
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Si-
mulator van de HCC afd. Zee-
land. Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordp
ress.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl
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T C A S
Al 20 jaar heeft TCAS voor ons op
wacht gestaan en heeft zo de lucht
boven ons beschermd tegen botsin-
gen. Niet te tellen catastrofes wer-
den voorkomen dankzij de techniek
erachter. Vind uit wat TCAS is en
hoe het werkt.

X-Enviro

Een nuttig plaatje
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Resetten
De chef hartchirurg legde mij uit wat er allemaal
zou gaan gebeuren en het kwam er op neer dat ze
mij volledig zouden gaan resetten. Hij had begre-
pen dat ik nogal met computers bezig ben dus hij
vond dit wel een grappige beeldspraak, Zijn zes
assistenten vonden deze beeldspraak ook wel toe-
passelijk en lachten mij eveneens bemoedigend toe.
Wegwezen hier dacht ik toen, nou, dat was snel
geregeld.

De kransslagaders vernieuwd en een nieuwe kunst-
klep tussen de linkerboezem en -kamer hoorde ik
later, maar vooral een gigantische dorst. Ik kreeg
een bekertje gekoelde Fanta, een godendrank. Later
was Fanta nooit meer zo lekker als toen.

Aansterken van slappe vaatdoek naar weer enigs-
zins de oude zal denk ik een half jaartje duren. On-
gelofelijk wat zo een operatie met je doet. Rustig
aan dus maar, misschien ook wel rustig aan met de
Notam.

Erik.



Al 20 jaar heeft TCAS voor ons op
wacht gestaan en heeft zo de lucht
boven ons beschermd tegen bot-
singen. Niet te tellen catastrofes
werden voorkomen dankzij de
techniek erachter. Vind uit wat
TCAS is en hoe het werkt.
Korte geschiedenis die heeft geleid tot de ont-
wikkeling van TCAS

In 1956 kwamen in een botsing midden in de
lucht 128 ingezetenen van beide airliners, een
United DC-7 en een TWA Super Constellation,
om het leven. Op dat moment was dat het do-
delijkste ongeluk in de geschiedenis van de
commerciële luchtvaart. Onderzoek werd ge-
start om een airborne collision avoidance sy-
stem te ontwikkelen.
Air Crash Investigation heeft een complete
aflevering aan deze crash gewijd en ook Goo-
gle levert veel informatie (Grand Canyon mid-
air collision). In de 60-er en 70-er jaren waren
prototypen van collision avoidance systems
beschikbaar maar die gaven vele onnodige
alarmen af als zij werden getest in drukke
terminal areas (approaches).
25 September 1978 knalden Pacific Southwest
Airlines (PSA) flight 182 en een vierzits Cess-
na 172 op elkaar dicht bij San Diego Airport,
aantal slachtoffers 144. Na dit ongeluk startte
de FAA de ontwikkeling van wat we nu kennen
als TCAS: Traffic Alert and Collision Avoidance
System, in sommige landen ook bekend als
ACAS.

De botsing in de lucht tussen een Aeroméxico
DC-9 en een vierzits Piper Archer boven Cer-
ritos, Californië deed de deur dicht: 82 slacht-
offers waarvan 15 op de grond. Snel daarna
stelde de FAA verplicht dat airliners vliegend
in de U.S. Airspace uitgerust moesten zijn met
TCAS. Andere landen volgden.

Hoe werkt TCAS?

De TCAS in een vliegtuig is voortdurend in ge-
sprek met met de transponders van andere
vliegtuigen in de directe omgeving. Dankzij
vernuftige antennes en wat mathematica be-
paalt TCAS de peiling, afstand en hoogte van
die andere vliegtuigen. TCAS scant en be-
schermt een zeker gebied rond ons vliegtuig.
Als het systeem een ‘indringer’ registreert die
het beschermde gebied in vliegt, wordt de be-
manning gewaarschuwd. TCAS geeft piloten
voldoende informatie om de indringer soepel
en veilig te ontwijken.

Transponder en TCAS control

Vliegtuigen die in drukke airspaces vliegen
zijn verplicht een transponder te hebben. Als
een air traffic control radar een vliegtuig

T C A S

PSA flight 182

AeroSavvy aviation insight is een leuke website
waar je veel interessante informatie kunt plukken.
Het is niet specifiek voor de flightsimmer maar ze
zijn zich op de redactie bewust dat er piloten be-
staan die alleen op de simulator vliegen.wat dacht
je van het artikel ‘The Flight Kit Demystified!’
TCAS hier is de vertaling van hun artikel over
Traffic Alert and Collision Avoidance System.
Hier vind je AeroSavvy: https://aerosavvy.com/
Met dank aan Ron Schelling voor de tip.

https://aerosavvy.com/


‘raakt’, vraagt de radar electronisch ‘Wie bent
u?’ De transponder in het vliegtuig antwoord
met een viercijferige code en de hoogte van
het vliegtuig. Deze informatie verschijnt dan
op het scherm van de ATCer of een andere
‘controller’ van de verkeersleiding. TCAS
vraagt op dezelfde manier om informatie aan
de transponders in de andere vliegtuigen.

Het TCAS Traffic Display

Het TCAS traffic display toont piloten de loca-
tie en hoogte van andere vliegtuigen in de om-
geving. Er zijn nogal wat verschillende uitvoe-
ringen in displays gemaakt. De display die je
hier rechts ziet is een uitvoering die je in ou-
dere vliegtuigen kunt tegenkomen. Nieuwere
vliegtuigen hebben de traffic display geïnte-
greerd op grote schermen waarop ook andere
informatie staat. Vliegverkeer symbolen zijn
op alle apparaten gestandaardiseerd evenals
de gebruikte kleuren.

De Traffic Advisory - TA

De meest geavanceerde versie van de TCAS
(genaamd TCAS-II bij airliner companies over



de gehele wereld in gebruik) geeft twee soor-
ten waarschuwingen. De Traffic Advisory of TA
waarschuwt de bemanning even omhoog te
kijken omdat er een vliegtuig in de omgeving
is dat mogelijkerwijs voor problemen kan zor-
gen. Het TA-alarm gaat af als de indringer on-
geveer 20-48 seconden verwijderd is. Die tijd
varieert natuurlijk met de snelheid van het
vliegtuig, de hoogte en de manoeuvres. Het
binnen bereik komende vliegtuig wordt weer-
gegeven als een gele punt met daarnaast aan-
gegeven de hoogte en of het klimt of daalt. De
piloten krijgen bovendien een een niet mis te
verstane hoorbare waarschuwing op de cock-
pit speakers:

Hieronder een een TCAS traffic display geïnte-
greerd met een Electronic Horizontal Situation
Indicator (EHSI).

Na de waarschuwing Kijkt de
bemanning op het scherm waar de traffic zich
bevindt. Met helder zicht zal de bemanning
natuurlijk naar buiten kijken of ze de indringer
kunnen spotten en ook al zien ze het vliegtuig
dan nog moeten zij de aanwijzingen van air
traffic control volgen. Maar waarschijnlijker is
dat het andere vliegtuig niet voor problemen
zorgt. Soms kan veiligheidsmanoeuvrering

zoals het vliegtuig ‘vastzetten’
op een veilige hoogte daar
beneden ook zorgen voor een
traffic, traffic! melding. Op
gewone vluchten maar wel in
de drukke maanden is een of
twee traffic alerts tijdens een
vlucht normaal maar beman-
ningen die in echt drukke re-
gio’s vliegen zoals New York

of LA krijgen er wel een paar meer voor de
kiezen.

Piloten houden van bijnamen. Hier heb je er
een paar voor de TCAS in een aparte eigen
display: fishfinder, Discovery Channel, metaal-
detector of gewoon ‘de doos’.

De traffic alert was de eerste waarschuwing,
de tweede is de Resolution Advisory of RA. Als
TCAS tot de conclusie komt dat het binnenko-
mende vliegtuig 15-35 seconden verwijderd is,
gaat het gebruik maken van de hoogte, de
richting en de snelheid van beide toestellen
om een oplossing te berekenen en voor te
schrijven. De piloot van het vliegtuig met TCAS
krijgt het advies om te klimmen, te dalen of
om op hoogte te blijven. Als het binnenkomen-
de vliegtuig alleen is voorzien van een trans-
ponder en geen TCAS is het best mogelijk dat
haar piloot helemaal niet in de gaten heeft dat
er gevaar dreigt behalve natuurlijk als ze el-
kaar zien door het raampje. TCAS ‘onder-
vraagt’ de transponder van de indringer en
bepaalt dan of een verkeersadvies of een ad-
vies tot een oplossing nodig is. Maar TCAS
raakt pas echt in zijn element als beide vlieg-



tuigen TCAS aan boord hebben. De beide sy-
stemen gaan dan met elkaar communiceren
en onderhandelen over de te volgen handelin-
gen voor beide vliegtuigen. Zo een oplossing
kan dan inhouden dat het ene systeem de be-
manning adviseert om te klimmen en de ande-
re adviseert te dalen. Als TCAS een advies
voor een oplossing uitgeeft zal de bemanning
een luid commando horen over de speakers,
bijvoorbeeld:

 , of of
of

TCAS heeft botsingen in de lucht aanzienlijk
doen afnemen. TCAS kan alleen maar veran-
deringen in hoogte adviseren om botsingen te
vermijden het zal geen bochten adviseren.
Maar de hoogte veranderen is een effectieve
manier om botsingen in de lucht te voorkomen
en het houdt het allemaal simpel. Als een be-
manning zo een advies tot oplossing van een
probleem in de lucht hoort wordt daar niet
meer over gediscussieerd. De autopilot wordt
onmiddellijk losgekoppeld en de piloot die op
dat moment het vliegtuig heeft gaat soepeltjes

klimmen of dalen gebaseerd op de instructies
gedurende die TCAS manoeuvre. En alle in-
structies van een effentuele air traffic control-
ler worden terzijde geschoven. TCAS levert
voldoende informatie van tevoren (15-35 se-
conden) zodat de RA manoeuvre niet plotse-
ling en heftig hoeft te zijn. Als het goed gedaan
wordt zullen de passagiers er helemaal niets
van merken. Er wordt geen koffie gemorst.

Hoe veel moet een piloot stijgen of dalen ge-
durende een RA?

Als een piloot een Resolution Advisory door de
speaker hoort komen zal hij of zij ten eerste
op het scherm kijken. Verschillende vliegtui-
gen hebben verschillende RA-displays maar
ze leveren allemaal exact dezelfde informatie.
De Resolution Advisory laat zien wat de stijg-
of daalsnelheid moet zijn om het conflict te
vermijden. Het RA-scherm is dikwijls samen-
gebouwd met de vertical speed indicator van
het vliegtuig (de afbeeldingen hierboven het
oudere model) en de vertical speed indicator
is het hart van de TCAS manoeuvre. Tijdens
een TCAS Resolution Advisory gaan rode en
groene indicaties aan die de exacte klim- of

daalsnelheid aangeven die vereist is om het
binnendringende verkeer te vermijden.

En zo ziet het er uit op een gecombineerde
kunstmatige horizon en verticale speed tape
zoals je die in nieuwere vliegtuigen zult aan-
treffen. Het waarschuwingsmechaniek bestaat
hier uit een rode rechthoekige lijn boven de
kunstmatige horizon (lijkt op de stall warning)
en een rode no-fly-zone en een groen deel
geïntegreerd in de vertical speed tape aan de
rechterkant. Als de indringer niet langer een
bedreiging vormt meldt TCAS
en alle begeleidende symbolen voor de ge-
vaarlijke situatie verdwijnen en de bemanning

kan te-
rugke-
ren naar
het oor-
spron-
kelijke
vlucht-
plan.
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Hieronder zie je alle approaches
voor overdag en dan is je eerste ge-
dachte: ‘moet ik dat allemaal leren?’
Nou nee, je moet het gaan begrij-
pen.

Je ziet hier een aantal holdings (SOGUL,
RIVER, ARTIP en als je goed kijkt zie je

er ook bij staan IAF, ofwel Initial Ap-
proach Fix. Dat zijn ze nog niet allemaal
want ik heb een stuk van de onderkant
afgesneden. Oké maar waar is de rest
dan? De rest van de route totaan de
baan. Dat bepaal je in goed overleg met
ATC, want na deze IAFs zijn er nog heel
wat mogelijkheden.

Laten we overstappen naar iets eenvou-
digers want deze kaart hieronder kan
toch zekere schrikeffecten teweeg bren-
gen. De STARs voor ‘s nachts zijn een-
voudiger en brengen je ook compleet tot
aan de baan. Eenvoudiger? Nou, toch
ook weer niet want tussen 11.00 en
07.00 uur de volgende dag ben je niet

welkom want dan ga je de nachtrust van
de burgers verstoren. En dat geldt ei-
genlijk over heel Europa. Jawel, je kunt
wel landen maar daar moet je wel extra
voor betalen. Toch is ook de regel op
Schiphol dat er ‘s nachts niet gevlogen
wordt. En daar zijn natuurlijk uitzonde-
ringen op zoals Transavia op Schiphol



dat veel nachtvluchten maakt. Schiphol
heeft een aantal speciale ‘night arrivals’
die je helemaal voor de baan brengen
en die je ook compleet moet vliegen
zoals ze zijn uitgedacht. Dat alles is ge-
daan om geluidsoverlast te beperken.
De altitudes van deze arrivals blijven
ook tot het laatst vrij hoog om bij de
laatste transitie dan snel naar beneden
te gaan. En dat is altijd een punt van
concentratie. Tsja, de Nederlandse bur-

ger moet nu eenmaal een goede nacht-
rust gegarandeerd worden. Die speciale
nachtnaderingen zijn ILS Rwy 18R en
ILS 06. 18R was speciaal aangelegd om
geluidshinder te minimaliseren en ook
bij 06 gaat men over dun bevolkte ge-
bieden. In tegenstelling tot baan 27 die

pal over Amsterdam gaat en die men
niet ‘s nachts wil gebruiken, maar als
het moet, bijvoorbeeld in verband met
harde wind, dan moet het. Je weet: haal
even de officiële approach plates binnen
van het internet, dat is heel wat comfor-
tabeler studeren dan van deze kleine
kaartjes. Deze twee naderingen staan al
compleet in je FMC geprogrammeerd

zodat je ze eenvoudig kunt invoeren en
ze dan ook exact kunt vliegen. Het enige
waar je op moet letten wanneer je over-
gaat nar QNH dus naar de barometer-
stand volgens het ter plekke geldige
weerbericht. Het staat in de kaarten en
waarschijnlijk krijg je het ook door van
ATC.

Een absolute standaard nadering als je
van Engeland komt is via SUGOL als IAF
(Initial Approach Fix) dan EH606, NIRSI,
EH607, EH608 en de ILS van baan 18R.
Mooie draaien over de Noordzee en over
Noord-Holland.

Van Duitsland komend ga je via
ARTIP3B en dan via EH603, of en dat is
gebruikelijker, je neemt ARTIP2C en
gaat dan bij NARIX meteen linksaf.

En nu wordt het ingewikkeld

Dit waren de naderingen gedurende de
nacht. En ze zijn allemaal op baan 18R
want dat geeft weinig geluidsoverlast.
Als je nu niet noord-zuid (baan 18R)
kunt landen maar 180° omgedraaid,
wordt het toch weer een beetje ingewik-
keld want dan ga je wel over verstede-
lijkte omgeving vliegen. Maar ATC kan
natuurlijk altijd toestemming geven voor

18R
06



een landing op een van de banen 36 in
geval van nood en bij wijze van hoge
uitzondering.
Die grote kaart op pagina 2 van dit arti-
kel is de kaart voor de naderingen over-
dag. Wat opvalt is dat alle STARs (ik
noem er een paar linksboven in de
kaart: TOPPA2A, MOLIX 2A, LAMSO 2A,
REDFA 1A) allemaal uitkomen op een
van de drie verzamelpunten en geen van
deze STARs brengt je rechtstreeks naar
de runway. Je zult er dus zelf voor moe-
ten zorgen (met behulp van ATC) dat je
het laatste stuk naar de baan eraan kop-
pelt. Al die STARs brengen je uiteindelijk
naar een van de volgende drie punten:
SUGOL, RIVER en ARTIP. Ze liggen alle
drie op ongeveer dezelfde afstand van
Schiphol en die afstand is ongeveer
30nm. Bij elk van de drie zit ook een
holding en die holdings zijn ook alle drie
ongeveer even ver van Schiphol verwij-
derd zodat niemand zich achtergesteld
voelt. En hoe vaak wordt je op Schiphol
in een holding gezet? Heel weinig. Mis-
schien maken piloten die regelmatig op
Schiphol vliegen dat maar een of twee
keer per jaar mee. Bovendien de werke-
lijkheid is beter dan de flightsim. Als je
bij Schiphol in een holding wordt gezet
krijg je er meteen een toekomstvisie bij,
dus wanneer je weer aan het normale
leven mag meedoen. Of ATC in FSX of
P3D dat ook doet? Misschien laten ze je
wel voor eeuwig in die holding. In de
werkelijkheid geven ze je een EAT (Esti-
materd Approach Time), een tijdstip
waarop ze je de holding graag zien ver-
laten. En daar moet je je aan houden
anders wordt het uitwijken en opnieuw
achter aansluiten.

Laten we nu als voorbeeld eens de na-
dering op NORKU voorstellen met NOR-
KU 2A als verdere approach. We komen
uit Duitsland en hebben al in een vroeg
stadium een directe koers naar NORKU
opgekregen van ATC. Zo simpel gaat
dat. De verkeersleiding van Schiphol zet
je al in een vroeg stadium op het juiste

pad. Je ziet het in de kaart hierboven.
Dus je zorgt gewoon dat je op NORKU
aankomt op de door ATC opgegeven
hoogte tussen FL200 en FL280. Vanaf
hier wordt je doorgestuurd naar ARTIP,
het komt zelden voor dat je ook nog
ROBIS of OSKUR aandoet, of verder
door naar SPY, Spijkerboor, nog op de-
zelfde richting. De hoogte-instructie die
ze je dan zullen meegeven is FL70 om
voor het laatste stukje FL45 op te ge-
ven. Dat is internationaal gezien onge-
bruikelijk maar het werkt goed voor
Schiphol. Het is heel gebruikelijk om
shortcuts te nemen dus bijvoorbeeld
ROBIS en OSKUR over te slaan. Hier
rechts zie je de approach via HELEN of
DENUT of PUTTY over RIVER, belangrij-
ke naderingen vanuit het zuiden. Vaak
laten ze je dan HSD, Haamstede over-
slaan. Die hoogte van FL100 op RIVER
luistert nogal nauw want anders gooi je
hun calculaties in de war. Maar gelukkig
is hier de Noordzee waar je even kan
uitwijken teneinde op de juiste hoogte te
komen.

En dan een hele belangrijke staat op de
volgende pagina, dat is SOGUL, de na-

dering vanuit Engeland dus vanuit Lon-
den, een drukke route. MOLIX en
LAMSO zijn voor het noorden van Enge-
land/Schotland, maar ook de Queen of
the Skies aankomend vanuit de US. Die
komt meestal binnen via LAMSO. En
nogmaals: haal de officiële kaarten in
huis want daarop staat nog veel meer
aanvullende informatie. Tik gewoon in in
Google approach plates EHAM en de
schrik slaat je om het hart wat je dan
allemaal binnenkrijgt.

Maar nu het laatste stukje naar de baan!
Piloten zetten vaak het SPL VOR baken
(frequentie 108.4) op hun navigatiedis-
play ter oriëntering met een oranje ring
met een diameter van 15nm (bijvoor-
beeld) dan hebben ze wat meer houvast
(het tweede plaatje op de volgende pa-
gina) want eigenlijk is het gewoon een
georganiseerde chaos dit laatste stukje.
Een georganiseerde chaos met een heel
dikke vinger in de pap van Air Traffic
Control. Of eigenlijk heeft ATC maar één
grote hobby en dat is treintjes maken,
alle kisten netjes achter elkaar oprijen
met een onderlinge afstand van, nou
zeg eens wat: 3 minuten, zodat ze keu-



rig in gelid op de baan neerkomen.
Daarom moeten zij in dit binnenste ge-
deelte van Schiphol, dus het deel binnen
de IAFs SUGOL, RIVER en ARTIP de ab-
solute alleenheerschappij hebben. Je
vliegt het laatste deel dus met vectoren
van ATC. In het echt dan. In de flightsim
als wij geen professioneel air traffic con-
trol programma hebben ingeschakeld,
gaan we gewoon fantaseren. We gaan
voor de voor ons meest gunstige aan-
vliegroute en dat zal voor het laatste
stuk waar we de ILS oppakken een na-
dering van 45° of 30° (PMDG) zijn.

Samengevat, in het echt houdt ATC wel
degelijk de bekende approaches aan
zoals REDFA 1A of NORKU 2A maar men
doet grootschalig aan ‘cutting corners’,
een efficiëntere lijn vliegen door het
weglaten van waypoints en dat is ook
afhankelijk van hoe het ‘treintje’ wordt
samengesteld voor een bepaald moment
van de dag voor een bepaalde baan.

Dat geldt alles voor overdag, omdat
men meer speelruimte heeft in de routes
omdat overdag minder strenge eisen
gelden aan geluidsoverlast. ‘s Nachts ligt
dat anders. Dan mag ATC niet gaan ex-
perimenteren met het luchtruim binnen
die eerder genoemde Initial Approach
Fixes SUGOL, RIVER en ARTIP. Vliegtui-
gen dienen de voorgeschreven route aan
te houden en eigenlijk is dat alleen voor
baan 18R. Dat alles is in beton gegoten.
Of in lucht gegoten? Kan dat, in lucht
gieten? Misschien moeten we een politi-
cus vragen hiervoor een mooie term uit
te denken.

En die rare teardrop nadering op baan
18R met het VOR-baken SPL als uit-
gangspunt? Die is uit het grijze verle-
den. Natuurlijk, je kunt hem vliegen en
ATC zou ook nog tien vliegtuigen achter
elkaar de instructie kunnen geven om de
teardrop te vliegen. Zie je dat voor je,
tien kisten in de teardrop? Dan maar
liever een treintje vormen.

Airport2Sim is een nieuwe training-
serie voor het begrijpen van grote
ingewikkelde luchthavens, waarbij
echte piloten die op de betreffende
luchthaven vliegen een deel van het
commentaar leveren. Al eerder ver-
schenen tutorals voor de Majestic
Bombardier Q400 en de PMDG
Boeing 777 in de serie Airline2Sim.
Ga hier eens kijken, het is zeker
interessant:
https://www.airline2sim.com/cour
se/ airport2sim-amsterdam/ en
https://www.airline2sim.com/

Oranje cirkel rond SPL voor makkelijker oriëntatie.

https://www.airline2sim.com/course/airport2sim-amsterdam/
https://www.airline2sim.com/course/airport2sim-amsterdam/
https://www.airline2sim.com/


We hadden het over die 15nm cirkel om
het VOR-baken SPL dat toch min of
meer het centrum van Schiphol verte-
genwoordigt. Als we eens kijken naar
baan 03 dan zien we dat de ‘trechter’
van de ILS ongeveer 11,3nm lang is en
bij 18R was die ongeveer 9,2nm. Je ziet
dus dat we met een oranje cirkel rond-
om SPL van 15nm een prima grens heb-
ben neergezet. De grens dat we
definitief en snel beslissen hoe we de
baan zullen aanvliegen of definitief van
ATC hebben gehoord waar ze ons heb-
ben willen. Binnen die ring van 15nm
moet je er ook voor zorgen dat je snel-
heid maximaal 220kts is zodat je nog
behoorlijk kunt manoeuvreren als ATC je
vectors opgeeft.

Dit hiet is bijvoorbeeld het snelheidspro-
fiel voor een A330: eerst de standaard
250kts van beneden de 10.000ft, dan de

220kts als je binnen de 15nm cirkel bent
en daarna 180nm als je de ILS indraait.
En dat is zo ongeveer het verhaal over
de STARs. Meer dan de helft van deze
video wordt ingenomen door filmpjes die
het allemaal nog even laten zien met
commentaar en de stemmen can ATC.
Klinkt allemaal heel echt. Bijvoorbeeld
een nadering over ARTIP met een echt
Duits accent van ATC als we nog boven
Duitsland zitten en ook het Nederlandse
accent van de ATCer van Schiphol is
herkenbaar. De jongens hebben hun
best gedaan. Die video’s hier gaan be-
schrijven is natuurlijk onzin. Je moet ze
zien.

Erik.





Ik kreeg ‘m door van MATTHIAS van simFlight.nl. Een nuttig plaatje dit!
Komt voor in de nieuwe flight simulator van Microsoft. Nu de flight simula-

tor zelf nog even.



Ik weet niet wie er indertijd mee
begonnen is, begonnen met allerlei
afkortingen in de luchtvaart of met
allerlei fancy namen. Nu weer de
flight Guidance Controls. Het is ge-
woon het bedieningspaneel van de
autopilot en dan in de Avro RJ vari-
ant niet de oudere BAe uitvoering,
die is toch wat minder interessant.
De Avro RJ machines zijn wat meer
echte airliners met bijvoorbeeld een
volwaardige autothrottle.

Hierboven zie je dat bedieningspaneel
voor de autopilot met links daarvan een
klein paneeltje om je NAV1-VOR-fre-
quentie in te voren en dat is dan vaak
de ILS-frequentie. Daarnaast ook nog de
waarschuwingslampjes voor als er iets
nog niet goed zit. Bij elkaar is dat een

heel logische combinatie geworden. Alles
bij de hand. Oh, en had ik al gewezen
op de gezellige uitstraling van deze
cockpit? Nou ja, daar moet je gevoelig
voor zijn.
Het niddelste gedeelte van dit langge-
rekte paneel onder het glareshield (anti-
verblingingscherm) is de feitelijke MCP,
het Mode Control Panel waar je alles
voor het automatisch vliegen in werking
kunt zetten of ook weer uit of gedeelte-
lijk uit kunt zetten. Onder het cijfertje 1

zit de schakelaar voor de Flight Director.
Dat is die kruislijn die je in de primary
flight display kunt zien en die voortdu-

rend beweegt.
De flight di-
rector volgt
het vluchtplan
dat je in de
FMC (Flight
Management
Computer)
hebt inge-

voerd. Je kunt half-automatisch vliegen
door (bijvoorbeeld) je Flight Director aan
te zetten en dan met behulp van hea-
ding hold en altitude hold de kruislijn
van de Flight Director te volgen. Dat kan
in bepaalde situatie de verstandigste
manier van vliegen zijn. De captain
heeft een Flight Director schakelaar voor
zich en de co-pilot heeft er ook een. On-
der cijfertje 3 zitten de belangrijke
knoppen om de autopilot aan en uit te
zetten. Als de autopilot aan gaat gaan
automatisch ook de Flight Directors aan.
Op het middengedeelte, dat met al die
knoppen, kan je vele varianten van au-
tomatisch vliegen instellen, zowel LNAV
als VNAV, dus het laterale en het verti-
cale geautomatiseerd. Daaraan ga ik
even verderop een paar pagina’s wijden.
Je dient je namelijk de manier van den-
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namelijk de manier van denken van de
autopilot eigen te maken. De autopilot
denkt volmaakt rechtlijnig en logisch in
tegenstelling tot de mens en wij hebben
gewoon een stukje opvoeding nodig om
dit te kunnen volgen.

Maar eerst nog even de Attention Get-
ters, de lampjes hierboven die vragen
om je aandacht (als ze gaan branden).
De meest linkse is LIFT SPLR. Gaat
branden als lift spoilers niet naar buiten
gaan terwijl ze dat wel zouden moeten
doen. FLARE in de groene kleur geeft
aan dat de autopilot de flare heeft inge-
zet bij een automatische landing.
GROUND PROX, een waarschuwing dat
je in de grond dreigt te vliegen als je zo
doorgaat. Licht ook op als je dalings-
snelheid uitzonderlijk groot is in verhou-
ding tot de hoogte waar je zit. Uit
verschillende afleveringen van Air Crash
Investigation heb ik begrepen dat dit
lampje blijft branden totdat je feitelijk in
de grond zit. Ook het luid uitgesproken
‘TERRAIN, TERRAIN’ in deze situatie
blijft klinken tot het einde toe. Betrouw-
baar systeempje! Het waarschuwings-

licht PULL UP is de logische voortzetting
na het lampje GROUND PROX. PULL UP
wordt niet geactiveerd als het vliegtuig
voor landing is geconfigureerd. Dan de
twee belangrijke lampjes Master War-
ning en Master Caution.
De Master Warning in oranje licht op als
iets onmiddellijke aandacht vereist. Ma-
ter Caution in geel betekent: hier moet
je toch nog even naar kijken, is nog niet
in orde. Oranje en rood: urgent! Geel:
moet je nog even naar kijken. Wat er
mis is kun je uitlezen op het annunciator
panel (als het goed is).

NAV1/NAV2 panels

Er zijn twee paneeltjes voor het instellen
van je VOR-baken frequentie. De eerste
waarmee je de NAV 1 radio instelt zit
aan de captains zijde tussen de lampjes
en de MCP. Het tweede paneeltje wordt
bediend door de co-pilot en zit rechts
wederom tussen de lampjes en de MCP
en bedient de NAV 2 radio. Instellen van
de frequentie is overbekend met behulp
van STBY. De frequentie wordt ingesteld
door middel van twee concentrische
draaiknoppen. Ach, het wijst zichzelf. De
linker draaiknop staat altijd op ON en de
andere drie standen zijn dus niet gesi-
muleerd. De COURSE-knop op het MCP-
paneel is gekoppeld aan de NAV1/NAV2
panelen (ja logisch zeg! Dit is bekende
kost uit de GA-vliegerij.)

MODE CONTROL PANEL (MCP)

We hadden al een beetje kennis ge-
maakt en dit is een van de belangrijkste
bedieningspanelen in he vliegtuig. De
twee Flight Directors hadden we al ge-
zien, en hier kan een keuze gemaakt
worden naar welke van de twee Flight
Directors de autopilot gaat luisteren, die
van de captain of die van de co-pilot. Bij
elkaar zijn er nogal wat functies (mo-
des) en dat is knap verwarrend. Daarom
gaan we eerst wat dieper filosoferen
over waartoe dit ding nou dient en gaan
we de toepassingen in de verschillende
stadia van de vlucht bekijken. Studeren
dus? Yep, studeren. De bediening van
de autopilot is een apart klein hoofd-
stukje in de manual en dat stukje opent
met ‘HOW TO USE’.

Met een grote verscheidenheid aan modi
(functies) kan het verwarrend zijn welke
modus gebruikt moet worden wanneer.
Merk op dat uitleg over de bepaalde mo-
di in latere hoofdstukken wordt gege-
ven.

Voor takeoff

Het eerste dat je aan zet is de Flight
Director. De normale procedure is dat je
de F/D schakelaar omzet als je gaat
taxiën naar de banen, maar check in elk
geval of ze aan staan voor takeoff. Door
dit te doen zullen zij automatisch TO/GA
(Take-Off/Go-Around modus) inschake-
len. Vervolgens voordat je de runway op
taxied zet je de A/T (Auto Throttle) mas-
terSwitch op ARM. Dat zal helpen de
thrust op de correcte N1 voor takeoff te
krijgen. N1 kan geselecteerd worden op
de TRP (Thrust Rating Panel). Voor ver-

trek met de A/T armed moet je op je
PFD (Primary Flight Display) een witte
A/T aanduiding, een groene TO aandui-
ding en een groene TRK aanduiding
zien. Nadat je op de TO/GA knop hebt
gedrukt behoort de witte A/T aanduiding
groen te worden en daarop volgend
moet TO MAX verschijnen voor een
maximale takeoff thrust, of er verschijnt
TO REDU voor een gereduceerde takeoff
thrust indien dat was ingesteld.

Door 350ft heen

Door 350ft hoogte heen heb je een keu-
ze wat je nu gaat doen. Op dit punt zijn
nog alle modi gerelateerd aan de fakeoff
in werking. Afhankelijk van hoe je je
vlucht hebt voorbereid kan je een van
verschillende dingen doen:

● Als je een vluchtplan hebt ingevoerd
in de FMS (FMC) behalve dat je er ook
een hebt ingevoerd in default Flight Si-



mulator flight planner, kan je nu LNAV
en VNAV op de MCP indrukken. Dan zal
je zien dat het vliegtuig gaat klimmen
en koersen gaat volgen volgens de ge-
gevens die je in de FMS hebt ingebracht.

● Het is niet ongebruikelijk dat piloten
de VNAV niet gebruiken. Dus wat je ook
zou mogen doen is, indien je wel een
vluchtplan in de FMS hebt gezet wel
LNAV te activeren maar niet VNAV te
gebruiken voor je verticale navigatie. In
tegenstelling daartoe selecteer je de
hoogte naar welke je wilt klimmen, se-
lecteer je de snelheid die je wilt dat A/T
die vasthoudt en druk je daarna op LVL
CHG (Level Change: je hebt ‘m opdracht
gegeven om het niveau waarop zij zit te
veranderen in de nieuw ingestelde hoog-
te en daar naartoe te gaan met de inge-
voerde A/T snelheid. Heel relaxed deze
manier van vliegen).

● Als alternatief, als je geen vluchtplan
hebt ingevoerd in de FMS maar wel een
vluchtplan hebt ingevoerd in de Flight
Simulator flight planner kan je op de
GPS-knop drukken. Dit zorgt ervoor dat
het vliegtuig het vluchtplan dat in de
default flight planner staat gaat volgen.
Voor de verticale navigatie gebruik je
LVL CHG. Om dit te bereiken zet je de
hoogte waar je naartoe wilt op CLIMB en
zet je de snelheid die je wilt aanhouden
in het venster van A/T. Druk daarna op
LVL CHG. Net zoals het voorgaande
voorbeeld.

Cruise

Tijdens de Cruise zal je niet veel te doen
hebben. Als je de VNAV niet gebruikt zal
je zo nu en dan de snelheid moeten
checken die A/T aanhoudt en of je die
niet hoger of lager wilt hebben. Verder
is er eigenlijk niets waar je je tegenaan
hoeft te bemoeien.

Dalen

Tijdens de afdaling hangt het er, weer,
vanaf voor welke modus je hebt geko-
zen tijdens de cruise. In het algemeen
gesproken, maakt het geen verschil of je
LNAV of GPS gebruikt dus laat voorlopig
wat je gekozen hebt als laterale modus,
aan. Het is de verticale modus die je
aandacht gaat opeisen.

Op een bepaald moment krijg je van
ATC de instructie te gaan dalen. Op dit
punt heb je drie mogelijkheden:

● Gebruik VNAV voor de afdaling. Om
dat in werking te zetten stel je simpel-
weg een lagere hoogte in (in het altitu-
de-venster) dan de hoogte waarop je op
dat moment vliegt en bij voorkeur na-
tuurlijk de hoogte die ATC je opgeeft om
naartoe te gaan en dan wacht je totdat
het vliegtuig over het top of descent
punt vliegt. VNAV zal dan automatisch
beginnen aan de afdaling.

● Gebruik LVL CHG descent. Om dit in
werking te zetten stel je weer een lagere
hoogte in dan de hoogte waarop je op
dat moment vliegt (enz., enz.). Check of
de snelheid waarmee je vliegt ook de
snelheid is die je tijdens de daling wilt
aanhouden (je weet beneden de
10.000ft mag die niet hoger zijn dan
250kts) en druk op LVL CHG. Dit zet de
LVL CHG modus in werking en de afda-
ling begint.

● En tenslotte kan je de V/S gebruiken.
Maar de Vertical Speed Modus wordt niet
aanbevolen. Om dit aan te zetten stel je
weer een lagere hoogte in dan waar je
je op dat moment vliegt (enz., enz.) En
kies je voor een negatieve afdalingssnel-
heid. Zorg ervoor dat die afdalingsssnel-
heid niet te klein en ook niet te stijl is.

Van alle methoden zal LVL CHG waar-
schijnlijk het makkelijkst in gebruik zijn.
VNAV kan problemen geven indien je

het gebruikt met de default ATC en V/S
vraagt een hoop extra aandacht terwijl
LVL CHG een volledig geautomatiseerde
afdaling kan maken en ook volledig kan
samenwerken met ATC.

Vanuit laterale navigatie bekeken is het
maar net wat je wilt. Als je de default
ATC gebruikt zal ATC je op bepaalde
momenten instrueren om een bepaalde
heading te vliegen. Als je daaraan wilt
voldoen stel dan de gevraagde heading
in en druk op HDG SEL. Hierdoor gaat
het vliegtuig naar de gevraagde heading
draaien.

Als je de default of een andere ATC ge-
bruikt en je een STAR wilt vliegen is dat
natuurlijk ook geen probleem. In dat
geval zou je eenvoudigweg de ATC-op-
drachten moeten negeren (maar beves-
tig ze wel want anders zou ATC zonder
meer je vlucht kunnen cancellen.) En
laat de GPS of LNAV modus aan staan.
Je blijft hierdoor het vluchtplan volgen
en ook de STAR indien die geselecteerd
was. Maar op deze manier met de de-
fault ATC een STAR vliegen is weinig
bevredigend. Dan kan je beter met een
paar clubleden gaan multiplayer vliegen
met een echte ATC-er (is niet iedereen
geschikt voor).

Approach

De procedures in de approach zijn af-
hankelijk van welke soort approach je
vliegt.

Als je een ILS approach vliegt kan je de
FGS (Flight Guidance System, de autopi-
lot) opzetten voor een volledige automa-
tische landing:

○ Selecteer de ILS frequentie in
beide NAV radio’s

○ Zet de heading van de ILS (de
heading van de baan) in beide

COURSE vensters met de draai-
knop op de MCP

○ Druk op de VOR/LOC knop. Hier-
door zal geen enkele andere
laterale modus uitschakelen die
al staat ingeschakeld maar zal
ARM LOC modus voor de ILS
localizer oppakken als het zover
is.

 Bij het oplijnen met de runway
 wordt de ALN (align modus) in
 geschakeld. En nu wacht je tot-
 dat de autopilot de localizer
 heeft opgepakt.

Als je een non-ILS approach vliegt (om-
dat er geen ILS is of om andere rede-
nen) valt er weinig op te zetten van te
voren. In deze gevallen zul je waar-
schijnlijk de kist zelf moeten vliegen dus
dan maak je je klaar om de autopilot uit
te schakelen.

Wat de verticale modus betreft zal je
waarschijnlijk LVL CHG willen gebruiken.
Dat is de makkelijkste manier om je
vliegtuig snel te laten klimmen of dalen
indien nodig en je hebt direct controle
op de snelheid van je vliegtuig hetgeen
bij een approach een belangrijk voordeel
kan zijn.

Echter, als je een STAR vliegt kan VNAV
je bijzonder van pas komen. Je mag zelf
kiezen maar let erop dat je laag genoeg
vliegt om een ILS/localizer op te pak-
ken. ATC zal je hierin geleiden of pak
anders de approach charts van de lucht-
haven erbij.

Final approach

Eenmaal op final, hangt het van het type
approach af, wederom, wat je gaat
doen. Als je een recht op en neer ILS
vliegt dan zie dat de autopilot zo langza-
merhand de localizer heeft opgepakt en
dan moet de LOC-modus geladen zijn.



Nadat je dit hebt zien gebeuren ‘ARM’ je
de APP modus. De APP, ofwel approch
modus is een verticale modus die ervoor
zorgt dat de glide slope wordt opgepakt.
Je zult dan GS 1 of GS 2 armed op de
Primary Flight Display zien verschijnen.

Als de glide slope eenmaal is opgepakt
worden GS 1 en GS 2 de verticale modi.
Als alles correct is geconfigureerd wordt
de autoland functie ingeschakeld. Voor
een volledige autoland moet aan de vol-
gende voorwaarden voldaan zijn:

● Beide ILS-vensters moeten cor-
rect getuned zijn.

● De A/P moet aan staan en de
actieve modi zijn LOC 1 en 2 en
GS 1 en 2. (1 voor de kant van
de captain en  2 voor de first
officers kant.

● De RA (radar altitude) is tussen
1500ft en 600ft

● Flaps op 24° of groter.

Als autoland eenmaal werkt wordt een
nieuwe verticale modus geladen: flare
(FLR). Die zorgt ervoor dat het vliegtuig
automatisch in de flarestand wordt gezet
vlak voor de touchdown. Als een witte
NO AUTOLAND waarschuwing oplicht

betekent dat dat aan een van de boven-
staande voorwaarden niet is voldaan.

Als je geen ILS gebruikt, zal je waar-
schijnlijk je vliegtuig op de hand vliegen
naar de runway toe. Gebruik de PAPI-
lichten als referentie. Als je op dit mo-
ment nog niet op de hand aan het vlie-
gen bent, kan je de autopilot
loskoppelen door op de autopilot emer-
gency disengage balk te drukken of ge-
bruik anders de AP DISC knop op de
yoke (of wat je ervoor hebt ingericht).
Die AP DISC knop op de yoke is de nor-
male manier van loskoppelen. Maar kop-
pel de A/T en de F/D niet los! Die gaan
je nog steeds helpen op je weg naar
beneden naar de runway. Als je op 50ft
RA zit koppel je de A/T los en zet je de
hendels op IDLE. Dat loskoppelen van
de autothrottle doe je met de schakelaar
A/T naar OFF op de MCP, maar een nog
mooiere methode is met behulp van de
A/T disengage schakelaar op de throttle
hendels.

Touchdown

Als je gebruik hebt gemaakt van een
autoland, doet het vliegtuig alles verder
automatisch. De nieuwe modus voor het
laterale gedeelte die je in de PFD ziet
verschijnen is ROLL, wat er gewoon voor
zorgt dat het vliegtuig verder doorrolt op
de runway tot het wordt losgekoppeld.

Als je op de hand vloog valt er verder
niets meer te doen. Als je van de run-
way afdraait kan de F/D ook uit. Die heb
je niet meer nodig.

Het mode control panel en het flight
guidance system.

We gaan het nog verder uitdiepen.

Misschien denk je, nadat je dit hele
verhaal hebt doorgespit: ‘Poeh poeh’
moet ik dit allemaal leren en dat is
dan maar voor één vliegtuig, de QW
146 collection. Maar dat is niet zo. Dit
is eigenlijk het algemene verhaal dat
voor elke airliner geldt en bovendien
is dit gewoon het basisverhaal waar-
door het allemaal een beetje helder
blijft en niet door te veel details wordt
overwoekerd. Dus zet dit stukje over
je autopilot maar ergens weg in je
archief. Dit gaat over airliners met
een VNAV aan boord en voor toestel-
len die dat niet hebben ligt dat net
even anders maar ook dan is dit ver-
haal goed bruikbaar.
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