
Deel 2: We pakken de tutorial over
de meer geavanceerde voorzienin-
gen van de default GPS weer op
door een korte vlucht te maken van
het zwoele Barcelona naar het schil-
derachtige Pisa. Tenminste, dat den-
ken we. We gebruiken hiervoor de
default Boeing 737 en de GPS-500
om een vlucht te plannen van Barce-
lona’s El Prat Airport (LEBL) naar
Pisa’s Galileo Galilei Airport (LIRP)
via een mixture van NDB’s, VORs en
intersections die niet al te ingewik-
keld is en waarbij niet al te veel
kaarten nodig zijn. Ons doel is aan
te tonen hoe goed de default GPS
wel gebruikt kan worden om een
aantal complexe zaken voor ons op
te lossen.
Maak je default 737 klaar op een ramp
op Barcelona terwijl we onze route gaan

bekijken. Voor de tutorial heb ik ook
gebruik gemaakt van Aerosofts Barcelo-
na X, Nice X, AES en Orbx Simulations
FTX Global om wat ‘ogensnoepgoed’ toe
te voegen. Wat je ook moet binnenhalen
is een ILS 04R kaart voor Nice (LFMN)
(zie hiernaast) die je op het web kunt
vinden.
Jammer genoeg is de enige manier om
een wat ingewikkelder vluchtplan in de
default GPS te zetten, dat te doen met
een vluchtplanner zoals de default Flight

Planner van FSX of Plan-G. Om zo dicht
mogelijk bij de inhoud van deze tutorial
te komen breng je de volgende route in
met een hoogte van FL310 (zie het
kaartje hieronder): LEBL - SBD - BGR -
NERAN - RUBAS - CV - LIRP, waarna
dit automatisch wordt geladen in je GPS.
Zet het weer op Building Storms dan
kom je het dichtst bij deze tutorial.
De reden waarom we de wat vreemde
scherpe bocht BGR - NERAN - RUBAS
hebben ingebouwd is dat we een stuk

vervelend weer willen vermijden dat is
gemeld ten noorden van NERAN. Maak
je vliegtuig klaar met alleen de vleugel-
tanks vol en taxi naar het begin van
runway 25L. Onze voorafgaande briefing
vertelt ons dat we de baankoers aan-
houden tot een hoogte van 1500ft,
waarna we in een rechterbocht gaan om
de track naar Sabadell (SBD) VOR op te
pakken. Wanneer we eenmaal op de
geplande route zitten blijven we die vol-
gen tenzij we een andere kant worden
uitgestuurd.

Vertrek

Kom los van de baan en maak je kist op
orde terwijl je snel klimt door de 1500ft
heen. Draai naar rechts tot je een ge-
paste intercept-heading hebt. Kijk even
naar de Course to Steer (CTS) op de
GPS die ons, dat komt mooi van pas,

een heading van rond de 045° geeft om
onze geplande route efficiënt op te pak-
ken. Dus vlieg je die koers en eenmaal
op track check je even goed of de
NAV/GPS-schakelaar wel op GPS staat.
Dan druk je op de VOR-knop op de au-
topilot en zet je die in werking (als je de
default 737 gebruikt) met de CMD-scha-
kelaar. De GPS vliegt ons nu op deze
koers totdat de geplande route wordt
onderschept en volgt dan de route voor
de rest van de vlucht.
Nu de GPS onze koers over de grond
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(ground track) verzorgt, kunnen wij ons
concentreren op het verticale profiel als
we gaan klimmen naar onze kruishoogte
van 31.000ft. Als we SBD bereiken ver-
andert de GPS de kleur van de volgende
track in magenta (leg active) en wordt
de heading van ons vliegtuig veranderd
en maken we een bocht naar rechts om
deze volgende leg te volgen. Maar merk
ook op dat de bocht al eerder wordt in-
gezet dan het feitelijke punt SBD. Als de
GPS zou wachten totdat we ook werke-
lijk het waypoint gepasseerd hebben
zouden we behoorlijk inefficiënt vliegen.
Tot nu toe alles heel eenvoudig! Dus nu

alles rustig is aan boord kunnen we een
aantal voorzieningen gaan bekijken die
we later gaan gebruiken.

Een archiefkast

Zo kan je alle GPS informatie die tot
onze beschikking staat tijdens de vlucht
ook noemen. Je kunt de lades van deze

archiefkast beschouwen als breed opge-
zette collecties voor bijvoorbeeld naviga-
tie, waypoints en gegevens over de
dichtstbijzijnde stations (luchthavens).
We kunnen kiezen welke lade we willen
openen door aan de grote knop te draai-
en. Als je aan de grote knop draait zie je
dat de naam van de lades verandert en
ook het aantal files die je in elke lade
kunt bekijken. Als je daarna ‘scrollt’
door de beschikbare files met de kleine-
re draaiknop gaat er een wereld aan
informatie voor je open.
Als je de default GPS500 neemt is het
de gewoonte om deze combinatie te
gebruiken van grote knop voor het ver-
anderen van de ‘gebieden’ van gegevens
en daarna de kleine knop om je door de
meer gedetailleerde gegevens heen te
werken.
De grote knop met één klik kloksgewijs
(+) verdraaien laat zien dat de indicatie
NAV is veranderd in WPT (waypoint). Dit
vertelt ons dat we in de lade zijn beland
met de details van alle dichtstbijzijnde
waypoints gerekend vanaf onze huidige
positie. In dit geval laat het ons zien dat
de dichtstbijzijnde luchthaven Ampuria-
brava (LEAP) is en zien we ook de posi-
tie en de hoogte van het veld. Als we nu

door de rest van de beschikbare gege-
vens scrollen met de kleine draaiknop
laat het scherm ons nog meer informatie
zien van het vliegveld, zoals de details
van het veld, beschikbare approaches,
dichtstbijzijnde intersecties, VORs en
NDBs met de bijbehorende afstand en
peiling indien we daar direct naartoe
zouden willen vliegen. We kunnen dan
op elk moment weer terugkeren naar
onze kaart door de grote knop antikloks-
gewijs te verdraaien of door twee maal
op FPL-knop te drukken.
Dit alles kan van nut zijn als we lang
vooruit plannen maar er zijn ook mo-
menten waar we niet uitgebreid aan-
dacht kunnen geven aan een verande-
ring van het vluchtplan zoals we nu zul-
len zien! We zouden nu over de BGR
VOR gevlogen moeten zijn met daarna
een leg over de Middenlandse Zee naar
NERAN met een hoogte van FL310. Maar
nu is ons door ATC verteld dat andere
vliegtuigen hebben gemeld dat het ver-
velende weer ten noorden van ons zich
heeft opgelost en ons wordt aangeboden
een kortere route te volgen door vanaf
onze huidige positie direct naar RUBAS
te gaan. Hierdoor zal onze vlucht een
stukje korter duren en we zullen ook

minder mijlen afleggen, dus accepteren
we dat maar al te graag. Maar hoe kun-
nen we de GPS ervan overtuigen af te
wijken van het vastgenagelde vlucht-
plan? Mogelijk denk je: ‘Dan gebruik ik

toch gewoon de DIRECT TO functie.’ Dat
kan je doen maar je zult zien dat dan de
rest van het vluchtplan compleet ver-
dwijnt, geen goed idee dus! Dus we ma-
ken een work-around (een omweggetje
om het probleem heen) waarmee het
vluchtplan verder in tact blijft en we dat
later weer kunnen oppakken.
Druk op FPL waarmee je op de legs van
je huidige vluchtplan komt. Druk op de
CRSR knop die in het midden van de
draaiknop zit en dan licht het eerste
waypoint van de vlucht op. Met de grote
ronde knop scroll je naar beneden tot
het waypoint dat volgt op het waypoint
waar we ons vluchtplan weer willen op-
pakken, dus in dit geval scroll je naar
beneden tot CV oplicht en niet RUBAS!
Druk op de MENU knop en dan wordt je
gevraagd of je de RUBAS - CV leg wilt
vliegen. Druk op ENT (Enter) om de ac-
tivering te bevestigen en meteen daarna
verandert het scherm en laat het zien
dat RUBAS - CV de actieve leg geworden

Dit is het tweede artikel in een serie
van drie over de geavanceerde functies
van de default GPS in FSX, geschreven
door Peter Stark van PC-Pilot. Eigen-
lijk onmisbare lectuur voor de Flight
Simmer, vandaar deze vertaling. Er
volgt hierna nog één artikel.
Erik

Oefen het veranderen van de lades van de archiefkast en de files in de lades met de grote
en de kleine draaiknop zodat je routine krijgt in het achterhalen van vereiste gegevens.



is en je kunt deze verandering ook op de
kaart zien als je daarnaar teruggaat (op
FPL drukken). De actieve magenta leg is
ook veranderd.
Merk ook op dat het navigatiesysteem
nu automatisch een lijn trekt van ons
laatste waypoint (BGR) naar RUBAS, dus
houd er rekening mee dat je je heading
moet veranderen om deze track te on-
derscheppen. Als je op de hand vliegt
zou je ook de koers naar CTS kunnen
nemen om deze nieuwe track te onder-
scheppen. Als je erg laat op de leg naar
NERAN bent overgegaan op deze veran-
dering kan het zijn dat de verandering
om tot de nieuwe track te komen erg
groot is en de autopilot je vervolgens
een grote verandering in koers voor-
schotelt. Als je dat onacceptabel vindt
kan je als alternatief de NRST knop ge-
bruiken om de track naar RUBAS te vin-
den (ervan uitgaande dat je dichtbij
genoeg bent) en kan je de weergegeven
peiling (bearing) gebruiken om direct
naar RUBAS te vliegen in de HDG modus
op de autopilot. Een andere en wat min-
der chique manier is simpelweg in te
zoomen op je map display om zo de on-
geveer-koers op de kompasroos van de

GPS af te lezen. Als je inderdaad over-
gaat naar de HDG modus denk er dan
aan dat je weer teruggaat naar de VOR
modus voor je op RUBAS bent om zo
weer op het vluchtplan te komen.

Het loopt toch anders.

Voilà! We zijn nu op koers voor RUBAS
zonder dat we ons vluchtplan zijn kwijt-
geraakt en hebben ook nog tijd en
brandstof bespaard. Maar… het leven en
ook de PC-Pilot tutorials zijn nooit zon-
der hobbels en kort nadat we RUBAS
zijn gepasseerd en naar CV vliegen ont-
wikkelt zich een mechanisch probleem
waardoor we gedwongen worden om uit
te wijken naar Nice (LFMN) om daar te
landen op baan 04R. Dus al onze harde
werken is, nou zeg maar, uit het raam
gewaaid. Gelukkig kan onze bescheiden
GPS500 nog een paar trucs uit de mouw
schudden om ons te helpen.

Prioriteit één is onze koers te verleggen
naar LFMN. Druk op de NRST en dan op
de CRSR knop, en gebruik de grote
draaiknop om naar beneden te scrollen
naar LFMN dat, zoals we kunnen zien,

op een afstand van ongeveer 80nm ligt.
Druk op ENT, Direct To, en ENT twee
keer om de nieuwe track te activeren
(dit wordt begrijpelijker als je dit leest
met de GPS in het vliegtuig voor je
neus). Het vliegtuig zou nu direct naar
Nice moeten keren. Eerste probleem
opgelost! Even een snelle blik op de ILS
04R kaart laat zien dat we onze ap-
proach moeten starten op NIREL op een
hoogte van 3.000ft. (Let er ook even op
dat afhankelijk van de leeftijd van de
kaart die je van het net hebt gehaald
NIREL kan worden weergegeven als NE-
RAS. Dat is oké omdat ze uitwisselbaar
zijn voor het doel waarvoor wij ze ge-
bruiken.) Even een snel stukje hoofdre-
kenen leert ons dat we onze afdaling
naar 3.000ft nu onmiddellijk moeten
beginnen (Haal anders even Notam 217
binnen: https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2015/06/notam-161020
-217.pdf  In het artikel VUISTREGELS
ook van Peter Stark kan je lezen hoe je
zo iets snel berekent.) Of… een snelle
check van de GPS vertical speed rate
(VSR) laat zien dat we moeten afdalen
met ongeveer 50fts (feet per second
ongeveer 3.000fpm) om dit te bereiken.

We zullen straks dat kleine probleempje
oplossen.
Als we aan onze afdaling beginnen moe-
ten we gaan denken hoe we die ingewik-
kelde DME ARC approach gaan vliegen
naar de ILS! We komen nu op een on-
derwerp dat maar al te vaak groot-
scheeps verwaarloosd wordt in de Flight
Simulator/Prepar3D. Druk op de Proce-
dure (PROC) knop, scroll naar de SE-
LECT APPROACH optie if required, druk
op ENT om dit te accepteren. Scroll dan
naar beneden naar de optie ILS 04R met
de grote knop, scroll naar beneden naar
het NIREL waypoint, druk op ENT, scroll
naar Activate if required en druk weer
op ENT. Bekijk nu de kaart van je
vluchtplan. Het vliegtuig is nu gedraaid
naar de track naar NIREL en een com-
plete zet lijnen is verschenen rond Nice.
(Zie afbeelding hierboven.) Je hebt ook
al gezien dat de GPS is overgegaan van
ENR modus naar APP modus.
Maar die bescheiden default GPS zal
toch niet die hele DME ARC approach
vliegen helemaal tot de ILS? Ja, dat doet
hij wel! En nog meer. Als we NIREL na-
deren kan je er bijna zeker van zijn dat
het niet gelukt is om op 3.000ft uit te
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komen om aan de DME ARC approach te
beginnen. En dat is het moment voor
een andere nuttige voorziening in de
GPS. Als we NIREL naderen druk je op
de OBS knop, waarna je SUSP ziet ver-
schijnen in geel boven de knop. Er is nu
aan de GPS en de autopilot doorgegeven
dat het vluchtplan onderdrukt moet wor-
den en dat we in een cirkelvormige baan
bij NIREL moeten vliegen tot nadere
berichten volgen. Dus als we over NIREL
vliegen draait het vliegtuig in een rechts
draaiende cirkel. Afhankelijk van je ge-
maakte afdaling moet je een of twee
rondjes vliegen om op 3.000ft uit te ko-
men. Als je er de voorkeur aan geeft de
officiële weergegeven ovaalvormige hol-
ding te vliegen, liever dan een eenvoudi-
ge cirkelbaan ga dan over op HDG
modus op de autopilot om zo het pad op
de GPS te volgen. Wanneer je in staat
bent om aan de eis van 3.000ft te vol-
doen druk je weer op de OBS knop
waarna het SUSP bericht verdwijnt en
de GPS je dirigeert naar de DME ARC
approach (afbeelding hierboven). Als dat
gebeurt stel je je NAV radio af op de ILS
frequentie (110.70MHz), draai je de
COURSE knop naar 043° en stel je je

snelheid en configuratie van het vlieg-
tuig in voor de landing.
Als je eenmaal ‘uitrolt’ naar de finals en
de ILS actief wordt selecteer je de APP
modus op de autopilot en vlieg je de ILS
tot de landing. Maar de GPS is nog niet
helemaal klaar met je. Indien een go–
around nodig is, zal de geladen ap-
proach, indien geactiveerd, je weer te-
rugvliegen naar NIREL via het
vastgestelde pad voor nog een poging
met de approach. Het enige struikelblok
hier is dat je de go-around niet moet
activeren voordat je het missed ap-
proach point (MAP) overgevlogen bent.
Dus indien je in deze situatie terecht
komt start je de go-around en, of je
vliegt de missed approach zoals aange-
ven op de GPS kaart met de hand, of je
zet de GPS weer in werking. Je had voor
de ILS approach de schakelaar NAV/GPS
omgezet naar NAV en die moet weer
terug naar GPS dus nu weer met de au-
topilot in GPS modus. Die brengt je dan
via de officiële route naar NIREL en zet
je in de holding terwijl je het verticale
profiel in orde maakt (afbeelding rechts
boven). Eenmaal ‘established’ kan je
weer naar de PROC pagina gaan om op-

nieuw de ILS 04R te selecteren en het
nog een keer te proberen. De vlucht
meerdere malen vliegen zal helpen de
verschillende procedures vast te zetten
in je geheugen en ze in een grote varia-
tie van andere vluchten te gebruiken.

De volgende aflevering

Terwijl we de autopilot en NAV/GPS
schakelaar nu gebruikt hebben met de
schakelaar in de GPS stand kan je deze
route natuurlijk ook vliegen terwijl je
alleen maar gebruik maakt van NAV mo-

dus en je de GPS slechts gebruikt voor
je situation awaremess dus checken
waar je bent. Welke manier dan ook, je
zult zien hoe veelzijdig de default GPS is
als je de tijd neemt om enige van deze
zeer nuttige voorzieningen te leren en
ermee te oefenen. In de volgende afle-
vering, al weer de laatste in deze serie,
gaan we een andere vlucht demonstre-
ren om nog wat meer mogelijkheden te
laten zien en zullen we ook de funda-
mentele verschillen aangeven tussen de
GPS500 en zijn jongere broertje de
GPS295.


