
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.word
press.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@zeelandnet.nl
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Back to basics
Professionele tech-
nieken  Serie 3 Les 5
de wellicht oneindige serie
van Peter Stark van PC-Pi-
lot. De vertaling.

Heb ik eindelijk weer zicht op
het werkende binnenste van
een computer. Een grote
computer.

Zeven private jets onder
de $10 miljoen
zitten een paar juweeltjes
bij. Je hoeft niet zo duur te
gaan.

Carburateur versus brand-
stofinspuiting? De motor van
de Cessna verder gesloopt.

En weer een nieuwe bijdrage
van Gradus Hageman over Lit-
tle Navmap. Alex en Gradus
gaan stug door. Ongelofelijk
wat dit geworden is: Little Nav-
map.

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


Alsof de wereld geen ander-
half jaar op zn kop heeft
gestaan. Voor je het weet
zitten we in een nieuw
seizoen. Weer een lekker vol
zaaltje. Wel wat improvise-
ren met de tafels want we
willen toch ook de beamer
kunnen plaatsen. Volgende
keer weer de 'oude' opstel-
ling; wel iets meer werk
maar veel handiger.

Het gebrek aan parkeerplaat-
sen is tijdelijk, daar komen
we ook wel weer overheen.
Arna doet haar best om meer
plekken voor haar Arendhuis
te krijgen.

We begonnen met de vraag:
wie heeft er deze vakantie
iets gedaan met echt vlie-
gen? Nou, de reacties waren
heel divers! Ook ballonvaren
kwam aan de orde. Vanuit
diensttijd of beroepsmatig
zijn er vlieguren gemaakt of
is er gewerkt aan straalmo-
toren. We zijn het er over
eens dat een beroeps-,
vakantie- of rondvlucht
zeker helpt de simulatie
beter te beleven en begrij-
pen.

Jan Kerkhove zou graag de
Garmin GPS 500 en 1000 eens
behandeld zien. Daar gaan we
uiteraard voor zorgen.  Wie
heeft er kijk op en durft
een presentatie(tje) te
geven?

René wilde wat
meer duidelijk-
heid over de
controlzones. Hoe
verlaten vliegers
de zones en hoe
melden ze zich
voor de volgende?
Pim ging met ons door de
materie en we komen er zeker
een keer op terug.

Carlo liet ons het truukje
zien om NL2000 - in tegen-
stelling tot wat in het
vorige verslag stond - toch
met Google te kunnen down-
loaden. Het heeft te maken
met handtekeningen en ver-
trouwde afzenders. Het zal
allemaal wel. Het is even
stevig doorklikken maar het
kan dus wèl.

Pim liet ons weten dat een
flink aantal NDB's en VOR's
in Nederland gaat verdwij-
nen. Er wordt dus gemikt op
GPS navigatie. We hopen maar
dat dat allemaal goed blijft
gaan. Afhankelijkheid van
satellieten en digitale
apparaatjes is kwetsbaar.
Voor de simmers blijft de
kennis van VOR en NDB gewoon
noodzakelijk.

En langzaamaan gaan we
alweer denken aan een kalen-
der voor 2022. Gaat tijd nu
echt zo snel?

Ron

Het zwarte gat. Nee, het zwarte
scherm zal je bedoelen. Er doen ver-
halen de ronde van flightsimmers die
MSFS 2020 probleemloos hebben geïn-
stalleerd en er doen vele verhalen de
ronde van serieuze en goedwillende en
ervaren flightsimmers die na meerdere
pogingen de installatie moesten stopzet-
ten met een zwart scherm. Na het blau-
we scherm ongeveer het meest frustre-
rende. En toch alles goed gedaan, vol-
gens het boekje, met ook keurig een
account aanmaken want zonder dat gaat
het niet eens meer. Hetgeen Ron de
opmerking ontlokte dat het gedaan is
met het autonome denken. We zijn ge-
woon bèta-testers van Microsoft gewor-
den. Er zijn flightsimmers die die eretitel
helemaal niet willen voeren. En dan dat
gedoe met die slechts eenmaal te ge-
bruiken validatiecode. Bij een herinstal-
latie moet je je dan door een aantal
puzzels heenwerken. Ik heb berichten
gehoord van mensen die dat gelukt is.
Maar goed, we blijven proberen. En Car-
lo heeft maar een duidelijk advies. Eerst
je machine goed schoonmaken (eventu-
eel geheel opnieuw inrichten en dat pas
installeren en vooral goed lezen. Niet
vertrouwen op je ervaring, gewoon goed
lezen. Microsoft en ook anderen zijn pa-
ranoïde geworden voor illegaal kopiëren
en werpen daarom allerlei extra hinder-
nissen op. Bij mij ging het fout doordat
Microsoft weer eens met een update
kwam halverwege het installatieproces.
Ja, daar heb ik recht op als bèta-tester.
Ik heb recht op die ellende.
En dan ga je al snel kijken naar alterna-
tieven. P3D en FSX slaan we even over
omdat we daar al te lang in gevlogen
hebben en bovendien het is een soort
houtje-touwtje programma geworden.
Dan is de logische keus X-Plane. En bo-
vendien, X-Plane komt uit de goede
hoek. Het komt voort uit een groep lief-
hebbers en softwaremakers die sowieso
freeware promoten en die wat minder
zijn geïnteresseerd in het bevechten van
een monopolypositie in de markt. Een

ding is al duidelijk, ook
zonder dat ik de nieuwe
flightsim heb kunnen
proberen: de scenery
van Microsoft is schitte-
rend. Voordat je dat
bereikt hebt in X-Plane
ben je wel een stukje
verder. Of je koopt
commerciële software voor X-Plane voor
de scenery en dan gaat het weer in de
papieren lopen. Maar dat in de papieren
lopen is een rekbaar begrip.

In beperking kent men de meester. Als
je de wilde jaren van veel vliegtuigen
achter je hebt gelaten heb je genoeg
aan drie GA-kisten, een Cessna, een Cub
of iets dergelijks en een nog wat snelle-
re. Dan een tweemotorige zoals de Ba-
ron, een mooie turboprop bijvoorbeeld
de TBM 900 met glass cockpit en een
regionale turboprop. Dan daarbij nog
een airliner bijvoorbeeld de Airbus en
eventueel een biz jet voor het luxe ge-
voel. Als je je daartoe beperkt blijft het
aardig betaalbaar. Voor X-Plane bestaat
world scenery die helemaal niet onaar-
dig is. En dat is freeware. Jawel, het is
zoeken. Je krijgt het niet allemaal op
een presenteerblaadje. Maar voor mij
heeft X-Plane al laten zien dat de vlieg-
karakteristieken van de verschillende
vliegtuigen beter zijn uitgewerkt dan in
bijvoorbeeld P3D. En die gekke weer-
spiegeling van de wolken in het water bij
P3D is in X-Plane veel natuurlijker. En
dan het instellen van de knoppen van de
yoke, de throttle en het toetsenbord is
erg, erg uitgebreid in X-Plane. Je schrikt
ervan in het begin maar als je het een-
maal een beetje door begint te krijgen…

Dus ik ga weer proberen MSFS 2020 te
installeren en vooral, ik houd X-Plane
ernaast voor de vergelijking al zou het
alleen maar zijn om een lange neus te-
gen Microsoft te kunnen trekken.

Erik.
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Nu we de ruimtelijke en visuele illusies waar nachtpiloten slachtoffer van kunnen worden zorgvuldig hebben geanalyseerd kun-
nen we nu gaan kijken naar meer praktische vaardigheden gebruik makend van de flight simulator en in deze aflevering be-
ginnen we met het leren van een aantal vliegtechnieken die de professionals gebruiken als zij er in het donker op uit gaan.



Voorbereiding is de sleutel

Maar eerst, laten we even vaststellen
dat de informatie die hier wordt weerge-
geven betrekking heeft op flight simula-
tion. Echte wereld procedures en eisen
variëren over de gehele wereld en zijn
veel gedetailleerder dan wat hier wordt
gepresenteerd. Heel wat daglicht VFR-
piloten kijken simpel naar de lucht om
vast te stellen of het veilig is om te gaan
vliegen. Deze benadering is niet moge-
lijk ‘s nachts omdat de donkere hemel
wolken, nevel, enz. verborgen kan hou-
den waardoor plotseling het zicht terug-
loopt beneden het vereiste minimum
voor VFR-vliegen, dus is het essentieel
dat elke nachtpiloot een weerbericht
bemachtigt voordat hij/zij de beslissing
neemt om te gaan vliegen. Niet alleen
het weerbericht levert details van de op
dat moment geldende condities maar
ook voor de te verwachten duur van de
vlucht.

Oké, de lucht in

Nadat we het weerbericht hebben ge-
checkt, het vliegtuig hebben voorbereid
voor de vlucht en en ons verzekerd heb-
ben dat we voldoende brandstof aan

boord hebben en verder alle vereiste
uitrusting kunnen we instappen.
Ik stel voor dat je een vliegveld uitzoekt
waar je al bekend bent. Zoals veel pilo-
ten zeggen: ‘de best beschikbare navi-
gatiehulp is al eens eerder op de plek
geweest te zijn’. Kies een heldere nacht
met een heldere volle maan en geen
wind of wolken. (Maak je geen zorgen,
de grotere uitdagingen komen later
nog.)
Overtuig je dat je belangrijke analoge
gyro instrumenten zoals je Attitude Indi-
cator (AI) en gyrokompas (DG, Directio-
nal Gyro of headingaanduider) correct
zijn ingesteld - als je eenmaal begonnen
bent je te lanceren op de runway is het
daarvoor te laat. Stel zeker dat je AI nul
graden pitch en bank aangeeft. Merk op
dat sommige vliegtuigen met een ande-
re neusstand taxiën dan wanneer zij
vliegen dus check dat in de handleiding
van je vliegtuig.
Omdat je gevoel voor snelheid ‘s nachts
anders is moet je consequent langzamer
taxiën dan normaal en zeker niet sneller
dan een stevig wandeltempo. Houd je op
de centerlijn en houd in gedachten dat
je voetgangers niet ziet in het donker en
dat zij niet je draaiende propeller zien!

Als je je pre-take-off checklist hebt af-
gewerkt, check je ook of de generator/
alternator de accu oplaadt wat je kunt
herkennen aan een piek in je ammeter.
In een oogopslag is dan te zien dat de
accu nog steeds oplaadt ondanks de

toegevoegde belasting op het electrische
systeem door de lichten die zijn aange-
zet. Zou je gaan vliegen als de ammeter
aanwijst zoals in de afbeelding hierbo-
ven?
Een ander kritisch moment voor begin-
nende nachtvliegers is na het oplijnen
op de baan klaar voor take-off. Neem
even een moment om het perspectief

Zorg voor een weerbericht voor elke vlucht om zeker te stellen dat er geen naar weer er-
gens daar in het donker verborgen is.

Deze ammeter laat een heel stevige ontla-
ding van de accu zien - niet vliegen!

Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pi-
lot series over de grondbeginse-
len van het vliegen. In de
tussentijd is er veel, veel verbe-
terd aan vooral de add-ons voor
de flight simulator. Het werd
daarom tijd om deze series te
herschrijven met gebruikmaking
van deze nieuwe add-ons van ho-
ge kwaliteit. Dit is de vertaling
van les 5 van serie 3. En volgens
mij gaat het Peter Stark nooit luk-
ken om te stoppen met artikelen
schrijven.
Erik



van de baanverlichting in je op te ne-
men (laatste plaatje op de vorige pagi-
na). Zoals al eerder gezegd in deze serie
tutorials is het het perspectief dat pilo-
ten gebruiken op te bepalen wat hun
hoogte boven het plaveisel is bij een
landing. Als je in staat bent dit perspec-
tief weer op te roepen in je gedachten
zal dat je landing ‘s nachts een stuk vei-
liger en soepeler maken.
Nu we bijna zover zijn dat we gaan op-
stijgen moet je nu alles gladjes en lang-
zaam doen als je echt goed wilt vliegen
en niet wilt beetgenomen worden door
illusies waar minder attente piloten in-
trappen. Beweeg het gashendel lang-
zaam en accelereer zoals je normaal
doet. De eerste echte test komt als je
gaat roteren. In het begin kan het lastig
zijn om de juiste hoeveelheid neus om-
hoog te geven om op een veilige manier
van de baan weg te klimmen maar ook
met de juiste snelheid door de lucht dus
nachtpiloten moeten leren hun vliegin-
strumenten op een oordeelkundige ma-
nier in te zetten.

Scannen van je instrumenten

Nacht VFR piloten vliegen zeker niet met
alleen hun instrumenten als referentie
maar moeten leren om ze te gebruiken
ter ondersteuning voor het vliegen op
zicht, als bijvoorbeeld de horizon moei-
lijk te onderscheiden is door weinig licht,
mist of wolken. Hieronder een typische
instrumenten layout van een licht GA-
vliegtuig. De opstelling van de instru-

menten is niet
toevallig zo en
je zult die
overal terug-
vinden in vlieg-
tuigen van alle
formaten van
de Cessna 152
tot een A380.
Het centrale
punt van het
paneel is zon-
der twijfel de
Attitude Indi-
cator. En die
AI zit ook heel
logisch in el-
kaar met de
vleugels, de
horizon, hemel
en grond alle
heel duidelijk
weergegeven
maar laten we
eens wat meer
in detail kijken
naar een paar
aanvullende
voorzieningen
die je misschien tot nu toe niet hebt
gebruikt of waarvan je je niet bewust
was. In de afbeelding hierboven zie je
een aantal markeringen en strepen die
door rode pijlen voor de duidelijkheid
even naar voren gehaald zijn. Die zijn er
niet zo maar toevallig aangebracht maar
worden gebruikt om specifieke aantallen
graden pitch (A) of helling (B) aan te
geven zodat de piloot niet alleen zeker
kan zijn dat de neus een bepaalde pitch
naar boven of naar beneden heeft maar
dat hij bovendien het vliegtuig heel pre-
cies kan vliegen. Als je vliegt met de
instrumenten als referentie is deze klok
je belangrijkste referentiepunt. Een van
de redenen waarom is dat deze in staat
is je een helder beeld te geven wat het
vliegtuig in de werkelijkheid aan het
doen is, terwijl sommige van de andere
klokken een aan de klok eigen fase of

vertraging hebben voordat ze precieze
informatie versstrekken. De AI geeft een
stabiele en betrouwbare indicatie terwijl
de andere klokken nog bezig zijn om te
stabiliseren.
Natuurlijk hebben wij de snelheidsmeter
regellmatig nodig, en de airspeed indica-
tor, de directional gyro, het gyrokompa-
sen en de hoogtemeter, de altimeter en

daarom zijn zij dichtbij de AI geplaatst.
Dit brengt ons bij een techniek die al
decennia in gebruik is om piloten te le-
ren om veilig op de instrumenten te vlie-
gen en dat noemen we scannen.
Vliegscholen over de hele wereld gebrui-
ken deze techniek om piloten veilig en
soepel te leren vliegen en als er een
ding is dat flight simulators goed kunnen
dan is het vliegen op de instrumenten.



De afbeelding hieronder laat zien hoe je
moet beginnen met deze scantechniek.
De piloot focust ten eerste op de AI om
te zorgen dat het vliegtuig stabiel en

uitgetrimd is. Dan verschuift de piloot
zijn blik naar de snelheidsmeter en kan
hij beslissen of  er iets veranderd moet
worden aan de snelheid en dan gaat hij

meteen weer terug naar de AI. Dan kan
hij de stand van het vliegtuig corrigeren
indien nodig. Dan gaan zijn ogen naar
de hoogtemeter om te checken voordat
hij (of zij natuurlijk) weer teruggaat
naar de AI. En dit kan heel makkelijk
worden uitgebreid door de DG, Directio-
nal Gyro, hierin op te nemen voordat de
blik weer teruggaat naar de AI om de
bank of pitch te corrigeren indien nodig.
Rechtsboven zie je dat in het plaatje op
de vorige pagina. Dit resulteert in en
glad verlopende scanbeweging met het
grootste deel van de tijd gefocust op de
AI. Zo verzekerd de piloot er zich con-
stant van dat de attitude daar is waar hij
hem hebben wil en hij de scans van de
andere klokken gebruikt om te beslissen
of de attitude nog verder moet worden
aangepast. Op veel momenten geduren-
de de vlucht zoals meteen na take-off of
bij de approach gaat deze scan altijd
wat sneller maar wel soepel.
De turn and balance (T+B, de klok met
het zwarte bolletje) en de vertical speed
indicator (VSI, die het stijgen en dalen
laat zien) kunnen we natuurlijk niet ver-
geten maar aangezien ze minder vaak
geraadpleegd worden vallen ze buiten
de regelmatige scan. Als je ze wel nodig
hebt zoals gedurende een bocht of tij-
dens de klim is de volgorde van scannen
hetzelfde: AI naar T+B, terug naar AI,
dan naar de VSI, terug naar de AI, enz.

Terug naar onze take-off

Omdat we geen instrument rating heb-
ben kunnen wij niet vertrouwen op al-
leen de instrumenten maar moeten we
die gebruiken op de cruciale punten om
ons de zekerheid te geven dat we de
juiste attitude, snelheid en hoogte heb-
ben voor die fase van de vlucht. Dus,

even terugkerend naar de cockpit heb-
ben we nu roteren achter ons en zijn we
begonnen aan het wegvliegen van de
runway. Check je AI om er zeker van te
zijn dat je level bent en dat je in een
nose-up positie bent omdat al die illusies
waarover we het hebben gehad in eer-
dere afleveringen er wel eens de oor-
zaak van kunnen zijn dat je weer daalt
richting grond. Check de AI!
Eenmaal tevreden dat je nose-up bent
en wing-level richt je je blik weer naar
buiten, buiten de cockpit. Als alles in
orde is, check je je snelheid om je te
verzekeren dat je vliegt op de, of dicht-
bij de best rate of climb snelheid voor-
dat je wederom de AI checkt en daarna
weer de situatie buiten de cockpit scant.
Controleer vervolgens je hoogtemeter
om de bevestiging te krijgen dat je klimt
en voordat je weer met je ogen over de
AI gaat en daarna naar buiten. Ga je
niet haasten bij deze volgorde van han-
delingen en houd je aan de instructie
dat de bewegingen soepel en langzaam
moeten plaats vinden om desoriëntatie
voor te blijven. Als je eenmaal goed vrij
bent van de grond met het onderstel
eventuele ingetrokken en de flaps weer
omhoog en alles getrimd. Ga dan door
met klimmen met alleen zo nu en dan
een check op je instrumenten.

De volgende keer

Nu we eenmaal veilig kunnen opstijgen
zullen we de volgende keer een aantal
basismanoeuvres leren met gebruikma-
ken van deze techniek plus natuurlijk
een alles bepalende landing.

Nachtlandingen zijn tamelijk straight for-
ward als je nadering correct is - en dat
gaan we in de volgende aflevering bekij-
ken.

Dezelfde instrumentenscan wordt gebruikt in de glass cockpit met de ‘sleutelklokken’ in
precies dezelfde configuratie als in het analoge paneel.





Heb ik eindelijk weer zicht op het werkende binnenste van een compu-
ter. Een grote computer. En de aanblik is luxe. Is riant, het grootste deel
in de kast bestaat uit lucht. Ruimte dus en bijna geen draden. En dat is
luxe. Ga maar eens kijken bij mensen thuis die het goed hebben en
graag een luxe bestaan leiden. Ruimte is dan het woord en geen draden.
Een riante behuizing met (te) veel ruimte. En zeker als je dan kijkt naar
de exploded view waar de onderdelen de ruimte in geslingerd worden.
Door de voortreffelijke koeling wordt de lucht in de kast niet gebakken.

Maar de onderdelen die erin zitten? Is het ook wat? Kijk het zit zo: Mijn
oude machine (oud? Nog geen vijf jaar) deed het niet meer. Voor het

gewone werk en voor bijvoorbeeld de Notam was hij nog in orde, maar
zodra ik de flightsim opstartte (P3D) ging de boel op zwart. Met X-Pla-
ne hetzelfde. Nou ja, oké, er is een nieuwe flightsimulator en waar-
schijnlijk zou een nieuwe computer ook mijn laatste zijn (zeggen ze
allemaal), dus huppakee en nu graag alles een beetje riant, een beetje
luxe graag. En toen begonnen de problemen. Nvidia 3080 niet te krij-
gen, alleen tegen belachelijke prijzen en met de CPU’s was het ook el-
lende. Gewacht, gewacht en toen had ik er genoeg van, dus dit is het
geworden. Toch een Ryzen 9 en een Nvidia 3070. Nou, het kon slechter.
Een extra SSD erbij en een extra HDD voor het archief en wat snoertjes.

Snoertjes zeg ik. Weet je wat die dingen kosten? Even inrichten nu, deze
machine en even MSFS2020 erin. Even. Ik heb drie handleidingen er-
bij: die van SoFly, de handleiding van RD, maar natuurlijk kan je beter
alle artikelen van Jan Vaane van FlightSim Eindhoven erbij nemen (in
boekvorm binnenkort?). Het is even studeren maar dan weet je ook wat.

Bij elkaar heb ik meer dan een jaar niet kunnen vliegen. Stel je je dat
eens voor.

Erik.

- ASUS GT501 TUF Midi Tower. Game behuizing met glazen paneel en instel-
bare RGB verlichting. Voorzien van 4 casefans
- Antec NeoECO Modular NE650M. Energie zuinige voeding met losse kabels.
Sterke voeding die ook de zwaardere videokaarten onder de opties onder-
steunt.
- AMD Ryzen 9 5900x 4,8GHz AM4 70MB Cache processor. High end AMD
CPU (stuk sneller dan Intel I9)
- Scythe Mugen B CPU koeler (vrijwel niet hoorbaar)
- Asus ROG STRIX X570-F GAMING moederbord. Modern ASUS moederbord
met snelle X570 chipset. Perfect voor gaming.
- Crucial 32Gb (2x16Gb) DDR4 3200mhz Ballistix geheugen.
- Samsung Evo 970 PCI-e M.2 SSD 1Tb
- nVidia RTX3070 8Gb DDR6 videokaart 2x HDMI en 3x DisplayPort. Voorzien
van Ray Tracing.



Je moet dit zien als een oriënterend overzicht. Voor het geval je het vliegen
met airliners een beetje zat bent en overweegt om een eigen vliegtuig aan te
schaffen. De prijzen kunnen inmiddels al weer veranderd zijn en bovendien is
de uitrusting die je aan boord wilt hebben doorslaggevend voor de uiteindelij-
ke prijs. Dat wil niet meteen zeggen dat je de piloot die in vaste dienst komt en

die dus stevig meebeslist moet zoeken in de categorie ‘schraperig’. Er is zo
ontzettend veel verbeterd op het gebied van navigatie dat je een dwaas zou zijn
als je niet de moderne apparatuur aan boord zou nemen.

Zeven private jets onder de $10 miljoen

Cessna Citation Mustang 510 is de goedkoopste in de serie en inderdaad een
beetje krap, een beetje bedompt. Wel een kist die zich ruimschoots heeft bewe-

zen. En met de verbeterde versie van de Garmin 1000 cockpit is het een mooi
vliegtuig. Je hoeft je hiervoor niet te schamen. US$ 3.28 miljoen.

Cessna Citation X. Beeldschoon, nog steeds en betaalbaar. US$ 3.5 miljoen. Niet de aller-
nieuwste cockpitlayout wel de overbekende Honeywell klokken. Vertrouwd!



Embrear Phenom 100E. Nog zo een vliegtuig voor liefhebbers. De cockpit is
de verbeterde Garmin G1000, hetzelfde (ongeveer) als bij de Cessna Citation
Mustang. En ook de prijs is goed te doen: US$ 4.2 miljoen. De directe concur-
rent van de Cessna Citation Mustang. Ook geen winglets. Geen andere jet
werkt zo bevrijdend… werp je ketenen af… een jet die door zijn prestaties en
door zijn klasse zijn rivalen in de schaduw stelt. H’m. Feit is dat het geen ge-
compliceerd vliegtuig is.

Honda HA-420 Hondajet US$4.5 miljoen. Beetje raar vliegtuig. Onder een
bepaalde hoek bekeken komt hij een lomp over. En als ik dan 4.5 miljoen ga
uitgeven dan mag ik toch wel een kist hebben die ik mooi vind? Rare ramen.
Rare motorophanging. De cockpit is typisch Garmin G1000 maar gelukkig is
voor de bediening van vliegplannen gekozen voor de GTN 750 die daaronder
gebouwd is. In orde!



Piaggio Avanti 7,5 miljoen dollar. Valt mee dus en eigenlijk is het geen jet
want hij heeft twee turboprops in duwconfiguratie. Piaggio is design. De Ves-
pa een ander icoon is ook van hen evenals dat lieve driewielertje met laadbak
en nog wel meer. En met design kan je voor de Dag komen. Zie je het voor je:

je komt aanvliegen met je Avanti op weg naar je motorjacht waar een paar Ve-
spaatjes aan boord zijn voor je gasten en verder mooie meiden. Dat laatste is
natuurlijk ordinair, maar het leven is ordinair.

Embrear Phenom 300E. Ongeveer 9,5 miljoen dollar. De best verkochte
bizjet in de reeks en dat is niet gek. Mooi en hij vliegt fantastisch. Ook de
cockpit is helemaal ontworpen om de work load te verminderen. Prachtig
vliegtuig.



Bombardier Learjet 75 Liberty begint bij 9,9 miljoen dollar. Niet de meest verkochte bizjet en dat komt waarschijnlijk doordat het een beest is. Alle Lear-
jets leveren huiveringwekkende prestaties. Daar moet je tegen kunnen.

En welke biz jets zitten er nu standaard in de nieuwe flightsim?

Niet zo veel eigenlijk maar dat was met de vorige flightsim van Microsoft ook
al zo. En toch kan je wel vooruit met wat er in de Premium DeLuxe uitvoering
zit: Cessna Citation CJ4 (ook in de standaard en DeLuxe uitvoering), Cessna
Citation Longitude en met een beetje goede wil mag je de TBM 930 (turbo-
prop) toch ook wel tot deze catagorie rekenen. Met deze drie vliegtuigen ben je
best wel een tijdje zoet. Voor de TBM bestaat een video tutorial van ongeveer
22 minuten: https://www.flightsim.com/vbfs/content.php?21902-Complete-
TBM-930-Tutorial-For-MSFS-2020  Super!
Als je van ingewikkeld houdt dan is dit een aanrader. Verder is het gewoon
afwachten wat er gaat komen. Nou, Aerosoft is inmiddels al gekomen met een
CRJ, niet echt een biz jet maar natuurlijk wel snel, licht en hij valt in de cate-
gorie mokookhè.

Erik.

https://www.flightsim.com/vbfs/content.php?21902-Complete-TBM-930-Tutorial-For-MSFS-2020
https://www.flightsim.com/vbfs/content.php?21902-Complete-TBM-930-Tutorial-For-MSFS-2020


Carburateur versus brandstofinspuiting? Nou nee, zo ligt het niet.
In de vorige Notam nr. 270 waren we
het artikel over de Lycoming geëin-
digd met de werking van de good old

carburetor. En die carburateur wordt
eigenlijk steeds meer vervangen door
een computergestuurd mechaniek van

brandstofinspuiting. In auto’s maar
zeker ook in de GA-vliegtuigen. Het
systeem is gewoon veel betrouwbaar-

der (inmiddels geworden) en op z’n
kop vliegen kan ook.



Het bovenste plaatje hier links is het oude systeem
met de carburateur die ik hieronder nog even heb
afgebeeld inclusief de vlotterkamer. Een carbura-

teur is een volledig
mechanisch systeem
dat erg lastig is af te
stellen. Je kunt in dit
eerste plaatje zien
dat er nogal verschil
in mengselsamen-
stelling kan zijn:
14.5 : 1, 13 : 1, 15.1
: 1 en 16.5 : 1. Met

als gevolg dat de temperatuur per cilinder nogal
verschilt en daardoor ook een verschil in kracht per
cilinder ontstaat. Nou, dan halen we de carburateur
er toch tussenuit. Maar dan blijven we zitten met
een motor zonder brandstof en dat wil niet lopen.
Wat we nog wel hebben is de throttle, de gasklep
en die laat nu gewoon lucht door. Alleen maar
lucht. En wat zou het nu fijn zijn indien we bij elke
cilinder apart brandstof zouden kunnen inspuiten,
met een nozzle. Helaas, anderen zijn ons al voor
geweest om dat uit te vinden. Je ziet dat hier hele-
maal links beneden. Bij de throttle is een sensor
geplaatst die doorgeeft hoever open de gasklep
staat dus hoeveel lucht daar doorgaat. Die meting

1250° 1200° 1350° 1450°

Fuel manifold valve (brandstofverdeler)

brandstofpomp

Fuel/air control unit

wordt doorgekoppeld via een Fuel Control Unit
naar een brandstofverdeler, de fuel manifold valve
die bovenop de motor zit en via deze verdeler wordt
en steeds op het juiste moment de juiste hoeveel-
heid brandstof ingespoten. Eigenlijk onnodig te
zeggen dat dit proces van inspuiten steeds meer
‘vercomputoriseerd’ is. We krijgen een veel betere
verbranding en een veel efficiënter draaiende mo-
tor. Dus niks geen moeilijke vermenging van lucht
met brandstof in een mechanisch werkende carbura-
teur. De brandstof wordt vlak voor de verbrandings-
kamer rechtstreeks ingespoten, met de correcte



hoeveelheid en op het juiste moment. Er zijn zelfs
systemen waarbij de brandstof rechtstreeks in de
verbrandingskamer gespoten wordt.

Door de fuel injection wordt het mengsel in elke
cilinder veel beter verdeeld en het mengsel zal ook
per cilinder veel dichter bij die verlangde 15 : 1 lig-
gen waardoor de verbranding beter is en de motor
efficiënter draait. We zetten dus die ouderwetse car-
burateur aan de kant en gebruiken hem alleen nog
maar voor de Solex-Club waar hij met liefde wordt
verzorgd en wij gaan over naar de brandstofinspui-
ting.

En is dat alles wat we kunnen vertellen over brand-
stofinspuiting? Nou, nee er is veel meer. Bosch
heeft een prachtige video gemaakt met schitterende
opengewerkte animaties waarin zij hun vinding
aanprijzen. En Bosch is niet de eerste de beste hier.
Ga even naar:
https://www.youtube.com/watch?v=LjJSbHxIvnM
en als je het gelukt is dit helemaal uit te zitten (ik
kwam tot 80%) dan ben je veel wijzer geworden.
En dan zijn er nog tientallen andere video’s op het
internet specifiek over dit onderwerp. Toch maar
overstappen naar het volgende onderwerp?

Oh ja, het isduidelijk dat je een stevige brandstof-
pomp nodig hebt voor fuel injection anders willen
die nozzles niet spuiten.

De ontsteking

Voor de ontsteking van het mengsel heb je een
vonk nodig en die wordt voorbereid in de magne-
to’s. Dat zijn ronddraaiende magneten in een om-
hulsel en die veroorzaken een vonk. Dat moet dus
voor een viercilindermotor vier maal achter elkaar
plaatsvinden en liefst wel op steeds het juiste tijd-
stip. Gewoon even goed afstellen dus. Vliegtuigmo-
toren (zuigermotoren met propellers) hebben

hebben een dubbele onsteking. Ze hebben twee
magneto’s. Die tweede kan je net zien in de oranje
ovaal. Hieronder nog even de magneto iets verder
uit elkaar gehaald. En de twee plaatjes daaronder
laten de bougies zien in de kop van de cilinder en
daar zie je ook de opengewerkte cilinder  met een
dubbele bougie. En nu je dit weet begint ook de
schakelaar voor de ontsteking wat duidelijker te
worden. Maar eerst nog even een plaatje van het
geheel zoals we dat tot nog toe behandeld hebben.

Nozzle (inspuiting van de brandstof)

Brandstofinspuiting vlak voor de inlaatklep. De air
intake dus de throttle zie je ook zitten en de plaats
van die throttle kan nogal variëren een beetje afhan-
kelijk van hoever het systeem vercomputeriseerd is.

https://www.youtube.com/watch?v=LjJSbHxIvnM


De ontstekingsschakelaar

Met de bovenstaande uitleg is die ingewikkelde
magnetos schakelaar ook ineens duidelijk gewor-
den. En zoals gebruikelijk vertellen plaatjes meer
dan praatjes: achtereenvolgens zie je hier de rech-
termagneto ingeschakeld, dan de linker, dan beide

(de normale situatie) en de startmotor ingeschakeld.
Vliegtuigmotoren (zuigermotoren) hebben twee
bougies per cilinder voor een betere verbranding en
om de bedrijfszekerheid te vergroten. Mocht een
bougie of een magneto uitvallen dan kan je nog al-
tijd doorvliegen zij het met verminderd vermogen.

Erik.



Beste Piloten,

Bijna alle grotere vliegvelden hebben een STAR en/of minimaal een approach.
Deze procedures leiden je gecontroleerd naar de  gewenste runway. Meestal
kom je dan ca. 10Nm in het verlengde van de landingsbaan uit zodat de final
approach gevlogen kan worden.

Maar wat te doen bij die iets kleinere vliegvelden die géén procedures heb-
ben.
Little Nav Map kan je daar bij helpen d.m.v. de functie “Create Approach”.
Create Approach is een fix, een aanvliegpunt die de gebruiker op ca. 10Nm
afstand in het verlengde van de landingsbaan kan plaatsen. Dit punt dient dan
als aanvliegpunt voor het uitlijnen en gecontroleerd dalen met bij voorkeur
een daalhoek van 3⁰. Vanaf dit punt vlieg je de final approach en daai je

rechtuit naar de baan.  Met name bedoeld voor de GA vliege-
rij maar ook te gebruiken bij airliners. Ook handig tijdens On-
line vluchten.

Lingen EDWN als voorbeeld.   Dit veld heeft geen procedures
met uitzondering van een circuit.
Stel nu dat je komende vanuit het ZW rechtstreeks baan 06
wilt aanvliegen, “Straight in”

In dat geval ga je een “Create Approach” maken. Rechtsklik op het
airport pictogram van EDWN en je ziet de optie “Create Approach”
to Lingen….”verschijnen en klik je op deze blauwe regel. Een invul-
scherm verschijnt. In het invulscherm klik je runway06 aan. (Het
circuit is slechts als oriëntatie getekend).

Afstand en hoogte bepalen: Afstand tot de runway: Ver-
volgens bepaal je met de “+ -“ knoppen de afstand tot de run-
way waarop je wilt uitlijnen. Dit punt wordt IF06 genoemd. In
dit voorbeeld kiezen we voor 10nm.

Little NavMap - Create Approach en Final    BP-62 van Gradus Hageman

De Approach Slope zal automatisch mee bewegen

***



Hoogte boven de runway:        Daarna ga je de hoogte boven de runway be-
palen.
Als je de hoogte wijzigt zal de Approach slope automatisch mee bewegen.
Zorg ervoor dat deze ca. 3.0⁰ aangeeft. (of zo dicht mogelijk daarbij). In dit
voorbeeld zal het 3200ft moeten zijn.  Zie                      waarom.

Als je nu op “OK” klikt zal er een lijn van 10nm vanuit het verlengde van de
runway getrokken worden. Het eindpunt wordt IF06 genoemd. (Initial fix
runway06). Had je runway 24 gekozen dan zou het IF24 hebben geheten en
zou het in het verlengde van baan 24 geprojecteerd staan.

Op het moment dat je op “OK” klikt van de Create Approach wordt er auto-
matisch een vliegplan aangemaakt en wordt de gekozen “create approach”
daarin gezet met EDWN als aankomst. Als een vliegplan reeds bestaat en een
andere aankomst heeft dan wordt deze verwijderd en vervangen door de
“create approach”.

Vliegplan en de map (zie volgende pagina):  EHHO is als departure gekozen
en een extra waypoint WP1 toegevoegd nabij Ommen.
De “Create Approach” procedure zie je terug als blauwe regels in het vlieg-
plan.
IF06       is de Initial fix en die heeft een hoogte restrictie van 3285ft. LNM
voegt automatisch de hoogteligging van het vliegveld toe (3200+85).

In de kolom “Restriction” wordt de fix hoogte nogmaals aangegeven.

 De fix IF06        met aanvlieghoogte vind je ook terug op de map.

Dit vliegplan kan nu inclusief de “Create Approach” opgeslagen worden
d.m.v. Ctrl_Shift_P  of via Export Flight…..
Dit vliegplan kun je nu in de flightsim laden en op GPS de complete route vlie-
gen.
Let op: GPS navigeert alleen de route. Stijgen en dalen doe jezelf.

*
Extra info *

*
“Create Approach” staat je toe een fix te maken op elke afstand tot het
veld met een daalhoek naar wens.
Je kunt “create approach” ook gebruiken als je dichterbij het veld naar final
approach wilt draaien, bv 3.5Nm afstand. De create approach fix die je
maakt geeft dan tevens de aanvlieg hoogte‐indicatie bij bv. 3⁰.

In de realiteit wordt de Final approach vaak op 10Nm ingezet met een ver-
ticale daalslope van 3⁰ zodat een veilige en gecontroleerde daling mogelijk
is. Bijna elke ILS heeft deze daalslope.  Voor meer info over daalhoeken
zie BP61

Een bijkomend voordeel van een 3⁰ slope (daalprofiel) is dat de afstand in
relatie tot de hoogte eenvoudig gecontroleerd kan worden met de:
Rule of Thumb 1 op 3 regel,
Voorbeeld: Afstand tot runway 7Nm dan is de hoogte 3x7x100+200ft
=2300ft.
5Nm afstand wordt dan 3x5x100+200=1700ft.          Binnen 5 mile dan de
200ft. extra er niet bij optellen.
Van hoogte naar afstand kan ook.  Stel hoogte is 2000ft. De afstand moet
dan zijn: (2000-200)/300=6Nm.



NB1:
 In een volgende update van
LNM wordt een offset aan de
Create Approach toegevoegd.
Dit stelt je in staat het IF fix
punt schuin op de runway te
zetten. Dat is noodzakelijk als
je bv. in Noorwegen een fjord
vliegveld wilt aanvliegen dat
een berg recht voor de run-
way heeft. Maar ook Tivat
LYTV is een dergelijk voor-
beeld.

NB2:
In een volgende update van
LNM wordt ook een “Create
departure” toegevoegd zodat
je gecontroleerd kunt vertrek-
ken.
LNM stelt je dan in staat een
volledige route samen te stel-
len met Create Departure,
waypoints en airways en Cre-
ate Approach. Een volledige
route die vervolgens naar
keuze met GPS gevlogen kan
worden.

High Fly,
Gradus
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Gradus
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