
back to basics, we gaan het vluchtplan verder volgen
serie 2 les 4

Onward bound

Nog even in herinnering: de ge-
update flight planning spreadsheet
voor deze series en de kaarten van
elke leg kan je vinden in de down-
load sectie voor deze uitgave op
www.pcpilot.net of je kunt een
hight resolution JPEG kaart van

Klamath Falls vinden op de belan-
rijke file libraries. We vervolgen
onze cruise op 9.500ft door naar
rechts te draaien naar 144°M en
schrijven te tijd van aankomst op
ons vluchtplan (13:18 h locale tijd).
De kaart hier links laat deze vol-
gende leg zien en ook een aantal
kenmerken die we kunnen gebrui-
ken om te checken of we  inder-
daad op koers blijven en om de
zich ontwikkelende ETA (verwach-
te tijd van aankomst) op Crater
Lake zich ontwikkelt zoals we hem
hebben berekend. Op de kaart zijn
weer markeringen om de 10nm
aangegeven en hopelijk heeft je
scherpe blik inmiddels al een aan-
tal voor de hand liggende referen-
tiepunten gevonden die wij voor de

navigatie kunnen gebruiken.
Er zijn een aantal bergtoppen en
combinaties van meertjes met elk
zijn eigen onderscheidende vorm
langs onze route, dus laten we be-
sluiten welke voor ons het meest
van nut zijn. Als we deze leg vlie-
gen, zou een van de karakteristie-
ke punten ons doen denken dat we
aan het afdrijven zijn maar we
moeten weerstand bieden aan de
verleiding om te gaan ‘overnavige-
ren’, we moeten koerscorrecties
baseren op degelijke navigatieprin-
cipes. De leg hebben we in het be-
gin vastgesteld op 51nm, dus als er
nu zo halverwege een duidelijk
waarneembare set van kenmerken
zou zijn, zou dat een perfecte navi-
gatiefix zijn voor ons om zowel

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 4 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



onze track als de ETA vast te leg-
gen. Een blik op de kaart laat ons
zien dat op ons punt van halfweg
zo rond de 25nm er een duidelijke
bergtop van 7.664ft is aan onze
bakboorzijde. Zijn ligging tussen
Cresent Lake en het grote aantal
kleinere meertjes maakt dit tot een
bevredigende fix. Dus laten we ons
voor dit moment concentreren op
het vliegen van onze heading van
144°M en onze voortgang volgen
op de kaart. Je zou deze bergtop
pal dwars moeten zien rond 13:28 -
en teken dit aan op je vluchtplan.
Een klein stukje eenvoudig hoofd-
rekenwerk laat zien dat het 10 mi-
nuten duurde om halverwege de
track naar Crater Lake te komen
en de logica zegt ons dat het ook
10 minuten duurt om de andere
helft te vliegen. En dat levert een
ETA boven Crater Lake op van

13:38. Dit valt binnen het 2 minu-
ten raamwerk en we hoeven dus
onze ETA niet aan te passen en
kunnen daarentegen genieten van
het uitzicht voordat Crater Lake
langzaam en duidelijk recht voor
ons komt opdoemen. Geweldig!

De downhill run

Wanneer we boven het meer pas-
seren draaien we naar onze final
track van 217°M. Nu we onze track
hebben verlegd naar een nieuw
kwadrant voor het berekenen van
kruishoogten moeten we vliegen
op een even hoogte plus 500 (b.v.
8.500, 6.500, 4.500 enz.), dus begin
meteen met je afdaling naar
6.500ft zoals ook gepland was. De-
ze laatste leg naar onze bestem-
ming, Prospect State Airfield is
tamelijk kort, slechts 21nm, zie

hieronder. Daar hebben we slechts
12 minuten voor nodig, dus onze
ETA is 13:38 + 0:12 = 13:50.
Laten we om het punt waar de af-
daling moet beginnen (Top Of
Descent: TOD of TOPD) een sim-
pele vuistregel gebruiken (in de
volgende aflevering met een wat
langere navigatie-oefening hebben
we ook nog een alternatieve me-
thode). We zullen vrij snel op
6.500ft zijn en de hoogte van Pros-
pect State is ongeveer 2.600ft.
6.500 minus 2.600 betekent dat we
3.900ft aan hoogte moeten zien
kwijt te raken. Deel het aantal voe-
ten dat we kwijt willen door 1.000
en vermenigvuldig het resultaat
met drie dus: 3,900 / 1.000 = 3.9
laten we zeggen 4. En dan die 4
maal 3 = 12nm.
We moeten onze afdaling vanaf
6.500ft beginnen als we 12nm van
Prospect zijn en dat zie je op de
kaart hier links (de oranje drie-
hoek). Omdat er ook hoger terrein
is in de omgeving hier moet je mo-
gelijk het punt van afdalen aanpas-
sen om er zeker van te zijn dat je
voldoende ruimte tot de grond on-
der je houdt. Als je te hoog zit als
je prospect nadert daal dan verder
boven het vliegveld voordat je je
invoegt in het circuit en dan een
normale landing uitvoert.

Gefeliciteerd!

Ja, deze navigatie-oefening is vrij
simpel maar door hem te vliegen
zul je zien dat nauwkeurige navi-

gatie zeker mogelijk is in de mo-
derne flight simulators en het kan
je helpen met het oefenen van een
aantal belangrijke vaardigheden.
En geeft het niet veel voldoening
als je aankomt op de plaats van
bestemming zonder dat je een van
de moderne navigatiehulpjes hebt
gebruikt? Hopelijk heb je nu beslo-
ten de GPS en de VOR-klokken
weg te gooien en heb je besloten
ze nooit meer te gebruiken. We
hebben gezien dat door goede
planning technieken, navigatie op
zicht net zo nauwkeurig kan zijn
en zeker veel leuker dan met al die
elektronische hulpmiddelen.

Brandstofbeheersing

Deze navigatie-oefening werd ge-
vlogen met FSX/P3D automixture
aangevinkt zodat we als we klim-
men automatisch van de juiste ver-
houding lucht : brandstof verze-
kerd zijn voor een correct motor-
vermogen met een aanvaardbare
brandstofeconomie. Op de volgen-
de vlucht zullen we niet meer zo
gemakzuchtig zijn, dus zullen we
een paar wetenswaardigheden
over brandstofbeheersing moeten
gaan leren. Deze discussie gaat
alleen over motoren met een car-
burateur die normaal ‘beademd’ is
(geen chargers en zo), de normale
constructie voor lichte vliegtuigen
zoals we die aantreffen in de flight
simulator general aviation training
vliegtuigen die in FSX/P3D en X-
Plane 11 gelijk zijn.



Eerder in deze series zagen we dat
de dichtheid van de lucht afneemt
met het toenemen van de hoogte.
We weten ook dat voor elke inge-
bouwde verbrandingsmotor om
efficiënt en veilig te opereren het
mengsel van lucht en brandstof in
de cilinders correct moet zijn. Te
veel brandstof voor een gegeven
hoeveelheid lucht doet de prestatie
teruglopen en er wordt meer
brandstof verspild, terwijl te wei-

nig brandstof voor een gegeven
hoeveelheid lucht hogere bedrijfs-
temperatuur van de motor bete-
kent, geplof en gesputter en
mogelijkerwijs schade aan de mo-
tor of afslaan.
Bij de take-offs in het eerste ge-
deelte en het begin van de klim
zetten we de mixtureschuif/hendel
op full rich om zeker te zijn van
voldoende brandstof en voldoende
motorkoeling. Maar naarmate we
hoger klimmen (of een take-off
van een hoger gelegen vliegveld)
moeten we de mixture aanpassen
zodat we een correcte motortem-
peratuur in stand houden en vol-
doende power houden. Bepaalde

lichte vliegtuigjes realiseren dit
door aan te geven welke fuel flows
bij bepaalde hoogtes horen en als
het vliegtuig zo is uitgerust en je
ook beschikt over deze gegevens is
dat een uiterst simpele manier van
het beheersen van je air : fuel ver-
houding.
Maar de meeste lichte vliegtuigen
werken niet zo verfijnd en maken
meestal gebruik van een klok voor
de Exhaust Gas Temperature
(EGT) zoals hieronder aangege-
ven. Bij deze methode meet een
sensor in het uitlaatsysteem de
temperatuur van het gas op het
moment dat het de cilinders ver-
laat. Een versimpeld voorbeeld
(plaatje in de volgende kolom) laat
zien dat de temperatuur verandert
met de veranderingen in de brand-
stoftoevoer. Het is daardoor moge-
lijk om de fuel/air mix te verande-
ren met de schuif voor de mixture
control en dan de verandering in
de EGT te volgen. Praktisch ge-

sproken raden veel instructeurs je
aan om het mengsel armer af te
stellen als je de 5.000ft passeert en
daarna elke 2.000ft erna zolang je
in de klim zit en dan nogmaals als
je je kruishoogte hebt bereikt. Om
het mengsel armer af te stellen
met behulp van de EGT gauge
(klok) verarmen zij het mengsel
eerst totdat ze op het hoogste punt
van de EGT zitten om meteen
daarna het mengsel weer iets te
verrijken om zo de EGT met 50°F
(10°C) omlaag te brengen. Hier-
door zal je iets meer brandstof ver-
bruiken maar zal het leiden tot
minder slijtage aan de motor.

Een eenvoudige oefening

Voor deze oefening start je de
flight simulator en check je eerst
of de automixture uit staat in de

realism options, dus geen vinkje.
Kies een licht vliegtuig, maak je
take-off en klim tot laten we zeg-
gen 5.000ft en level off op deze
hoogte (op deze hoogte blijven).
Wacht tot het vliegtuig zich heeft
gesetteld en schuif dan de mixture
control iets terug en kijk naar de
EGT gauge. Afhankelijk van de
condities moet je eventueel de
mixture control meerdere malen
armer zetten voordat je een veran-
dering in de EGT ziet. Als je een
verandering ziet laat de situatie

zich dan stabiliseren voordat je het
mengsel verder verarmt. Elke keer
dat je dit doet zat de EGT omhoog
gaan totdat je aan het punt van de
chemisch correcte misture komt
voor die vlieghoogte en dichtheid
van de lucht want dan piekt de
EGT eerst nog even om daarna
weer te zakken. Nu moet je het
mengsel weer verrijken om weer
op de piek-EGT te gaan zitten en
kijken wat de temperatuur op de



klok dan is. (Sommige EGT-klok-
ken zijn uitgerust met een ver-
draaibare gele wijzer om dit punt
met je muis te kunnen instellen.)
We willen nu het mengsel verrij-
ken zodat de EGT met 50°F (10°C)
afneemt. De meeste EGT klokken
zijn onderverdeeld in stappen van
25°F om het wat makkelijker te
maken. Als de EGT zich eenmaal
heeft gesetteld op dit nieuwe punt
heb je de motor correct afgesteld
voor die hoogte en die weersom-
standigheden.
Als je van hoogte gaat veranderen
of als de luchtdichtheid wezenlijk
gaat veranderen dien je deze pro-
cedure te herhalen. Klim nu naar
een grotere hoogte en herhaal het
allemaal en ga daarna flink afda-
len waarna je de zaak wederom
moet instellen. Met oefening kan je
dit na verloop van tijd vrij snel
doen.

Geen EGT?

Wat nu indien je vliegtuig geen
klok heeft voor de fuel flow (het
verbruik van dat moment) of voor
de EGT? Een rudimentaire manier
om het mengsel te verarmen is de
schuif voor het mengsel langzaam
uit te trekken terwijl je tegelijker-
tijd goed naar de motor luistert. Ja
- en dat werkt vrij goed. Ga om dit
te laten zien met je vliegtuig terug
naar kruishoogte met het mengsel
op full rich. Trek langzaam de
mixture control uit in fases terwijl
je goed naar de ‘toonhoogte’ van

de motor luistert. Wanneer de ver-
houding brandstof : lucht veran-
dert, verandert de toonhoogte van
het motorgeluid. Ga door met het
mengsel langzaam in stappen te
verarmen totdat de toon op zijn
hoogst is. Dit komt overeen met de
chemisch gezien correcte verhou-
ding. Om de 50°F daling in de EGT
te bereiken maak het het mengsel
weer rijker door de schuif onge-
veer een kwart inch (ongeveer 5
mm) in te drukken. In de meeste
flight simulators is dit ook wer-
kend ingebouwd dus probeer het
eens uit en vergelijk dan de resul-

taten met je EGT-klok. Je zult ver-
rast staan hoe dit goed werkt!

En zonder geluid?

Een andere methode die ook mo-
gelijk is in lichte vliegtuigen zon-
der EGT-klok maar die met een
vaste propeller zijn uitgerust is
door langzaam het mengsel te ver-
anderen terwijl je de RPM van de
motor volgt op de tachometer. We-
derom om dit te laten zien ga je
naar kruishoogte met het mengsel
op full rich. Trek de mixture con-
trol langzaam uit en houd de ta-

chometer nauwkeurig in de gaten.
Je kunt een lichte stijging zien in
de RPM. Als je de mixture control
langzaam verder uittrekt zal je ook
een verdere stijging in RPM con-
stateren. Dit blijft zo doorgaan tot-
dat je het chemisch correcte
mengsel hebt bereikt hetgeen
blijkt uit het feit dat je de hoogste
RPM hebt bereikt. Want als je nu
doorgaat zal je een daling van de
RPM constateren en dan ben je te
ver gegaan wat je wordt duidelijk
gemaakt door ploffen van de mo-
tor (dus toch met geluid!) en kan je
motor schade oplopen. Dus als je

Take-offs van hoog gelegen velden vereisen
een zorgvuldig mixture-management.



eenmaal de hoogste RPM hebt be-
reikt maak dan het mengsel weer
rijker door de schuif een kwart
inch te verplaatsen om zo een iets
koelere omstandigheid voor het
draaien van de motor te creëren.
Oké, dus, onverschillig welk vlieg-
tuig je gebruikt voor je cross coun-
try navigation, je kent nu
verschillende methoden om het
mengsel op een veilige manier te
verarmen terwijl je meer power
hebt en minder brandstof ver-
bruikt.

De volgende keer

Met je nieuw verworven kennis ga
je terug naar Eugene/KEUG en ga
je oefenen met al deze technieken.
Eventueel vlieg je de originele rou-
te weer opnieuw om te kijken waar
je je begrip voor kunt verbeteren
en oefen je nog eens die stukken
van hoofdrekenen die het navige-
ren een stuk simpeler maken. In
de volgende aflevering gaan we
beginnen met een nieuwe ingewik-

kelder vlucht navigatie oefening en
gaan we serieuzer worden over
brandstofberekeningen en gaan
we ook gewicht en balans (weight
and balance) erbij pakken.

Bestudeer de kaart tijdens de planning van de vlucht en ga op zoek naar duide-
lijke kenmerken in het landschap die je het bestaan vergemakkelijken.


