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Ik hoop echt dat je die paar visuele
navigatietechnieken die we de vori-
ge keer hebben behandeld ook ge-
oefend hebt omdat we onze vlucht
over Noord Californië voortzetten en
nog een paar, weer nuttige tips le-
ren die je zullen helpen bij vliegen
en navigeren op zicht.

Nog even samenvatten.

Onze vlucht, tot zover, heeft ons geleerd
hoe we onze heading moeten corrigeren
om te compenseren voor de wind daar-
boven en hoe we die informatie kunnen
gebruiken om de volgende legs beter te

plannen en te vliegen. We zijn over Ruth
/T42 gevlogen om 9.50 uur kruisend op
6.500ft. Om onze oefening nu voort te
zetten kan je de vlucht opnieuw vliegen
van Sonoma Co/KSTS of eenvoudigweg
je weer invoegen boven Ruth, waarbij je
de wind weer even met de hand zet op
270° ware richting/16 kts of niet maar
verwacht dan wat verschillen in de tijden
en zo, voor de nog te vliegen legs. Zoals
we eerder al gezegd hebben, zelfs als de
cijfertjes een beetje afwijken, blijven de
principes toch hetzelfde, het maakt niet
uit welk vliegtuig je vliegt en de wind die
je hebt ingesteld.

Back to Basics
we vliegen over Noord Californië en leren een paar

nieuwe navigatietips.

Serie 2 Les 10 van Peter Stark

Over kortere legs is de kans van een
belangrijke afwijking in track of tijd erg
klein. Maar zelfs een klein foutje op een
langer traject kan betekenen dat je be-
gint af te wijken van je geplande route
en als je je vordering dan niet goed in

de gaten houdt kan het zijn dat je geo-
grafisch gezien met het schaamrood op
de kaken komt te zitten. Ons vluchtplan
brengt ons van boven Ruth/T42 direct
naar de plek pal boven Rogers/O05 Air
field, dat 071°M (Magnetisch) en 94 nm

Figuur 1 hierboven: ons traject naar Rogers heeft verschillende uitstekende
fixes waarop we onze vuistregels kunnen loslaten.
Figuur 2 links:we passeren onze transit lijn tussen Red Bluff en Redding.



van Ruth verwijderd ligt. Ga naar de
Klamath Falls sectional chart voor deze
leg omdat deze een breder gebied be-
slaat aan beide zijden van onze geplan-
de route (figuur 1). Bekijk de route nu
eens goed, dan zul je zien dat er ver-
schillende kenmerken in het landschap
zijn van bovenaf gezien die we voor de
navigatie kunnen gebruiken. Bijvoor-
beeld de westelijke hoek van de brede
vallei (dikke rode pijl) die de centrale
eerste helft van van de leg domineert en
de plek met de belangrijke Interstate
Highway 5 die noord-zuid loopt tussen
Red Buff en Renton is bijna precies hal-
verwege. Als we nog wat verder kijken
kunnen we ook zien dat waar de track
over de verder oostelijke hoek van de
vallei gaat dat twee derden langs de

lengte van van de leg is - allemaal zin-
volle gegevens. Je zult ook zien dat de
track van 71° bijna exact 180° afwijkt
van de voor onze bekende windrichting
van 255°M. Indien we de vliegcomputer
gebruiken of vectors gebruiken om onze
gewenste heading en snelheid over de
grond te berekenen, constateren we dat
we een track error (fout) van bijna 0°
hebben. Maar doordat we onze track
veranderen naar 71° moeten we ook
onze ‘kwadrant’-kruishoogte veranderen
naar een oneven 1.000 plus 500 ft. Dus
we moeten nu een kruishoogte aanhou-
den van 5.500ft, of 7.500ft of 9.500 ft.
Even een check op onze kaart laat zien
dat dat onze minimale veilige hoogte
voor dit traject 8.900ft is. Voor een VFR-
vlucht zijn wij niet verplicht zo hoog te
vliegen, maar het zal zeker voordelig
zijn als we naar 9.500ft klimmen, de
performance chart (prestatietabel) van
de C182 vertelt ons dat onze ware aan-
gegeven snelheid licht zal stijgen tot
141 knopen. Als we een andere vuistre-

gel nemen kunnen we simpelweg twee
minuten optellen bij onze geplande ETA
voor het uitvoeren van deze klim. Dus
om nog even onze bevindingen op een
rijtje te zetten, we zullen deze leg op
9.500ft  vliegen met een TAS (True Air
Speed) van 141 knopen. De 16 knopen
staartwind geeft ons een snelheid over
de grond van 156 knopen hetgeen dan
betekent dat we deze leg van 94nm in
34 minuten zullen vliegen. Voeg onze
extra twee minuten voor de klim toe en
dan hebben we een geschatte interval
van 38 minuten. Dus als we over Ruth
heen vliegen om 9:50, kunnen we ver-
wachten dat we 38 minuten later, om
10:28 boven Rogers zitten.
Om onze vlucht weer op te pakken
draaien we naar een heading van 71° en
klimmen we naar 9.500ft. Na ongeveer
zes minuten kunnen wij het feit inplot-
ten dat wij de 7.792ft hoge Black Rock
Mountain zijn gepasseerd meteen rechts
van onze track. Een heel nuttige transit-
lijn is wanneer wij nabij een vliegveld

Figuur 4: leg 3 brengt ons over een
paar spectaculaire gebergte-land-
schappen als we richting Truckee-
Tahoe gaan.

Figuur 3: uitgesproken natuurlijke tekeningen in het landschap zijn uitstekende fixen omdat ze weinig veranderen
over de jaren.

Figuur 5: door driftlijnen te gebrui-
ken kunnen we heel eenvoudig zien
dat we 5° afwijken naar links van
de geplande route.



passeren zoals Redding (KRDD) ten
noorden van ons en Red Bluff (KRBL)
ten zuiden van ons. Door de centerlijnen
van de landingsbanen te verlengen kun-
nen we de resulterende transitlijn ge-
bruiken om onze positie te fixeren op
een specifieke tijd. Maar overtuig je er-
van dat je de vliegvelden of andere ob-
jecten correct identificeert. Goede navi-
gators zullen eigenlijk hun route altijd zo
plannen dat er regelmatig kwalitatief
goede fixes gevonden kunnen worden
bij elke leg, ook al houdt dat in dat de te
vliegen afstand eventueel een stukje
verlengd moet worden.
We passeren onze transitlijn tussen
highway 5 en het verlengde van de
noord-zuid landingsbaan van Red Bluff
op ongeveer 10:09 (figuur 2 op de eer-
ste pagina). Dan door het punt te bestu-
deren waar we over de Sacramento

Rivier zullen vliegen, kunnen we zien dat
indien we de loop van de rivier vergelij-
ken met onze kaart we blijkbaar goed
zitten met onze track (figuur 3 op pagi-
na 2). Zet deze fixed positie op je kaart
en indien je bent afgedreven van de
originele track is dit het juiste moment
om een heading- en tijdcorrectie door te
voeren zoals we bij de eerste twee legs
hebben beschreven.
Nog even een vaderlijk en welgemeend
advies: als je dit serieus wilt volgen ge-
bruik dan niet de kaartjes in dit artikel
maar haal de officiële kaarten verstrekt
door Peter Stark in huis. In PC Pilot 253
stond hoe je dit moet doe: Tik in Goog-
le: pcpilot content. Kies dan voor Online
content. Typ dan de volgende tweedeli-
ge code in in de twee velden achter Is-
sue Reference: 7968 - 690594. Een
gedeelte van zo een binnengehaalde

Deze elemtaire navigatie-
vaardigheden zijn nodig
voordat je overstapt naar
vliegtuigen met grotere
vermogens.

Hier rechts: leg 1 laat dezelfde tech-
niek zien van je positie inplotten
terwijl je vordert.



kaart is op de vorige pagina onderaan
afgedrukt. Need I say more? We kunnen
ook deze gelegenheid gebruiken om on-
ze ETA voor Rogers field te checken. We
hebben de helft van het traject in 19
minuten gevlogen en dan is het makke-
lijk om te constateren dat het nogmaals
19 minuten duurt tot onze ETA op Ro-
gers en dan komen we uit op 10:28.
Vlieg door naar Rogers en gebruik pre-
cies dezelfde technieken en ga door met
het zo nauwkeurig mogelijk inplotten
van je voortgang in de kaart.

Visuele berekening van onze fouten in
de track

Uiteindelijk zijn wij om 10:29 op Rogers
aangekomen dus dat was behoorlijk pre-
cies vergeleken met ons plan, hetgeen
ons er weer van verzekert dat de wind
niet noemenswaardig veranderd is. En
daaruit volgt dat we dezelfde windsnel-
heidsberekening kunnen gebruiken om
onze heading en en grondsnelheid  voor
de volgende leg van Truckee-Tahoe/
KTRK kunnen gebruiken (figuur 4 op de
tweede pagina van dit artikel). En weer
door dezelfde technieken te gebruiken
zoals eerder omschreven in deze serie
kunnen we herleiden dat onze geplande
track 123°M en de afstand 77nm is. Als
we deze gegevens invoeren in een
vluchtcomputer dan komt daaruit dat
onze track error 5° links is en er dus een
heading gestuurd moet worden van
123°M + 5° = 128M om je uitgezette
track te volgen. De grondsnelheid zal
ongeveer 151 knopen zijn hetgeen bete-
kent dat dat de 77nm leg ongeveer 31
minuten gaat duren. Vliegend over Ro-
gers om 10:29 is onze geplande ETA
boven Truckee-Tahoe 10:29 + :31 =
11:00. Als dit je allemaal even te veel is
ga dan nog een paar keer door de ver-
schillende stappen terwijl je de simulator
op pauze zet en met enige regelmatige
praktijkoefening wordt het allemaal een
tweede natuur bij elk enkel keerpunt.
We zouden nu kunnen terugkeren naar

onze berekende heading van 128°M en
kunnen doorgaan met vliegen naar Truc-
kee-Tahoe. Maar voor het geval dat tri-
gonometrie niet je ding is laten we je
een meer visuele methode zien om onze
drift te bepalen. Dus in plaats van te
draaien naar 128°, gebruik je een hea-
ding van 123°M. Ja, dat klopt dat we
dan een zekere drift ervaren en door
deze oefening verder te volgen, zul je
zien hoe je een kaart kunt gebruiken en
simpel kunt plotten en zo je driftafwij-
king kunt vinden. Dus nu we boven Ro-
gers zitten op 9.500ft, draai je naar
rechts naar 123°M en noteer je de tijd
van 10:29. Zoals altijd, concentreer je
om een juiste heading en hoogte te vlie-
gen terwijl je je op deze leg settelt. Fi-
guur 5 op de tweede pagina laat ons de
eerste fasen van onze geplande route
voor deze leg zien maar ik heb ook gele
driftlijnen getekend die corresponderen
met 5° drifthoeken. Nadat we zo onge-
veer een vijf minuten hebben gevlogen

passeren we precies over het zuidelijke
punt van Lake Almanor. Leg deze positie
en tijd zo nauwkeurig mogelijk vast op
je kaart. We krijgen al een indicatie dat
een heading vliegen van 123°M resul-
teert in een drift naar links. Maar er is
een moedige piloot voor nodig om een
belangrijke koerscorrectie door te voe-
ren alleen gebaseerd op slechts één fix
zo snel na vertrek, dus laten we gewoon
doorgaan op onze heading en laten we
onze voortgang volgen.
Om 10:39 (10 minuten en 18nm na het
vertrek van Rogers) vliegen we over een
hele goede fix waar onze track langs het
meer bij Cresent Mills gaat en over een
smalle vallei gaat met een stroompje en
een duidelijk te onderscheiden knoop-
punt in de weg naar het westen. Als we
goed op de kaart kijken zien we dat on-
ze geplande track behoorlijk rechts van
onze werkelijke positie is. We hebben nu
twee fixes die laten zien dat we links
van onze gewenste track zitten, maar

hoeveel? Een snelle blik op onze positie
op de kaart laat ons zien dat we bijna
bovenaan de 5° driflijn zitten, dat wil
zeggen dat onze drift ongeveer 5° naar
links is! Hoe simpel is dat? Dus nu we
bevestigd hebben gezien dat we 5° naar
links afwijken kunnen we nu de heading
naar rechts bijstellen te weten 5° naar
128°M. We zouden dan parallel kunnen
gaan vliegen aan onze origineel geplan-
de track en dan zouden we toch een
paar mijl oostelijker uitkomen. Dus
daarom hebben wij natuurlijk onze hea-
ding met 10° gewijzigd naar rechts
(133°M), en dan kruisen wij onze origi-
neel geplande track na nog eens 18nm
(of 10 minuten). Je ziet nu ook dat het
inplotten van de fixes nuttig kan zijn je
te waarschuwen voor mogelijke drift en
dat het je mogelijk maakt nauwkeuriger
de hoek-afwijkingen door wind te meten
en je meteen ook de gewenste correctie
op je ETA door kunt voeren. En het is
bovendien van onschatbare waarde als
je eventueel een beetje verdwaald zou
zijn omdat het dan eenvoudiger is na te
gaan welk traject, in welk gebied je hebt
gevlogen. Als een verder voorbeeld laat
de afbeelding op de vorige pagina
rechtsboven mijn driftlijnen zien en plots
voor de eerste leg die we vlogen van
Sonoma naar Ruth. Bewaar je vlucht als
je weer op track bent zodat we in de
volgende aflevering vanaf hier kunnen
starten.

Inbound drifthoeken

De bovenomschreven techniek haalt ook
even naar voren de belangrijke reden
waarom het goed ‘luchtmanschap’ is
(net zoals zeemanschap) je fixes op de
kaart te plotten met de daarbij behoren-
de tijden terwijl je vliegt. Een andere
bijna identieke methode kan gebruikt
worden om je inbound heading naar je
bestemming te bepalen vanaf bijna elke
positie op je track. De figuur hier mid-
denboven laat ons een voorbeeld zien
als we vliegen tussen twee velden. We

Voeg simpelweg je outbound en inbound trackfouten toe om eenvoudig je
herziene heading naar je bestemming te berekenen.



verkrijgen een fix als we over de stad
Hutchinson vliegen. Een snelle blik op de
driftlijn van ons punt van vertrek laat
zien dat we op de 7° driftlijn outbound
zitten. We kunnen ook snel zien dat we
met deze fix ook op de 9° driftlijn naar
onze bestemming zitten. Tel eenvoudig-
weg de twee bij elkaar op en dan heb-

ben we onze gewenste verandering van
heading rechtstreeks naar ons veld van
bestemming. Dus als onze originele hea-
ding 110°M was voeg dan 7° + 9° = 16°
toe en dat is onze nieuwe heading:
126°M. Als verdere veiligheid plot je
verder elke fix plus tijd terwijl je door-
gaat met vliegen inbound naar je be-

stemming. Er zijn verder geen grote
berekeningen, flight computers of batte-
rijen meer nodig.

De volgende keer

Onze epische Californische navigatie-
oefening gaat de volgende keer gewoon

verder waar we dan een paar niet ver-
wachte afwijkingen tegenkomen en we
leren hoe we die weer te boven komen
door weer gebruik te maken van een
paar vuistregels en simpele technieken
waarmee we snel op koers terug kunnen
zijn.

Vele manieren van commerciële vliegoperaties vereisen juist ook gedegen visuele navigatievaardigheden.

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pilot
series over de grondbeginselen van
het vliegen. In de tussentijd is er
veel, veel verbeterd aan vooral de
add-ons voor de flight simulator.
Het werd daarom tijd om deze se-
ries te herschrijven met gebruikma-
king van deze nieuwe add-ons van
hoge kwaliteit. Dit is de vertaling
van les 9 van serie 2.

Erik

Zoals al eerder gemeld wordt in
deze serie uitgebreid gebruik ge-
maakt van de Cessna 182 van A2A
wegens de professionele opzet van
dit product en van vele scenery pro-
ducten van Orbx Simulations om
hun prachtige weergave van de om-
geving beneden ons.



Quality Wings de Ultimate BAe 146 Collection
deel 5,  het complete flight guidance system, alle onderdelen.

Er zijn simpiloten die zo verknocht
zijn aan hun autopilot (dat is het
paneel hier rechts vier maal weer-
gegeven), dat zij eigenlijk nooit
zonder vliegen. Dus ook gewoon
vliegen op de hand is er niet meer
bij. Nou, je hoort het al, daar ben ik
het niet mee eens. Maar erger is dat
zij het paneeltje hier rechts de MCP
dus (Mode Control Panel) het hart
van hun vliegtuig noemen en dat is
een beetje onzin. Het is alleen maar
een ‘schakelkastje’ waarmee je de
modus kiest, dus VNAV of LNAV, of
beide, hoogte-instelling enz. Het
feitelijke hersenwerk van de BAe
146, hier in de de Avro RJ uitvoering
zit ‘m verstopt in de FMS (of FMC)
het Flight Management System
waarvan de CPU (Control Display
Unit) op de middenconsole tussen
de twee stoelen zit. Daar voer je je
gegevens in.

Of je gaat hier op zoek naar een be-
staand vluchtplan, of je checkt de bela-
ding, of je werkt hier de database voor
de SIDs en STARs bij. Nou, noem maar
op. Dit is het hart van je vliegtuig!

De FGS componenten

Je kunt het Flight Guidance System zien
als een systeem opgedeeld in drie delen:

de Flight Director (F/D), de autopilot
(A/P) en de autothrottle (A/T). Die drie
delen worden bediend door knoppen op
de MCP (hierboven). Het zijn dus drie
afzonderlijke functies maar ze zijn ook
volledig verweven met elkaar en dat zie
je op het schema rechtsboven. Kijk
maar: de piloot kiest op de MCP bijvoor-
beeld voor LNAV/VNAV. Door die keus
gaat het flight guidance system automa-

tisch op zoek naar een vluchtplan met
eventuele ingevoerde verplichte hoog-
tes, zoals bij SIDs en STARs vaak het
geval is. Kiezen voor LNAV/VNAV zonder
dat er een vlucht in de FMS staat lukt
niet. Maar de Flight Director moet ook
ingeschakeld staan, waar in dit geval het
FGS zelf voor zorgt. Wat je ook ziet is
dat er na het inschakelen van de FD
toch nog een keus is tussen autopilot of
op de hand vliegen. Je kunt uit het bo-
venstaande diagram nog veel meer af-
leiden maar laten we ervoor kiezen dat
stapje voor stapje te bekijken. Het ver-
heugende bij dit systeem van een toch
al wat oudere kist is dat de piloot hele-
maal bovenaan staat in het schema.
Pilot first! Het is de piloot die hier de
leiding heeft. Is dat tegenwoordig met
de allerlaatste airliners nog wel het ge-
val?

Aan/uit



Laten we de tweede afbeelding van het
paneel nader bekijken, dat met al die
cijfertjes want daar zullen wij het mees-
te van de tijd werken. En dan pakken we
meteen het linker-, hier omcirkelde ge-
deelte want dat gaat allemaal over de
snelheid. Schakelaar 1 is autothrottle uit
of standby (geladen). Als je nog op het
platform staat kan je ‘m niet aanzetten
dan moet je eerst in de lucht zijn. Op
het platform zet je de autothrottle in de
stand ARM (geladen) en dan gaat er een
groen lichtje branden. In venster 2 kies
je de snelheid die je wilt bijvoorbeeld
250kts als je nog onder de 10.000ft zit.
Deze snelheid stel je in met de draai-
knop 4. Met knop 3 kan je omschakelen
van knopen (Indicated Air Speed) naar
MACH. Met een mach-cijfer wordt je
snelheid uitgedrukt in een percentage
ten opzichte van de snelheid van het
geluid. En de snelheid van het geluid
varieert met de temperatuur, vochtig-
heid, enz van de lucht. Lekker Makkelijk!
Als je eenmaal in de lucht de autothrot-
tle wilt inschakelen moet je derhalve de
verlangde snelheid ingevoerd hebben,
de A/T schakelaar moet op ARM staan
en je moet knop 11 of knop 12 inge-
drukt hebben. Thrust is thrust, de auto-
pilot gaat gewoon vliegen met de snel-
heid die je in het venster hebt ingege-
ven. Maar daar zijn uitzonderingen op
(het zal niet zo wezen) want als je
CLIMB hebt ingeschakeld op het TRP-
paneel (Thrust Rating Panel, plaatje er-
naast), die je nog kent uit de vorige af-
levering dan voegt de autothrottle zich
naar de instructies van dit paneeltje. Dit
paneeltje is ingebouwd om het vermo-

gen tijdens de klim te drukken dus de
snelheid te drukken want turbinemoto-
ren houden helemaal niet van te snel
draaien, dan slijten ze te hard. Als je
altijd met vol vermogen zou klimmen
(gaat lekker snel) loop je kans toch eens
op het kantoortje van de baas te worden
uitgenodigd om de grote slijtage aan de
motoren uit te leggen. Maar hierover
later meer. Het TRP-paneel zorgt voor
bepaalde meldingen over je autothottle
die in de PFD zichtbaar worden: CLB
NRM, of CLB MAX. In de vorige afleve-
ring heb je daar verschillende plaatjes
van gezien.
Je kunt ook andere meldingen in de PFD
zien: MCT als je level vliegt. Dat bete-
kent Maximum Continious Thrust. Als je
level vliegt met een meer beschaafde
snelheid krijg je de snelheid in IAS (in
knopen dus) of in MACH (knop 3).

En nu de wonderknop 12 LVL CHG (Le-
vel Change). Heb je er dan nog meer
nodig? Ik bedoel, als je wilt stijgen of
dalen dan zet je je ALTITUDE (venster 7
op de gewenste hoogte en dan druk je
de knop V/S en in venster 9 de gewens-
te stijg- of daalsnelheid. En  en dan gaat
ie. Als je gaat stijgen zorgt de autothrot-
tle ervoor dat er gas wordt bijgegeven
en andersom. Maar bij klimmen binnen
een SID is het niet zo belangrijk dat je
dezelfde stijgsnelheid aanhoudt. Dat
mag best wel variëren. ATC vind het wel
fijn als we onze snelheid behouden. Met
LVL CHG ga je naar een ander level (an-
dere hoogte) die je hebt ingesteld in het
ALTITUDE-venster. Bij dat stijgen/dalen
wordt de snelheid van het IAS/MACH-

venster aangehouden. De stijg-daalsnel-
heid gaat variëren. Dus de snelheid
wordt niet behouden door de gashendel
te wijzigen. Als je LVL CHG kiest bij de
klim gaat de autothrottle power geven
tot de geselecteerde thrust rating op de
TRP. Bij afdaling gaan de throttles volle-
dig terug naar RETARD. Als de snelheid
niet gehandhaafd kan worden tussen
een maximum- en minimumsnelheid en
de verticale snelheid ook aan zijn limie-
ten zit zullen de A/P en de F/D automa-
tisch worden losgekoppeld. En dat noem
ik nu automatisering! Lijkt wel een 737.
In de LVL CHG modus zal de aanduiding
in PFD IAS of MACH zijn afhankelijk van
wat is ingesteld.

En zo ongemerkt, en tussen neus en
lippen door hebben we ook al wat ande-
re knoppen en vensters van de MCP be-
keken: het ALTITUDE-venster (met
instelwiel en met de knop Altitude hold),
het VERT SPEED-venster (met bijbeho-
rend scroll wieltje (10) en activerings-
knop (16)). Het venster HEADING (5)
met daaronder een draaiknop (6) en
HDG SEL (18). Zal toch wel voor het
instellen van de heading zijn? Wat heb-
ben we verder nog? APP! (14) Nou ja,
overbekend, approach, de trechter van

de ILS. En dan nog VOR LOC (19). In-
stellen op een VOR-baken of op een lo-
calizer signaal dat ligt op een bepaalde
koers. Oude navigatie met bakens op
land waarvan het signaal wordt opge-
vangen. Oude navigatie maar goede
navigatie, mits je de kunst beheerst.
Zeker als het gaat om het vliegen van
een ILS. Een nauwkeurige manier van
landen. En zonder dit systeem (met een
paar aanvullingen) zou een autoland niet
mogelijk zijn. Kan ook met deze Avro
RJ. De frequentie van de LOC/LOC wordt
ingevoerd op de NAV1 en NAV2 panelen
(zie het derde plaatje van de MCP op de
vorige pagina) en met de draaiknop stel
je de koers in naar het baken. Van die
VOR1 of VOR2 of LOC2, LOC2 krijg je
een mededeling in je PFD. In wit bete-
kent het is geladen, in groen is het ba-
ken ook daadwerkelijk opgepikt.

Ik heb nu alleen nog GPS (LNAV en
VNAV ga ik even apart behandelen).
GPS bestaat niet in het echt in deze kist.
Want de FMC of FMS is al voor een be-
langrijk deel een GPS. Maar FSX en ook
P3D hebben nog steeds de default GPS
in het programma zitten en je kunt hier
nog steeds een vluchtplan in zetten en
dat ook vliegen. Ik zie het nut er niet
van. Je kunt toch ook in de FMS een
vluchtplan maken en dat is dan een be-
ter vluchtplan en dat plan kun je ook
bewaren. GPS is eigenlijk hetzelfde als
LNAV van de FMS maar dan slechter
(geen SIDs en STARs). Pleister erover
plakken, dit knopje.

LNAV en VNAV. VNAV ofwel Verticale
Navigatie is niet moeilijk te begrijpen. Je
zet in de FMS de verschillende hoogtes
voor de verschillende onderdelen van de
vlucht en dan zorgt de FMS ervoor dat
de kist automatisch gaat stijgen of da-
len. Ga maar eens vertrekken van Gat-
wick met Heathrow vlak in de buurt. Je
kunt er zeker van zijn dat in de verschil-
lende SIDs waaruit je kunt kiezen be-
hoorlijk wat veranderende voorgeschre-



ven hoogtes zitten mede door allerlei
eisen aan geluidshinder. Met VNAV aan
vliegt hij dat keurig allemaal. Eh, niet
helemaal. Een wisseling van hoogte
wordt pas doorgevoerd als je de nieuwe
hoogte ook hebt ingevoerd op de MCP.
De piloot heeft het laatste woord. Als je
vergeet die hoogte te veranderen gaat
de FMS vanzelf zeuren met allerlei mel-
dingen.
LNAV is Laterale Navigatie. De route die
je gaat vliegen over de grond. En bij een
regionale jet zoals de Avro RJ serie is
dat vaak een V-route, dus minder hoog
en van baken naar baken met aanvul-
lende waypoints volgens de GPS-tech-
niek. Dat kastje voor het LNAV vliegen
zat al in vliegtuigen voordat de GPS zelfs
nog bestond. Dat was klasse zoals men
dat toen heeft uitgevonden. Een combi-
natie van vliegen op NDBs, VORs, dead
reckoning en nog wel wat meer. Niks
geen GPS. En nog steeds niet. De basis
van de FMC/FMS is nog steeds deze. Om
die reden moet nog steeds bij airliners
het vliegtuig eerst opgelijnd worden (de
IRS positie invoeren). Het kastje wordt
gekoppeld aan de werkelijke positie en
dat is toch een andere benadering dan
GPS. Bijten die elkaar dan die twee
technieken? Nee hoor er zijn ook allerlei
nieuwe ontwikkelingen waarbij satelliet-
navigatie gedeeltelijk VNAV gaat vervan-
gen en dan met name voor landingen,
dus dit zal de vervanging van de ILS-
approaches worden en dan zonder appa-
ratuur op de grond. Maar stel nu dat
Trump de stekker eruit trekt, uit dat
prachtige GPS-systeem? Nou dan heb-
ben de airliners nog steeds die ‘verou-
derde’ techniek waarmee ze toch van A
naar B kunnen komen. Lange neus naar
Trump.

Hier rechts een opname van het naviga-
tie display van de Avro RJ met een stuk-
je V-route en ook het begin van de
afdaling, dat is de rood omcirkelde ovaal
die aangeeft dat we goed zitten op het
afdalingspad.

Modi die je niet kunt vinden op de MCP

Bijna alle modi (VNAV, LNAV, Heading
Hold, enz.) Kan je vinden op het Mode
Control Panel, maar niet allemaal. De
bouwer van deze kist heeft er een aantal
ondergebracht op het Thrust Rating Pa-
nel (TRP) en het gaat hier allemaal om
instelling van opstijgen met gereduceerd
vermogen, met CLIMB, met RETARD bij
een autoland en dat soort ingewikkelde
zaken. Je weet dat de fabrikant en jouw
baas het niet leuk vinden als je alle ta-
ke-offs met vol vermogen doet en dat is
ook niet nodig. Of je zoveel vermogen
nodig hebt is afhankelijk van tempera-
tuur, wind, neerslag, lengte van de baan
en de motorbouwer heeft liever dat jij
hem per keer die gegevens levert zodat

hij kan bepalen of je een REDU take-off
maakt of een MAX TOGA (Take Off Go
Around). De buitentemperatuur wordt
automatisch overgeheveld naar dit pa-
neel, maar je kunt het paneeltje ook
foppen door bewust een hogere buiten-
temperatuur in te vullen waardoor het
vermogen bij take-off nog verder ge-
drukt wordt (wordt veel gedaan). En
dan, de belading levert je een totaalge-
wicht op waarna je na raadplegen van
tabellen op een blocnootje je V2 be-
paalt. En V2 bepaalt je take-off. Dit en
ook het voorbereiden van de FMC of
FMS voor een bepaalde vlucht wordt
uitgebreid behandeld in de Quick Start
Guide waarvan ook een vertaling be-
staat: https://flightsimzeeland.files.
wordpress.com/2015/06/qw-bae-146-
quick-start-manual.pdf

En waarom zou ik die hier nog eens in
zijn geheel afdrukken? Dus haal hem
even binnen (42 pagina’s echt boeiende
lectuur) dan wordt je een boel duidelijk
vooral over de FMC (Flight Management
Computer.

En dit was een voorbeeld van modi die
werken buiten de MCP om maar er zijn
er meer en eigenlijk betreffen ze alle-
maal die kritische momenten van take-
off en climb en autoland met retard
(throttle idle). De bouwer wil ons behoe-
den voor catastrofes en om die reden
treden ze gedeeltelijk automatisch in
werking. Een overzicht:

Take-off (TO): in de take-off modus
wordt een variëteit aan andere modi
ingeschakeld en als zodanig is de
TO-modus een soort modus-mix die
slechts een gedeelte van automa-
tisch vliegen controleert. Als TO ge-
activeerd wordt gebeurt er het
volgende:

- Laterale modus wordt automa tisch
track (de heading die in het heading-

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/qw-bae-146-quick-start-manual.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/qw-bae-146-quick-start-manual.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/qw-bae-146-quick-start-manual.pdf


venster is ingesteld dus de richting van
de baan.

- De auto throttle krijgt de instructie de
V2 snelheid vast te houden en er is
daarbij vanuit gegaan dat de piloot V2
heeft ingevoerd op de MCP (IAS/MACH
vester). Elke verandering in het
IAS/MACH venster wordt genegeerd
vanaf 75kts totdat een  hoogte van 350ft
is bereikt, of, indien de radio altitude
niet nauwkeurig is of niet werkte, tot 20
seconden na lift-off. Maar A/T gaat al
deze handelingen natuurlijk alleen ver-
richten als auto throttle ook is aangezet.

- Er wordt geen verticale modus geacti-
veerd, behalve dan dat er een paar
startinstructies voor de klim worden in-
gebracht.

Er is geen schakelaar voor de TO-mo-
dus. In plaats daarvan wordt deze auto-
matisch geactiveerd in twee situaties:

- Op de grond als de F/D wordt inge-
schakeld

- Als de F/D is ingeschakeld in de lucht
onder de volgende condities:

- Het vliegtuig is airborn en dan de eer-
ste drie minuten.
- Het vliegtuig is beneden de 2000ft.
- De F/D in een eerder stadium losge-
koppeld werd.

De melding dat TO actief is in de PFD
kan logisch gesproken in vier varianten
verschijnen: TO MAX in wit of in groen
en TO REDU in wit of in groen. Wit bete-
kende ARMED en groen betekende AC-
TIV.

Behalve deze vermeldingen in de PFD
zijn er nog zes andere meldingen van
modi die niet door de piloot zelf worden
geactiveerd:

- Track (TRK): de ingestelde  heading
wordt aangehouden. Alleen bij TO en GA
modi (half op het handje vliegen).

- Flare (FLR): deze verticale modus
wordt automatisch geladen en in wer-
king gesteld bij een autoland. Het zet
het vliegtuig in een flare vlak voor de
touchdown om snelheid kwijt te raken.
FLR verschijnt op de PFD in wit indien de
modus geladen is en zal groen kleuren
indien het in werking wordt gezet.

- Rollout (ROLL): deze laterale modus
wordt geladen nadat het vliegtuig een
touchdown heeft gemaakt na een volle-
dige autoland. Het zorgt ervoor dat het
vliegtuig de centerlijn van de baan blijft
volgen.

- Ground (GRND): Deze verticale mo-
dus wordt geladen voor de touchdown
bij een volledige autoland. Het wordt
geactiveerd op de touchdown en het
zorgt ervoor dat de A/P langzaam de
neus laat zakken naar de grond en de
neus daar dan houdt. GRND verschijnt in
de PFD in wit wanneer het geladen
wordt en het wordt groen wanneer ge-
activeerd.

- Align (ALN): in deze modus lijnt de
autopilot het vliegtuig op met de locali-
zer.

- Retard (RETARD): Dit is een A/T mo-
dus waarbij de thrust hendels volledig
worden teruggezet zodat minimaal gas
wordt gegeven. Indien geactiveerd ver-
schijnt een groene RETARD-melding in
de PDF. De RETARD-modus wordt ge-
bruikt als een level change afdaling
wordt ingezet of bij een autoland flare.

De knopppen voor het in werking zetten
en uit zetten van de Autopilot.

Met deze knoppen (hier rechtsboven)
kan de bemanning de autopilot aan of
uit zetten. De NAV 1 knop zet de autopi-

lot 1 aan en de Nav 2 knop de autopilot
2. Indien aan gezet laat de betreffende
NAV-knop de tekst ON in wit zien. Je
kunt maar één autopilot aan zetten. Dus
òf NAV 1 òf Nav 2. Als je NAV 1 aan
hebt en dan op NAV 2 drukt gaat NAV 1
automatisch uit. De nood-loskoppel-balk
(3) zet beide autopilots buiten werking

en voorkomt ook dat een autopilot wordt
ingeschakeld als de balk nog ingedrukt
staat.

De motor instrumenten, het Mater Warning Paneel en het hoofdstuk diversen

De volgende keer komen we toe aan de metertjes van de motoren, de waarschu-
wingslampjes en nog wat andere boeiende stof. Altijd leuk deze materie. Hier vast
een warmlopertje.



Elke kilogram die de lucht ingaat kost energie.
Meer payload (passagiers/ladingen) resulteert in
een hoger brandstof verbruik en veranderende
vliegtuig prestaties.
Wat je als piloot moet weten is; de brandstof con-
sequentie in relatie tot gewicht/ weersomstandig-
heden de route en de economische richtlijnen.
Kortweg, hoeveel peut in de kist?
Hier zijn hele mooie tools voor die tot in detail alles
in kaart kunnen brengen (Topcat) en vervolgens de
piloot vertelt met welke instellingen en brandstof
rekening gehouden moet worden. Maar die moet
je dan wel hebben/kopen!
Het FMC kan je hierbij ook goed helpen maar niet
elk vliegtuig in onze vloot heeft dit dynamisch in-
strument.
Dan is er nog de zgn.  “rule of thumb”. Een simpele
rekensom die de brandstof behoefte geeft.  Voor-
beeld: Boeing 737;  Afstand in Nm/100*2200+5500
geeft benodigde brandstof in lbs. Dit heeft als na-
deel dat je altijd uit veiligheidsoverwegingen met
teveel brandstof gaat vertrekken en soms klopt het
toch niet.

……En toen was er LNM. Sinds de update 2.4 kan
LNM de brandstof behoefte voor een route bepa-
len. Hiervoor heeft LNM een zgn. performance file
nodig. Deze performance file levert in combinatie
met een vliegplan en online weer een brandstof
rapport,  inclusief vliegtijden. Na diverse testen is
het resultaat verrassend nauwkeurig. Zonder of
teveel peut aan boord….. dat is verleden tijd!
Toegegeven; het FMC samen met Topcat is exacter
en levert meer data, máár niet elk toestel heeft
een FMC.
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5. Performance file personaliseren
6. Performance file automatische registratie -Trip
Fuel
7. Vliegplan hoogteprofiel
8. Inzicht in route data
9. Bijlage, 3 uitgewerkte Performance files

1. Algemeen
Voor wie, Plempen of rekenen:
1. Als je een vlieger bent die zijn tanks altijd halfvol
of helemaal vol plempt, is deze uitleg wellicht niet

nodig. Plempen en vliegen zeg ik dan maar. Niks
mis mee, want je flightsimt op jouw manier. Je
kunt nu besluiten niet verder te lezen of je bent
nieuwsgierig en misschien....vind je het zelfs leuk.
Oh ja, lees toch maar even door, want dat mooie
hoogteprofiel onderin LNM is minder informatief
als je geen goede performance file van je kist hebt.
2. Of je bent de simmer die de invloed van de juiste
hoeveelheid brandstof aan boord wil meewegen.
Ga je rekenen aan brandstof, dan heb je altijd de
“maximaal mogelijke performance” tot je beschik-
king. Realistisch en veilig. Dit geldt niet alleen voor
een mooi PMDG toestel, maar voor elk vliegtuig
van je vloot.

Extra bepalende factoren voor brandstofbehoefte;
Stel je vliegt een half uur in een holding en moet
vervolgens toch nog uitwijken naar een alternatief
vliegveld waar ook zelfs nog een missed approach
gevlogen moet worden. Vanwege brandstoftekort
wil je geen emergency uitroepen met alle admini-
stratieve rompslomp om maar niet te spreken over
het gedeukte pilotenego.

Een aantal bepalende factoren voor brandstofbe-
hoefte  op een rij;
A- Variabele invloeden op de grond bekend; Trip
afstand - aantal passagiers - kruishoogte - taxi leng-
te.
B- Variabele invloeden veranderend tijdens de
vlucht; oa. Weersomstandigheden - omleidingen -
holding - missed approaches - alternatief vliegveld
– Vectoren.
C- Vaste invloeden. basisgewicht van het vliegtuig -
Aerodynamica - motoren type. Op deze punten
heb je weinig invloed omdat ze nu eenmaal de ka-
rakteristiek van het vliegtuig zijn.

Little Nav Map 2.4
brandstofberekening
plempen of rekenen?



Deze extra factoren voer je in de performance file
van LNM.

In het brandstof rapport (Fuel report, het uiteinde-
lijke doel) wordt met al deze factoren rekening ge-
houden. Zoals gezegd wordt dit rapport
samengesteld uit 3 elementen; de route (het vlieg-
plan), de karakteristieken van je vliegtuig (Perfor-
mance file) en het weer onderweg (NOAA weer
online, of door de flightsimmer ingesteld weer).
Een vliegplan is dus noodzakelijk. Op www.FSGG.nl
vindt je handleidingen voor LNM waaronder het
maken van een vliegplan. Het weer moet je ook
instellen zoals verderop duidelijk wordt. Het derde
element, de “performance file” gaan we nu leren
aanmaken.

Performance file van je vliegtuig

Performance gegevens van je kist, goed Neder-
lands "prestatie gegevens" kun je van het internet
halen. Vaak vind je dan de "maximale" prestatie
gegevens. Die zijn belangrijk maar….stijgen en da-
len doe je bijna nooit maximaal? De passagiers zul-
len je na een dergelijke vlucht graag,  met de k…zak
in de hand, vertellen hoe ze dát hebben ervaren.
In de meeste situaties worden verschillende waar-
des gebruikt.  Dus gaan we opzoek naar praktische
waarden.
De performance file van LNM heeft diverse invoer
velden die je met de hand of door LNM kunt laten
invullen.
Een performance file is niet een statisch ding is.
Het is een instelbaar stukje gereedschap.

Omdat elk type/model vliegtuig anders is zul je
voor elk type/model vliegtuig een performance file

gaan maken. Wellicht ga je voor
elk type ook nog eens een per-
formance file maken die rekening
houdt met de payload (gewicht).
Zelf maak ik performance files
uitgaande van een gemiddelde
belading.

Enige kreten die je moet kennen:

Trip Fuel
is de hoeveelheid

 brandstof nodig voor  de
 trip van A naar B zo als
 gepland.
Block Fuel

is de hoeveelheid brandstof die je bij aan
 vang van de vlucht aan boord moet heb
 ben.

Block fuel = Trip fuel + alternatief vliegveld
 + extra fuel + taxi + Reserve fuel + contin
 gency.
Alternate

is de hoeveelheid brandstof nodig voor het
 bereiken van het alternatieve vliegveld, ge
 rekend vanaf de oorspronkelijke bestem
 ming.
Usable fuel
  is de hoeveelheid brandstof die in de tanks

zit vanje vliegtuig in de flightsim. Het is de
bedoeling dat LNM dit gegeven zelfstandig
uit je flightsim haalt. Dat is nu nog niet het
geval dus zul je dit veld zelfstandig moeten
invullen met minimaal de hoeveelheid
Block Fuel +1.
Als LNM dit in de toekomst rechtstreeks uit
je kist haalt moet je de tanks met minimaal

de Block Fuel laden voor de route die je wilt
vliegen.

NOAA  of manual wind
NOAA online- geeft de reële winden Aloft

 (lees kruishoogte)  zie ook BP043.
 Manual wind gebruik je als je een eigen
 windrichting en sterkte wilt gebruiken.

De gegevens van de gekozen optie worden
beide gebruikt in de brandstof berekening.

Op de volgende pagina een samengestelde plaat
die de onderlinge relatie aangeeft van de 3 nood-
zakelijke elementen in LNM.

We zien daar dat het Fuel rapport, middelste ko-
lom, wordt gevoed door het Flightplan, de Aircraft
Performance file, en de ingestelde wind. Vink NO-
AA aan voor reël online wind (zie tabbladen;
Weather – wind source – NOAA) of vink Manual
aan voor eigen windrichting/sterkte.



We zien dat het Fuel rapport, middelste kolom,
wordt gevoed door het Flightplan, de Aircraft Per-

formance file, en de ingestelde wind. Vink NOAA
aan voor reël online wind (zie tabbladen; Weather

– wind source – NOAA) of vink Manual  aan voor
eigen windrichting/sterkte.



Hiernaast de uitleg van de knoppen bovenin het
Fuel Report waarmee je de Performance files be-
heert.
-Als je Manual Wind aanvinkt worden 2 extra in-
voervelden zichtbaar waar je de gewenste data
kunt invullen.
Let op, deze instelling heeft geen invloed op het
weer in de flightsim.

2. Performance file handmatige invoer cq. Wijzi-
gen

Creëren van een Aircraft Performance file.

Ga naar het Flight Planning venster (F7) en klik
daar op het tabblad “fuel report” (F8) zodat deze
zich opent. Daar bevind zich de knop “Nieuwe file”.
Klik hierop en er opent zich een nieuwe perfor-
mance file die met enige standaard gegevens is in-
gevuld. Wil je wijzigen of een bestaande file
gebruiken, dan kies je hier “File ophalen”
(Ga nu terug naar hfdst 6 als je daar vandaan
kwam)

De Aircraft performance file heeft 3 tabbladen.
-Tabblad Aircraft ; hier wordt het vliegtuigmodel
en type ingevuld zoals je hier ziet.
-Tabblad Description….. zie hfdst 5. Performance
file personaliseren met opmerkingen, bestanden
en links.

Tabblad Performance gaan we nu invullen,
- Klik op het tabblad Performance.
Helemaal links boven in de performance file zie je
“fuel units” staan. Je kunt kiezen tussen kg, Lbs, gal
en liter. Het maakt niet uit waarmee je rekent als je
maar consequent bent. Veranderen van fuel units
kan zonder data verlies.
In dit epistel gebruik ik lbs. 1 lbs = ca.454 gram,
grofweg een halve liter. Reden is dat veel fabrikan-
ten hiermee rekenen.
- Vervolgens vul je in welk type brandstof je kist
gebruikt. Je hebt 2 smaken, Jetfuel en Avgas.

Trip Fuel;

In ons voorbeeld is de Trip van SCAR naar SC1A.



De Trip kent 3 vlucht fases; Climb, Cruise en Des-
cent. Deze fases zie je terug in de performance file.
Daaronder een aparte alinea voor het alternatieve
vliegveld, in ons geval SCDA.
Deze data velden vul je met hand in. Weet je niet
welke gegevens zinvol zijn kijk dan eens naar hfdst
6.
Let op, de verticale speed van zowel de Climb en
Descent-fase bepalen resp. het TOC en TOD.

3. Brandstof berekening “Extra”.

Bovenin de performance file zie je 4 fuel velden;
Reserve – Taxi – Extra en Contingency.

Reserve fuel:
is de minimale hoeveelheid die je in je tank

 wilt hebben als je land. Je wilt de laatste
 vuile liters niet opzuigen en soms gebruikt
 de fabrikant de brandstof voor koeldoelein
 den (Boeing 737 bv).
Taxi fuel:

Vaak is dit weinig, maar taxiën naar de Pol
 derbaan EHAM neemt behoorlijk brand
 stof.
Extra fuel:

2x een Holding vliegen van een half uur, 2x
 missed approach, speciale omstandigheden
 tijden de landing, Bv. STAR rwy27 van SION
 of Loc/DME east LOWI.
Contingency fuel.

Er wordt voorgeschreven dat dit 5% van de
 Trip Fuel moet zijn. Het omvat o.a. ATC vec
 toring, geen optimale vlieghoogte, omlei
 ding vanwege stormcellen op de route.

Je kunt de gegevens ingevuld bij Trip Fuel
 gebruiken om te rekenen. Voorbeeld: Tij-
 dens de cruise fase wordt 456lbs/hr ver-

 bruikt. Een holding van een half uur is dus
 ca. 228lbs.

Bereken en vul deze 4 data velden in. Deze
 gegevens zijn afhankelijk van je kist.

De Extra Brandstof data die je hier invult is sterk
afhankelijk van het type vliegtuig maar ook van de
route. Als je een VFR vlucht maakt van ca. 45 minu-
ten dan kun je best met minder eventualiteiten re-
kening houden omdat je beter kunt inschatten hoe
de situatie op aankomst zal zijn. Voorschriften van
General Aviation zijn anders dan voor Commercial
Air Transport.
We zijn klaar met de Performance file.
Klik op “OK” onderin deze file. LNM gaat nu met
deze gegevens rekenen en stuurt het resultaat
naar het Fuel rapport. NB; LNM houdt rekening
met de heersende winden op kruishoogte als je NO-
AA hebt aangevinkt. Dit is een dynamische bereke-
ning wat inhoud dat dezelfde vlucht op een ander
moment ook andere brandstof hoeveelheden en
tijden aangeeft. Dit betekent ook dat je voor elke
vlucht het fuel report raadpleegt voor de brandstof
behoefte.
Nadat je op “OK” hebt gedrukt kun je de perfor-
mance file opslaan. Ik adviseer dit direct te doen
maar LNM informeert je alsnog bij afsluiten van
het programma.
De laatst gebruikte performance file blijft in LNM
actief na afsluiten.  Als van vliegtuig gewisseld
wordt, moet ook de corresponderende perfor-
mance file worden ingeladen.

De volgende keer gaan we door met het Fuel Re-
port dat je hier rechts al ziet.

Gradus Hageman



X-Enviro


