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

GENERAL AVIATION (GA) BACK
TO BASICS, serie 2 les 3: je
vluchtplan vliegen

Met een kaartplotter of duur ge-
zegd een protractor je vlucht
intekenen op de kaart. Ouder-
wets handwerk en een keurig
staatje maken van je vlucht op
een formulier. Je tijd en afstand
berekenen. Je kunt je hart opha-
len hier.

Majestic Dash 8 Q400 ver-
volg: vliegen! deel 6

De lucht in. Eindelijk dan toch.
Hoe ziet je PFD eruit kort voor de
take-off? En nog wat leuke dingen
in de FMS zoals holdings.

DRUKCABINE
Het is niet moeilijk de instellingen
voor de drukcabine, als je het een-
maal begrijpt. Is het moeilijk te be-
grijpen? Helemaal niet. Het enige
dat je nodig hebt is een goede uit-
leg.

Noordpool op reis
De magnetische noordpool is de
laatste tijd flink op reis en dat
heeft gevolgen voor de naviga-
tie. Een stukje overgenomen
van de NOS.

!

De nieuwe REX 3D
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Verslag van de GA-bijeenkomst van
17 januari j.l. in 's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
7 februari j.l. in 's Heer Arendskerke

JoinFS komt met een nieuwe update. Niet de eerste update
voor JoinFS. Ko moet het seintje geven om op deze nieuwe
over te stappen.

Wie is er aanwezig op de hangardag van 9 maart? Inmiddels hebben zich vier
mensen aangemeld. Of waren het er vijf? Je kunt je nog melden bij Ron.
Hangardagen blijken gezellig te zijn.

Ik begrijp dat Hennie zich heeft aangemeld voor de functie van ATCer. En
Cor had zich al eerder aangemeld. Er komt leven in! Ko mag het allemaal coa-
chen.

Hennie had in Lelystad een blanco DVD gekregen van een bekende software-
firma met de Dash 8 erop (niet de Majestic) maar er ontbrak een stukje. Of
heeft zijn Antiviruspragramma meteen resoluut ingegrepen? Toch uitkijken
met zo iets niet-officieels. Niet meteen installeren maar eerst unzippen en dan
je virusprogramma erover.

Jos maakt het regelmatig mee dat hij op een veld staat en daar in volstrekte
eenzaamheid aanwezig is. Waarom is niet elk veld een beetje gestoffeerd, het-
zij met static vliegtuigen hetzij met vliegende vliegtuigen. Zoveel gezelliger.
Hij heeft World of AI erin zitten. Ja, het ene veld heeft nu eenmaal meer stof-
fering dan het andere en dat schijnt ook overeen te komen met de realiteit.
Tsja, lastig. Er zijn programma’s waarmee je zelf uitgaande van bestaande kis-
ten static vliegtuigen kunt maken en die zelf op een bepaalde plaats kunt neer-
zetten.

Erik zette de prachtig mooie King Air 200 Blackhawk van Flight1 op het
scherm. Bijna alles functioneert in deze software. Je zou het een mini airliner
kunnen noemen want het is een gecompliceerd vliegtuig. Een study sim.

Carlo liet ons in X-Plane de regen op de ruiten van de cockpit zien en ruiten-
wissers die ook hun spoor achterlaten en het verschil tussen een beetje regen
en plensbuien. Indrukwekkend. Inmiddels zijn al vier vliegers overgestapt op
X-Plane. Een X-Plane revolte? Een Acte van Verlatinge? Ondergetekende zal
er nu toch ook aan moeten geloven. Je kunt dit niet meer ontkennen. Druk,
druk, druk.

Erik

Met 16 man hadden we weer een goed gevuld zaaltje ondanks
kou, duisternis en nattigheid onderweg. Maar de dagen lengen
alweer dus klagen we niet over de opkomst.

Problemen met FS zijn er nauwelijks meer en we verlangen niet meer terug
naar de vroegere W10 problemen waarvoor we zelfs een aparte Hangardag
hebben gehouden. Zijn er echt geen problemen meer? Of toch wel?
De wens om toch weer een hele dag te besteden aan allerlei kleine en lastige
probleempjes leeft overduidelijk, na een rondvraag. Vooral verbindingen,
PMDG issues en de samenwerking met LittleNavMap moet collectief uitgespit
worden. U hoort er nog van.

Piet Davidse heeft voor tot juni GA vluchten voorbereid. Ron werkt ze uit en
zorgt voor tijdige toezending. Ook vanaf deze plaats dank aan Piet die jaren-
lang onze vluchten heeft samengesteld. Het voorstel om een pakket te maken
van de IFR-kaartjes  en het vluchtplan werd goed ontvangen. De kaartjes zijn
niet specifiek VFR maar kunnen een goed hulpmiddel zijn. We hopen dat op
termijn dit werk door een van ons kan worden overgenomen.

Dat geldt ook voor de ATC. Nu Piet ook het ATC werk aan een ander over-
draagt mogen we blij zijn dat Cor de Weerdt deze belangrijke taak op zich gaat
nemen na training bij Ko. Pim deed wel ad hoc ATC tijdens de vluchten maar
daarbij zat hij dus zichzelf te antwoorden en dat kan voor outsiders een vreem-
de indruk geven. We moeten ook eigen kweek hebben voor Vluchtvoorberei-
ders en ATC. Ideaal zou zijn als we voor vertrek en aankomst aparte ATC of
Havendienst hebben. Wie Oh wie wil bijvoorbeeld eens proberen Havendienst
te spelen?

Ko gaat zorgen voor gevraagde update van JoinFS en zal daarover mededeling
doen. Verder was er nog iets over onze activiteitenkalender, vliegveldhoogte
correcties met Orbx Vector, bomen op de runway door autogen, maar dat was
het zo'n beetje wat de problemen betreft. Maar de Hangardag komt!

Ron



Ware versus magnetische koers

Het volgende deel van onze vlucht-
planning dat wij moeten afronden
is te bepalen wat ons traject over
de grond zal zijn (ground track).
Om dit te doen voor onze eerste
leg Eugene/KEUG naar Oakridge
State/5SO, ons eerste draaipunt,
moeten we de hoek meten tussen
die track en het ware noorden. En
dit is simpel te doen en we hebben
alleen een gradenboog in basis-
vorm nodig of liever een niet dure

navigatie-protractor specifiek voor
de luchtvaart. En de kaart waar
onze geplande route is ingetekend.
Hier links zie je op de kaart hoe
we de hoek meten gebruikmakend
van de meridianen. In dit geval
komt onze ware koers van Eugene
naar Oakridge State uit op onge-
veer 123°.
Maar waarschijnlijk weet je dat het
magnetische veld van de aarde va-
rieert over de planeet met het mag-
netische noorden vaak aanzienlijk
afwijkend van het ware noorden.
Het dilemma voor piloten net als
voor zeevarenden is dat kaarten
zijn getekend met als referentie-
punt het ware noorden terwijl het
kompas zoals we allemaal weten
het magnetische noorden aanwijst.
Omdat het magnetische veld ster-
ke afwijkingen kan vertonen ten
opzichte van het ware noorden
kunnen we constateren dat het
verschil tussen de twee aanzienlijk
kan zijn. Dit verschil wordt de
magnetische variatie genoemd en
is vrij eenvoudig om te rekenen als
we de volgende vuistregel gebrui-
ken: Magnetic East = Magnetic
Least (min) en Magnetic West =
Magnetic Best (plus). We kunnen
de lokale magnetische variatie ha-
len uit de lokale vliegveldkaarten
en uit sommige navigatiekaarten.
In dit gebied is de variatie onge-
veer 15° Oost, dus minus of wordt
afgetrokken van de ware koers. De
magnetische kompaskoers (hea-
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ding) is daardoor 123° - 15° = 108°
magnetisch. Deze kan nu ingevuld

worden in de betreffende TR(M) -
magnetic track veld in het vlucht-
planformulier.

Wind

In het eerste deel van deze serie
leerden we over een aantal eigen-
schappen van lucht en hoe dat van
invloed kan zijn op ons vliegtuig.
Als er wind staat op onze route
(hetgeen bijna altijd het geval is)
kan het zo uitkomen dat onze
magnetische koers ons niet direct
brengt naar onze bestemming.
Maar onze eerste oefening hier zal
met nul wind zijn dus onze magne-
tische heading zal precies hetzelf-
de zijn als onze magnetische track.

Tijd en afstand

Het laatste stukje informatie dat
wij nodig hebben uit de kaart voor
dit moment is de afstand tussen
alle navigatiepunten. De meeste
luchtvaartkaarten zijn op een
schaal die het mogelijk maakt om
simpel op de kaart te meten door
linialen (plotters) met de juiste
schaalverdeling te gebruiken. Je
kunt overwegen om een full scale
kaart en navigatieliniaal aan te
schaffen of terug te grijpen op de
simulator zelf om deze afstanden
voor jou te meten. Maar als alter-
natief bekijk eens de Plan-G flight-
planner van http://www.tasoftware.
Co.uk/  of Little Navmap: https://
github.com/albar965/littlenavmap/r
eleases  Beide programma’s reke-

nen in ware en in magnetische
tracks maar ook in afstanden
weergegeven in een map interface
(kaart).
We hebben nu bijna ons basis-
vluchtplan afgerond. Op onze ge-
plande kruishoogte voor deze
vlucht vliegt de C182 met een true
airspeed, werkelijke snelheid, van
ongeveer 150 knopen. Omdat we
vliegen in nul-wind condities is dit
ook onze G/S (groundspeed, snel-
heid over de grond gemeten). Van-
uit de gegevens die wij hebben
ingevoerd kunnen we nu de ver-
wachte tijdsduur (ETI, Estimated
Time Interval) tussen alle waypo-
ints invullen. Gebruik een reken-
machine voor vliegers of een
simpele calculator om het aantal
minuten vliegen te bepalen tussen
de punten. Bijvoorbeeld, leg 1 laat
een afstand zien van 38nm. (38nm
/ 150 knopen) x 60 = 15 minuten.
Werk ook de andere legs uit en zet
de magnetische koers, afstand en
ETI voor elke leg in het vluchtplan-

formulier (http://www.airservices
australia. com/flight-briefing/flight-
notification-form./ Kies daar voor
de Back Page (landscape) versie).
Oplettende lezertjes zouden kun-
nen vragen: ‘Hoe kan de ETI 15
minuten zijn indien een deel van
de route (de klim) gevlogen wordt
met ongeveer 90 knopen?’ En dat
is een goede vraag. En terwijl we
berekeningen van de klim nog zul-
len behandelen in een latere oefe-
ning, kan je toch vast een vuist-
regel hanteren: tel twee minuten
op bij de ETI van je eerste leg en in
de meeste gevallen is het resultaat
dan spot on. Als je op een grote
hoogte gaat vliegen zoals wij doen
op deze vlucht voeg je drie minu-
ten toe. De ETI van onze eerste leg
wordt dan 18 minuten.
Met het vluchtplan van Eugene’s
Mahlon Sweet Airport naar Pros-
pect State klaar wordt het tijd om
het luchtruim te kiezen en een
aantal nuttige technieken te leren
waarmee we accuraat leren navi-

Elf jaar geleden schreef Peter Stark
van de PC-Pilot series over de
grondbeginselen van het vliegen. In
die elf jaar is er veel, veel verbeterd
aan vooral de add-ons voor de
flight simulator. Het werd daarom
tijd om deze series te herschrijven
met gebruikmaking van deze nieu-
we add-ons van hoge kwaliteit. Dit
is de vertaling van les 3 van serie 2.

Oh ja, je zult ook zien dat ik steeds
meer overga op de Engelse lucht-
vaarttermen. De luchtvaart is in het
Engels.

Erik

Een wereld zonder wind zou een stuk
makkelijker zijn. De bovenste lijn is
onze gewenste koers en de onderste
waar we door de wind terecht komen.

Met de A2A Simulations C182 Skylane is
het lekker opschieten en je hebt een prima
zicht naar beneden met de vleugel boven je.

http://www.tasoftware.co.uk/
http://www.tasoftware.co.uk/
https://github.com/albar965/littlenavmap/releases
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geren. We vliegen met de uitste-
kende A2A Simulations Cessna
C182 voor dit gedeelte van de serie
om zijn voortreffelijke realisme als
het gaat om prestaties en handling.
Als je voor een ander vliegtuig
kiest kunnen natuurlijk je snelhe-
den en tijden anders uitvallen.

Sim settings en uitbreidingen

Selecteer een heldere-hemel-weer-
thema of verwijder alle wolken en
wind voor deze oefening en zorg
voor volle tanks. Zoals al eerder
aangegeven gaan wij voor deze
korte vlucht geen rekening houden
met brandstofverbruik want in een
ander deel gaan we ons wijden aan
het brandstofmanagement. Als je
computer dit aankan zet de schuif
van mesh complexity dan hoger
zodat het reliëf in het landschap
wordt verbeterd als je ‘low and
slow’ vliegt.
De standaard light aircraft motor
met carburateur moet voor het
mengsel van brandstof en lucht
correct worden afgesteld om effi-
ciënt te verbranden en zo de opti-
male kracht te leveren. Als we laag
vliegen houdt dit meestal in dat we
de knop van het mengsel op full
rich hebben staan. Als we gaan
klimmen, hebben we al geleerd,
neemt de luchtdichtheid af en om-
dat we het juiste lucht-brandstof-
mengsel in stand moeten houden,
moeten we het mengsel evenredig
minder rijk maken tijdens de klim.
Dit kan worden bereikt door ver-

schillende methoden die we in de
volgende aflevering in meer details
zullen bekijken. Voor deze afleve-
ring stel ik voor dat je, of via het
menu realism settings de Auto
Mixture box aanvinkt (FSX/P3D),
of dat je mixture elke 2.000ft ver-
armt om een soepel draaiende mo-
tor te houden.
In deze serie maken we ook ge-
bruik van scenery van ORBX Si-
mulations waarbij deze vlucht valt
in het FSX/P3D Pacific North West
pakket waarvoor je naar https://
www.orbxdirect.com/ moet gaan.
Je kunt deze serie vliegen zonder
dat maar dan moet je wel voorbe-

reid zijn dat sommige flight simua-
tor scenery niet perfect is en
sommige visuele referentiepunten
die we vermelden en dan zeker de
wegen en meren/waterwegen niet
noodzakelijkerwijs in je flightsim
zullen verschijnen. Maar de princi-
pes van de navigatie blijven pre-
cies hetzelfde.

De lucht in

Na het afronden van je vluchtplan-
ning en de vliegtuig pre-flight
checks, spring in je kist en plan je
het eerste deel van het taxiën, ta-
ke-off en je route voor het verlaten

van het veld. Zo langzamerhand
heb je ruim voldoende ervaring
opgedaan met het kiezen van de
juiste baan dus daar gaan we niet
meer over uitwijden. Maar, we
moeten wel gaan plannen wat er
na de take-off gaat gebeuren en
het beste moment om dat te plan-
nen is ruimschoots voordat we air-
borne zijn. We moeten onze track
van bovenaf gezien over de grond
vanaf de take-off tot het punt dat
we gesetteld (established is de
standaard term) op onze out-
boumd track.
Er is geen wind, laten we runway
34 nemen. Start het vliegtuig en
taxi naar het holding point van de
baan en denk aan al je checklists.
Jullie zijn inmiddels vaardige vlie-
gers dus vanaf nu gaan we er ge-
woon van uit dat je vliegt volgens
goed vliegmanschap (de lucht-
vaartvariant van zeemanschap) de
correcte locale procedures aan-
houdt en de technieken die we al
hadden bestudeerd in deze serie.
Line up (je vliegtuig mooi recht op
de middellijn zetten) en take-off.
Op 500ft AGL kunnen wij draaien
naar de crosswind leg van het cir-
cuit van 250° terwijl we doorgaan
met klimmen. Als we eenmaal
1.000ft AGL hebben bereikt draai-
en we naar de downwind van 160°
en blijven we klimmen op onze
C182 cruise-climb snelheid van
ongeveer 90 knopen. Als we de
1.500ft AGL hebben gepasseerd
kunnen we draaien om onze out-
bound track (de track van het

Ook buitenwijken hebben vaak een aantal makkelijk te herkennen patronen
geschikt voor een fix.

https://www.orbxdirect.com/
https://www.orbxdirect.com/


vliegveld weg) te onderscheppen.
Voor eenvoud en nauwkeurigheid
probeer dit te doen als je precies
over het vliegveld vliegt, waarbij je
het tijdstip van vertrek van het
vliegveld noteert op je flight plan-
ning formulier. De reden waarom
we dit doen precies boven het veld
indien mogelijk is dat het ons mo-
gelijk maakt om daarna een nauw-
keurige berekening te maken van
onze estimated time of arrival
(ETA geschatte tijd van aankomst)
op onze eerste waypoint. Na onze
eerste uitbarsting van activiteiten
moeten we gewoon doorgaan met
onze klim naar 9.500ft met onge-

veer 90 knopen terwijl we goed
checken of we onze heading van
108° M blijven vliegen.

Dead reckoning versus pilotage

Nee, dead reckoning heeft niets te
maken met het waarschijnlijke re-
sultaat als we niet netjes navige-
ren. Het is een gebruikelijke
manier van navigeren tussen navi-
gatiepunten of fixen. Bijvoorbeeld
als we pal oost vliegen met 105
knopen een uur lang, kunnen we
verwachten dat we precies 105
nautical miles ten oosten van ons
vertrekpunt uitkomen, het plaatje
linksboven. Natuurlijk zal elke
wind dit veranderen en later in de
serie zullen we in detail zien hoe
we maatregelen treffen om hier
iets aan te doen.
Maar soms zijn er objecten zoals
meren, rivieren, hoofdsnelwegen,
spoorbanen, bergtoppen, waterto-
rens, enz. dicht bij onze route.
Voor kortere vluchten is het heel
acceptabel om een zigzag route te
volgen via deze duidelijke herken-
ningspunten en deze techniek noe-
men we pilotage, het tweede
plaatje hier links.
Op langere vluchten kan dit be-
hoorlijk arbeidsintensief worden
en de zigzag koers kan het bereke-
nen van tijd en brandstofverbruik
lastig maken. Daardoor is de
meest gebruikelijke manier van
cross-country navigeren een mix-
ture van de twee methoden. Dat is
het tweede plaatje hier rechts. We
vliegen hier onze directe route die

minder brandstof kost minder tijd
kost met een eenvoudiger tijd- en
brandstofcalculatie terwijl toch
tegelijkertijd profijt getrokken
wordt van de belangrijke visueel
herkenbare punten om ons te ver-
zekeren dat we op de geplande
track blijven. Bijvoorbeeld, als we
een route plannen als in de afbeel-
ding het tweede plaatje en we op
een gegeven moment boven het
meer uitkomen dan weten we dat
we te ver links van de koers zitten.
Als we boven de satelliet disk uit-
komen zitten we te ver naar rechts
ten opzichte van de koers. Dit alles
is erg versimpeld maar laat wel het
voordeel zien van deze twee tech-
nieken gecombineerd te gebruiken
als je aan het navigeren bent.

Moving right along

Of anders gezegd: lekker door-
gaan. Terwijl we aan het klimmen
zijn richting Oakridge State is het
verstandig om te checken of we
ook inderdaad volgens onze
ground track (onze route over de
grond) vliegen. We moeten de nei-
ging onderdrukken om niet te
gaan ‘over’navigeren en daardoor
al zo vroeg op deze leg plotselinge
veranderingen uit te voeren. Onze
kaart laat ons zien dat de track ons
net naar het zuiden van het lang-
gerekte meer voert dat zo onge-
veer in de richting van onze track
ligt. Dus als we ons concentreren
op het correct vliegen van onze
heading kan een korte blik zij-
waarts uit het vliegtuig ons laten

zien dat we niet grootscheeps zij-
waarts afdrijven.
Als je een accurate departure hebt
gevlogen en je heading goed hebt
aangehouden zou je naast het wes-
telijke deel van Lookout Point Re-
servoir (zie volgende pagina)
moeten uitkomen na ongeveer 10
minuten op deze leg. De tijd ge-
bruiken als een navigatiehulpmid-
del dient verschillende doelen. Ten
eerste wordt meestal van je ge-
vraagd om positierapporten door
te geven aan Flight Service Stati-
ons of ATC na regelmatige tussen-

Dead reckoning is de eenvoudigste
vorm van navigatie en gewoonlijk
ook de minst accurate.

Pilotage is simpel voor korte routes

Een combinatie van de verschillende
navigatiemethoden is het meest effi-
ciënt.

Je route plannen langs makkelijk te
herkennen kenmerken maakt de klus
een stuk eenvoudiger.



pozen en die moeten binnen minus
of plus twee minuten van je ge-
plande tijd zijn. Bijvoorbeeld, als
we onze melding van vertrek van
KEUG om 13:00 deden en ons
vluchtplan laat zien dat we over
Oakridge State heen vliegen om
13:18, zal ATC meestal wachten tot
13:20 voordat ze proberen contact
met je te maken om te checken of
alles nog in orde is. Dus dien je je
bewust te zijn van je tijdschema en
moet je erop voorbereid zijn je
ETA aan te passen als wind of an-
dere condities ervoor zorgen dat je
sneller of langzamer naar het punt
van rapporteren vliegt.      Ten
tweede, als je vliegt in meer verla-
ten gebieden met een minimum

aan navigatiefixen zal nauwkeurig
calculeren en bijwerken van je
ETAs het mogelijk maken ook
vooruit te lopen op de aankomst
op een specifiek navigatieken-
merk. Als simpel voorbeeld, stel je
voor dat we urenlang vliegen over
een woestijn. Onze geplande track
heeft twee oases langs de track op
gelijke afstanden voordat wij een
bocht moeten inzetten. We ver-
wachten dat we de eerste oase pas-
seren na een uur en de tweede na
twee uur. Dus door te weten hoe
laat we een fix naderen kunnen we
redelijk zeker zijn dat we na twee
uur op oase B zijn, niet op oase A
en onze wijziging in track door-
voeren.                             Door

zorgvuldig plannen en door boven-
matige vliegvaardigheden komen
we boven Oakridge precies op tijd
namelijk 13:18 (ja, ja) en kunnen
we de tijd invullen op ons vlucht-
planformulier en draaien naar on-
ze tweede heading van 144°
magnetisch. Een blik op ons
vluchtplan vertelt ons dat we op
9.500ft moeten blijven en onze af
te leggen afstand 51nm met een
benodigde tijd van 20 minuten. 20
Minuten optellen bij onze aan-
komst boven Oakridge komt te
staan op een ETA boven Crater
Lake van 13:38.

Terwijl we navigeren op zicht kan je toch altijd IFR (instrument Flying Rules)
gebruiken. Hier volg ik wegen, rivieren en spoorlijnen.

De volgende keer maken we onze
vlucht naar Prospect State vol en
leren we meer over brandstofplan-
ning en -management bij het navi-
geren. Je kunt de flight planning
spreadsheet kaartdelen met de aan-
gegeven legs vinden in de down-
load sectie van nr. 119 van PC-
Pilot. Ga naar www.pcpilot.net ,
dan rechtsboven naar ‘Online Con-
tent’ en dan moet je ergens beneden
de volgende code invullen: 7616
319022

Ik hoop dat het werkt. De vorige
keer niet.

Erik

www.pcpilot.net


Majestic Dash 8 Q400 vervolg: vliegen! deel 6

In de vijf voorgaande afleveringen
hebben we uitvoerig alle bedie-
ningspanelen bekeken, we hebben
een vluchtplan gemaakt van Gat-
wick naar Cambridge met een paar
rariteiten ingebouwd en we hebben
het control panel doorgenomen
waarmee we de belading in orde
hebben gemaakt, dus vliegen nu!

Als jij en je flightsimarchief regelmatig
last hebben van miscommunicatie is het
misschien beter even de voorgaande vijf
artikelen op te halen uit het archief van
FlightSim Zeeland. Ga even naar:

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
archief-3/ in de rechterkolom staat
8 Q400-2 deel 1, deel 2, enz. Als je die
PDFs download ben je weer helemaal op
orde.

We staan op EGKK en zijn op de een of
andere manier terechtgekomen op het
begin van baan 08 en zijn klaar om te
vertrekken. Wat we nog niet gedaan
hebben, of misschien wel maar check
het dan even, is crossfill het vluchtplan
en de brandstofgegevens van FMC1 naar
FMC2. Dat was al eerder aan bod geko-
men maar doe het nu even. Als je de

gegevens wilt overbrengen naar FMC2
moet je dat regelen in FMC2. Als je het
in FMC1 doet ben je je gegevens kwijt.
Hier moet je zijn: DATA, dan kom je in
pagina 1 en daar vind je XFILL. Je kunt
er ook de conclusie uit trekken dat de

twee FMCs onafhankelijk van elkaar
werken en je kunt ook instellen of hij
autopilot FMC1 of FMC2 moet volgen.
Daar zijn wel wat creatieve dingen mee
uit te voeren.

We checken nog even: de hoogte inge-
steld op 3.000ft (restrictie van de SID),
ALT SEL aan, flaps 5, aux fuel pumps
aan, hydraulic pump aan en de standby
PTU, dat alles als extra veiligheid bij de
take-off. En verder: autofeather gaat
aan. Schakelaar voor de spoilers van
TAXI naar FLIGHT, trim in het witte
vlakje (trimwiel), je lichten, maar dat

https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/
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weet je zo langzamerhand wel, TCAS op
standby, ghust lock eraf, condition le-
vers op maximaal, selector voor te vol-
gen navigatie op FMS1 (autopilot panel),
oftewel hij moet het vluchtplan in de
FMS volgen, take-off / go around knop
op de linker throttle hendel indrukken
dan krijg je in beeld WING LVL en GA.
Dat zorgt ervoor dat de flight director,
de rode kruislijn in je PFD komt met een
neus omhoog indicatie van 10° en die
gaan we volgen tijdens de take-off. Hij
regelt niet zelf de throttle zoals in de
737 want er zit geen auto throttle op.
Maar de flight director volgen vliegt ge-
woon lekker. als we de autopilot hebben
ingeschakeld en NAV hebben ingedrukt

gaat de verticale rode lijn
ook bewegen, dat is de
lijn van de LNAV. De V-
speeds moeten er ook in.
Moet niet want ze hebben
geen invloed op je snel-
heid, wederom, geen auto
throttle maar er komen
wel driehoekjes op het
snelheidslint en dat helpt.
V1 en Vr zijn gelijk. V2 is
een fractie hoger. Het
driehoekje met 142 is de
snelheid om de flaps in te
trekken en 154 is de uit-
eindelijke snelheid voor je
take-off, zeg maar initial
climb dus niet je latere
klim naar grotere hoog-
ten. Ik heb ook vast de
frequentie van de eerste
belangrijke VOR erin ge-
zet, dat is DETLING maar
die ontvangt hij nog niet.
Nog even de flight con-
trols checken (aillerons,
enz.). Bleeds aan of uit,
dus de perslucht voor de
air conditioning? Bij gere-
duceerd take-off vermo-
gen (en dat hebben we
hier, namelijk 90%) moet
de bleed air uit om zoveel

mogelijk vermogen te hebben voor de
take-off. Zodra we in de lucht zitten
moet hij weer aan.

Ja die checklists: die van Majestic zijn
goed, net zoals bij de PMDG 737 en de
Airbus en de nieuwe King Air van
Flight1. En toch. En toch maak ik zelf
altijd nieuwe checklists in telegramstijl
en vooral veel meer witruimte op de
bladzijde en een behoorlijk grote letter.
Voor de Dash moet die nog gemaakt
worden. Misschien kan ik er flows van
maken. Wat je in het plaatje links ook
nog even ziet is dat ik de heading heb
gelijkgesteld met de pijl van FMS1. Je
weet maar nooit, misschien moet ik snel

op heading hold terugval-
len.

En nu komen we aan het
leukere gedeelte de take-
off zelf met rond de
1.200ft boven de grond
de omschakeling van ini-
tial climb naar climb. In
die fase gebeuren er veel
dingen tegelijk dus oefen
er een paar keer op.
1.200ft boven de grond is
een beetje willekeurig, de
een hanteert 1.000ft de
ander 1.400ft. Gatwick
ons vertrekpunt ligt bijna
200ft boven zeeniveau
dan kom je op 1.400ft
MDA. Je hoeft die 1.400ft
er niet in te zetten want
hij heeft geen invloed op
de autopilot, maar er
verschijnt een duidelijke
streep in de hoogtebalk
en dat is prettig werken.
Condition levers staan op
maximum, throttles gaan
naar full, release de par-
king brakes (TCAS verge-
ten sorry) en daar gaan
we onder het mooie ge-
luid van de aanzwellende
turboprops. V1, rotate, V2, positive rate,
wielen in, op snelheid 142 knopen kun-
nen de flaps omhoog en dan zal je met
nose up rond de 10° op een snelheid
van rond de 160 knopen uitkomen bij
deze eerste steile klim. We vliegen nu
keurig op het handje en volgen de lan-
dingsbaan. Dan op 1.400ft gaat de auto-

pilot aan en ook NAV en we drukken op
IAS. Rechts bovenin de PFD verschijnt
dan de huidige snelheid en die verdraai-
en we met het scrolwiel op het autopilot
paneel naar 185 knopen. We verhogen
dus de snelheid die de kist moet vliegen.
Maar de gashendels staan al op full dus
hoe moet hij nu sneller gaan? Als ik de



neus van het vliegtuig hoger breng loopt
de snelheid terug. Dus als ik de neus
naar beneden breng dan… juist. Dat had
de Dash allang begrepen voordat wij het
begrepen hadden. Als ik door middel
van de IAS-knop het vliegtuig dwing om
sneller te gaan vliegen brengt hij zijn
neus automatisch omlaag. Je ziet het
voor je neus gebeuren. Jouw neus, zijn
neus, ach als de neuzen maar dezelfde
kant op wijzen. En zo neemt de verticale
snelheid af en de IAS (Indicated Air
Speed) neemt toe.
Maar lang duurt de pret niet want wij
hadden 3.000ft  als hoogte ingesteld
omdat de SID dat voorschrijft. Omge-
ving Londen zit propvol luchtverkeer dat
allemaal onder elkaar door of over el-
kaar heen moet. Dus op 3.000ft vlakt
het stijgen af en die 3.000ft blijft voorlo-
pig gehandhaafd. Maar IAS werkt niet
meer als je niet meer aan het klimmen
bent. Hij moet op 3.000ft blijven en mag
zijn neus niet meer omhoog of omlaag
brengen. Het wordt tijd om op de snel-
heid te letten want die kan nu behoorlijk
oplopen. Voor de grote klim hebben we
straks nodig dat de condition levers op
stand 900 gezet worden. Laten we dat
meteen maar doen, dat scheelt alweer.
Verder eventueel gas terugnemen als de
snelheid te ver oploopt. Iets verderop

mogen we naar 4.000ft gaan: 4.000ft
instellen, ALT SEL indrukken, IAS in-
drukken en terugbrengen naar 185 kno-
pen (of wat hoger, we hoeven maar
1.000ft te stijgen). En daar gaat ie! En
dat doen we nog een keer als we de SID
achter ons hebben gelaten en naar
21.000ft gaan klimmen. ALT op 21.000,
IAS op 185kts, ALT SEL aan en kijken
wat er gebeurt. Stijgen we te langzaam
dan moeten we de IAS omlaag brengen
en omgekeerd. Lager dan 170kts zou ik
niet gaan. IAS is een van de twee moge-
lijkheden van deze ‘halfautomaat’. We
stellen de snelheid in en de Vertical
Speed (VS) past zich aan. De andere is:
we stellen de VS in op het gewenste
aantal voeten per minuut en de snelheid
past zich aan. De eerste gebruiken we
meestal bij de klim, de tweede meestal
bij de afdaling. Maar dat is geen wet. Als
we op 21.000ft zitten gaan de condition
levers van 900 terug naar 850 de laag-
ste stand tijdens de vlucht. We weten
wat de condition levers doen: ze verstel-
len uiteindelijk de propellerbladen, die
draaien meer in de richting van de lucht-
stroom. Kijk even hier:
https://flightsimzeeland.
files.wordpress.com/2015/06/de
governer.pdf

En zo vliegen we op 21.000ft langs En-
gelands wegen, nou luchtwegen dan en
het landschap beneden is dan nog goed
te zien. Hier doen we het voor, maar
helaas ATC wil ons niet met rust laten.
We krijgen wegens drukte in het lucht-
ruim opdracht om een holding te vliegen
op MALBY, een fix die niet precies op
onze route ligt en of we onszelf daar
even willen parkeren tot nader order. En
we hebben opdracht gekregen om met-
een te klimmen naar onze geplande
hoogte van 21.000ft. Oké dat heb je
hierboven gezien die 21.000ft, maar is
er misschien een handigheidje in de FMS
dat die holding even voor ons regelt?
We drukken op de knop NAV op het
toetsenbord van de FMS en dan rechts

op MNVR, maneuver, en daar links op
HOLDING DEFN, we gaan de holding
verder definiëren. De pagina HOLDING

vraagt ons welke fix het moet worden
dus we drukken op de LSK (Line Select
Key) naast FIX en dan krijgen we een
rijtje rechts. Dat zijn allemaal mogelijk-
heden om een holding te starten maar
wel allemaal op onze route en MALBY

ligt niet op onze route. Die moeten we
dus intikken op het toetsenbord. En dan
krijgen we een aanbod dat wij niet kun-
nen weigeren dus ACCEPT. Dan weer
terug naar de holding pagina via NAV,
MNVR en HOLDING DEFN want we heb-
ben nog niet ingevuld hoe we de holding
gaan naderen. En ATC is zo grappig ge-

weest om ons de holding te vliegen met
inbound 000°, terwijl wij ten oosten van
MALBY zitten. H’m, maar alles kan: we
voeren in bij MALBY INBD (inbound)
000° oftewel pal noord. Dan zien we
staan 180°, dat is de outbound leg van
de holding en TURN LEFT, de holding ligt
links van ons en we vullen in bij TIME,
1 minuut, dat is de tijd die de inbound
track mag duren en dat is standaard.
Het is een 4 minuten holding met twee
bochten van 180° die 1 minuut mogen

900
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duren en nog twee rechte stukken elk
ook van 1 minuut. DTO HOLD, daar
gaan we op drukken om dit alles in wer-
king te stellen maar nu nog even niet.
Mocht je je afvragen wat dit nu weer is,
holdings en inbound en outbond en di-
rect entry ga dan even naar
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
artikelen-notam/
daar vind je Notam 172 en 173 (oud!)
met het een en ander over circuits en
holdings. Artikelen over dit onderwerp
behoren tot de hoofdpijnartikelen in de
vliegerij. En juist daarom gaan we hol-
dings vliegen. De eerste is een off-track
holding op MALBY, want Malby is geen
waypoint op onze route en die hebben
we er net ingezet. Als we KENET net
gepasseerd zijn drukken we op DTO
HOLD (direct to hold) en dan krijgen we
het volgende te zien:

In het tweede plaatje draait hij de bocht
in naar de outbound track van 180°, pal
zuid zoals we het geprogrammeerd heb-
ben. Hij volgt keurig het circuit. We

moeten wel de snelheid terugbrengen
naar ongeveer 200kts anders vliegt hij
de bocht uit. Na de tweede bocht van 1
minuut zit hij op het inbound stuk van
000°. En nu willen we er weer uit, uit
die holding. En dan denk je: er staat

daar ook NX, oftewel next en daar vul ik
gewoon UGNUS in want dat is het vol-
gende punt op onze route. En dat werkt
niet. Wat dan wel? Op het toetsenbord
zit ook nog de toets DTO (direct to).
Dan kom ik weer op de pagina van mijn
vluchtplan en kan ik een waypoint kie-
zen en daar voer ik UGNUS in. Toetsen
‘direct to’ hebben soms de onhebbelijke
eigenschap om dan maar meteen je hele

vluchtplan eruit te gooien maar hier niet
gelukkig. Oké, ENTER dan gaat hij op
weg naar UGNUS. Wat een prachtige
flight management computer.

En omdat het zo goed bevalt dan nog
maar eentje. Dit keer een holding op
een fix die onderdeel is van onze route
namelijk TELBA. Dat is het waypoint
voor STAFA waar we wilden dat de Dash
de bocht niet gaat afsnijden. Nog een
boel te ontdekken. Als we OKTAD voor-
bij zijn gaan we deze holding inbrengen.

En weet je wat? Ik wil nu een teardrop
entry hebben. Standaard is het voorstel
voor een holding altijd met 250° in-
bound track zoals je hier ziet en dan
heeft hij ook een teardrop. Dus we laten
het zo, ook de 5.0 nm en niet een inge-
geven tijd en klikken op ARM HOLD. We
hoeven er niet meer naar toe te vliegen,

het ligt op de route en hij moet automa-
tisch die holding gaan vliegen. Dan moet
je je even een voorstelling hiervan ma-
ken: het rechte stuk onderin wordt het
stuk bovenin dat in een stand van 250°
komt te staan, zoals hieronder. Maar ho,

stop, dat klopt dan toch niet? Jawel,
holdings worden standaard liinksom ge-
vlogen en de Dash gaat eerst een inge-
wikkeld patroon vliegen waarvan het
laatste deel inderdaad een teardrop is
om dan uit te komen op het onderste
rechte stuk, de outbound track.

Niet twijfelen, hij komt er vanzelf. Het
leukste is natuurlijk om dit even zelf te
doen op je computer. Ja, dan moet je de
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Dash van Majestic even aanschaffen
maar dat is een verantwoorde investe-
ring.
Nu willen we weer weg uit de holding.
We drukken op de knop DTO en kiezen
dan STAFA en dan ENTER, et voilà. Als
je daar dan toch bent druk dan even op
OVFLY, waarmee je de instructie geeft
dat hij die scherpe bocht boven STAFA
niet mag afsnijden. Dat is hier al gedaan
vandaar dat CNCL erboven waarmee ik
het weer kan cancelen. En dan gaan we
hem volgen, in de volgende aflevering.
We moeten ook kijken of hij dat zelf
aangemaakte waypoint HON1 netjes
vliegt. En we moeten eens gaan denken
over de approach en over de VNAV (be-
perkte VNAV) en over het inbrengen van
de arc-nadering als die verloren is ge-
gaan bij het saven van je vluchtplan,
want dat wil nog wel eens gebeuren. Ik
laat er nog even de plaatjes van zien
zodat je vast in de stemming komt.

Erik.

Met de artikelen volg ik vooral de vi-
deo van FlightSim481. Kijk even
hier:
https://www.youtube.com/watch?v=3
3WoRpO36Bw

https://www.youtube.com/watch?v=33WoRpO36Bw
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Er is een tijd geweest dat men dacht, in de lucht-
vaart dat ook passagiers een drukpak moesten
aantrekken om te kunnen vliegen. Hoe dwaas
kan men zijn. Deze vorm van discomfort voor de
klant is natuurlijk te verhelpen met een drukca-
bine.

Een experiment: je plaatst een weegschaal in een
luchtledige kamer en dan vergelijk je het gewicht
van een gevulde ballon met het gewicht van een
lege ballon. Dan zie dat lucht wat weegt, dat lucht
massa heeft. De atmosfeer van de aarde is ongeveer
480 kilometer dik. Op zeeniveau zijn onze lichamen
onderworpen aan een druk van ongeveer 1 bar of
1013 millibar (hPa). Boven je hoofd staat een ko-
lom lucht van 480 kilometer en die weegt gewoon
wat. Dat is die 1 bar. En lucht op die druk inge-
ademd levert precies de juiste hoeveelheid zuurstof.
Maar die druk neemt snel af als we stijgen, niet al-
leen door het kleiner worden van de kolom boven
ons maar vooral doordat de lucht ijler wordt, de
moleculen gaan steeds verder van elkaar bewegen.
Dat houdt ook in dat alleen in de onderste paar dui-
zend de lucht vrij dicht is. Op 5600ft is die bijvoor-
beeld 0,82 en nog wat bar en op 18.000ft nog maar
de helft van de druk op zeeniveau. Op 18.000ft ade-
men we ook nog maar de helft zuurstof in, half zo
veel als beneden op zeeniveau en daar kunnen wij
niet tegen.

Airliners vliegen tussen de 30.000 en 52.000 voet.
Op die hoogten heeft de atmosfeer nog maar een
druk van 0,28 bar ongeveer. Als je daar zou probe-
ren te ademen ben je binnen een minuut buiten be-
wustzijn. Maar we kunnen natuurlijk lucht pompen
in het vliegtuig en er voor zorgen dat de druk in het
vliegtuig hoog genoeg is om de passagiers gelukkig
te houden.
Maar waarom doen we zo moeilijk over die druk in
de cabine, we kunnen toch gewoon lager gaan vlie-

gen? Vliegtuigen kunnen zeker beneden de 10.000ft
vliegen waar de atmosferische druk een comforta-
bele 0,7 bar (bijna) is, maar er zijn een paar bezwa-
rern:

● Het is lastig over een bergketen van 14.000ft te
vliegen als we op 10.000ft zitten.

● Het grootste deel van slecht weer komen we te-
gen op lagere hoogten.

●  Turbofan-motoren (de moderne airliners) zijn
behoorlijk inefficiënt daar beneden.

● De snelheid gerekend ten opzichte van de grond
is beneden aanzienlijk lager dan op grote hoogten.
Logisch: de lucht is ijler we komen minder weer-
stand tegen.

Hoe werkt dat, een drukcabine? De romp van een
vliegtuig is een lange buis die in staat is om een be-
hoorlijke hoeveelheid variërende luchtdruk te weer-
staan. Denk daarbij aan een grote plastic fles voor
koolzuurhoudende frisdrank. In theorie kunnen wij
de fles volledig afsluiten. Als we gaan stijgen blijft
de druk in de fles hetzelfde. Maar het is moeilijk
om een vliegtuigromp volledig hermetisch af te
sluiten. Bovendien zou de hoeveelheid zuurstof in
de lucht snel verbruikt zijn en de geur in de romp
zal er ook niet op vooruit gaan op een lange vlucht.
Die plastic fles werkt niet voor ons behalve als er
een aantal verbeteringen worden aangebracht.

Om drukcabineproblemen op te lossen pompen
druksystemen constant verse lucht van buiten. Om
de luchtdruk binnen op peil te houden en om oude
stinkende lucht kwijt te raken is er een klein deur-
tje, een klep, outflow valve geheten achter in de
staart ongeveer ter grootte van een attachékoffer.
Grotere vliegtuigen hebben vaak twee kleppen. De
kleppen worden automatisch aangestuurd door het

DRUKCABINE



druksysteem in het vliegtuig. Als een hogere druk
in het vliegtuig nodig is sluit het deurtje. Om de
druk te verminderen wordt het deurtje langzaam
geopend zodat meer lucht kan ontsnappen. Het is
een van de eenvoudigste systemen in een vliegtuig.

Een van de voordelen van een druksysteem is de
constante stroom van schone, verse lucht door het
vliegtuig. De lucht in de romp wordt elke twee of
drie minuten volledig vervangen, dus veel beter dan
thuis.

Drukcabine’s zijn ontworpen om de druk tussen de
0,75 en 0,83 bar (tussen 11 en 12 PSI) te houden op
kruishoogte. Op een standaardvlucht waar we klim-
men naar 36.000ft ‘klimt’het interieur van het
vliegtuig tot een hoogte tussen de 6.000 en 8.000ft.

Maar waarom houden we de cabine niet 14,7 psi
(1013 millibar of eigenlijk hPa) om de druk op zee-
niveau na te bootsen en zo het comfort aan boord
maximaal te houden? Het vliegtuig moet zo ont-
worpen worden dat het de differentiële druk moet
kunnen weerstaan, dat is het verschil tussen de
luchtdruk binnen en buiten. Over de differentiële
druk heen gaan zorgt er bijvoorbeeld bij een ballon
voor dat hij knapt, als hij dus te ver wordt opgebla-
zen. Hoe groter de differentiële druk, hoe sterker
(en zwaarder) het vliegtuig gebouwd moet worden.
Een 12 psi cabine is een mooi cijfer in de vliegtuig-
industrie.

Er worden twee mechanische voorzieningen inge-
bouwd in de romp om de drukcabine te beschermen
tegen een te hoge differentiële druk.

Elk vliegtuig met een drukcabine heeft een maxi-
male differentiële druklimiet. Over deze limiet heen
gaan (te veel lucht pompen in de cabine) kan scha-
de veroorzaken, zelfs eruit geblazen deuren en ra-
men. Daarom worden Positive Pressure Relief
Valves ingebouwd. Deze apparatuur (soms ook
vlinderkleppen genoemd) met een veerspanning op
druk gezet om een overmaat aan luchtdruk te lozen

Positive Pressure Relief Valves (B757)

Negative Pressure Differential Relief Doors (B757)

Dit verhaal is overgenomen, vertaald, ingekort
van een van de pagina’s van aerosavvy een
machtig interessante website voor ons simmers:

https://aerosavvy.com/aircraft-pressurization/
en
https://aerosavvy.com/

Ga daar gerust even grasduinen. Altijd verbluf-
fend hoe mensen puur uit liefdewerk oud papier
aan artikelen, video”s, beoordelingen van pro-
gramma’s, of hier over de luchtvaart in elkaar
zetten en met een beetje doorbijten is het ook
allemaal te vinden.

Erik
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als over de limiet heen gegaan wordt. Maar het om-
gekeerde kan ook het geval zijn:

Een negatieve differentiële druk betekent dat de
druk buiten hoger is dan in de cabine. Deze situatie
kan ontstaan bij een snelle afdaling. Negatieve druk
is slecht omdat het naar binnen drukt op deuren en
ramen. Deze componenten zijn niet ontworpen om
een dergelijke druk te weerstaan. Wederom moeten
kleppen met een voorspanning door middel van een
veer de romp beschermen tegen schade. Een lucht-
druk van minder dan 1,0 psi (0,007 bar ongeveer)
tegen de buitenkant van de deuren zorgt ervoor dat
deze kleppen zich naar binnen toe openen tegen de
veerspanning in zodat er lucht van buiten naar bin-
nen kan stromen. Dit zijn de Negative Pressure
Differential Relief Doors.

Waar komt de samengeperste lucht vandaan? Oude-
re airliners met zuiger-
motoren zoals de
Boeing Stratocruiser
gebruikten elektrische
compressoren om verse

lucht van buiten in de cabine te pompen. Dit sy-
steem werkte goed maar de compressoren voegden
nogal wat gewicht toe aan het vliegtuig. De vroege

jetliners zoals de Doug-
las DC-8 en de Boeing
707 gebruikten perslucht
van de motoren om tur-
bocompressors te laten

draaien. De trubocompressor pompte dan verse
lucht in de cabine. De meeste moderne airliners ge-
bruiken perslucht van het compressorgedeelte van

de motor zelf om de ca-
bine op druk te brengen.
Deze bijzonder hete
lucht moet dan eerst ge-
koeld worden tot een

aangename temperatuur voordat het de cabine in
kan. De nieuwe Boeing 787 Dreamliner brengt de

elektrische compressor
weer terug. Het elektri-
sche systeem van de 787
voorziet de compressors
van energie, net als in de

Stratocruiser. De vooruitgang in de techniek maakt
dit systeem veel efficiënter dan bij zijn voorganger
in de 1950’s.

Wat is bleed air? Een jetmotor heeft drie secties:
compressor, combustion (verbranding) en turbine/
exhaust (turbine/uitlaat). De compressor zit aan het
begin van de motor. Een serie van snel ronddraaien-
de bladen zuigt de buitenlucht naar binnen. De
lucht wordt samengedrukt en loopt daardoor op in
temperatuur. Loopt erg op. Dat hebben we vroeger
bij natuurkunde geleerd (of niet); als een gas wordt
samengeperst loopt de temperatuur op. De hete sa-
mengeperste lucht komt dan in de verbrandings-
kamer waar het met de brandstof wordt samenge-
voegd en ontstoken. De door verbranding (een ex-
plosie) uitgezette gassen gaan dan door de turbine
die daardoor gaat draaien (tamelijk snel) die ook de
compressor in het begin laat draaien (ze zijn gekop-
peld) waarna de verbrande gassen de motor aan de
achterkant met kracht verlaten en zo een voorwaart-
se kracht (thrust) leveren. Dat gaat allemaal met
meer geweld dan ik hier kan beschrijven. Bleed air
is verse, schone (afhankelijk van de plaats op aar-

de), hete lucht ‘afgetapt’ van de compressorsectie
voordat deze gemixed wordt met de vliegtuigbrand-
stof of uitlaatgassen. Gebruikelijke toepassingen
voor bleed air zijn: vleugel- en motor-ijsprotectie,
de drukcabine, startmotoren voor de turbofans of
turboprops en door perslucht aangedreven hydrauli-
sche pompen.

Hoe regelen piloten het op druk brengen/houden
van de drukcabine? En dat is erg eenvoudig de con-
trol panels op de 757 en 767 zijn uiterst simpel. Bij
de preflight checks verdraait de piloot de ‘LDG
ALT’ knop op de hoogte van het vliegveld van be-
stemming. En dat is alles. Gedurende de vlucht la-
ten ze het paneel met rust. De automaat hierin zorgt

voor het correct
besturen van de
outflow valve. En
dan zitten er nog
een paar knoppen
op voor handbe-
diening voor het
geval dat. Je kunt
ook systemen te-
genkomen waarbij
je ook de kruis-
hoogte moet in-
voeren.

Een uitlaat-
klep uit de
tijd dat er nog
gerookt werd
aan boord.



Binnen de aarde is iets vreemds aan de hand: de
magnetische Noordpool van onze planeet lijkt min
of meer weg te schieten van Canada in de richting
van Siberië. Dat gaat de laatste jaren zo snel, dat
experts het zogenoemde 'World Magnetic Model'
op stel en sprong moeten aanpassen.

Het 'World Magnetic Model' wordt gebruikt voor
allerlei vormen van navigatie. Van de automatische
piloot van een schip tot navigatie op smartphones.
Normaal gesproken krijgt dat model eens in de vijf
jaar een update, maar nu schuift het magnetisch
veld zo snel op, dat wetenschappers eind deze
maand een update uitbrengen. Ze doen daar in het
tijdschrift Nature verslag van.

De meest recente variant van het model dateert
van 2015 en moest het tot zeker 2020 uithouden.
Het magnetisch veld schuift zo snel op, dat een
dringende update nodig is omdat het model te on-
nauwkeurig wordt.

De update zou eigenlijk op 15 januari naar buiten
komen, maar door de gedeeltelijke 'shutdown' van
de Amerikaanse overheid is dat uitgesteld tot 30
januari. Amerikaanse en Britse wetenschappers
zijn namelijk verantwoordelijk voor het model.

Wetenschappers zijn gefascineerd door de snelle
verschuiving van het magnetisch veld. De magneti-
sche Noordpool, niet te verwarren met de fysieke
Noordpool, wordt sinds 1831 bestudeerd. De eer-
ste jaren van onderzoek ging die met zo'n 15 kilo-

meter per jaar richting de Arctische Oceaan. Sinds
halverwege de jaren 90 gaat dat sneller en inmid-
dels verschuift de pool met 55 kilometer per jaar
oostwaarts.

Dat het magnetisch veld in beweging is, is weten-
schappelijk gezien niet vreemd. Het veld wordt
veroorzaakt door vloeibare stromen in het binnen-
ste van de aarde. Die stromen zijn niet constant.

Vloeibaar ijzer

Maar hoe het kan dat de magnetische Noordpool
nu zo snel opschuift, is voor wetenschappers nog
een raadsel. Een Britse wetenschapper van de Uni-
versiteit van Leeds zegt in Nature te vermoeden
dat onder Canada op hoge snelheid vloeibaar ijzer
verloren gaat, waardoor het magnetisch veld
wordt verzwakt. En dat terwijl de twee sterkste de-
len van het noordelijke magnetisch veld boven Ca-
nada en Siberië liggen. Dat betekent, zegt hij, dat
Canada de slag met Siberië min of meer verliest.

Sommige wetenschappers vermoeden dat het de
voorbode is van het omkeren van de magnetische
polen van de aarde. Dat is een natuurlijk proces
dat een keer in de paar honderdduizend jaar ge-
beurt. De laatste keer dat het gebeurde is inmid-
dels bijna 800.000 jaar geleden.

Wat er precies gebeurt als de polen zich omdraaien
is niet duidelijk: het is een proces dat vele jaren
duurt. Wel kan het leiden tot problemen met on-
der meer elektriciteitsnetwerken. Ook kunnen die-
ren, die het magnetisch veld gebruiken om te
bepalen in welke richting ze gaan, gedesoriënteerd
raken.
https://nos.nl/artikel/2269702-de-magnetische-
noordpool-verschuift-sneller-dan-ooit-gemeten-
hoe-zit-dat.html Bron NOS.

Noordpool op reis

De aarde heeft een magnetisch veld met twee
uiteinden: een zuidpool en een noordpool en is
eigenlijk een grote magneet. Dat veld wordt op-
gewekt door de kern van de aarde, die bestaat
uit vast ijzer met daaromheen een vloeibare bui-
tenste laag.

https://nos.nl/artikel/2269702-de-magnetische-noordpool-verschuift-sneller-dan-ooit-gemeten-hoe-zit-dat.html
https://nos.nl/artikel/2269702-de-magnetische-noordpool-verschuift-sneller-dan-ooit-gemeten-hoe-zit-dat.html
https://nos.nl/artikel/2269702-de-magnetische-noordpool-verschuift-sneller-dan-ooit-gemeten-hoe-zit-dat.html



