
Bill Stack schrijft al jaren artikelen
over flight simulation en maakt ook
video tutorials, dus video films voor
thuisstudie. Deze video’s zijn regel-
matig in de aanbieding omdat ze
niet meer nagelnieuw zijn, maar
voor onderwerpen als power ma-
nagement of navigatie met de GPS
is dat geen bezwaar. Aan de drie
hendels in ons vliegtuig is in de loop
der jaren nauwelijks iets veranderd
en de meeste van ons navigeren nog
steeds met de Garmin 500 of 530
GPS. Nog altijd goed bruikbaar. Dit
artikel Power Management is geba-
seerd op de video van Bill Stack.

Groot voordeel is dat Bill Stack lang-
zaam en duidelijk Amerikaans praat en
wat hij vertelt regelmatig samenvat in
korte en heldere regels zwart op wit.
Eigenlijk zoals een tutorial behoort te
zijn. De volgende begrippen worden be-
handeld:

● Fuel mixture (gasmengsel)

● Propeller pitch (hoek van de pro-
pellerbladen)

● Condition levers (bij turboprops)

● Carburetor heat (verwarming
van de carburateur)

● Cowl flaps (koeling van de mo-
tor)

Mixture oftewel de verhouding lucht en
benzine (om het zo even te noemen),
het gasmengsel, kennen we natuurlijk
uit het autorijden. Vroeger hadden we
een handchoke die we uittrokken bij een
koude motor om een rijk mengsel te
krijgen. Tegenwoordig gaat dat allemaal
via de computer. Ouderwetse carbura-
teurs komen eigenlijk ook niet meer
voor in de autotechniek. In vliegtuigen
wel. Hoe minder ingewikkelde appara-
tuur hoe minder gewicht en ook hoe

eenvoudiger te begrijpen voor de piloot.
De piloot moet de motor fundamenteel
begrijpen zodat hij ook snel door heeft
wat er mis is als de machine afwijkend
gedrag vertoont. Tamelijk belangrijk
want in tegenstelling tot autorijden kun-
nen we het vliegtuig niet aan de kant
zetten en de wegenwacht bellen.

In een auto wordt de samenstelling van
het gasmengsel voortdurend veranderd
elke keer als we het gaspedaal aanraken
en dat is bij een vliegtuig niet zo. Eigen-
lijk kennen we maar drie standen voor
de gashendel: volledig open voor de
takeoff en klim, iets verder dicht voor
efficiënt vliegen op kruishoogte en

meestal volledig dicht bij de afdaling.
Veel meer dan dat variëren we niet, nou
oké bij de final approach toch wel. En
toch moeten we voortdurend het meng-
sel, de verhouding lucht brandstof varië-
ren. Waarom?
Als de lucht waarin we vliegen op bij-
voorbeeld 5.000ft net zo dicht zou zijn
als op de grond zouden we niets hoeven
bij te stellen, maar we weten dat dat
niet zo is. Op 5,5 km hoogte bijvoor-
beeld is de luchtdruk al met 50% afge-
nomen, dus het aantal luchtmoleculen
per kubieke meter is al tot ongeveer de
helft teruggelopen vergeleken met de
begane grond. En dat houdt in dat de
verhouding brandstof/lucht flink veran-
dert bij de klim door het steeds kleiner
wordend aantal luchtmoleculen. We
moeten daarom het mengsel bijstellen
om de motor nog goed te laten draaien.
Minder lucht en daarom ook minder
brandstof om weer het correcte mengsel
te krijgen voor verbranding. Even lo-
gisch doorgedacht houdt dit ook in dat
de motor minder prestatie levert naar-
mate we hoger komen, bij een normale
zuigermotor. En dat klopt, een propeller-
vliegtuig met zuigermotor heeft een pla-
fond, een maximale hoogte door o.a. de
steeds verder teruglopende hoeveelheid
mengsel in de verbrandingsruimte. Na-
tuurlijk hebben turboprops en jets ook
een plafond want ook die motoren wer-
ken met mengsels van lucht en brand-
stof maar die plafonds liggen hoger.

Wanneer moeten we het mengsel aan-
passen, armer maken en hoe kunnen we
checken of we dat goed doen? De regel
is dat je voor het eerst het mengsel aan-
past als je op 3000ft zit en dan nog een
keer op 6000ft en op 9000ft enz. Dat
houdt ook in dat je het mengsel aanpast
als je op een luchthaven in de bergen
staat die op 3000ft hoogte ligt. Scheelt
beslist bij je takeoff. En hoeveel moet je
de hendel met de rode knop terugbren-
gen (uittrekken)?            De vuistregel
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is: zover dat de motor slechter begint te
lopen en daarna weer een stukje terug-
duwen. Dat werkt goed. Een andere me-
thode is om in het menu SETTINGS en
dan REALISM een vinkje te plaatsen bij
ENABLE AUTOMIXTURE. Dan regelt de
flightsim dat voor je. Dat is een prima
beslissing als je net bent begonnen met
de flightsim. Maar natuurlijk zet je deze
functie weer uit als je wat verder bent
en over de nodige routine beschikt.
Toch?                            Als je dan toch

in het menu SETTINGS bent ga dan
even naar GENERAL en haal het vinkje
weg bij ENABLE FLYING TIPS (FSX) of
ENABLE GESTURES (P3D). Flying tips is
iets dat door de makers van FSX erin
gebouwd is en die voornamelijk advie-
zen inhouden over de afstelling van je
mixture. De aanbevelingen die zij geven
zijn een beetje overdreven, vaak onjuist
en worden snel vervelend.

De beste manier om het mengsel in de
gaten te houden is door middel van de
EGT, de Exhaust Gas Temperature, de
temperatuur van het uitlaatgas. Als het
mengsel te rijk is wordt de EGT te koud
als het mengsel te arm is wordt het gas
te heet en beide willen we niet. De grap
is nu dat je het mengsel armer afstelt
totdat de hoogtste temperatuur van de
EGT is bereikt en daarna maak je het
mengsel weer iets rijker. En luisteren
naar het motorgeluid is natuurlijk ook
een goede. Alle experts doen dat. Als je

geen klok hebt voor de EGT kan je ook
de klok gebruiken voor de CHT: Cylinder
Head Temperature, de temperatuur van
de kop van de cilinder, maar dat werkt
trager. Of je kijkt naar de TIT: de Turbo
Inlet Temperature. Dat is bij motoren
die, laten we het simpel houden, een
turbo-bekrachtiging hebben.

De tekst naast de klokken hierboven is
nu ook duidelijk. Dat is precies wat we
besproken hebben.
Oh ja, als je die EGT klok volgt geef hem

dan even de tijd. De wijzer reageert niet
onmiddellijk. En bij het ene vliegtuig
reageert hij veel duidelijker dan bij het
andere. Niet elke softwaremaker heeft
dit echt goed in zijn product gezet. A2A
is in het algemeen heel goed hierin. Ca-
renado wat minder.

Cruise (vliegen op kruishoogte)

Tijdens de cruise probeer je zo econo-
misch mogelijk te vliegen. Meestal is dat
met het gas ietsje teruggenomen maar
dat hoeft niet altijd. De Cessna wordt in
de cruise vaak op maximaal toerental
gevlogen want anders schiet het hele-
maal niet op. Eenmaal op kruishoogte
stel je het mengsel weer zorgvuldig af
voor een zo goed mogelijke verbranding
in de cilinders. Dat gaat op dezelfde ma-
nier als hierboven beschreven. Dus je
stelt het mengsel armer af tot de motor
gaat stotteren en dan weer iets terug en
je volgt weer de EGT. Alle vliegtuigfabri-
kanten geven een advies-kruissnelheid
op, maar in FSX is dat soms moeilijk te
vinden. Je kneeboard kan uitkomst ge-
ven.

Descent (afdaling)

Bij de afdaling gaat alles precies anders-
om. Je gas gaat meestal helemaal dicht
en je laat de zwaartekracht het werk
doen. Haal anders nog even het artikel
HET CIRCUIT van onze website, daar
wordt de afdaling naar de baan uitge-
breid behandeld:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/07-het-circuit.pdf
Zo om de 3000ft stel je het mengsel bij
en maak je dit rijker want de lucht
wordt dichter en dan moet er ook meer
brandstof bij om de juiste verhouding te
krijgen.

Taxiën

Taxiën doe je met een full rich mengsel,
je hendel gaat volledig naar voren voor

een maximale hoeveelheid brandstof in
het mengsel.

Cut off

Om de motor uit te zetten trek je de
handel van de brandstof geheel naar
achteren. Daarmee sluit je de brandstof
af en de motor stopt.

Propeller pitch (de hoek van de propel-
lerbladen)

Er zijn vier varianten in propellers: de
vaste propeller (fixed pitch), propeller
met aanpasbare hoek (adjustable pitch),
met een instelbarer hoek (variable pitch)
en de constant speed propeller.
De vaste propeller is duidelijk. De fabri-
kant heeft bepaald wat de meest gunsti-
ge compromis is in de hoek van de
bladen. Daar kunnen wij verder niets
aan doen. Lekker goedkoop. Bij een ad-
justable pitch kan de stand wel veran-
derd worden maar dat moet op de grond
gebeuren als de motor uitstaat. Bij een
variable pitch kan je de stand onder het
vliegen wel veranderen. En dan zit je
meteen met de vraag: Wat is de juiste
hoek en bij welk toerental? Hogere
luchtvaartkunde. De variable pitch werd
daarom snel opgevolgd door de constant
speed propeller die zelf de stand regelt
met behulp van een geniale constructie
de GOVERNOR genoemd.
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Als je alles (nou ja, alles) over de gover-
nor wilt weten haal dan even de PDF
over dit onderwerp van onze website:
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
archief-3/  Middelste rij 12e artikel van
bovenaf.
Over de fixed propeller valt maar weinig
te vertellen. Hij is licht en goedkoop. De
Cessna 172 en de Piper Cub o.a hebben
een vaste propeller. Omdat het toerental
van de propeller altijd gelijk is aan het
motortoerental hebben we maar één
klok om naar te kijken en meestal heet
die de tachometer. Hoe meer gas hoe
hoger het toerental. Je zult geen RPM-
klok of een ManPress klok vinden. In de
klim zet je het gas op vol. Bij de cruise
kan iets teruggenomen worden en bij de
afdaling gaat het gas dicht of een flink
stuk dicht. In de flight sim (FSX en P3D)
zitten geen vliegtuigen met een adjusta-
ble pitch of variable pitch. De meeste
toestellen zijn uitgerust met een con-
stant speed propeller.

Constant Speed Propeller

En dat is een ingewikkeld verhaal. Waar-
om doen ze dat dan? Omdat bij lagere
snelheid een andere propellerhoek wordt
gevraagd dan bij hogere snelheid. Bo-
vendien, vliegen op grotere hoogte en
dan vaak ook flink op snelheid vraagt
een andere hoek. Op die manier kan de
motor met een zo gunstig mogelijk toe-
rental draaien (lees lager) terwijl toch

dezelfde thrust (kracht) wordt geleverd.
Beter voor de motor, beter voor de
brandstof, beter voor ons. Een kleine
hoek en hoog toerental bij takeoff en
klim en een grote hoek en lager toeren-
tal bij de cruise.

● De propeller speed, het aantal
omwentelingen dat je propeller
maakt lees je af van je tacho-
meter of wat je vaker ziet, de
RPM klok.

● De hoeveelheid kracht die de
motor(en) levert lees je af van
de Manifold Pressure meter. Ma-
nifold wil zeggen; spruitstuk, de
meter geeft weer de druk in het
inlaatspruitstuk van de cilinders.

Dit zijn de klokken van de Piper Navajo
een tweemotorige beauty. Je ziet twee
wijzers op elke klok, namelijk een wijzer
voor de linker- en een wijzer voor de
rechtermotor. De linkermotor staat iets
harder.
Voor de takeoff en klim gaat het gas op
maximaal en ook de blauwe hendel die
het aantal omwentelingen van de pro-
peller bepaalt. De governor zorgt er dan
automatisch voor dat de propellerbladen
op low pitch staan. Voor de cruise min-
der je de RPM van de propeller en min-
der je ook gas. Hoeveel? Daarvoor heb
je de manuals of de checklist van de
fabrikant nodig. Die weet wat de beste
instelling is. Je hebt de RPM verminderd
en ook je gas. En je snelheid is toegeno-
men. De governor zorgt daarna voor de
juiste hoek van de bladen. FSX levert
niet altijd mooie complete gegevens van

de vliegtuigfabrikant voor de juiste in-
stellingen. Bill Stack levert bij zijn video
tutorial wel een compleet overzicht van
alle default vliegtuigen in FSX. Ik laat
hier een klein stukje van zien. Ook hier

houden we een wakend oog op de EGT
of CHT want er bestaan combinaties
tussen RPM en MP (manifold pressure)
die onjuist zijn en een te hoge of te lage
temperatuur veroorzaken. Daarom vlie-
gen we de cruise volgens het boekje.

Turboprops

Een turbopropmotor is een fundamen-
teel ander ding dan een zuigermotor.
Het is een turbine (in principe zoals een
jetmotor) met daarop een propeller ge-
plaatst. In Notam 212 het artikel over
de Jetstream 4100 van PMDG staat heel
wat informatie over turboprop motoren.
Ga even naar:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/notam-160421-212.pdf

▪ Turboprops gebruiken andere klokken
voor het weergeven van de thrust die de
motor levert. Dat kan zijn N1, of N2, of
Ng of een klok waar TORQUE op staat,
of een combinatie. Het aantal omwente-
lingen van de propeller wordt weergege-
ven op de Tachometer of op de RPM
meter. Hiernaast zie je die klokken maar
dan zoals ze worden weergegeven op
een mooie Garmin 1000 Glassscreen
(TBM850 Carenado).
ITT moeten we het nog over hebben.
Het lijkt op TIT maar het is het niet. ITT
staat voor Interstage Turban Tempera-
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ture en dat is de klok die wij steeds met
een arendsoog in de gaten houden want
de ITT klok is onze voornaamste klok
voor het controleren van de motortem-
peratuur of juister gezegd, de tempera-
tuur van de turbine. Turbines zijn
gevoelig voor oververhitting en dat die-
nen wij te allen tijde te voorkomen. Ei-
genlijk is een gesmolten turbine alleen
nog maar geschikt voor tentoonstelling
in het Stedelijk Museum (afd. moderne
kunst). Daarnaast houden we ook de
EGT en CHT in de gaten. Te heet? Gas
terug! Standaard gaan we als volgt te
werk bij de constant speed propeller:

▪ Voor takeoff en initial climb (eerste
deel van de klim als we nog snelheid
moeten winnen) gebruiken we full throt-
tle en de hoogste stand voor de propel-
ler RPM.

▪ Voor de verdere klim houden we de
aanbevelingen van de fabrikant aan.

▪ Voor de cruise zoeken we de meest
economische stand van beide hendels en
dat volgens instructies van de fabrikant.

▪ Voor de afdaling gaat het gas vaak
geheel dicht of grotendeels. Voor de
final approach gaat de propeller RPM op
zijn hoogste stand (i.v.m. Een eventuele
go around).

▪ Verarmen of verrijken van het meng-
sel doen we met de hendel met rode
knop zoals eerder uitgelegd.

▪ Een hoge thrust zetting gecombineerd
met een lage propeller RPM is slecht
voor de motor.

▪ Als je de thrust (gas) wilt verhogen
zet je eerst de propeller RPM hoger en
dan pas het gas.

▪ Omgekeerd als je de thrust wilt ver-
minderen zet je eerst de gashendel lager
en daarna de propeller RPM.

▪ De turboprop kent geen hendel voor
het verrijken of verarmen van het
mengsel. Daarvoor is de condition lever
in de plaats gekomen die ook meestal
rechts zit maar niet meer een rode knop
heeft. De functie is geheel anders dan
bij zuigermotoren. De stand van deze
hendel heeft ook direct invloed op de
throttle. Er zijn drie standen:

▪ Low Idle wordt alleen gebruikt voor
starten en taxiën op het platform.

▪ High Idle is voor alle andere situaties
inclusief reverse thrust. Als je vergeet
de condition lever naar High Idle te ver-
plaatsen voor je takeoff kom je niet van
de grond. Bij de free turbine eindig je
daardoor met je neus in de grond aan
het einde van de baan. Bij een single
shaft turbine zijn je motoren voor die
tijd al gesmolten. Dick Gooris heeft nog
niet zo lang geleden een stukje geschre-
ven over dit moeilijke onderwerp ’de
samenhang tussen throttle en condition
lever’ in een turboprop, speciaal de sin-
gle shaft. Ga even naar:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/notam-160519-213.pdf
Op de een na laatste pagina moet je
zijn.

▪ Cut off. Hiermee sluit je de brandstof-
toevoer af en stopt de motor. Bij de
King Air 350 en de Cessna Grand Cara-
van moet je dat eens in de vlucht doen,
eh, met één motor. Daarna zet je de
hendel voor de propeller RPM van de

betreffende motor (blauwe knop) hele-
maal terug dan zie je dat de propeller-
bladen in vaanstand gaan staan zodat ze
niet blijven ‘windmillen’. Windmillen is
niet goed voor de motor.

De DC3/C47/Dakota is een ouder toestel
en toen waren er nog geen afspraken
van kleurcodes voor de knoppen van de
hendels. Even zelf uitzoeken.

Reverse thrust

Op korte banen kan je behoefte hebben
aan extra remvermogen naast de rem-
men op je wielen. Dat kan door het om-
draaien van de propellerbladen zodat ze
een achterwaarts gerichte thrust gaan
leveren. In de King Air 350 en de Cessna
Grand Caravan zit een dergelijke voor-
ziening. Je geeft reverse thrust door de

knop F2 ingedrukt te houden. Als je
snelheid voldoende is afgenomen druk je
het gashendel weer iets naar voren of je
drukt op F1 om de motor uit reverse
thrust te halen. Deze commando’s kan
je ook onder een toets of knop van b.v.
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je throttle quadrant zetten via het menu
SETTINGS en dan CONTROLS, dat werkt
natuurlijk het handigst.

Carburateurverwarming

Carburateurs kunnen bevriezen en dat is
een situatie waarin je onmiddellijk moet
ingrijpen. Bevriezen kan onstaan door
hoge vochtigheidsgraad, lage tempera-
tuur in de carburateur, en een omge-
vingstemperatuur die boven het vries-
punt ligt en je herkent het aan afgeno-
men kracht en rauwe loop van de motor.
Als je dat merkt moet je meteen de car-
burateurverwarming inschakelen. Deze
verwarming constant aan laten staan
leidt tot vermogensverlies. Niet doen
dus. FSX heeft het effect van bevriezen
van de carburateur niet standaard inge-
bouwd maar er zijn addon vliegtuigen
die het wel hebben. Bij X-Plane is het
wel standaard ingebouwd.

Cowl flaps

Cowl flaps zijn bedoeld om de motor te
koelen in omstandigheden dat de nor-
male koeling dit niet aan kan. Dat kan
bijvoorbeeld zijn als je lang stationair
staat te draaien op het platform, bij de

takeoff en het eerste van de klim als je
nog niet op snelheid bent, bij hoge bui-
tentemperaturen of in het algemeen
gesproken als je ziet dat de temperatuur
van de motor ongewoon hoog is. Niet
alle vliegtuigen hebben cowl flaps. Even
kijken of je de knop/hendel daarvoor
kunt vinden. De commando’s voor traps-
gewijs cowl flaps uitzetten en dichtzet-
ten kun je vinden in het menu
CONTROLS onder KEYS AND BUTTONS
en dan SYSTEMS. Op die manier kun je
deze twee functies eenvoudig onder
knoppen van je stick of throttle onder-
brengen en dat is wel zo handig. Kan je
meteen checken of een bepaald vliegtuig
inderdaad cowl flaps heeft of niet. In de
cruise op volle snelheid gebruik je ze
liever niet. Ze remmen behoorlijk af.

Bill Stack heeft heel wat meer video’s
gemaakt voor de flightsim. Om er een
paar te noemen: de flight planner in
FSX, navigatie met de GPS, instrument
approaches met de GPS, de autopilot,
instrument approach cards, Air Traffic
Control.

Ga ook eens even kijken bij SimFlight.nl.
Zij hebben zich ook in Bill Stack ver-
diept. http://www.simflight.nl/tags/bill-
stack/ of hier:
https://flyawaysimulation.com/news/47
88/
Zijn eigen pagina is:
http://topskills.com/  en daar zie je ver-
wijzingen naar de verschillende webwin-
kels. Ze zijn regelmatig in de
aanbieding. Ik dacht dat ik voor power
management 12 euro betaald heb.

Erik.
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