
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

Quality Wings de Ultima-
te BAe 146 Collection

deel 6, motorinstrumenten,
master warning panel en
andere diverse zaken.

Back to Basics

En nu gaat het leuk worden
want we gaan nieuwe technie-
ken leren voor het geval de din-
gen niet volgens plan verlopen.

Little Nav Map V2.6

Wat heeft een asteroïde met
LNM te maken? De nieuwste
versie komt eraan want Alex
Barthel weet van geen
ophouden.

Notam 260  september 2020hcc zeeland!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D

Add-on XML pakketten &
Prepar3D

Gradus Hageman duikt diep.
Zelf handmatig add-ons instal-
leren? H’m we laten dat liever
over aan de softwaremaker.
Maar kan dat met die gigan-
tisch grote bestanden nu?

Geen flightsim, gewoon echt (replica’s)

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@zeelandnet.nl
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de Airliner-bijeenkomst van
3 september j.l. in 's Heer Arendskerke

We zagen elkaar op de club pas weer na vijf of zes maanden. En toch was er geen
sprake van dat we elkaar om de hals vielen. En ook een stevige hug, het kwam er
niet van. In het begin van de avond hadden we vooral aandacht voor Little Nav
Map. Ron kwam er niet goed uit hoe je de performance van een bepaald vliegtuig
erin krijgt en Cor wilde weten of er niet een handige handleiding is voor dit mooie
gratis programma. En dan denk je: Maar er is toch Google en dat had je toch al-
lang kunnen ontdekken? Ga naar: http://members.ziggo.nl/sls2/BP032%20Little%
20Nav% 20Map.pdf  een uitgebreide handleiding in het Nederlands gemaakt door
Gradus Hageman.

Daarna de nieuwe flight simulator van Microsoft. Op de website die hierboven is
vermeld staat een filmje van Tweakers (heel fraai gemaakt) en ook een samenvat-
ting. Drie van ons vliegen er al mee ikzelf nog niet vandaar deze verwijzing naar
Tweakers (Erik). De samenvatting:

De nieuwe Flight Simulator van Microsoft scoort op veel essentiële punten goed.
De vliegtuigen zien er mooi uit en gedragen zich prima. De sim scoort echter voor-
al goed op grafisch vlak. De wereld ziet er erg mooi uit, zeker de steden en vlieg-
velden die met de hand zijn aangepast. Maar ook het landschap daar omheen is
mooi. Het is allemaal niet foutloos, maar Flight Simulator kan zich er wel weer mee
meten met de grafische uitbreidingen die voor concurrerende titels beschikbaar
zijn. De grootste troef van de game is echter de fysieke simulatie van het weer.
Het weer is niet alleen prachtig om te zien, het is vooral mooi dat de invloed die
het op je vliegtuig heeft goed merkbaar is. Daar komt nog bij dat de sim zich op
veel vlakken erg makkelijk laat bedienen, met het gemak waarmee je het weer
kan instellen als hoogtepunt. Het voornaamste punt van kritiek is de keuze voor
Bing Maps. Het is logisch dat Microsoft het eigen Bing gebruikt, maar de informatie
ervan is helaas wat oud en dat zie je. Hopelijk weet Microsoft dit in de toekomst te
verbeteren. Een ander kritiekpunt is dat het aanbod in de standaardeditie vrij ma-
ger is als je graag met de grote airliners vliegt. Ondanks deze minpunten legt Mi-
crosoft met deze nieuwe Flight Simulator een prima basis neer waarop het nog
jaren voort kan borduren.

Pluspunten

● Uitstekende weersimulatie

● Mooi landschap en steden

● Vlieggedrag is sterk verbeterd

● SDK biedt kans op veel extra's

Minpunten

● Bing Maps is niet actueel genoeg

● Algoritme nog niet perfect

● Weinig airliners

● Ontbrekende functionaliteit

Ga even naar Tweakers voor een mooi filmje van de
nieuwe flight Simulator van Microsoft:
https://tweakers.net/reviews/8066/microsoft-flight-
simulator-basis-voor-een-erg-mooie-toekomst.html

http://members.ziggo.nl/sls2/BP-032%20Little%20Nav%20Map.pdf
http://members.ziggo.nl/sls2/BP-032%20Little%20Nav%20Map.pdf
https://tweakers.net/reviews/8066/microsoft-flight-simulator-basis-voor-een-erg-mooie-toekomst.html
https://tweakers.net/reviews/8066/microsoft-flight-simulator-basis-voor-een-erg-mooie-toekomst.html
https://tweakers.net/reviews/8066/microsoft-flight-simulator-basis-voor-een-erg-mooie-toekomst.html


Beste Piloten,

Er zijn diverse manieren een software pakket, een
nieuw vliegveld bv. , in je flightsim te installeren.
Meestal zal de leverancier de installatie automa-
tisch laten verlopen. ORBX, Aerosoft, Simmarket,
PMDG enz.
Dat is gemakkelijk maar je hebt daarbij vaak niet of
gedeeltelijk de controle over hoe en waar de data
terechtkomt. Soms moet je toch nog handmatig de
library aanvullen.
Vóór Prepar3D v5 zagen we dat bv. ORBX produc-
ten zich via de ORBX-installer in de root van de
flightsim nestelden. Vaak geen probleem als het
vliegvelden betreft maar met de komst Global, LC
en Regioproducten kwam de fysieke grens van de
Flightsimschijf in zicht. Nu ORBX zich ook op Photo-
real producten levert wordt dit probleem ernstig
groter zo niet onmogelijk. Dat moest veranderen.

Simultaan is er een Flighsim wens:
Al jarenlang is het een wens van de flightsim-ge-
meenschap dat de flightsim niet meer vol gebouwd
wordt met allerlei software, nieuwe gadgets en
ontwikkelingen. Ik doel hiermee op software pak-
ketten met effecten, de hoogteafcads, de simob-
jects, sounds, fonts, scenario’s, scenery en
textures, om er maar enkele te noemen. Deze data
nestelt zich ín de flightsim en dat gaat vaak goed,
soms raakt het systeem instabiel.
- Ook zou het gewenst zijn dat je geen/minder
library.cfg activiteiten moet uitvoeren dus automa-
tische registratie.
- En wat te doen met geïnstalleerde onderdelen

die wegens vervanging overbodig in de flightsim
blijven staan?
- Wat te doen als je de flightsim opnieuw moet in-
stalleren? Lastig karwei.

Ok, alvorens met de herinstallatie te beginnen kun
je de belangrijk mappen veilig stellen en terugzet-
ten in de schone installatie. Je kunt zelfs je oude
Libary.cfg opnieuw gebruiken alhoewel dat best
tricky is. En dan hoop je dat de oorzaak verholpen
is. Maar dat werkt niet als je flightsim-schijf plotse-

ling niet meer benaderbaar is. Dan rest alleen alles
opnieuw te installeren inclusief je honderderden
extra scenery toevoegingen in de library. En dat
vergt tijd.
De oplossing waar men mee kwam is installatie via
een Add-on XML pakket. (Vanaf Prepar3D v3.3 be-
schikbaar).
Een add-on XML pakket is een hoofdmap met een
verzameling mappen waarin de volledige toepas-
sing zit die je wenst bv. het Global Airport pack van
ORBX of het vliegveld LOWI. Dit pakket kan volledig
buiten de flightsim worden geplaatst, eventueel op
een andere schijf. Dus ook de effecten, vliegtuigen
en hoogte-afcads e.d. die nodig zijn voor het pro-

Add-on XML pakketten & Prepar3D

Beheren van Add-on pakketten doe je met Prepar3D
bij het opstartscherm of via Options in de flightsim.



duct. Op deze wijze blijft je flightsim schoon zoals
die geïnstalleerd is.
Add-on pakketten worden automatisch in een
Add-on lijst gezet.

Wat is een XML pakket en hoe wordt het aan de
flightsim gelinkt?
XML staat voor: Extensible Markup Language, een
programmeertaal die zowel de gebruiker als de
computer kan lezen. Je kunt met deze program-
meertaal ook zelf add-on pakketten samenstellen.
(Het XML protocol wordt b.v. Ook gebruikt voor
het digitaal inlezen van facturen).
Een Add-on XML pakket kenmerkt zich door een
XML bestand in een hoofdmap. Hiernaast zie je
een voorbeeld van een Add-on pakket. De hoofd-
map van het pakket is “Global Airport Pack”.  Als je
deze opent zie je o.a. Het bestand; Add-on.XML
staan. Aan dit bestand kun je zien dat je met een
XML Add-on te maken hebt. Dit bestand móet aan-
wezig zijn en is de link tussen de Flightsim en het
Add-on pakket.
Als het Add-on.xml bestand verdwijnt of bescha-
digd is zal het pakket niet of gedeeltelijk gelezen
worden. Dus blijf hier van af als je niet weet wat je
doet.
Het add-on.xml bestand moet in de hoofdmap
staan.

Add-on XML pakket, en de locatie in de computer:
Het zal duidelijk zijn dat je Flightsim moet weten
waar deze add-on pakketten staan. De mogelijkhe-
den:

1 Prepar3D

Prepar3D  creëert vanaf v3.3 tijdens installatie een
map in de beschermde Window structuur: gebrui-

ker, jouw naam, documenten, Prepar3D v4 Add-
ons%. (Dat doet LNM ook!)
Zet het Add-on xml pakket met de hoofdmap in de-
ze map. Tijdens opstarten zal het door Prepar3D
gelezen worden. Persoonlijk vind ik deze locatie
niet zo handig omdat traditioneel de C-schijf rela-
tief klein is maar voor vliegvelden kun je het na-
tuurlijk prima gebruiken.

2 ORBX

Met de komst van Prepar3D v5 (ORBX vereenzel-
vigt zich daar graag mee) kwam ook een nieuwe
installer v4.1.11 waarmee de gebruiker de moge-
lijkheid heeft de ORBX producten buiten de
flightsim te zetten, zelfs op een andere schijf. Je
mag het ook op de bekende plaats in de flightsim



zetten. Het is mogelijk achteraf deze locatie te ver-
anderen maar dát is niet zo eenvoudig dus denk
goed na voordat je deze map bepaalt. Zie verderop
de ORBX installer.
Als je via de ORBX-installer een pakket koopt zal
het product automatisch in de aangewezen map
worden gezet. Werk je handmatig, zet de hoofd-
map van het Add-on xml pakket eenvoudig in de
map die je met de ORBX installer hebt bepaald en
het pakket is leesbaar voor Prepar3D.
Zelf heb ik mijn ORBX producten op de D schijf ge-

plaatst (8TB) zodat er ge-
noeg ruimte beschikbaar is.
Belangrijk: “Niet ORBX Add-
on pakketten” kun je óók in
deze locatie neerzetten.

3 Discovery locatie

In principe mag een add-on
pakket overal staan als je
maar een link legt met de
flightsim. Dat kan via een

zgn. discovery locatie. Deze zou je zelf kunnen ma-
ken. Nadere info hoe dat te doen vindt je op de
Prepar3D site:
http://www.prepar3d.com/SDKv5/LearningCenter.
php
en surf dan naar het tabblad “Add-ons”.
Eigenlijk is de ORBX optie (hierboven) net als het
bekende SODE een uitgewerkte discovery locatie.
Op de plaatjes van de ORBX installer, zie je hoe je
ook deze hiervoor kunt gebruiken.

Registratie van het pakket binnen Prepar3D:

Prepar3D zal alleen bij het opstarten de aangewe-
zen locaties controleren en nieuwe pakketten de-
tecteren. Tijdens de opstartfase krijg je de keuze
het pakket te accepteren (of niet). Hiermee is het
pakket binnen Prepar3D bekend.

Add-ons beheren:

In het aanmeldscherm van Prepar3D zie je een tab
Options (zie eerste pagina). Klik hierop en je ziet dit
scherm (hier links), klik op Add-ons. Vervolgens zie
je het Add-ons instelmenu binnen Prepar3D. Hier
kun je pakketten beheren, wel/niet inlezen, dmv
het vinkje.
Add-on pakketten worden ook in de Library.cfg ge-
toond maar dan licht-grijs. Ondanks dat je daar
niet kunt beheren, kun je wel zien waar de pakket-
ten staan t.o.v. van andere scenery.
Lorby is een freeware programma (Freeware
https://www.lorby-si.com/ ) waarmee je zowel de
scenery library als de Add-on pakketten kunt behe-
ren.
Je kunt hiermee ook de onderlinge volgorde rege-
len indien dit van belang is. Een punt van aandacht

Voor Little Navmap kan je dezelfde pro-

cedure volgen. Zie het slot van dit artikel.

http://www.prepar3d.com/SDKv5/LearningCenter.php
http://www.prepar3d.com/SDKv5/LearningCenter.php
https://www.lorby-si.com/


is dat een door Lorby gedeactiveerd pakket ook via
Lorby moet worden geactiveerd.

ORBX installer:

Instellen voor Add-ons buiten de flightsim op bv
schijf D.

Ga de map aanmaken op de D-schijf:
D:\Scenery\Orbx. Deze map moet leeg zijn.
Start ORBX-Central op en voer de stappen 1, 2, 3 en
4 uit zoals hierboven aangegeven.
Dit menuutje hier rechts verschijnt nu en klik op
Change. Verander het pad via de browser naar de
map die je hebt aangemaakt bv. D:\Scenery\Orbx.
Klik op save.

Ga vervolgens naar Store ,

Ga naar ORBX Libraries helemaal onderin en ga de-
ze installeren.
Libraries kun je kosteloos installeren en is noodza-
kelijk voor elk ORBX product. Regelmatig controle-
ren op een update!!!

1 Klik op



Tijdens de installatie van Libraries wordt een extra
map aangemaakt. Kijk na de installatie in de map
D:\scenery\ORBX\. Je ziet een nieuw aangemaakt
map D:\scenery\ORBX\p3dv5. (voor V4 is dat
p3dv4).

Alle ORBX producten die je koopt en installeert zul-
len hierin worden geïnstalleerd. De ORBX installer
wil nog wel eens eigenzinnig zijn. Dus let op
eventuele installer updates.

De ORBX installer heeft de mogelijkheid enige ”in-
sertions points” in te stellen. Maar dat is niet te
vergelijken met de mogelijkheden van Lorby.

Of en hoe de vlucht van Add-on pakketten toe-
neemt t.o.v. de traditionele installatie methode
laat zich lastig raden. Het lijkt erop dat we de ko-
mende jaren met 2 systemen zullen werken.
Voordeel voor Add-on producten t.o.v. de
library.cfg:

-  Je hoeft geen handmatige library acties uit
 te voeren bij nieuwe toepassingen. Simpel
 op de juiste locatie

neerzetten en het is klaar.
-  Flightsim wordt niet meer vol gebouwd.
-  Softwarepakket problemen kun je snel en
 eenvoudig uitsluiten door in of uit te scha
 kelen.
-  Bevalt een pakket je niet, verwijder het
 add-on pakket en het laat geen sporen na
 in de FS.
-  Het schrijven van een Add-on XML bestand
 is niet zo moeilijk. Je kunt je eigen Add-on
 toepassing maken. Nadeel is dat je hiermee
 moet leren werken, maar…het lijkt een on-
 derdeel van de toekomst.

Nogmaals: In de map p3dv5 (ook p3dv4) kun je ook
Niet-ORBX add-on.xml pakketten neerzetten. Alle
pakketten die hier geplaatst worden zullen tijdens
het opstarten van V5 (V4) worden gedetecteerd en
ingelezen.
Zelf gemaakte add-on XML pakketten kunnen hier
ook worden geplaatst, of in de “P3dV5 add-on
map”.
Deze pakketten zul je natuurlijk niet in de ORBX
installer tegenkomen.
Met behulp van de ORBX installer kun je zonder
kennis van zaken een discovery locatie maken.

Samenvattend zou je kunnen stellen dat het hand-
matig installeren van Add-on pakketten binnen
Prepar3D heel eenvoudig is: kopieer de XML-
hoofdmap naar de toegewezen locaties (ORBX of
Prepar locatie) en Prepar3D kan het lezen.

Little Nav Map (LNM) en Add-on pakketten.

Uiteraard moet ook LNM een add-on pakket kun-
nen lezen als het een vliegveld/afcad betreft.

Twee pagina’s terug zag je het menu dat verschijnt
als je een database wilt draaien. (Sneltoets is Ctrl-
Shift-L).

Helemaal onderin moet het vakje aangevinkt zijn
“Read prepar3D add-on ......”
De XML pakketten worden vervolgens tijdens het
laden meegenomen zodat LNM ze kan gebruiken.

High Fly,
Gradus



Middenin het instrumentenpaneel
vinden we de klokken voor de moto-
ren (1), het master warning paneel,
dus alle verschillende waarschu-
wingslampjes voor alle systemen
(2) en een bij elkaar geharkt aantal
klokken en schakelaars die we ge-
woon maar miscellaneous stuff (3)
noemen.

Hieronder de klokken voor de motoren
onder de linkervleugel (motor 1 en 2).

Het rechtergedeelte voor de rechtermo-
toren is natuurlijk hetzelfde. Voor elke
van de vier motoren is er ook nog een
oliedruk/temperatuur/hoeveelheidmeter.
Het bovenste kleinere gedeelte is de

hoeveel-
heid, het
linkerge-
deelte de
tempera-
tuur en
het rechter
de olie-
druk.

Voor één motor zitten er vier ronde
klokken onder elkaar. De bovenste klok
geeft de draaisnelheid van de voorste
fan, de lage druk compressor weer en
die waarde wordt in de wandeling altijd

N1 genoemd. Die wordt weergegeven in
procenten, ten eerste op een ronde
schaal waar je ook snel kunt uitlezen of
die waarde binnen de voorgeschreven
waarden blijft en in het midden staat het
cijfer dat nog eens nauwkeurig dat per-
centage weergeeft.
De tweede klok is voor de EGT (Exhaust
Gas Temperature) dus eigenlijk de tem-
peratuur van de motor.
De derde is de klok voor de draaisnel-
heid van de hoge druk compressor en
die heet in de wandeling N2. Op de te-
kening lijkt het misschien zo maar de
lage- en hoge druk compressor zijn niet
gekoppeld door een as. Ze draaien los
van elkaar. Op de volgende pagina nog
even een opengewerkte tekening. Waar-
om? Omdat ik ‘m zo mooi vind die af-
beelding.
N2 is vooral bij opstarten belangrijk om-
dat het N2 gedeelte als eerste gaat
draaien. Verder wordt N2 gedurende de
vlucht regelmatig gecheckt of het binnen
de voorgeschreven waarden blijft. Zodra
de motor gestart is (fuel + ignition)
wordt de waarde N1 belangrijk omdat
die rechtstreeks ‘gekoppeld’ is aan de
gashendels.
De vierde klok is voor de fuel flow, zeg
maar hoeveel brandstof erdoor wordt
gejaagd. FF is de huidige fuel flow, of als
je beneden de knop FUEL USED hebt
ingedrukt krijg je het verbruik tot nu
toe.
Boven de ronde klokken zitten nog twee
regels met informatie: een regel met VB
en een ander met N1SET. VB is vibration.
Het trillen van de motor. Alle motoren
trillen als ze lopen, het gaat erom of het
binnen de toleranties blijft. N1SET is de
maximumwaarde van N1 die is ingesteld
voor deze motor.
FUEL QTY (zie volgende pagina) geeft de

Quality Wings de Ultimate BAe 146 Collection
deel 6, motorinstrumenten, master warning panel en andere diverse zaken.

1

1

2

2



nog aanwezige brandstof weer. Er zijn
drie brandstoftanks dus ook drie hoe-
veelheden zichtbaar, in dit geval zit in
de linker vleugeltank 1840 kgs in de
rechter vleugeltank 1830 kgs en in de
centrale tank in de romp 0 kgs. En dan
zitten er nog een aantal knoppen langs
de onderkant van de PEDs (Primary En-
gine Displays). De N1 bug set knop voor
alle vier de motoren waarmee je de re-
ferentiebug per motor handmatig kunt
instellen. Rechtermuisklik op de knop
om deze uit te trekken zodat de hand-
matige instelling mogelijk is. Voor de N1
waarde in het betreffende venster ver-
schijnt dan een -M- van manual en ver-
ander dan de waarde.
Verander de fuel flow (FF) indicatie in

fuel used (FU, gebruikte brandstof) door
op de FUEL USED knop te drukken. Na
tien seconden gaat de indicatie weer
terug naar FF. De RESET knop zet de
hoeveelheid verbruikte brandstof terug
op nul.

Onder de PED zitten nog een paar waar-
schuwingslampjes. FGC betekent Flight
Guidance Control (zie ook Notam 257),
YD betekent Yaw Damper en No Cat 3
Land spreekt voor zich (geen autoland).

Het Master Warning Panel (hoofd waar-
schuwingspaneel) en en andere signaal-
lampjes

Bovenin zitten de indicators voor de
stand van de flaps, de roll spoiler indica-
tors en de verklikkerlampjes voor het
landingsgestel. De flaps indicator is na-
tuurlijk eenvoudig te begrijpen evenals
de lampjes voor het landingsgestel: drie
maal groen staat het landingsgestel uit
en is het in het slot gevallen (gear loc-
ked). Drie maal rood betekent dat het
wordt ingetrokken en geen lampjes
brandend dan is het volledig ingetrokken
en zijn de kleppen gesloten. De linker-
en rechter roll spoiler indicators, dat is
wat moeilijker. Dit zijn spoilers die uit-
gezet worden, óf links óf rechts, om te
helpen bij het overwinnen van het haak-
effect bij het maken van een bocht. Ga
hiervoor even naar een oudere Notam:
https://flightsimzeeland.files.wordpress.
com/2015/06/notam-151217-208.pdf
en dan het artikel PITCH ROLL YAW. Bij
een kleinere kist overwin je het haakef-
fect met het voetenstuur, bij grotere
airliners helpen de roll spoilers hierbij.
Ze kunnen uitgezet worden tot 10° en
dat zie je op de metertjes.

En dan zijn er natuurlijk nog de ground
spoilers die automatisch uit gaan staan
na de touch down. Die werken op beide
vleugels tegelijk.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-151217-208.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2015/06/notam-151217-208.pdf


Central Warning Panel (CWP)

Het CWP is voor de bemanning de toe-
gang tot de systeemlogica van het vlieg-
tuig. Het levert in een keer het overzicht
van elke configuratiefout, probleem en
fout die plaats vindt of heeft plaats ge-
vonden in elk systeem van het vliegtuig.
Het resultaat is dat we een volledig
zwart scherm hebben als alles in orde is
of een zee aan waarschuwingslichten als
er problemen zijn. Ook al komt het mis-
schien over als een complete chaos van
lampjes, dat is het toch niet. Er zit een
bepaalde logica achter.

Maar heeft het zin om al deze meldingen
uit het hoofd te leren? Laat ik een paar
voorbeelden geven: op de eerste rij,
ENG 1 FIRE HANDLE en dat voor ENG 2,
enz. Er wordt voor gewaarschuwd dat de
hendel voor het blussen van een motor-
brand uit staat en dat is niet correct.
Maar dat is in de QW Avro RJ niet gesi-
muleerd dus wat hebben we eraan.
Daaronder ENG 1 FIRE en ENG 2, enz.
Daar is geen verdere uitleg voor nodig.
PYLON 1 OVHT waarschuwt ervoor dat
er hete lucht lekt uit de persluchtcom-
pressor en dat er oververhitting in de
motorgondel ontstaat. Tja.
OIL LOW PRESSURE en FUEL LOW
PRESSURE is natuurlijk duidelijk maar
wat moet ik dan doen? Zit er een serie
checklists bij die mij vertelt wat te doen
in geval van een emercency? Ik heb dat
niet kunnen vinden. Bovendien, als er
storingen zouden ontstaan zodat er
lampjes gaan branden op het centrale
waarschuwingslampjes-paneel dan zou
je die storingen ook op een of andere
manier moeten kunnen invoeren zoals
dat ook bij de PMDG 737 kan. Ik heb
niets kunnen vinden maar misschien kijk
ik niet goed. Maar er kunnen natuurlijk
wel waarschuwingen worden gegeven
als ik iets heel doms doe, zoals gaan
opstijgen als de deuren nog niet geslo-
ten zijn. Daarom laat ik dit paneel voor
wat het is. In de grote manual van deze

fluisterjet zoals hij ook wordt genoemd,
staat beginnend op pagina 193 een ver-
klaring van als deze lampjes. Trouwens
de meeste zijn meteen al duidelijk.

Het Central Status Panel CSP)

Het Central Status Panel dat meteen
hieronder zit komt in eerste instantie
wat helderder over. Het zijn waarschu-
wingslampjes voor de verschillende sy-
stemen. AUTO SPLR is duidelijk, GPWS
ook. SCRN HEAT, EMERG LTS, allemaal
duidelijk. Je bent gewoon vergeten om
een aantal systemen aan te zetten. Wel
doen want bijvoorbeeld auto spoilers

zijn bij een landing op een kortere baan
vrij belangrijk. Nogmaals, ik verwijs je
graag naar pagina 196 van de manual
als je het naadje van de kous wilt we-
ten. Maar of alle systemen in de BAe
146 familie ook allemaal grondig zijn
doorgewerkt, ik heb mijn twijfels. Daar-
om ga ik liever naar het meeste rechtse
paneel:

Miscellaneous stuff

Zeg maar verschillende bij
elkaar geharkte dingen.
Het eenvoudigst te herken-
nen is de hendel voor gear
up of down. Meteen links
hiervan in het vorige pa-
neel zitten de verklikker-
lampjes voor gear down of
gear, bezig met intrekken.
Zie de vorige pagina. Ver-
der vind je er de speedcard
(gewoon een bloknootje
met ringband) en de TRP



(Thrust Rating Panel) waarmee het ver-
mogen van de motoren voor het opstij-
gen verminderd kan worden om slijtage
tegen te gaan.

Enhanced Ground Proximity Warning
System

De waarschu-
wingslampje IDNT
1 / 2 en INHIB zijn
onderdeel van het
stall waarschu-
wingssysteem en
deze zijn niet gesi-
muleerd in deze
QW Avro RJ.

De 24, 33, S.APP
(wit) en S.APP
(groen) lampjes
zijn onderdeel van
het EGPWS sy-
steem, dat de af-
stand meet tot het
terrein en het

eventuele komende conflict aangeeft. De
getallen 24 en 33 zijn instelbaar en ge-
ven de flapstanden 24° en 33° aan. Je
kunt nu instellen als je bijvoorbeeld voor
24 kiest, dat je een ‘gear not down’
krijgt als je de flaps naar 24° doet. En
hetzelfde verhaal geldt bij 33°. Het is
dus een waarschuwing dat je landings-
gestel nog niet naar beneden is.

S.APP is Steep Approach. Bij een nood-
zakelijke sterke afdaling voor de landing
in bergachtig terrein kan de steeds te-
rugkerende waarschuwing voor nade-
rend terrein nogal irritant zijn. Door
S.APP te activeren kan je deze waar-
schuwingen onderdrukken. Activeren
van S.APP zet ook automatisch de flaps
op 33°. Toch wel iets om te onthouden.

Speedcard

Gedurende de take-off en landing be-
staan verschillende standaard snelheden

die aangehouden moeten worden voor
het juist functioneren van het vliegtuig.
Naast deze snelheden bestaan dan ook
nog de juiste standen van de flaps enz.
Die we als geheel ‘configuratie’ noemen.

De speedcard helpt je met het bepalen
van de juiste snelheden voor zowel de
take-off als de landing, gebaseerd op
het huidige gewicht van het vliegtuig.
Dus vliegtuig plus inhoud.

VR Rotatiesnelheid. Trek de stuur-
 knuppel rustig naar je toe en
 breng de neus omhoog zodat
 het vliegtuig los komt van de
 grond.

V2 De snelheid voor het eerste ge-
 deelte van de klim waarbij gega

 randeerd is dat je vliegtuig veilig
 loskomt en stijgt ook als de klim
 met één niet werkende motor is.

VFTO   Final Take Off speed. Dit is de
 snelheid van het vliegtuig aan
 het einde van het take-off pad.
 Bij deze snelheid moet je de
 flaps intrekken.

VER En-Route speed. Met deze snel-
 heid heb je de beste prestatie
 om je klim voort te zetten.

VREF Reference Landing Speed. Dit
 moet je snelheid zijn op de final
 approach.

Thrust Rating Panel (Avro RJ)

Meteen rechts van de speedcard. Hier-
mee kan je de maximale thrust voor de
motoren instellen indien je de autothrot-
tle gebruikt (werkt dus niet bij handbe-
diening van de throttle hendels). Dat
instellen gaat door middel van drie ver-
schillende knoppen. TOGA, MCT en
CLIMB. Door op de knoppen te drukken



wordt een maximale N1 ingevoerd die
de autothrottle dan ook zal volgen.
Bijvoorbeeld, gedurende de klim bereikt
de autothrottle nooit een hoger thrustni-
veau dan wat er op de TRP is ingevoerd.
Maar om zeker te stellen dat dit ook
werkt moet je altijd checken of de TRP
correct is ingesteld voor elke fase van de
vlucht.

Gebruik TOGA voor Take-off Go-Around
situaties. De TOGA drukknop kent twee
groene verklikkerlampjes:

TOGA MAX    dit is standaard voor
  take-off go-around en
  dat is ook de default
  setting als je TOGA sel-
  ecteert. Maximum thrust
  wordt zo geleverd.

TOGA REDU REDU betekent reduced
  dus teruggeschroefd.
  Wordt gebruikt voor ta-
  ke-off met verminderde
  thrust maar in principe
  niet voor een go-around
  situatie.

Een maximale thrust setting is lang niet
altijd nodig bijvoorbeeld als het vliegtuig
niet maximaal beladen is. Je kunt dan
dezelfde take-off en klim prestaties krij-
gen bij een lagere thrust setting en op
die manier minder brandstof verbruiken
en ook minder slijtage aan de motoren
hebben. Luchtvaartbobo’s houden daar-
van. Je kunt dit instellen op de TRP niet
door middel van een lagere thrust set-
ting maar door een hogere buitentempe-
ratuur (Outer Air Temperature OAT) in
te stellen. Je houdt de motoren op deze
manier een beetje voor de gek.

Maar waarom doe je dat via de OAT en
niet gewoon op de thrust setting? Om-
dat in de N1 Instelling via de OAT ook
een beveiliging tegen oververhitting is
ingebouwd en daar maken we maar wat
graag gebruik van. Bij een hoge OAT

zijn de motoren veel gevoeliger voor
oververhitting en daarom wordt de N1
setting lager afgesteld. Dus met de in-
stelling op de TRP laat je het systeem
denken dat de buitentemperatuur veel
hoger is dan hij echt is.
Het instellen doe je met de twee ronde
knoppen beneden de drie koppen TOGA,
MCT en CLIMB. Dit zijn twee concentri-
sche ronde knoppen (zie vorige pagina).
Met de buitenste maak je een keuze
tussen TEMP of V1 of V-+, enz. waarna
je met de binnenste ronde knop een
waarde instelt in de kleine display
rechtsboven. N1 kan je niet veranderen
dat wordt via de andere instellingen
door het systeem gedaan zoals hierbo-
ven omschreven.

Maar eerst even de uitleg van de drie
knoppen erboven:

MCT  MCT betekent maximum
  Continuous Thrust het
  geen de maximale thrust
  is die de piloot over een
  langere periode van de
  motoren kan verwach-
  ten. Het is belangrijk die
  MCT-waarde te weten
  voor het geval een mo-
  tor uitvalt. Is dan de
  resterende waarde van
  de andere motoren nog
  voldoende om in de
  lucht te blijven?

CLIMB gebruik je tijdens de klim. H’m,
vrij logisch. Net zoals TOGA heeft CLIMB
twee waarden op een toggle schakelaar.

CLIMB NORM Dit is de normale instel-
  ling die verreweg het
  meest gebruikt wordt.

CLIMB MAX De maximale klim thrust
  met meer slijtage en een
  hoger verbruik alleen
  voor noodgevallen of
  gevaarlijke situaties.

Dan de twee ronde knoppen. Met de
buitenste klikken we in op N1, of TEMP,
of drie snelheids bugs. Door de buiten-
ste op TEMP te zetten en de binnenste
knop te verdraaien, hetgeen je kunt zien
in het venstertje, stel je een derated
take-off in waar we het over hadden.
Door het instellen van een hogere bui-
tentemperatuur dus.
Verdraai dan de buitenste knop naar V1
en verdraai de binnenste knop voor het
aanpassen van de V1-speed die in ma-
genta op het snelheidslint van de Pri-
mery Flight Display verschijnt. Selecteer
VCROSS (V-+) en verander weer de snel-
heid met de binnenste knop. Dan ver-
schijnt de VR (Rotate!) op het snelheids-
lint. Selecteer vervolgens VDOT (V-.) En
stel de snelheid in op VFTO (Final Take-
off speed) die je kunt vinden op de
speedcard (het bloknootje met de spi-
raalband) waar je natuurlijk wel de pagi-
na met het juiste gewicht hebt gekozen.
Dit is de snelheid waarbij de flaps inge-
trokken moeten zijn.

QUAD indicator

De Quad indicator is een LCD schermpje
met vier regels dat informatie verstrekt
over de cabinedruk, en wordt ook wel de
pressurization indicator genoemd.

De eerste regel laat de verandering in
hoogte zien in feet per minute (FPM).
De tweede regel toont de die verande-
ring in PSI.
De derde regel geeft de hoogte van de
cabine weer in feet en de vierde regel de
hoogte van het vliegtveld van bestem-
ming ook in feet.

Verwarrend dit alles? H’m ja. Maar ge-
lukkig kan je dit allemaal nog een keer
terugvinden in de Quick Start Manual
waarvan ik indertijd ook een vertaling
heb gemaakt en die je kunt terugvinden
op onze website. Hier wordt een vlucht
gemaakt van Boston Logan naar Buffalo
en je kunt hier alles stap voor stap vol-
gen, inclusief het invoeren van de gege-
vens in de FMC (Flight Management
Computer) ook wel de box genoemd. Ik
noem ‘m de toverdoos. Als je ‘m niet
goed behandelt gaat hij allerlei gekke
dingen doen. Ga naar:

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

Je vindt hier ook de V-speeds voor de
landing (VREF)

Erik.

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


Nu je veilig aan het navigeren bent
over de bergen van noordwest US
en je je inmiddels zeker voelt met
trackcorrectie en het omgaan met
tijd gaan we kijken naar een paar
nieuwe technieken die het leven een
beetje eenvoudiger maken voor het
geval de zaken niet geheel volgens
plan verlopen.

Als de achterpoot van een hond

Ik heb een geheimpje, of misschien wel
een beetje een afwijking: ik ben een
trigonometrie-enthousiast (driehoeks-
meetkunde). Ik had deze interesse al op
de middelbare school en toen ik begon
met de vlieglessen en ik door begon te
krijgen dat navigatie helemaal vol zit
met trigonometrie oefeningen raakte ik
in vervoering. Ik houd van de manier
waarop slechts een aantal basisregels
die je heel makkelijk kunt onthouden
ook gebruikt kunnen worden in praktijk-
situaties inclusief het navigeren voor een
vliegtuig!
We hebben zo een regel al een keer ge-
bruikt - de 1 : 60 en het is nu de tijd om
een andere simpele maar zeer nuttige
regel te introduceren: de 60°-honden-
poot-regel of beter bekend als de dog-
leg techniek.
Om dit te demonstreren gaan we terug
naar het punt dat we onze vlucht van de
vorige aflevering verlieten, tussen Ro-
gers en Truckee-Tahoe - 0m 10.49am
lokale tijd toen we 36nm gevorderd wa-
ren op de te vliegen leg en we hadden
net 128°M voorgedraaid om onze origine
geplande track van Truckee-Tahoe/KTRK
op 9500ft op te pakken. Je kunt kopieën
van het vluchtplan en kaarten vinden in
de download sectie van deze aflevering
op: www.key.aero/
article/pc-pilot-issue-127-downloads.
Je ziet dat het terrein recht vooruit be-
hoorlijk hoog is. Laten we er eens vanuit
gaan dat er zich een wolkenlucht heeft
opgebouwd boven de heuvels recht
vooruit en we daardoor verhinderd wor-

den om rechtstreeks over dit deel te
vliegen naar de lager gelegen countrysi-
de hierachter. We gaan de 60° dog-leg
gebruiken om uit te wijken naar het la-
ger gelegen terrein aan onze linkerkant
waarna we weer terugkeren op onze
oorspronkelijk geplande route zonder
dat wij onze toevlucht hebben moeten
zoeken tot parallellinialen, protractors
en flight computers - juist hier schiet de
trigonometrie ons te hulp. Draai 60°
naar links naar een heading van 068M
en stel de precieze tijd vast. We vliegen

rechtstreeks naar het lager gelegen ter-
rein en als een voorzorgsmaatregel zou
je moeten doorgaan met het op de kaart
inplotten van navigatie fixes terwijl we
onze vlucht vervolgen. De kaart rechts-
boven laat bij benadering onze track
zien als we wegvliegen van onze route

die ditmaal voor de duidelijkheid als
overlay over een Open Street Map is
gezet. Er zijn meer dan genoeg fixes om
ons te verzekeren van onze positie inbe-
grepen de Totem Pole Ranch airstrip en
de brede rivierbedding links van ons. Na
vier minuten kijken we over onze rech-

Back to Basics
En nu gaat het leuk worden want we gaan nieuwe

technieken leren voor het geval de dingen niet vol-
gens plan verlopen.

Serie 2 Les 11 van Peter Stark
De start van onze 60° scherpe bocht maakt
het mogelijk om op zicht te blijven navige-
ren en onze positie in te plotten (Open
Street Maps).

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 11 van serie 2.

Erik

Een hoger terrein in combinatie met een
lagere wolkenbasis is een goede reden om
de dog-leg techniek te overwegen.

https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-127-downloads
https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-127-downloads


terschouder en schatten dat we als, we
nu naar onze originele route terugkeren
we precies om het weer heenvliegen dat
de reden van ons uitwijken was. Dus
draai naar rechts 120° naar 248°M en
geef dit punt wederom aan op de kaart/
log. En maak er een beetje een zaak van
dat je deze heading precies dezelfde tijd
vliegt als de outbound leg die we net
achter ons hebben, dus vier minuten.
Dan kan je daarna simpelweg 60° naar
links draaien naar je oorspronkelijke
heading van 128°. Het kaartje hieronder
laat duidelijk zien dat onze 60° dog-leg
ons behoorlijk nauwkeurig heeft laten
terugkomen op onze geplande track. Het

is natuurlijk niet perfect door de winden
daar boven maar het is zeker nauwkeu-
rig genoeg voor visuele navigatiedoel-
einden in de praktijk. De vuistregel is,
dat als je werkt met veelvouden van 60°
in de veranderingen van heading en je
inbound en outbound legs nauwkeurig
dezelfde tijd vliegt je netjes op je origi-
neel geplande track terugkomt.
Een dergelijke toch lange afwijking van
koers zal natuurlijk uitmonden in een
latere ETA op de plaats van bestemming
maar hoeveel later? Makkelijk! Je voegt

eenvoudigweg de tijd van je eerste (of
tweede) leg aan de ETA toe. In dit ge-
val, was de eerste (en tweede) leg vier
ninuten lang. Dus voeg vier minuten toe
aan de ETA voor de plaats van bestem-
ming. Mooi toch?!

30° dog-legs

Niet moeilijk om in te zien dat de 60°
dog-legs je een behoorlijke afstand van
je geplande route brengen wat niet altijd
wenselijk of nodig is. Als alternatief kan
je de 30° dog-leg gebruiken. Als je voor
deze methode kiest zullen je veranderin-
gen in heading in plaats van 60°, 120°,
60°, worden: 30°, 60°, 30°. Beide me-
thoden zorgen ervoor dat we weer net-
jes op onze geplande route terugkeren
en het enige belangrijke verschil is hoe
we onze ETA van bestemming herbere-
kenen. In plaats van de tijd die we nodig
hadden voor de eerste leg voegen we nu
één-derde van deze tijd toe. Dus als
onze eerste leg vier minuten was, voeg
je nu 4/3 minuten = 1,3 minuten (laten
we zeggen één minuut) toe aan de ETA.

Wat nu als het grote onverwachte ge-
beurt?

Na het vliegen van de dog-leg vlieg je
door op de track vanuit Truckee-Tahoe.
De laatste leg is dan de track van Truc-
kee-Tahoe naar Lake Tahoe/KTVL (de
kaartjes hierboven) waar we hopelijk
een fijne plek vinden voor de lunch. Je
vluchtplanning waarbij je de winden
hebt ingecalculeerd voor zover bekend,
laten zien dat deze leg met een heading
van 156°M gevlogen moet worden met
een groundspeed van rond de 145 kno-
pen, waarvoor we ongeveer zes minuten
nodig hebben om de 25nm af te leggen.
Swing in op je heading van 156°M en
wanneer je over de noordelijke oever
van Lake Tahoe vliegt zet je de simula-
tor op pauze zodat we de volgende set
van trucs rustig tot ons kunnen nemen.
Voordat leerling piloten navigatie-oefe-
ningen solo gaan vliegen en vlak voor-
dat ze hun volledige licentie wordt toe-
gekend hebben instructeurs de gewoon-
te er een afleidingsmanoeuvre in te
gooien om bij de student het vermogen
te testen of zij kalm reageren op een
hogere workload en of zij veilig en me-
thodisch te werk gaan. En in deze oude

traditie wordt je nu
hier een onverwacht
scenario voorge-
schoteld met een
daarop volgende
afleidingsmanoeu-
vre. Een afleidings-
manoeuvre of een
factor die afwijkt
van het gewone kan
zijn slecht weer, iets
in het vliegtuig dat
niet goed zit, een
medische noodsitua-
tie, sluiting van
vliegvelden, enz. Op
het moment dat je
de noorderoever van
Lake Tahoe nadert
krijg je het bericht

dat Lake Tahoe Airfield is gesloten we-
gens een noodsituatie en je mag niet
dichter naderen dan 10nm. Nadat je
aanvankelijk geërgerd bent dat je niet
rustig kunt genieten van je geplande
lunch besluit je uit te wijken naar Day-
ton Valley (A34) om dan maar op zoek
te gaan naar een burgerbar (de afbeel-
ding hierboven). Maar helaas, je kunt
niet simpelweg draaien in de de onge-
veer richting en er dan maar het beste
van hopen.

Vlieg het vliegtuig

Ten eerste: vergeet niet het vliegtuig te
vliegen terwijl je rondrommelt in de
cockpit op zoek naar je kaart, computer,
liniaal en protractor. Door een aantal
eenvoudige handelingen regelmatig te
oefenen kan je leren om vrij nauwkeuri-
ge schattingen te maken van heading en
afstand om je vliegtuig vast in de juiste
richting te zetten terwijl je daarna de
fijnere details uitrekent van je verande-
ring. Bijvoorbeeld, de afbeelding links-
boven op de volgende pagina is een
versimpeld diagram van breedte- en
hoogtemarkeringen (latitude en longitu-
de markings) op een kaart. Het is een-

De 60° dog-leg even ingevoerd op de kaart. De route was rechtoe-rechtaan van Truckee-Tahoe naar Lake Ta-
hoe/ KTVL maar dat verandert behoorlijk door het uitwijken naar Dayton Valley.



voudig te constateren dat een lijn diago-
naal getrokken van zeg maar links bene-
den naar rechts boven een hoek zal vor-
men van ongeveer 45°. (Op een kaart
zou dat misschien niet precies 45° zijn
maar die uitleg moet je even te goed
houden). Logica laat ons zien dat een
lijn getrokken vanaf hetzelfde beginpunt
naar ongeveer één derde van de hoogte
van de verticale as een derde zal zijn
van 45° oftewel ongeveer 15°. En een
lijn getrokken naar twee derden van de
verticale as zal een hoek opleveren van
ongeveer 30°.

Met andere woorden, we kunnen een
heel acceptabele schatting krijgen van
een track door eenvoudigweg een goed
onderbouwde schatting te maken. Kijk
nog eens naar het kaartje hier rechts
dat wij eerder maakten en schat eens de
track naar Dayton Valley. Ik kom zelf uit

op ongeveer 80°. We herinneren ons dat
we nog de magnetische variatie of kort-
weg de variatie moeten toepassen en
die is in deze streek 16°E (Oost) dan
krijg je een magnetische track van on-
geveer 64°. Haal de simulator weer van

pauze af en draai naar 64°M en noteer
de tijd. Eenmaal op koers op de uitwijk-
leg probeer dan tot een nauwkeuriger
magnetische track te komen als dat no-
dig is en voeg de winden ook in teneinde
een heading te krijgen die je direct naar
Dayton Valley leidt.
Een handige tip: sectiekaarten tonen
alle VOR radialen in graden magnetisch.
Dus door het schuiven van je lineaal of
protractor vanaf je nieuwe track naar
het middelpunt van een VOR-(kompas)-
roos kan je heel snel een accurate mag-
netische heading krijgen naar je uitwijk-
vliegveld. Zie de kaart op de volgende
bladzijde. Gebruik makend van dezelfde
methode voor de dichtbij zijnde Squaw
Valley VOR kan je bepalen dat een

nauwkeuriger track naar Dayton Valley
067°M is - slechts 3° afwijkend van onze
eerdere schatting. Als ik gebruik maak
van een flight conputer en nog een
nauwkeuriger track wil hebben kom ik
uit op een uiteindelijke heading van
066°M (de heading veranderde een klein
beetje omdat we wind direct op de
staart hebben) en een groundspeed van
155kts.
Vervolgens moeten we de afstand bepa-
len vanaf onze laatste fix boven de oe-
ver van het meer naar Dayton Valley.
De makkelijkste manier is met een navi-
gatieplotter, maar je kunt je waarschijn-
lijk herinneren van eerder in deze serie
dat één nautische mijl gelijk is aan één
breedtegraad. Met andere woorden door

Leren plannen en uitvoeren van het
onverwachte en daardoor uitwijken
naar niet geplande airstrips is een
essentiële vaardigheid voor GA pilo-
ten.

Een eenvoudige vuistregel kan ons helpen
bij het inschatten van veranderde track.

En met wat praktijkoefening kan dit ver-
rassend nauwkeurig blijken te zijn.



de afstand te nemen (bijvoorbeeld in je
passer) tussen Truckee-Tahoe en Day-
ron Valley en deze afstand af te passen
op de breedtegraad markeringen op je
kaart (de staande randdelen). Op die
manier zie je heel snel dat de afstand
ongeveer 25nm is. Omdat we onze snel-
heid over de grond al hebben berekend
op 155kts weten we dat we in net iets
meer dan 11 minuten op Dayton Valley
zouden moeten aankomen. Als de afwij-
king groot geweest zou zijn en we ook
met een naderend brandstoftekort zou-
den zitten, zouden we ook op dit mo-
ment een brandstofberekening moeten
maken voor deze afwijking om er zeker
van te zijn dat we voldoende brandstof
in reserve hebben. Zo niet dan moet je
onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde
alternatieve veld vliegen.
Veel van de berekeningen voor deze leg
werden gemaakt onder hogere dan nor-
male workloads en daardoor zullen er
eerder fouten gemaakt worden. Daarom
is het erg belangrijk dat je doorgaat met
het maken van drift lijnen en je ook
voortdurend je positie inplot op je voort-
gang naar Dayton Valley zodat fouten
meteen naar voren komen voordat je
geografisch gezien ‘in verlegenheid’ ge-
bracht wordt. Indien je stevig afdrijft
gebruik dan alle technieken die je ge-
leerd hebt gedurende de afgelopen ver-
schillende afleveringen om je efficiënt en
veilig naar je bestemming te brengen.

De volgende keer

Ik stel voor dat je deze route voor zelf-
studie nog een keer (of wat) opnieuw
vliegt en dan een paar verschillende
vliegtuigen en verschillende weertypen
neemt maar ook een serie van verschil-
lende afwijkingen neemt om je vaardig-
heden verder te verbeteren. In de
volgende aflevering waarin we dit deel
van de serie afsluiten gaan we kijken
wat we moeten doen als we ondanks
alle voorbereidingen en planning toch
verdwaald zijn.

Gebruik maken van een
VOR-roos op een kaart is een
andere manier om je uitwijk-
heading te bepalen.

Staande randdelen

Hier rechts: De duidelijk te onderscheiden
modderbeddingen op onze dog leg garan-
deren dat we fixes op zicht kunnen vinden.

https://www.key.aero/article/pc-pilot-issue-127-downloads


En…..Little Nav Map ontwikkelt verder.  Update
V2.6 komt eraan, en heeft onverwacht prachtige
ontwikkelingen en uitbreidingen aan boord. De
veranderingen kun je samenvatten in 2 groepen:
uitbreiding  van bestaande functies en het oplos-
sen van bugs. Dit maakt het zeker de moeite
waard deze release te downloaden. Wil je weten
welke bug’s zoal zijn behandeld kijk dan naar de
Changelog op de site.

Belangrijkste veranderingen in versie 2.6:

- Scherm-layout LNM bewaren en terughalen.
- Uitbreiding Pilot Logbook.
- NAT en PACOTS tracks
- LNM specifiek eigen PLN genoemd: “.LNMpln”.

#451  V2.6;  Save and
load window layouts.
Scherm-layout LNM be-
waren en terughalen.
Het is ons allemaal wel
eens overkomen; heb je
een mooi schermlayout
bedacht waarmee je
super tevreden bent,

zijn plotseling een aantal vensters niet meer daar
waar je ze verwacht. Nu doet een computer niet
veel zelfstandig, dus zul je al foeterend de oorzaak
bij jezelf moeten zoeken. Voor sommigen is het
herstellen van de layout lastig alhoewel het slechts

enkele muisklikken en sleepacties nodig heeft de
boel te herstellen. Gelukkig kun je vanaf versie 2.6
de met moeite gemaakte schermlayout opslaan
voor later gebruik. Bedenk een leuke naam voor je
layout want het is mogelijk verschillende layout`s
te maken. Waarom meerdere layout`s?
Als ATC`er heb je een andere scherm behoefte dan
als piloot. Online vliegers idem. Tijdens “gegist be-
stek”  vluchten is het progress scherm belangrijk
enz.

Route planning

#466  V2.6;  Improve flight plan calculation -  Ver-
beter de aanwezige route-planner.
Er zijn gebieden, zoals de Alpen, waar het lucht-
wegsysteem gaten heeft. LNM verlaat nu onnodige
lange routes door gebruik te maken van tussenlig-
gende radiobakens en/of waypoints.

#082  V2.6;  Ondersteun NAT, PACOTS and AUSOTS
tracks.
LNM kan nu overzee routes plannen door gebruik
te maken van de officiële vliegroutes zoals NAT
(voor de Atlantische Oceaan), PACOTS (Pacifische
oceaan) en de boven land routes AUSOTS (Austra-
lië). Deze vliegcorridors kunnen op de map worden

getoond en het LNM planprogramma maakt er ge-
bruik van.
Als je grote afstanden vliegt is het uiterst zinvol ge-
bruik te maken van de zgn. Jetstreams, straal-
stromen.
Weerkundig spreek je van een straalstroom als de
luchtsnelheid groter is dan windkracht 11
(>100km/h,) Als je deze stromingen weet te benut-
ten kan dit een enorme tijdwinst van soms meer
dan een uur vliegtijd opleveren.
Deze straalstromen veranderen dagelijks.
NAT (North Atlantic Tracks) is een registratie sys-
teem voor de Atlantische oceaan dat dagelijks de
veranderingen van de straalstomen bijhoudt en in
een bruikbaar systeem voor airliners omzet. LNM
haalt deze gegevens via het internet binnen zodat
je de correcte route van de dag kunt plannen.

#184  V2.6; Aerosoft Bombardier CRJ700/900
Vliegplan. Bombardier heeft met de CRJ700/900
een vliegtuig voor de korte afstand ontworpen. De-
ze wordt veel gebruikt.  De meeste flighsimmers
vliegen max. 2 uur per vlucht. Lekker druk en bezig

zijn met start en daling
en een korte kruisvlucht.
Dan is dit een geschikt
toestel.  Met deze aan-
passing kan LNM het

Little Nav Map V2.6
Wat heeft een

asteroïde met LNM te
maken?

Challenges
issues

*



vliegplan voor het FMC van de CRJ maken zoals ook
voor de PMDG 737 bv. is gemaakt.

#270  V2.6; Verbeter map context menu.
Stel je wilt informatie over het vliegveld TJVQ. Als
je een rechtermuisklik op de kaart doet, dan krijg
je een Map Context Menu zoals hier onderaan de
pagina getoond. Soms moet je eerst inzoomen op
de kaart om het juiste item te selecteren. In
de nieuwe versie zullen zinvolle items rond-
om je muispositie in een kolom getoond
worden, hier de meest rechtse kolom. Surf
hier naar toe en klik op je keus. Dit geld niet
alleen voor “Show Information…” maar zoals
je kunt zien is op meerder menu punten een
dergelijke optie     ingebouwd.
De muis gevoeligheid en daarmee ook de
inhoud van de verschenen items zijn te beïv-
loeden via Options, page "Map Navigation"
-> "Click sensitivity".

#486  V2.6; Airway text aanpassen. Je kunt
nu de dikte van de Airway lijnen en de daar-
bij weergegeven tekst aanpassen.

#486  V2.6; FIR en UIR airspaces.
Als je CTR-airspaces wilt tonen op de map, interes-
sant voor online gebruik, worden gelijktijdig ook de
FIR en UIR airspaces getoond. Dat is niet wenselijk
dus is deze combinatie verbroken. Weer enkele ex-
tra instelknoppen is het resultaat. Dit had nogal
wat voeten in aarde omdat ook de navigraph data-
base moest worden aangepast.

#482  V2.6; Extra informatie voor het geprinte
vliegplan. De kruishoogte, TOC Top of climb en
TOD Top of descent worden toegevoegd.

#121  V2.6; Full screen mode.
Deze functie verwijdert alle tabbladen , werk-
balken en open vensters. Alleen de map blijft zich-
tbaar. Bovenin word een knop getoond waarmee
je terug komt in de uitgangspositie.

#372  V2.6; Aanpasbare omschrijving voor way-
points in vliegplan.
Deze optie maakt het mogelijk de omschrijving van
waypoints in het vliegplan aan te passen. Handig
als je vliegplannen wilt voorzien van persoonlijke
informatie. Zie ook LNM eigen vliegplan format.

#429  V2.6; Extra opmerking veld voor Userpoints
(Gebruikspunten)
Met deze update wordt aan een “userpoint” een
opmerkingsveld, regio en naamsveld toegevoegd.
Deze extra’s worden ook in het nieuwe LNMPLN
vliegplan (zie hieronder) bewaard, tenminste als je
userpoints in een route gebruikt.

#293  V2.6; LNM eigen vliegplan format.
xxx.LNMPLN
Het vliegplan xxx.pln gebruiken we veelvuldig voor
het opslaan en delen van routes.

*

*

*

*

FIR en UIR en Centre CTR.
Het luchtruim is verdeeld in diverse actieve controle
gebieden. Met name in drukke gebieden wordt FIR
(Flight information region) boven een bepaalde
hoogte, bv. 25.000ft.  overgenomen door UIR (Upper
information region). CTR is een airspace rondom
drukke luchthavens tussen approach en FIRUIR.



Veel programma’s kunnen er gebruik van maken
oa. vanwege de standaardisatie. Maar dat heeft
ook zijn beperkingen. Want hoe kun je nu informa-
tie van zelf gemaakte userpoints, SID en Stars, om
maar enkele te noemen, in je vliegplan opnemen?
Dat kan niet in de vertrouwde xxx.pln.  Om dit toch
mogelijk te maken heeft LNM een eigen format
toegevoegd: xxx.LNMPLN. Dit format wordt vanaf
V2.6 standaard door LNM gebruikt. Het xxx.pln
blijft natuurlijk beschikbaar. Je kunt vanuit het
nieuwe format simpel de oude xxx.pln maken maar
dan vervalt wel de extra informatie. Je kunt ook
.pln bestanden in het nieuwe format inlezen.
Wat wordt zoal extra in het nieuwe vliegplan opge-
slagen?

- Metadata: Program version, creation date,
airac cycle, etc, database version

- Description text for whole flighplan
- Description for waypoints
- All procedure information. Zoals hoogtege-

gevens.
- Userpoint information including name,

ident and description
- Aircraft performance zoals climb, TOD, TOC

and more
- Redundancy for waypoints: Store name

ICAO, region, position (decimal degrees and
navaid type).

#165  V2.6; Opslaan van meerdere vliegplannen in
één handeling. Wellicht herken je dit: voor één on-
line vlucht heb je meerdere vliegplannen nodig.
B.v. .rte voor PMDG, .pln voor Active sky, .txt voor
het ivaovliegplan (dat kan ook anders). Dat zijn 3
save acties die constant terug komen. Met deze

optie kun je
aangeven wel-
ke vliegplannen
je in 1 hande-
ling wilt bewa-
ren. De
ingestelde op-
ties blijven
standaard in de
laatste gebruik-
te stand staan.

Hierboven zie je hoe de optie er ongeveer uit gaat
zien.

Pilot logbook toevoeging.
#455  V2.6; Logbook ICAO filter met AND en OR
(En-of)
Nu het logbook enige tijd in gebruik is bij LNM en
de opgeslagen data toeneemt, komt de behoefte
het logbook te raadplegen. Hoe kun je nu zinvolle
informatie halen uit die verzamelde data? Dat kon
al door het intikken van een ICAO code en alle
vluchten naar of vanaf een gegeven vliegveld wer-
den netjes getoond.
Volgens de theorie zou je deze overzichten nu ge-
combineerd kunnen maken. In de huidige situatie
is de selectie “en” “en”, dat wordt dus “en” “of”.

Dit geeft enorm
veel selectie moge-
lijkheden. Let op,
zoals je hierboven
ziet kun je meerde-
re operatoren ge-
bruiken om een
lijstje te produce-
ren; bv. vliegtuig-
model. Mocht ook
dit nog niet genoeg
zijn dan kun je de-
ze overzichten als
CSV downloaden
en in een spread-
sheet verder be-
werken.

#524 en 432 V2.6;
Logbook toevoe-
ging trail, flightplan
etc.

Oude situatie; vluchten vanaf SCBA

Oude situatie; vluchten naar SCBA



Met deze toegevoegde issues is het pilot logbook
enorm veelzijdig en informatief geworden.
Onderhand is het een “must have” geworden voor
piloten want je kunt nu wel heel veel data van je
uitgevoerde vlucht terugzien op de map zoals deze
foto laat zien.
-      Het vliegplan is aan het logbook toegevoegd,
en kun je in preview zien.
-De trail, (stippellijn) is de werkelijk gevlogen route
en wordt na de vlucht opgeslagen en kan in een
preview bekeken worden.
-      De huidige rechte lijn van A naar B blijft be-
staan omdat niet elke geregistreerde vlucht een
vliegplan zal hebben, bv een VFR-vlucht.
-Ook wordt de naam van de eventueel gebruikte
performance file geregistreerd in het logbook.
Menig piloot zou een dergelijk uitgebreid logbook
willen bezitten.
#373  V2.6; Nieuw lettertype voor LNM.
Met deze issue kun je andere lettertypes, fonts, in
LNM laden. Deze fonts bevinden zich in je OS (Win-

dows, Mac). Misschien dat niet elk font een verbe-
tering is van het huidge MS font. Maar in ieder
geval kun je via deze link, https://b612-font.com/,
het font system B612 downloaden en in LNM ge-
bruiken. Waarom B612?

Handige weetjes.
Tooltip 1.   Zet de muis op
een object van de kaart en
een infoscherm met rele-
vante informatie verschijnt.
Bv. de ILS veer. Je ziet info
over de radio frequentie,
heading en eventueel
koers-offset t.o.v. de run-
way.
Tooltip 2. Heading en af-
stand tot bestemming.
Als je op het pictogram van
aankomst luchthaven klikt

opent zich het tabblad  “Airport-Luchthaven” in het
informatiescherm. Hier vind je afstand en koers tot
bestemming. Deze gegevens zijn realtime, dus ver-
anderen automatisch met je positie.
Even een blik werpen in de toekomst:

Enkele opties in toekomstige versie 2.8  (voor wat
het waard is want Barthel bepaald de volgorde)
#363  Toon officiële navigraph holdings in STAR en
Approach.
#439  Toon een lijst met AI vliegtuigen
#090  Verplaats vliegtuig naar andere map-positie.
Lang verwacht en steeds naar achteren geschoven.
Misschien nu…
#528  Toon heersende kruishoogte temperaturen
op de kaart…enz….

High Fly,
Gradus*

*

*

*
De herkomst van de naam B612 is een curieus ver-
haal op zich. Tussen Mars en Jupiter vind je de aste-
roïden gordel. In de buitenregionen daarvan be-
weegt een object van ca. 2km doorsnede dat in 1993
werd ontdekt en de naam “46610” heeft gekregen.
De vermaarde piloot/schrijver Antoine Saint-Exupery
(hij is WO-II neergeschoten en omgekomen) schreef
in 1943 een boekje “de kleine prins” waarin de
hoofdpersoon op Asteroïde B612 leefde.  De Franse
astronoom Frendelvel stelde vervolgens in 2002 voor
het hemellichaam de naam B612 te geven. Dat is een
ongebruikelijke naam voor een asteroide, maar toen
hij de commissie uitlegde dat 46610 hexadecimaal
geschreven B612 is, werd de naam geaccepteerd.
Airbus.  In 2010 werd op initiatief van Airbus, door de
universiteit van Toulouse, een font ontwikkeld speci-
aal geschikt voor cockpits. Enkele jaren later werd
het resultaat “font B612” genoemd.

*

*       Barthel heeft versie 2.6 uitgesteld ten gunste van
MSFS ondersteuninggebieden.*
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