
De lucht in

De sleutel tot het begrijpen van
vliegtuignavigatie en -prestaties is
het je eigen maken van de eigen-
schappen van het medium waar we
doorheen reizen: lucht. We nemen
het als vanzelfsprekend aan die
lucht maar hoe lucht werkt bij ver-
schillende temperaturen, druk en
verschillende hoogtes heeft een
directe invloed op hoe we ons
vliegtuig moeten configureren ten-
einde tijd en brandstof (geld) te
besparen terwijl we tegelijkertijd
moeten leren hoe we met de ver-
schillende systemen moeten om-
gaan om hun levensduur te
verlengen (geld). De invloed van

de lucht om ons heen bepaalt ook
hoe veilig wij onze weg kunnen
vinden daarboven.
Laten we beginnen met misschien
wel de belangrijkste eigenschap
van lucht voor ons vliegeniers:
luchtdruk. Stel je een verticale ko-
lom van lucht voor die opstijgt
vanaf zeeniveau tot aan de top van
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Een terugval van de luchtdruk, tempera-
tuur en dichtheid resulterend in een te-
rugval van 75% van het klimvermogen.

Luchtdruk
neemt af als
de hoogte
toeneemt.



de atmosfeer. Omdat lucht niet ge-
wichtloos is kunnen we begrijpen
dat we op de bodem van de lucht-
kolom (op zeeniveau) we in staat
zijn om het gewicht te bepalen van
de totale hoeveelheid lucht die in
die kolom boven ons zit. Dat is
standaard ongeveer 1 ton per vier-
kante voet (14.7lb per sq in of
1,03kg/vierkante cm). Als we moe-
ten klimmen naar 10.000ft kunnen
we zien in het plaatje met die
luchtkolom op de vorige pagina
dat de kolom die nu boven ons is
kleiner is dan op zeeniveau en
daaruit volgt dat de luchtdruk op
10.000ft lager is dan op zeeniveau.
Nog twee andere eigenschappen
van lucht die we voor dit moment
zullen moeten begrijpen zijn tem-
peratuur en density (dichtheid). Bij
dit soort metingen en vergelijkin-
gen gaat men altijd uit van een
standaard. De standaardtempera-
tuur van lucht op zeeniveau heeft
men gesteld op 15°C (59°F). Als de
temperatuur van de lucht toeneemt
gaan de moleculen verder van el-
kaar staan wat inhoudt dat er zich
nu minder luchtmoleculen bevin-
den in een bepaald volume. Dus
als onze luchttemperatuur omhoog
gaat, gaat de luchtdichtheid (densi-
ty) omlaag en omgekeerd.

Wat betekent dat voor ons?

Laten we een paar zaken demon-
streren om te laten zien dat deze
eigenschappen van lucht ook de
flight simulation piloot beïnvloe-
den. In flight simulators zijn ook

uitgerust met tamelijk krachtige
weermachines die ons in staat stel-
len deze basiseigenschappen te
variëren en ook al ben je je er niet
van bewust, het downloaden en
draaien van ‘live weather’ voert
deze veranderingen in je flight si-
mulator in waardoor de prestaties
van je vliegtuig herberekend wor-
den volgens deze nieuwe gege-
vens. Het voegt dus niet alleen
maar wolken toe.
Open het venster voor het instellen
van het weer in je simulator en pas
de condities aan zodat je een tem-
peratuur hebt van rond de 0°C
(32°F), een erg hoge luchtdruk van
1050mb (31 imHG). Je zult metri-
sche of imperial weergaven zien
afhankelijk van hoe je flight simu-
lator is ingesteld. Om er zeker van
te zijn dat je vliegveld niet volledig
in de mist verdwenen is zet je het
dauwpunt stevig beneden de lucht-
temperatuur. Kies je gebruikelijke
thuishaven uit en neem een voor

jou bekend vliegtuig
en taxi naar het ein-
de van de baan, line
up en voer een nor-
male take-off. Ter-
wijl je dit doet
noteer dan goed in
je geheugen waar
precies het lift-off
punt ligt op de zij-
kant van de baan.
Zet het vliegtuig in
een schone configu-
ratie (flaps in, enz.)

en zet hem in een normale klim
recht vooruit. Zodra je de 1000ft
boven grondniveau passeert noteer
je je stijgsnelheid dus het aantal ft/
min. De lucht bij deze oefening is
heel dicht en de luchtdruk is erg
hoog. Dat betekent in de praktijk
dat het vliegtuig veel lift genereert
en dat zie je ook aan de snelle lift-
off en een goede verticale snelheid
van 780ft per minuut.
Keer nu weer terug naar dezelfde
baandrempel in hetzelfde vliegtuig
met dezelfde hoeveelheid brand-
stof aan boord. Ga dan weer naar
het venster met de temperatuur/
luchtdruk dialoogbox en voer een
temperatuur in van 40°C/104°F met
een erg lage luchtdruk van 948mb
(27.99 in.HG). Als je zoals ik in
eerste instantie een klein plaatse-
lijk vliegveldje had gekozen zou
het kunnen zijn dat je helemaal
niet van de grond komt. Toen het
eenmaal lukte op een langere baan
was de verticale snelheid een arm-
zalige 210ft per minuut of onge-

veer 25% van dat van de eerste
oefening. Dat zag je op het plaatje
op de vorige pagina. Er was boven-
dien een 35% langere baan nodig
om los te komen. Hoewel deze
twee voorbeelden natuurlijk ex-
treem ver uit elkaar liggen bena-
drukken ze wel de noodzaak ook
voor virtuele piloten om met lucht-
druk, temperatuur en dichtheid
rekening te houden bij de vlucht-
planning en de uitvoering daarvan.
Terwijl deze voorbeelden het effect
van druk en temperatuur laten
zien op ons vliegtuig gaat het in
werkelijkheid nog een stuk verder
dan je op het eerste gezicht er-
vaart. Lichte vliegtuigen zijn na-
melijk normaal ‘ademende’ (geen
turbocharger) propellervliegtuigen
die een specifiek brandstof/lucht-
mengsel gebruiken om hun kracht
te leveren. Luchtdichtheid, lucht-
druk en luchtvochtigheid zijn
nauw verbonden, dus elke belang-

Je bewust zijn van de
luchtdruk is belangrijk om
de verticale scheiding te
handhaven.

Elf jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. 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 her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 1 van serie 2.

Erik



rijke verandering in een of meer-
dere van deze drie hebben ook een
belangrijke verandering in kracht
die de motor levert tot gevolg. We
zullen dit later in de serie behan-
delen.
Om het samen te vatten: de eigen-
schappen van de lucht zoals dicht-
heid, druk en temperatuur hebben
allemaal invloed op het aerodyna-
mische vermogen om lift te gene-
reren en ook op de prestaties van
de motoren. We kunnen die facto-
ren niet beïnvloeden en moeten
daarom de oplossing zoeken in
compenseren en in het correct om-
gaan met die motoren.

Een hoofd voor hoogtes

Luchtdruk, samen met het verloop
van die luchtdruk en het meten
ervan speelt ook een rol in een van
de meest kritische aspecten van de
moderne vliegerij: je hoogte bepa-
len en die ook handhaven. Lucht-
druk wordt gemeten door
verschillende typen barometers.
Hoogtemeters zijn in feite een vari-
ant van barometers die gebruik
maken van afgesloten metalen ka-
mers die vacuum getrokken zijn en
aneroide barometers genoemd
worden (in tegenstelling tot bij-
voorbeeld vloeistofbarometers).
Van daar is een verbinding ge-
maakt met de naald van onze klok
en wanneer de luchtdruk veran-
dert, verandert ook de uitlezing
van de klok.
In sommige delen van de wereld
ook nu nog wordt de luchtdruk in
luchtvaartkringen nog gemeten in
inches kwik of in ‘in.Hg’. De metri-
sche variant van in.Hg is millibars,
of tegenwoordig hectoPascals.

Deze waarden moeten voor alle
piloten gesneden koek zijn als de
standaard referentie luchtdruk die
we invoeren in onze hoogtemeter.
Om dit deel van het verhaal verder
uit te bouwen start je de flight si-
mulator op een vliegveld dicht bij
zee bijvoorbeeld Mandelieu/LFMD.
Zorg ervoor dat je de luchtdruk via
de pagina weather setting instelt

QNH is vaak al bekend bij nieuwe piloten
omdat het gebruikt wordt om de hoogte
te meten boven mean sea level (MSL:
gemiddeld zeeniveau). Luchtdruk veran-
dert over de tijd en afstand. We moeten
dus onze hoogtemeter(s) regelmatig
bijstellen.

Onze propellermotoren gebruiken de gewone lucht om ons heen dus hun prestaties
worden in belangrijke mate bepaald door de drie genoemde factoren: dichtheid,
druk en vochtigheid.

Hier is de oefening van de vorige pagina: het verschil in de plek van take-off bij
veranderde waarden van de atmosfeer.



op 1013mb (29.92 in.HG) en kijk
op je hoogtemeter. Die moet dicht
bij nul staan. Zet nu je vliegtuig
neer op een luchthaven die ligt op
1.000ft, bijvoorbeeld het dichtbij
gelegen Levaldigi/LIMZ. Verdraai
de barometerknop van de hoogte-
meter zodat de naald weer terug-
draait naar nul voet en kijk nu wat
de barometerinstelling op de hoog-
temeter nu zegt. Die moet nu rond
de 979mb (28.90 in.Hg) weegeven.
Wat leer je hieruit? Elke onnauw-
keurigheid in je barometerinstel-
ling van je hoogtemeter zorgt voor
een foute uitlezing van 30ft per
millibar (0.03 in.Hg).
‘Nou en?’, hoor ik je zeggen. Vlieg-

tuig A vliegt op 5.000ft met zijn
hoogtemeter correct ingesteld op
de luchtdruk van de omgeving
waar hij vliegt, laten we zeggen
1013mb. Vliegtuig B vliegt in de
tegenovergestelde richting en de
hoogtemeter geeft aan 5.500ft
maar hij heeft zijn hoogtemeter
niet veranderd na een vlucht van
een paar dagen geleden toen de
luchtdruk 997mb (29.44 in.Hg)
was. Beide geloven dat de verticale

scheiding in orde is, maar vliegtuig
B vliegt in feite 500ft lager dan hij
denkt en rechtstreeks in een con-
flict met meneer A. Als we later in
deze serie een aantal navigatie
praktijkoefeningen opstarten moet
je je bewust zijn van de correctie
hoogtemeterdefinities en hun ge-
bruik teneinde gevaarlijke situaties
als deze te vermijden.

QNE

We hebben gezien dat de stan-
daard of gemiddelde luchtdruk op
zeeniveau 1013mb (29.92 in.Hg) is.
Elke keer als we dit in de hoogte-
meter zetten, zeggen we dat we de
Pressure Height aan het meten
zijn. Onze hoogtemeter zal onze
hoogte meten relevant voor dit
standaard referentiepunt. Hij meet
niet onze hoogte boven de grond
of zelfs niet noodzakelijkerwijs
boven zeeniveau: hij meet onze
hoogte boven deze standaardda-
tum. Het plaatje hieronder laat het

standaard luchtdrukgegeven zien
dat op deze bewuste dag in het ge-
heel niet in de buurt komt van het
zeeniveau. QNE wordt normaler-
wijs over de hele wereld gebruikt
om de scheiding aan te geven wan-
neer je door het ‘Transition Level’
heen gaat. Dat is de hoogte waarop
piloten hun barometrisch referen-
tiepunt opnieuw moeten instellen
op de hoogtemeter, moeten omzet-
ten van lokale luchtdruk naar QNE
om zeker te stellen dat alle vlieg-
tuigen in de hogere luchtlagen ge-
bruik maken van dezelfde vastge-
legde en constante hoogtereferen-
tie. Dit transition level (of transiti-
on altitude) varieert van land tot
land afhankelijk van het terrein,
procedures, enz. Bijvoorbeeld, in
de USA wordt 18.000ft gehanteerd,
Nieuw Zeeland 13.000ft, Australië
10.000ft enz.

QNH

Natuurlijk varieert de luchtdruk
constant. Hij kan enorm verande-
ren afhankelijk van het weer in de

QNH meet onze hoogte boven de stan-
daard luchtdrukdatum en wordt speciaal
gebruikt op grotere hoogten boven de
transition hoogte.

De lokale luchtdruk verandert constant. We moeten regelmatig onze hoogtemeter-
instelling updaten.



regio en zoals we hiervoor zagen
kan elke millibar vertaald worden
in een 30ft verschil op je hoogte-
meter. Dus op lagere vlieghoogten
beneden het transition level zet je
typisch de QNH in je hoogtemeter
die de hoogte boven zeeniveau
weergeeft. En dat is een fijn refe-
rentiepunt om te gebruiken. Stel je
eens voor dat je aan het taxiën
bent op een landelijk veld, waar-
van je weet dat het op 532ft AMSL
ligt. Draai eenvoudig de knop van
de hoogtemeter totdat de naald op
ongeveer 530ft staat en dan weet je
dat je de correcte hoogtemeter re-
ferentie setting erin hebt staan. Als
alle andere vliegtuigen die opere-
ren op en rond het vliegveld ook
hun QNH correct hebben ingesteld
is het een stuk makkelijker om de
verticale scheiding en correctie
circuithoogte, enz. te handhaven.

Is het je opgevallen dat soms, als je
de ATC-frequentie verandert je
een nieuwe QNH setting krijgt? De
afbeelding hieronder maakt duide-
lijk dat we de QNH soms over be-
paalde tijd en afstand moeten
aanpassen om er zeker van te zijn
dat we nog steeds met hetzelfde
hoogtemeter referentiepunt wer-

ken als de andere vliegtuigen om
ons heen.

QFE

Tot slot gaan we nog even kijken
naar een minder voor komend ba-
rometrisch referentiepunt. We
hebben al gezien dat, indien onze
hoogtemeter correct is ingesteld,
QNE de hoogte boven de stan-
daard 1013mb datum weergeeft en
dat QNH de hoogte boven mean
sea level (MSL, gemiddelde zeeni-

veauhoogte) meet. QFE maakt nu
het plaatje rond door onze hoogte
boven de grond onder ons te me-
ten (AGL, Above Ground Level).
Door eenvoudig de knop op je
hoogtemeter te verdraaien totdat
de naald nul voet aanwijst kan je
in de onmiddellike omgeving rond-
vliegen en weten hoe hoog je bo-
ven de grond zit. Dat kan nuttig
zijn als je een lokaal vliegveld ver-
laat en van plan bent om na een
korte vlucht weer terug te keren.
Het wordt veel toegepast bij zweef-

vliegen bijvoorbeeld bij soaring
circles (langzaam in cirkels klim-
men op een thermiekbel).

TIME OUT

En dit is wel weer genoeg stof voor
de fanatiekelingen. De volgende
keer een blik op een paar belang-
rijke kaarten en hoe we een basis
vluchtplanning in elkaar zetten
voor onze eerste navigatie-oefe-
ning.

Als we verder komen in deze serie gaan we technieken van navigatie op zicht leren die ons helpen om zo ongeveer overal te
vliegen.


