
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.
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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.
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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
bovenmatige vliegvaardigheden
komen we boven Oakridge precies
op tijd namelijk 13:18 (ja, ja) en
kunnen we de tijd invullen op ons
vluchtplanformulier en draaien
naar onze 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

