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U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

hcc zeeland

F L I G H T S I M  Z E E L A N D

King Air B200 - Garmin
1000 - Flight1 - deel 1

Nu eindelijk een echte Garmin
G1000. Nou, een echte? In de wer-
kelijkheid kan je de G1000 in aller-
lei varianten laten installeren. Ik
vond de G1000 in FSX/P3D altijd
een beetje armoedig en ook niet
makkelijk te bedienen. Flight1 is
nu gekomen met een heel uitge-
breide versie die ook goed te be-
dienen is en deze is ingebouwd in
een prachtige King Air B200 en dat
is geen straf. Een ontdekkingsreis.

Majestic Dash 8 Q400 ver-
volg: de panelen, deel 3

Deel 3 is het laatste deel over de
panelen: overhead panel, pede-
stal, PFD, MFD, enz. En dan heb-
ben we alleen nog maar de
panelen behandeld. Ik zei het al:
dit dreigt een studeerobject te
worden.

RNAV Approach Types

Ingewikkeld. Als je dit hebt
doorgenomen weet je alles. Of
toch niet misschien? Als iemand
vraagt: leg mij nou eens (even)
dat RNAV-gebeuren uit dan
moet je gewoon dit artikeltje
opsturen. Hoor je nooit meer
iets van.

Dus jij dacht dat je kon
vliegen....

Ron heeft een kort verslag ge-
maakt van de zonnige Zeeuwse
Vliegdagen. Het was druk. Helaas
hebben wij geen foto’s ervan
maar ga even naar de PZC want
daar is een videootje te bewonde-
ren:
https://www.pzc.nl/video/producti
on/zeeuwse-vliegdagen-van
start~vp46607

!
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Verslag van de GA-bijeenkomst van 23 augus-
tus j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
6 september j.l. in 's Heer Arendskerke
Het versturen van de gegevens voor de MP-vluchten gaat niet al-
tijd goed. Ron en Roel samen met Ko duiken hierin mede omdat
de nieuwe wet op privacy een vernieuwde aanpak vraagt.

Cor heeft op zijn acht jaar oude computer 2 strips geheugen erbij
geplaatst en het werkt niet. Tsja, erg moeilijk om daar iets van te zeggen op af-
stand. Hij moddert door. Wellicht volgende keer meer.

Jan K had een vluchtplan aangemaakt in Little Navmap, toen omgezet naar een
format voor PMDG maar de FMC van de 737 kan het vluchtplan niet vinden. Vlucht-
plannen bewaren: Het ene programma zet het vluchtplan hier neer het andere pro-
gramma weer daar. Voor PMDG moet je het vluchtplan dus zetten in de map die
PMDG daarvoor heeft aangemaakt. Altijd een stevige puzzel.

Erik probeerde er onderuit te komen: het maken van presentaties. Te druk. Niet
gelukt. Er volgen nog meer verhandelingen over de Airbus. Ondanks zijn ramme-
lende voorbereiding voor de Airbuspresentatie werd het toch weer interessant me-
de doordat Ron de gelegenheid aangreep om het begrip IRS, het ‘allignen’ van de
boordcomputer, in grote lijnen uit de doeken te doen en de toehoorders duidelijk te
maken dat er ook vroeger toen er nog geen GPS was, gevlogen werd. Op de voor-
laatste pagina van deze Notam vind je een paar alinea’s over INS en IRS in de
gauwigheid bij elkaar gesprokkeld en nog in het Engels. Er moet dus een gedegen
artikel over dit onderwerp komen. Ga er maar aanstaan (net zoals met RNAV ap-
proach types).

Trouwens onderwerpen: Ron vroeg wie vrijwillig de taak op zich neemt om nog te
behandelen onderwerpen op een rij te zetten, te inventariseren. Ik noem maar
iets: het upgraden en updaten van P3D. Dus nagaan bij de mensen wat er leeft,
waar we nog wel eens wat meer van willen weten. Die onderwerpen zouden dan
uitgediept moeten worden en dat moet weer leiden tot een presentatie. Ron gaf de
groep wel bedenktijd. Of kwam dat doordat niemand zich spontaan aanbood?

Carlo als vaste presentator van de vorderingen in X-Plane liet ons de laatste stap-
pen zien, zoals Seattle (KSEA) van Drzewiecki. Hij volgt X-Plane op de voet en dat
doet hij met behulp van de forums. Op de voorlaatste pagina staat een door hem
gemaakte vertaling van een van de laatste afleveringen in die forums. Een weerga-
ve van wat X-Plane zich voor de nabije toekomst als ‘to do’ heeft gesteld.

Erik.

Je zou er weemoedig van worden… de eerste bijeenkomst markeert
tevens de weersomslag. In ons hoofd zijn we nog lang niet klaar
voor het najaar.
Ron probeerde de vakantiesfeer nog te verlengen door te vragen
naar vliegervaringen die met vakantie te maken hebben. Jos had
foto's van een Boeing Tour in Seattle. En via een Transavia 737 kwam het gesprek
al snel op bezoekjes aan de cockpit (beleefd aangevraagd maar je moet ècht een
kruiwagen meenemen hoor) en de erosie die het mooie beroep van verkeersvlieger
doormaakt. Wat kunnen we het toch heerlijk met elkaar eens zijn.

Back to business.… de updates van Teamspeak blijken niet altijd succesvol, daar-
over straks meer… soms lijkt het dat updates meer problemen veroorzaken dan
voorkomen. Vasthouden aan goed werkende versies wordt vakkundig onderuitge-
haald. Een akelig voorbeeld is Skype die mij na een orgie van wachtwoorden en
accountnamen die ineens niet meer werkten uiteindelijk vroeg om toestemming
van mijn ouders. En daar stopte Skype volledig waar ik van nijd bijna door de ge-
luidsbarriere ging. Toen had ik het even gehad met Microsoft.

Back to business… Jaap van Liere poneerde dat we nog een keer moesten checken
of alles werkte voor de Fly In van 20 september. Onder normale omstandigheden,
t.w. verbinding met de 'server van Dirk' werkt alles bij iedereen. IP adres van
HVAN en extra een password voor TS3. Maarrrrr… Ko stelde dat we ook voorbereid
moeten zijn op plan B.

Plan B treedt in werking als de hosting server van Dirk er uit ligt. Gebeurt niet
vaak, maar kàn. In zo'n geval gaan wij (de clients) niet via het internet verbinding
met de server (host) maken, maar blijven we aan ònze kant van de router en ma-
ken we een eigen host/client opzetje. Eén van ons bombardeert zichzelf als host
(gastheer) en geeft zijn interne IP op, Dat begint over het algemeen met
192.168.0.x waarbij de x staat voor een getal dat door de router aan de host com-
puter wordt toegekend op dat moment. Dat laatste cijfer kan dus anders zijn bij
een volgende sessie. De anderen zijn clients (klanten van de gastheer?) en zoeken
verbinding met hem. Daarvoor gebruiken wij JoinFS versie 4.10 tot nader order! In
JoinFS typen we het opgegeven IP adres in bij Favorieten en geven het de naam
van de host. Kliklik en klaar. Hetzelfde geldt voor Teamspeak. Dachten we.… uit-
eindelijk moesten we de allerlaatste versie 321 hebben om het werkend te krijgen.
Ja, maar vroeger werkte het toch ook?? Ja, maar dàt heet: vooruitgang.

Als toetje de sfeervolle en gelikte videootjes van de 72 en 737 van X-Plane. Kon-
den we even de nare smaak van updates vergeten. Al met al een leuke en nuttige
(goede zet Jaap) avond.

Ron.



Altijd voor mij uitgeschoven: gerouti-
neerd leren werken in de Garmin
1000. Zeker toen de GTN750 beschik-
baar kwam ging de Garmin 1000
weer in de ijskast. Maar dat kan nu
niet meer, nu Flight1 met de nieuwe
geheel opnieuw voor P3Dv4 ontwik-
kelde King Air 200 is gekomen met,
jawel, de Garmin 1000.

Tijd dus om daarover eens te gaan
schrijven, want als je over een onder-
werp gaat schrijven ben je verplicht je
erin te verdiepen. Kan niet anders.
Hoeveel afleveringen? Ik weet het
niet. Van de Garmin 1000 kun je heel
wat varianten vinden in de diverse
flightsims, maar Chris Frishmuth van
PCPilot is heel duidelijk in zijn conclu-
sie: ‘De ge-update Flight1 B200 bevat
verbeteringen in die prachtige G1000
en de nieuwe P3D v4 verbeteringen
van de B200 bevatten dynamic ligh-
ting voor de landingslichten en de
beacon-lichten, een dimbaar instru-
mentenpaneel, een van de grond af
opgebouwd model en 64-bit samen-
gestelde klokken (klokken, schermen,
enz.). Kort gezegd, de P3D v4 versie
van de Flight1 B200 vertegenwoordigt
het absoluut beste King Air model met
de bijbehorende systemen dat op dit
moment op de markt is (voor meerde-

re flightsim platforms). De goed uitge-
voerde manual levert een mooie
balans aan informatie over de inge-
bouwde vliegtuigsystemen zonder dat
alles overweldigend is.’
Leuk zou zijn als er ook een beschrij-
ving van een proefvlucht meegele-
verd zou worden, dat helpt altijd.
Daarvoor ben ik te rade gegaan bij
video’s van Froogle, FSMaNia en Cap-
tain Mac. Verder zijn de twee PDF tu-
torials van Kurt "Yoda" Kalbfleisch
tamelijk bekend.
In dit eerste artikel alleen enig ge-
draai en gedruk in de Garmin 1000
want daar gaat het vooral om. De
GTN 750/650 munt uit door gebruiks-
vriendelijkheid, de Garmin 1000 en
ook de voorafgaande GPS-apparatuur
van Garmin is lastig. Lastig door de
draaiknoppen waar je simpelweg rou-
tine in moet krijgen. Je zou de verge-
lijking kunnen maken: de oudere
draagbare telefoons met al die me-
nu’s waar je snel de draad kwijtraakt
en de modernere gebruiksvriendelij-
ker besturing door middel van apps.
Daarom hier niet eerst een complete
opsomming van al die menu’s en sub-
menu’s want dan stop je snel met le-
zen. We gaan gewoon een vluchtplan
maken in de G1000 en dan wordt
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meteen een boel duidelijk. Daartoe
halen we met Shift-4 de PFD/MFD
Controller naar voren die we kunnen
undocken en op een ander scherm
zetten. Je ziet de controller hiernaast.
De draaiknoppen hebben een buiten-
ring die voor de keuze van de hoofd-
groep is, een binnenring bestemd
voor de subgroepen en in het midden
een drukknop die vaak voor de cursor
is. Dit is het vaste patroon, maar er
kan van afgeweken worden. Het
scrollwiel van je muis omzetten naar
een beweging van een draaiknop kan
lastig zijn indien je een buiten- en een
binnenring hebt. Dan wordt het
steeds zorgvuldig mikken om je juiste
te pakken te krijgen. Flight1 heeft ge-
kozen voor een andere oplossing.
Men heeft hotspots gemaakt bijvoor-
beeld rondom de knop FMS waar je
met je muis kan gaan staan en dan
kan scrollen. De twee bovenste zijn
voor de hoofdmenu’s of liever de
hoofdgroepen en de andere, nou ja,
probeer dat zelf even. En nu je hier
toch bent: de knop RANGE linksboven
is natuurlijk voor de schaal van de
kaart en die groter en kleiner maken
werkt net zo. Vroeger zat die
PFD/MFD-controller er niet bij en
moesten ook alle cijfers en letters
met draaiknoppen worden ingevoerd
(Ze hebben mensen hiervoor moeten
opbergen) maar dat is gelukkig verbe-
terd door het fraaie alfanumerieke
paneeltje. En dan is de meest logische

stap dat we op de knop FPL drukken
om een vluchtplan te maken. In het
MFD-scherm dat eerst alleen de kaart
weergaf (plus links de motorgege-
vens) verschijnt een nieuw menu dat
ACTIVE FLIGHT PLAN heet. Je ziet hier
een lichtblauwe balk. En die is er
eerst niet, dat is de cursor die ik geac-

tiveerd heb door op de FMS-knop
precies in het midden te drukken. En
dan heb je de blauwe balk knippe-
rend en kan je dus iets invullen. Dan
ga je typen op het kleine toetsenbord
en dan gebeurt er niks. Eerst moet je
nog klikken op de FMS-knop rechts-
of linksonder in het ‘sub’-gedeelte. En
pas dan kan je verder in een nieuw
menu. Daar kan je alle waypoints en
ook luchthavens invoeren. Lastig? Ja,
lastig. Bij de meeste airliners hoef je
niet nog een keer naar een submenu.
Het is niet anders. En je moet dit voor
elk volgende waypoint doen. En dan
nog iets: een vluchtplan met alleen de

sub sub

hoofd hoofd

cursor



vertrek- en aankomsthaven pakt de
Garmin 1000 niet. Je moet minimaal
vier punten invoeren. Lastig? Nee,
valt wel mee. Een vluchtplan met al-
leen aankomst en vertrek is natuurlijk
geen vluchtplan, dan kan je net zo
goed de DIRECT TO - knop gebruiken.
Op het plaatje rechts heb ik een
vlucht ingebracht volgens de Victor-
routes van EHMZ, Midden Zeeland
naar EHBK Maastricht. Maar dan

staat de cursor nog te knipperen en
daar wordt ik zenuwachtig van. Ik
druk nog twee keer achter elkaar op
FPL en dan is de cursor weg. Als ik
nog een keer druk op FPL is het ven-
ster ACTIVE FLIGHT PLAN ook weg. De
complete vlucht zie je hiernaast. Ja,
hij staat op z’n kop, nou nee, hij staat
in de richting van de neus van het
vliegtuig en dat is niet ongebruikelijk,
maar je kunt dat veranderen in ‘north

up’ in het AUX gedeelte en daarover
later. Je ziet ook dat de eerste leg van
EHMZ naar HELEN geactiveerd is. Dat
is prima in dit geval: we stijgen op
met heading hold als we de autopilot
inschakelen en met de heading inge-
steld op de heading van de baan. Dat
is een goede gewoonte. Dan heb ik in
dit geval nog zo een 17nm tot aan HE-
LEN om de autopilot van heading hold
naar NAV te zetten en dat is voldoen-



de. Als de afstand tot het volgende
waypoint meteen na opstijgen maar
heel kort is kan je eventueel te laat
zijn met de NAV-knop in te drukken.
Dan kan je beter meteen de daarop-
volgende leg activeren:
Je klikt op FPL want je wilt iets veran-

deren in het vluchtplan. Dan klik je op
het midden van de FMS-knop want je
hebt de cursor nodig. En dan klik je
niet op links- of rechtsonder van de
FMS-knop want dat was om het way-
point-menu naar voren te halen,
maar dit keer bovenin en dan gebruik
je het scrollwiel om de cursor naar
NIK te verplaatsen. Dan klik je op ME-
NU en daar vind je ACTIVATE LEG.
Even scrollen eventueel en dan

ENTER. Et voilà. En dan denk je dat je
er bent. Wat je ook nog wel moet
doen als je wilt dat het vliegtuig de
route in de GPS gaat volgen, is de CDI
op GPS zetten. In een vliegtuig met de
ouderwetse klokken zetten we dan
een schakelaar om van NAV naar GPS.
Hier klikken we op de CDI-toets on-

derin de PFD tot we GPS in de kleur
magenta zien (de grote plaat hieron-
der). En dan is het relaxen. Maar lie-
ver niet te veel. Als je aan het einde
van de trip een ILS-landing wilt maken
moet die CDI weer teruggezet wor-
den naar NAV1, want een ILS-landing
is geen GPS-landing. Een ILS-landing is
een precision landing en een GPS-lan-
ding (nou ja, dat heet anders) is een
non-precision landing.
Nu het ons zo goed gelukt is om een
vluchtplan te maken rechtstreeks in
de Garmin 1000 willen we dat plan
natuurlijk saven. Klik op FPL zoals je
dat even hiervoor gedaan hebt en
dan op menu, dan krijg je het plaatje
zoals hier rechtsboven is weergege-
ven. En daar staat hij al: Store Flight
Plan. Dus nu geef je ENTER en dan…

dan gebeurt er niks! Nog een keer
proberen. Niks. Verder zoeken. Naar
de forums gaan om te kijken of het
een hot item is. Niks! Dus als iemand
het antwoord hierop weet, ik houd
mij aanbevolen.
En weet je, als je Little Navmap hebt
of PlanG ga je daarin weer het vlucht-
plan aanmaken en bewaren als een
PLN-bestand (meestal wordt dit be-
waard in Documenten). Je kunt het
vluchtplan in de Garmin 1000 zetten
via de goede oude flightplanner van
FSX/P3D. Werkt perfect. Dus waarom
al die moeite van zitten te prutsen in
de Garmin voor het aanmaken van
een vluchtplan? Tsja het hoort na-
tuurlijk niet zo.

De volgende keer? Nou in elk geval
SIDs en STARs en het veranderen van
je route onderweg. De King Air 200
van Flight1 wordt geleverd met Airac
1802 dus tamelijk recent.

Erik.



Majestic Dash 8 Q400 vervolg: de panelen, deel 3

In Notam 237 hebben we het instru-
mentenpaneel voor ons doorgeno-
men. Maar nog niet alles, want
vooral de MFD (Multi Function Dis-
play) heeft nog heel wat verborgen
geheimen. En boeiende geheimen
want hier kan je TERRAIN zichtbaar
maken. En er zijn nog een aantal
zaken. De Flight Management Com-
puter misschien? Nee, nog steeds
niet. Pas als we een vlucht gaan
voorbereiden komt dit aan bod.

Meteen onder de FMC links en rechts zit
het control panel voor de PFD en de
MFD. Met de twee draaiknoppen linkson-
der kan je de helderheid van de scher-
men instellen. Met de knop RANGE stel
je het bereik van de MFD in voor de
kaart van de grond onder je, dus TER-
RAIN, of voor de weerradar, afhankelijk
van wat je hebt ingesteld. Die kan varië-
ren van 10 tot 240nm zoals je kunt zien.
Hier staat hij ingesteld op 40nm en we
zien de TERRAIN map voor ons. De knop
FORMAT gebruik je om bijvoorbeeld



door een geheel vluchtplan te lopen. Je
ziet dan je toestel in het centrum met
een paar range-cirkels erbij maar daar
komen we later nog op terug. Als je de

FORMAT knop even ingedrukt houdt ver-
schijnt een beeld zoals hieronder. Dat is
de peiling op het VOR-baken of op de
ILS-navaid dat je op het radiopaneel

hebt ingesteld, de frequentie van dat
baken. Op dit moment wordt het baken
nog niet ontvangen. De knop WX/TERR
zal wel duidelijk zijn: de keuze tussen
weergaven van het terrein of van de
weersituatie. Overdag bij goed weer en
bij goed zicht zal je die weerradar niet
veel gebruiken maar we komen hier la-
ter nog op terug. Bij nachtvluchten is de
weerader wel van nut.

Met de knop DATA zet je navigatiegege-
vens in de kaart. Een keer drukken dan
krijg je 10 navaids te zien, twee keer zet
10 airport erbij en de derde keer laat
beide zien en nog een keer drukken dan
verdwijnt alles weer.

TCAS is Traffic Collision Avoidance Sy-
stem, dus een systeem dat je helpt om
niet tegen andere vliegtuigen op te bot-
sen. Dat wilde nog wel eens gebeuren
naarmate het steeds drukker werd in de
lucht. Gewoon een radarsysteem dat

men na ernstige ongelukken in versneld
tempo heeft doorontwikkeld. Je kunt
kiezen tussen alle vliegtuigen om je
heen of een selectie daaruit op basis van
dreigend gevaar. De TCAS-knop indruk-
ken maakt de vliegtuigen zichtbaar, of
nog een keer drukken en dan zijn ze
weer weg (wordt je scherm overzichtelij-
ker). Het aanzetten van de TCAS doe je
op het radiopaneel onder het throttle
kwadrant. Eerst draai met de knop links

wat je wilt
zien op je
MFD-scherm.
Je zet de
TCAS aan
door de knop
rechts bene-
den van het
scherm inge-

drukt te houden. Als je nu de TCAS
knop op het scherm boven het throttle
kwadrant (plaatje hier links) een paar
keer achter elkaar indrukt zie je de
weergave in de MFD veranderen. Eerst
zie je TA/RA en daarna TA/RA AUTO. In
AUTO wordt alleen weergegeven welke
vliegtuigen door het systeem als bedrei-
ging worden gezien. Vaak is het beter
om al het verkeer te kunnen zien dus
meestal staat de weergave op TA/RA. En
als je stil staat op het platform heb je

TA/RA niet nodig dus zet je het af met
de al eerder gebruikte knop op het ra-
diopaneel. Het gaat weer terug naar
SBY, standby.

De draaiknop is bedoeld om de verschil-
lende bakens (VOR, NDB) en de peiling
daarvan op het MFD in beeld te brengen.

Maar zo langzamerhand begin ik de
draad kwijt te raken met al deze pane-
len en draaiknoppen en gewone knop-
pen. Daarom op de volgende pagina de
complete middenconsole die ik aan de
bovenkant bij de FMC een beetje heb
afgesneden: de FMC komt nog.

EFIS panel. Electronic Flight Instru-
ment System control panel. Regelt de
weergave op je Primary Flight Display en
Multi Funtion Display. Dat was het eer-
ste paneel in deze aflevering en je ziet
hem nog drie keer op deze pagina. En
zoals we gezien hebben stel je via dit
paneel in wat je precies in de PFD en de
MFD wilt zien.

ESCP panel. Engine and System (inte-
grated display) Control Panel. Hiermee
bepaal je wat er op de twee middelste



schermen van het instrumentenpaneel
te zien is. Standaard is dat het linker-
scherm het navigatiescherm is en het

rechterscherm wordt gebruikt voor
weergave van de systemen. Dat zie je in
het plaatje bovenaan. De rechterknop is
contra t.o.v. De linker. De zes rechthoe-

kige toetsen geven je een keus welke
van de systemen je in de rechter MFD
wilt zien, b.v. Het Electrical System. On-
derin wordt hier ook nog informatie over
het Hydraulic System weergegeven.
Maar je kunt ook van bijvoorbeeld de
linker MFD het Primary Flight Display
maken in geval van nood. Tussen deze
twee MFD’s zit centraal ook nog een
scherm dat standaard wordt gebruikt
voor de ‘motorgegevens’.

ARMS panel (of ook wel ARCDU ge-
noemd) Audio and Radio Management
System. Links is ARMS 1 en rechts
ARMS 2. Hier kan je bedienen: het radio
communication en radio navigation ma-
nagement (instellen van de frequenties
voor VOR- en ADF-navigatie), verder
passenger adress (berichten aan de pas-
sagiers) en communication interphone
system en de derde is audio integration
system.

WXR panel of het weather radar panel.
Als dat in werking is gezet kan het er zo
uitzien, maar we komen er nog op te-
rug.

Oké, we hebben nu wat meer orde in de
chaos. We gaan nu kijken hoe we de

EFIS

ESCP

ARMS ARMS

WXR

EFIS



frequenties voor VOR en ADF moeten
inbrengen want die zijn belangrijk (je
ILS-frequentie is ook een VOR-frequen-
tie). Bijvoorbeeld opstijgend van East
Midlands is ons dichtstbijzijnde VOR die
van Trent, frequentie 115.7 en de ADF-
frequentie van de East Midlands NDB is
393. Die frequenties zet je in de linker-

kolom en ook in de rechterkolom want
we hebben een VOR1 en een VOR2 en
datzelfde geldt voor de ADF, dus ADF1
en ADF2. Voor het gemak hebben we ze
hier even op dezelfde frequentie afge-
stemd. Maar -1- en -2- kunnen natuur-
lijk verschillende frequenties hebben. En
nu zichtbaar maken op het Navigation
display. Dat gaat met de draaiknoppen
op het EFIS panel. VOR1 en ADF1 leve-

ren witte pijlen op in het navigatie-
scherm en VOR2 en ADF2 groene pijlen.
Je ziet ook dat de DME VOR1 en VOR2
een afstand van 18.3nm geven en dat is
logisch want ze staan op dezelfde fre-
quentie afgestemd. Op de Primary Flight
Display is dit ook allemaal te zien. Ga
hier gewoon even mee experimenteren
dan heb je het sneller door dan met al-
lerlei plaatjes hier.

Je ziet er zitten allerlei leuke dingen in
dit toestel.

En dan de middenconsole met het over-
belangrijke throttle quadrant of ook wel
de pedestal. Links de elevator trim, de
stand van de neus, die in het witte ge-
deelte moet staan voor een take off. De
gust lock of control lock zoals hij in de
Dash heet zet de control surfaces, de
besturingsvlakken, vast om te verhinde-
ren dat ze gaan klapperen bij harde
wind wanneer we nog op het platform
staan of aan het taxiën zijn. Opstijgen
met de gust lock nog in de positie als op
het plaatje is niet mogelijk. Dus als je
kist geen vaart wil maken als je gaat

opstijgen kijk dan even of de gust lock
er nog op staat. Echte piloten die wer-
ken met checklists kan dat eigenlijk niet
overkomen. Daaronder de twee throttle
levers. In de echte Dash zit er nog een
vergrendeling op maar die is hier ach-
terwege gelaten. In het MJC8 Q400 Con-
trol Panel dat we in de eerste aflevering
al bekeken hebben (Notam 236) kwam
de afstelling van het punt DISC (discon-
nect) als even ter sprake. De beste af-
stelling is dat de throttle levers net
beneden het punt DISC staan als je ze
in hun laagste stand zet. MAX REV

(maximaal in z’n achteruit zou je kunnen
zeggen) wordt in de Dash maar weinig
gebruikt omdat het steentjes en vuil kan
opwerpen die de propellers dan raken.
Bovendien is het erg oncomfortabel voor
de passagiers. Majestic zegt dat het nor-
maal is als het vliegtuig iets achteruit
gaat met de throttles op DISC, dat dat
makkelijker is bij taxiën en dat dat in
het echt ook zo is. H’m, ik weet het niet.

Rechts van de throttle levers zitten de
prop controls. Ze staan hier in de stand
FUEL OFF of ook wel shutdown. Voor het
starten moeten ze naar START &
FEATHER. Als de motoren gestart zijn
gaan ze naar de hoogste stand voor de
takeoff. Ze gaan terug naar de stand
900 als de flaps zijn ingetrokken en we
in de Climb zitten en dan naar 850 als je
de kruishoogte hebt bereikt. Voor de
landing gaan ze weer terug naar MAX.
Aan de gate na aankomst gaan ze terug
naar START & FEATHER voor 30 sec. Om
de zaken te laten afkoelen voordat we
naar shutdown gaan.

gust lock

disconnect

max

900

850



Helemaal rechts zit de bediening van de
flaps. Takeoff gaat meestal met Flap 5,
Flap 10 wordt nauwelijks gebruikt, op
een korte baan wordt ook wel Flap 15
gebruikt. De flapstand voor landen is
gewoonlijk 15, maar bij korte banen
wordt Plap 35 gebruikt. Bij een approach

wordt gewoonlijk rechtstreeks ‘doorge-
schakeld’ van Flap 5 naar Flap 15 en
wordt Flap 10 overgeslagen. Bij een Flap
15 takeoff wordt gewoonlijk van Flap 15
rechtstreeks teruggegaan naar Flap 0.
De parking brakes had je vanzelfspre-
kend al gevonden op het throttle qua-
drant.

Onder het throttle quadrant zitten twee
radiopanelen of ARCDU’s zoals ze in de
Dash ook wel worden genoemd. Gebrui-
kelijk is om de draaiknop op BOTH te
zetten dan worden de gegevens die je
invoert tegelijk in de linker- en rechter-
radio gezet. Er zijn twee radio’s voor
communicatie met de toren, andere vlie-
gers enz. de VHF1 en VHF 2 en vier na-
vigatieradio’s, VOR1, VOR2, ADF1 en
ADF2.

Onder het scherm zitten een boel knop-
pen waarvan een aantal voor ons
flightsimmers belangrijk zijn. VHF1 en 2
(1 en 2) zijn voor het volume van de
radiocummunicatie. Indrukken van de
knop zet de communicatie uit. Dan
wordt het balkje in het venster wit i.p.v.
groen. Met de grotere draaiknop kunnen
we kiezen tussen VHF1, VHF2, of de
cabine. Deze knop bepaalt dus wat je op
je koptelefoon hoort. HF (3) wordt bijna
niet meer gebruikt, AUX1 (4) en AUX2
(5) zijn voor satelliettelefoons,
SERV/INT (6) bepaalt het volume van de

cummunicatie met de copilot en met de
cabin crew. DIM RTN is voor het dimmen
van het scherm. De vier knoppen PA,
CHIME, CALL en EMER zijn allemaal voor
de communicatie met de cabine en met
de passagiers. Ik sla ze over. De knop-
pen PREV, NEXT en MAINT zijn allemaal
voor communicatie met de ground crew.
De draaiknop SPK is voor de luidspreker
in de cockpit maar wordt alleen op de
grond gebruikt, MKR is verleden tijd, de
schakelaar BOOM/MASK schakelt de
microfoon om van de normale headset
naar de microfoon in het zuurstofmas-
ker. HOT MC/OFF is de keuze tussen de
microfoons constant aan of aan/uit door
middel van een knop op de yoke.
Wel belangrijk voor ons zijn de nummer
7, 8,en 9 dat zijn de knoppen waarmee
je de morsesignalen van de verschillen-
de bakens aan of uit kunt zetten en het
volume kunt wijzigen. En nu de belang-
rijker zaken:

De vier knoppen aan beide kanten van
de vensters. Om te beginnen linksboven.
Als je die indrukt wordt de onderste re-
gel in dit venster geactiveerd en kan je
de frequentie veranderen met de draai-
knop TUNE die een binnen- en een bui-
tenknop heeft voor de cijfers voor de
punt en na de punt. Nog een keer druk-

ken op de knop naast het venster wis-
selt onder en boven om. Voor ons niets
nieuws natuurlijk. Je ziet het: twee
comm-frequenties, twee VOR-frequen-
ties en twee ADF-frequenties. INT heeft
allemaal te maken met intercom ofwel
het contact met de cabin, copilot, enz.
Ik sla het even over.
Rechtsonder ATC1 is wel belangrijk want
daar zit de bediening van de TCAS (Traf-
fic alert and Collision Avoidance Sy-
stem), het waarschuwingssysteem voor
andere vliegtuigen in de omgeving. Als
je de knop naast het ATC-venster in-
drukt en daarna de toets EXP op het
toetsenbord kom je in een tweede
scherm van het TCAS-systeem:

Je kunt hier bijvoorbeeld kiezen tussen
een weergave van het verkeer above of
below (bij een drukke luchthaven). En er
valt nog meer in te stellen, maar de
standaardinstelling van de TCAS voldoet
meestal prima. DME HOLD wordt veel
gebruikt maar daar komen we later op
terug bij een vlucht. Met CH kan je fre-
quenties vastzetten hetgeen zin heeft
als je altijd dezelfde vlucht maakt. Ge-
lukkig doen wij simmers dat niet.
Het ESCP paneel kwam al eerder ter

Standard takeoff = Flap 5

Runways <1800m = Flaps 15

Standard Landing = Flaps 15

Runways <1800 = Flaps 35

Cycle from Flaps 15>0 upon
reaching Vfri*

*Flaps retraction safety speed

1 2 3 4 5 6

7 8
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sprake. Hiermee kan je eindeloos varië-
ren wat je precies op wel scherm wilt
zien. De draaiknoppen zijn voor de pa-
nelen links en rechts en met de toetsen
bepaal je wat er wordt weergegeven.
Het beste is om hier even mee te spe-
len. Om alle mogelijkheden te omschrij-
ven is niet te doen. Een tip: de stand
SYS als je hem daarop draait krijg je
altijd eerst als default het electrical sy-
stem te zien. Goed om te weten als je
de draad kwijt bent. Als je electrical sy-
stem ‘kwijt’ bent draai de knop dan van
SYS af en dan weer terug op SYS.

Maar, zijn we er nu zo langzamerhand?
Neen, nog niet helemaal. Naast de piloot
en de co-piloot zit aan de zijkant nog
een testpaneeltje met belangrijke func-
ties. Hieronder het testpaneel van de
piloot. T/O WARN TEST: Als bij de take-
off je configuratie niet in orde is (spoi-

lers staan nog uit, elevator trim niet
correct, parking brakes, condition levers
niet op max, flaps setting niet in orde)
hoor je een biep, biep. Die biep moet je
eerst testen of hij nog werkt met de mo-
toren nog niet gestart. Daarvoor is deze
schakelaar. Dus die schakelaar zetten
we ook weer om vlak voor de takeoff en
als we biep, biep krijgen hebben we het
niet goed gedaan. ADC TEST checkt of
beide data-computers wel goed corres-
ponderen met elkaar wat hoogte en
snelheidsweergave betreft. De eerste
bemanning van de dag voert deze test
uit. Door de test worden expres afwij-
kende waarden ingevoerd in de PFD
links en rechts en dan krijg je een biep
plus een IAS MISMATCH in de PFD. Pro-
beer hem even dan wordt het je duide-
lijk. STALL WARNING TEST is natuurlijk
duidelijk. Je zult de stick shaker horen
en krijgt ook een waarschuwing in het

annunciator paneel. 1 Is voor links en 2
voor rechts. STEERING is de nose wheel
steering. Taxiën in de majestic gaat niet
met je pedalen maar met de nose wheel
steering tiller (het beste kan je die op je
flight stick of yoke zetten). Die werkt
niet als de steering uit staat. Hij moet
uit staan bij de push back omdat anders
de zaken doordat er druk op het neus-
wiel komt in het honderd lopen. In het
echt dan want ik geloof niet dat dit gesi-
muleerd is.

Hierboven zie het testpaneel van de co
pilot. Voor ons van belang is de DEICE
PRESS die nog behandeld wordt bij het
nalopen van de check lists. En daarnaast
de zuurstofdruk voor de zuurstofmas-
kers van de piloten. De Dash heeft geen
zuurstofmaskers voor de passagiers. De
geel-zwart gestreepte hendel, daaronder
zit de bediening voor het snel laten weg-
vallen van de cabinedruk voor noodge-
vallen.

En als laatste een klein en eenzaam ge-
plaatst paneeltje onder het instrumen-
tenpaneel recht voor de piloot. PITOT
STATIC ISOLATION VALVE. We kunnen
hiermee de pitots van elkaar scheiden
als er vreemde, niet kloppende gege-

vens van de pitots komen. Dan zetten
we deze knop op ISOL. Gewoonlijk staat
hij op NORM.

En dat is zo een beetje alles. Behalve
natuurlijk die overbelangrijke en altijd
boeiende FMC of FMS of hoe dat ook
heet. Het invoeren van je vluchtplan en
nog veel meer. Dat zal zeker een com-
plete aflevering worden. Bovendien de
FMC van de Dash is een beetje afwij-
kend, misschien wel een beetje ouder-
wets. Maar alles went.

Erik



Wat je kunt vliegen hangt af van de uitrus-
ting die je aan boord hebt. Maar een mini-
male uitrusting van de GPS die veel lijkt op
ILS is gebruikelijk.

Het is nog niet zo lang geleden dat GPS instru-
ment approaches in slechts één basissmaak
voor kwamen: Een T-geconfigureerde (??) Serie
van initial fixes (de initial approach) leidend
naar een final approach koers en een final fix
en dan leidend naar de runway. Er was geen
verticale geleiding en bij de IFR-goedgekeurde
GPS navigatie-apparatuur die we gebruikte
werden slechts de toleranties aangescherpt van
de route (cruise) naar terminal en naar de ap-
proach-fasen. En dat was het zo ongeveer: on-
danks de verbeterde nauwkeurigheid van de
GPS vlogen we nog steeds een approach heel
erg lijkend op de manier zoals we in de jaren
30 met de DC-3 een NDB procedure vlogen.

Veel is veranderd met de komst van WAAS, het
Wide-Area Augmentation System dat de stan-
daard GPS-nauwkeurigheid naar een hoger
plan tilt. In plaats van één basismanier van
GPS-approach zo ontworpen dat de piloot zelf
de afdaling moet regelen zoals in de 30-er ja-
ren aan boord van een DC-3, 80 jaar geleden,
maakt WAAS procedures en apparatuur het
mogelijk dat we een electronische glideslope
zichtbaar kunnen volgen of dat we de autopilot
de afdaling precies naar de baan laten uitvoe-

ren. Nou ja, misschien. Er zijn tegenwoordig
verschillende typen GPS-appproaches ingebak-
ken in een standaard RNAV-procedure en die
allemaal met hun eigen nuances en eigen mini-
mums dan op de kaarten gepubliceerd staan.
Wat zijn de verschillen en zijn er in de praktijk
bepaalde gevolgen voor hoe we ze moeten
vliegen?

Groeiende acceptatie

Het eerste goedgekeurde gebruik van de GPS
voor approaches kwam in 1994. Eerst kon de
GPS gebruikt worden als vervanging voor de
Non Directional Beacon (NDB) approaches
door middel van een overlay en dat resulteerde
in  in de naam van de procedure en
het duurde daarna niet lang voordat de GPS
ook werd goedgekeurd om de automatic di-
rection finder (ADF) te vervangen en de appa-
ratuur voor afstandmeting (DME) in het
IFR-systeem.

Ook in 1994 werden zogenaamde stand alone
GPS approaches ontwikkeld die genoemd wer-
den: GPS RWY XX approaches, waarbij de XX
het runwaynummer vertegenwoordigde of als
GPS X-procedures, waarbij geen straight in mi-
nimums werden vermeld maar alleen de hoog-
te van het circuit. De X werd dan vervangen
door een letter die de approach-categorie aan-
gaf A, B, C, enz. In 2000 bracht een veranderde

opzet van de kaarten ons de huidige
of bena-

ming waarbij TYPE is veranderd door de vereis-
te apparatuur , hetzij GPS, hetzij RNP (Required
Navigation Performance; zie het diagram op de
volgende pagina) en de enkele X is vervangen
door Z of Y die de series aanduiden. En dit is
de basisstructuur van de naamgeving zoals we
die nu kennen. Oké, ben je er nog?

In 2003 begon de FAA met het integreren van
op WAAS gebaseerde verbeteringen in andere
delen van het ATC-systeem en zijn procedures.
Een grotere nauwkeurigheid wordt bereikt
door op de grond staande WAAS grond refe-
rentie stations, die de GPS satelliet constellatie
(patroon, zeg maar het sterrenbeeld van de
satellieten) monitoren, dus in de gaten houden,
en door middel van de WAAS master stations
correcties zenden naar steeds twee geosyn-
chrone satellieten. Deze satellieten zenden de
correcties dan door naar de GPS-ontvangers
met WAAS-voorziening.

In 2011, volgens de FAA, was het aantal ap-
proaches met WAAS voorziening gelijk aan het
aantal ILS-en. Vanaf begin maart 2016 waren er
3628 WAAS uitgevoerde localizers in staat om
een verticale geleiding (LPV) te leveren bij ap-
proach procedures in de U.S. En zo 1762 lucht-
havens bedienden. Meer dan de helft van deze
luchthavens hebben in het geheel geen ILS.

RNAV Approach Types



Om het toch nog wat verder uit te diepen
moet je eigenlijk twee kaarten (approach
plates) binnenhalen van Tampa Intl (TPA),
waarvan ik hier de rechterbovenhoek afdruk:

Beide approach plates zijn voor RNAV-proce-
dures. De ene is bedoeld voor vliegen met de
GPS terwijl de andere gebruik maakt van iets
dat RNP heet: Required Navigation Perfor-

mance. RNP is een ICAO-standaard gebaseerd
op doorontwikkelde Flight Management Syste-
men die gebruik maken van een database van
DME-signalen om zo RNAV geleiding te gene-
reren. Een RNP 0.11 nm procedure biedt een
+/- 0.11 nm nauwkeurigheid. Omdat de appa-
ratuur op de grond staat is het niet geschikt
voor routes over water. Het komt bovendien
maar weinig voor in privévliegtuigen.

We gaan dit in kleine stukjes hakken anders
is het helemaal niet meer te volgen.

In de tabel hierboven zie je een paar acrony-
men die je zo een beetje begrijpt, plus wellicht
een paar andere die je helemaal niets zeggen.
Het komt erop neer dat al die verschillende
typen GPS-gebaseerde RNAV approaches je
volledig in verwarring brengen. De acronymen
betekenen natuurlijk verschillende dingen,
maar uiteindelijk komt het neer op twee vari-
anten waardoor je ze van elkaar kunt onder-
scheiden. De eerste of er een verticale
geleiding is (vertical navigation of VNAV) en de
tweede, gebaseerd op de prestatie van de lo-
calizer waarbij de navigatie-nauwkeurigheid
toeneemt naarmate het vliegtuig verder de
baan nadert.

Maar wat betekent het allemaal in de praktijk?
Hoe kan een piloot bepalen welke procedure,
als er een is, legaal is en veilig is uitgaande van
de apparatuur van het vliegtuig en de certifica-
ten? Dat is iets dat je eigenlijk behoort te we-
ten voordat je de motoren start, maar dat moet
je kunnen terugvinden in de papieren beho-
rende bij het toestel; ga op zoek naar een sup-
plement van de flight manual.

Als je een kist vliegt met WAAS-apparatuur,
TSO gecertificeerde navigatie, zoals de Garmin
GTN 750 of een Avidyne IFD540, en als alles
correct is geïnstalleerd ben je hoogst waar-
schijnlijk gecertificeerd voor de laagst beschik-
bare GPS approach minimums, LPV, die vaak
goed zijn voor CAT I ILS standaard van 200
voet AGL (Above Ground Level). Als die mini-
mums niet beschikbaar zijn - misschien door
een in het vliegtuig niet functioneren van het
barometersysteem of een te slechte signaal-
sterkte zal een TSO-venster je vertellen over te
gaan naar het volgende beschikbare serviceni-
veau en waarscuwt je bovendien via een aan-
kondiging in de annunciator. Als al het andere
niet werkt verwacht dan dat je de hoogste ge-
publiceerde minimums moet gebruiken behal-
ve als je kunt aantonen dat je gerechtigd bent
de lagere te gebruiken.

Met dit alles gaande is het goede nieuws dat
LPV-approaches tot 200ft AGL in ruime mate
aanwezig zijn - er zijn er zo een 942 in de U.S.
volgens de FAA - en zij bieden een stabiele fi-
nal met een constante hoek (glideslope angle)
en eentje die bovendien soepeler te vliegen is
dan een ILS en dat is een goed ding.



De codes van de RNAV (GPS) approaches

- LPV: Localizer uitvoering met verticale gelei-
ding. Biedt de nauwkeurigheid van een locali-
zer en een op WAAS gebaseerde glideslope,
gelijkwaardig aan ILS. Ook gelijkwaardig aan
de ILS is dat de laterale nauwkeurigheid toe-
neemt met het naderen van de baan. De mini-
mums staan gepubliceerd als decision altitude
(DA).

- LNAV/VNAV: Laterale/verticale navigatie.
Anders dan bij de LPV-procedure neemt de
laterale gevoeligheid niet toe als het vliegtuig
de baan nadert. De glideslope is gebaseerd op
WAAS of barometerhoogte. De minimums
staan gepubliceerd as DA.

-LNAV: Laterale navigatie. Gelijk aan
LNAV/VNAV-procedure behalve dan dat er
geen glideslope is. De nauwkeurigheid neemt
niet toe bij nadering van de baan. Minimums
zijn Minimum Descent Altitude (MDA), zoals bij
een VOR of alleenstaande localizer procedure.

- LP: Localizer Performance. Geen verticale ge-
leiding aanwezig. De gevoeligheid neemt toe
bij het naderen van de baan, zoals bij de tradi-
tionele localizer. Minimums zijn een MDA.

Stand-Alone GPS: De GPS-oude stijl approach
is in de basis een LNAV-procedure maar dan
beperkt door het gebruik van alleen de GPS.
Biedt een MDA.

Dus jij dacht dat je kon vliegen....

"Zo daar zijn we weer". Met deze woorden kon het
demo team van de HCC Flightsim elkaar begroeten op
een zonnig en bedrijvig EHMZ.
Carlo, Wil, Hennie, Jaap, Jan en Ron begonnen met-
een met opstellen van de laptops, stuurtjes en wat
dies meer zij, om twee dagen onze kunsten te verto-
nen aan het publiek dat tegen tienen al nieuwsgierig
de hangar insnuffelde. We hadden met elkaar afge-
sproken dat we zoveel mogelijk de bezoekers achter
de joysticks zouden krijgen. Nou ja, bezoekertjes
dan...meestal bleef pa angstvallig met de armen af-
werend over elkaar achter het kuikentje staan dat we
in de bezoekerstoel geplant kregen. Als compensatie
konden we af en toe met een leuke ma een gesprekje
aanknopen..
Buiten gebeurde héél wat. Het meest in het oor sprin-
gend waren de demonstratie's met de pulsjet en tur-
binejet modellen. Ongelofelijk wat de Limburgse
mannen aan acrobatische toeren wisten uit te halen
met een afstandsbediening. Een scherp oog, vaste
hand en weten wat je doet is wel vereist als je een
radiogestuurd projectiel met ruim 400 km per uur
over de baan laat knallen...Ook de propellormodellen
lieten ons het beeld van de gezapige modelvliegerij
radicaal bijstellen. En wat te denken van de racedro-
nes? Je zou haast gaan denken dat dat iets is voor
ADHD'ers. Niets is minder waar; ook hier geldt: uiter-
ste beheersing en een vaste hand. Petje af voor deze
mannen. Waren wij dan de sulletjes van de show?
Gezien de belangstelling, de vragen en verstrekking
van certificaten en folders is ook hier het tegendeel
waar. Volop bewondering voor wat wij aan beleving
op het scherm weten te toveren. Carlo als absolute
publiekstrekker met een 4k scherm als middelpunt.
Ook blijkt maar weer dat onze tak van sport veel
waardering krijgt; al is het iets wat - net als andere
vliegsporten - geléérd moet worden. En de HCC helpt
daarbij.

Vooruit maar, wie weet wordt het kuikentje later pi-
loot en zal hij of zij nog eens terugdenken aan de
zonnige Zeeuwse Vliegdagen 2018.

Ron.

Kijk ook nog even hier:
https://www.pzc.nl/video/production/zeeuwse-
vliegdagen-van-start~vp46607

http://
https://www.pzc.nl/video/production/zeeuwse-vliegdagen-van-start~vp46607
https://www.pzc.nl/video/production/zeeuwse-vliegdagen-van-start~vp46607


X-Plane 11, de stand van zaken
Vulcan maakt Xplane beter / iets sneller niet mooier.
Lost stotters op.
geen invloed op airplanes en scenery.
Wel met weer add-ons.
Voor Vulcan worden 2 extra mensen ingehuurd.

11.30 andere shaders vooruitlopend op Vulcan en Particals.
Particals voor add-ons scenery na 11.30.
ATC wordt verbeterd met dialecten van de landen waar ATC gevestigd is.
Windscreen effects worden verbeterd.

Xplane mobile blijft en wordt geen nieuwe versie b.v. 11.
Xplane Global wordt aan gewerkt.
Starten vanaf een terminal i.p.v. het begin van de landingsbaan.

Er werken 600 - 800 vrijwilligers aan scenery.

Wolken transparatie wordt opgelost in 11.30.
Geen seizoenen in Xplane, gaat tenkoste van te veel textures.
3D lichten zijn aangepast in 11.20 door veraf de lichten in een texture te plaat-
sen.
Er komen meer watervliegtuigen aan en de flight dynamics worden verbeterd.

Netwerkvliegen wordt verbeterd in 11.30.
De Citation is verwijderd uit het proces, bleek niet goed genoeg.
Water textures worden verbeterd.

SLI en CrossFire wordt (nog) niet toegevoegd op 1 monitor.
Mogelijk onder Vulcan voor 2 of meer monitoren.
Xplane komt er niet voor consoles zoals Xbox of Playstation.

Gear friction wordt aangepast in 11.30.
Het gedrag van de taildraggers worden verbeterd.
Ground handling wordt verbeterd.
Er is een nieuwe World Editor met integratie van Open streetmap.

Er komt een plugin voor Blender.

Carlo van Oers.

INS (Inertial navigation System) and IRS (Inertial Refernce System)
The basic difference between INS and GPS is how they obtain the planes current
position.

INS (Inertial Navigation System) is an independent on-board navigation system. It
does not need any outside inputs or signals for calculating the present position.
Before moving the airplane it has to be aligned to the aiplanes parking position.
(Thats why you might have noticed the gate's coordinates displayed near the par-
king position).
Describing the way INS works probably would be to scientific. Basically it measures
accelerations and rates and then computes its current position based on these sig-
nals. This system also supplies data to the aircraft's attitude indication systems.
The drawback of INS is that over a longer period of operation, it gets inaccurate.
As a rule of thumb, the error will be about 2 nautical miles per hour of operation.
The GPS (Global Positioning System) needs signals from outside to calculate the
present position. These signals are provided by satellites. This system's position is
within a tolerance of about 100-something feet. GPSs' disatvantage is that it still is
a military system, without a 100% guarantee of availability. For that reason it is
not approved for sole means of navigation. It can and is used as a supplementary
system on modern aircraft.
For example, the INSs' long term deviation mentioned above is corrected with GPS
signals.

The FMS integrates various navigation sources in the following order (lower order
is used only if the better source fails or pilot deselect):
1. Localizer Update (during an ILS approach, LOC update has highest priority)
mixed with GPS/IRS data
2. GPS data filtered by IRS data
3. DME/DME update mixed with IRS data
4. VOR/DME update mixed with IRS data
5. IRS data alone
There are a few more combinations but I think you get the idea.

IRS data is mixed with everything is because IRS data is very stable with fast up-
date rate. GPS solution, on the other hand is updated only every 1 second or so.
As far as GPS accuracy is concerned, the US military has dropped the intentional
dithering (degraded C-code vs military P-code) so you should get very accurate
GPS data all the time now.

INS (Inertial navigation System) is the older type system
IRS (Inertial Refernce System) is the newer system
Both pieces of kit do the same thing, by sensing the movement of the aircraft, and
continuously calculating the aircraft's position, speed etc.
The systems sense movement according to the following:
INS uses mechanical gyros, which move physically within the system itself, and
with the use of accelerometers. This suffers cumulative errors as detailed in previ-
ous messages.
IRS uses laser ring gyros, that have no moving parts, and sense the difference in
the frequency of the laser beam reflected in the system, which in turn allows the
computers to calculate, position, movement, speed etc.




