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Very High Frequency
(VHF) Omnidirectional
Range station (VOR)

Zeven pagina’s studeren. Nee,
dit valt niet mee. Gewoon de
GPS is toch veel makkelijker.
Echte piloten moeten dit nog
allemaal leren. En nog wel
meer.

X-PLANE 12
Deel 2 van het artikel van Aus-
tin Meyer van X-Plane. Ook al-
lemaal leren? Nee, hoeft niet.
Doorlezen hoeveel moeite en
arbeid gestoken is in de nieu-
we X-Plane.

Gek wordt je van al die labels
bij vliegtuigen in Little Navmap.
Gradus Hageman weet raad.

Ed Cornelissen vertelt

Wordt MSFS2020 de opvolger
van P3D/FSX, X-Plane? En over
RNAV. Zomaar wat dingen op
een rijtje.
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Verslag GA-bijeenkomst 17 maart

Elke FS avond heeft zo zijn verrassingen. Een redelijk gevuld zaal-
tje, dat wel; maar wat moet er gebeuren om wat méér mensen bin-
nen te krijgen?  Misschien dat er vrijwel geen problemen meer zijn?
Doen we iets verkeerd? Deugt de leiding niet? Elke suggestie is wel-
kom.

JoinFS gaan we opwaarderen naar 3.2.7. De server is al zo ver. Het
verschil is dat voor ieder FS platform (XPlane, 2020 en P3d) een aparte JoinFS is
geschreven. Doorvragen leerde dat er geen problemen zijn. Dus de goede down-
loaden en gebruiken!

Over problemen gesproken: die zijn er altijd.  Carlo's  JoinFS vindt de servers als
hij via VPN (virtueel prive netwerk) verbinding maakt. Er is een tijdje terug door
hem 'iets' gedownload en dat heeft het systeem veranderd waardoor de normale
procedure niet meer werkt. Register en herinstallatie uiteraard geprobeerd. Goed,
via VPN leek alles alsnog te werken, behalve dat er geen data werden verstuurd.
Dus alweer mispoes en wordt vervolgd.

Maar hij had ook goed nieuws. Vorige keer liet hij ons zien dat 2020 de Bing onder-
grond verruilt voor Google. Nu is er zelfs hoge resolutie Google Maps beschikbaar
voor 2020. Een verdubbeling van scherpte voor de prijs van meer pixels en dus
meer binnen te halen data. Het geprojecteerde resultaat op het scherm liet maar
één conclusie toe: dit is wat we altijd gedroomd hadden.

Kritiek op 2020 is er uiteraard ook. Totnutoe is het een echte VFR sim. Het Airliner-
vliegen komt - met uitzondering van de Airbus - nog niet echt uit de verf. Het is
een kwestie van geduld. Er wordt gewerkt aan drieschermen beeld en wie weet
kunnen we dan hopelijk ook de cockpit uit beeld halen. We gaan het zien.

Jan Kerkhove vindt de hovertext bij de vliegtuigen in Little Nav Map een belemme-
ring bij het zien van de baan. Na enig gedoe kregen we het probleem op het
scherm. En het duurde ook even voordat we door kregen waaròm het een pro-
bleem voor hem is.  Al vaak hebben we gezegd dat onze hobby door iedereen op
eigen wijze beleefd kan worden. En dat is soms heel verrassend! Omdat we in onze
GA mp's aandacht geven aan circuitvliegen heerst de gedachte dat we dat allemaal
doen volgens het geleerde: overvliegen, downwind, baan 45graden achter naar
base en final met alle handelingen in elke fase. Maar het kan verrassend ook an-
ders! Teveel leunen op  LNM in plaats van links en linksvoor kijken (hatswitch)
geeft de problemen waar Jan tegenaan loopt. Overigens is iedereen altijd welkom
om eens te oefenen in circuitvliegen, aanrader!

De koek van Carlo bij de koffie kwam bekend voor. Had ik vorige maand al iets
gezegd over houdbaarheid? Maar evengoed een na te volgen geste. Wie neemt
voor volgende keer 7 april wat lekkers mee?

Ron.

Verslag airliner-bijeenkomst 7 april

De avond bestond bijna geheel in het teken van de Microsoft Flight
Simulator 2020. We hebben nu de ontwikkelingen van de nieuwe-
ling kunnen volgen en Asobo doet ook wat zij heeft beloofd. Weer
een nieuwe update met Spanje met vooral Gibraltar en nog wat
meer. Het komt erop neer dat nu zo een beetje de hele wereld in
de scenery staat en dat is fantastisch. En dat zonder extra kosten.
Natuurlijk kan je ook mooie maatwerk luchthavens kopen van de
bekende merken zoals ORBX en dat voegt weer een extra dimensie
toe aan je kijk op de wereld onder je, maar echt nodig is het niet. Met FSX/P3D
was dat toch anders. En als je 2020 vergelijkt X-Plane: X-Plane was ten eerste op-
gezet om een zo correct mogelijk flight model te krijgen dus niet het vliegtuig laten
bewegen met slechts het zwaartepunt als beginpunt om alles ‘aan vast te knopen’.
X-Plane is een simulator om ook echt mee te vliegen. Met MSFS 2020 was dat in
het begin wel minder. Maar dat wordt nu aan gewerkt. Net zoals bij X-Plane wordt
bij het flight model uitgegaan van meerdere punten op het vliegtuig en de propeller
om de vliegbewegingen na te bootsen. En dat moet bij de volgende update geïn-
stalleerd worden. Dus ga over op MSFS 2020! Maar…  het instellen van je control-
lers (flight stick throttle, enz.) is geen wonder van eenvoud. En dan praat ik nog
maar helemaal niet over de camera-instellingen. Jeetje me kreetje wie heeft dat
uitgevonden? Zoals met alles: veel doen en routine opbouwen (een beter woord
voor modderen) dan begin je toch op een gegeven moment de manier van denken
van de makers te begrijpen. Moet je wel willen natuurlijk.

VOR-bakens komen eigenlijk niet voor in de nieuwe sim zoals in de werkelijkheid
de VOR-bakens ook aan het verdwijnen zijn. Daarvoor in de plaats komt RNAV.
Zullen we ons dus moeten aanleren. Zie ook het stukje in deze Notan van Ed Cor-
nelissen.

Over het multi player vliegen: de nieuwste JoinFS is 3.2.8 maar nog steeds lijkt
versie 3.1.4 heel stabiel te zijn waarmee men graag vliegt. Ach ja, de eeuwige dis-
cussie over JoinFS en de programma’s die we daarvoor hebben gehad. Gewoon met
zijn alleen overgaan naar MSFS 2020 dan kan je de multiplayerfunctie van de
2020-sim gebruiken.

Bij het multiplayer vliegen wordt als storend ervaren dat men al met draaiende mo-
toren op het platform staat terwijl nog van alles (vluchtplan) ingebracht moet wor-
den. Dat is een hoop herrie. Is er een instellingen waarbij alles al werkt maar de
motoren nog niet? Ja, natuurlijk! Dan praat ik over de airliners en met name over
de 737 van PMDG. Gewoon op je FMC achtereenvolgens inkloppen: MENU > PMDG
SETUP > START UP STATE > NGX SHORT en dan werkt alles. Dan begin je met het
aanzetten van de APU. In de turorial flight nr 1 van PMDG kan je de opstartproce-
dure die dan volgt terugvinden. En deze tutorial is echt een van de betere zodat ik
‘m ook vertaald heb. Ga naar https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/
in de linkerrij op deze pagina vind je wat meer naar beneden: 737NGX tutorial 1
Ned en de moet je hebben. Ahum, moet ik dat allemaal leren?! Ja moet je allemaal
leren. We praten nu over FSX/P3D Boeing 737 PMDG maar PMDG zal ongetwijfeld
met een versie voor MSFS 2020 komen en dat zal niet veel verschillen.
Erik

https://flightsimzeeland.wordpress.com/archief-3/


De afbeelding hier rechts en de afbeelding
hieronder zijn VOR-bakens de onderste
in het midden is een NDB baken uit een
van de vorige afleveringen, Notam 275.
Zie ook https://flightsimzeeland.files.word
press.com/2022/01/notam-220120-275.pdf

Bij beide is een klein huisje neergezet zodat
je lekker warm koffie kan drinken en er zit
ook een heleboel apparatuur in, in dat huisje.

Er is al een tijd lang een soort spraakverwar-
ring gaande over de radiogolven, over aan
de ene kant AM met daartegenover FM. AM
(Amplitude Modulatie), de langere golven,
kunnen grotere afstanden overbruggen en de
radiogolven worden teruggekaatst door een
van de lagen van onze dampkring en kunnen
daardoor het aardoppervlak blijven volgen.
Allemaal behoorlijk ingewikkeld en voor
ons wat minder interessant. Interessanter is
dat voor de VOR-bakens in de regel space
waves worden gebruikt (zie ook Notam

275). Die vallen in het gebied tussen 108
en 17.95 MHz en die kunnen zich door de
ruimte verplaatsen zonder door de ionos-
feer teruggekaatst te worden en ze zijn
minder gevoelig voor storingen. Maar de
ontvangst is beperkt tot de ‘line of sight’.
Zender en ontvanger moeten elkaar kun-
nen ‘zien’. Dus als je tussen de bergen
vliegt bijvoorbeeld heb je geen ontvangst.
Helaas pindakaas. Als je als ontvanger
hoger zit ontvang je beter. En ook als de
zender hoger zit, zoals bij een satelliet.
Dan denk je meteen aan GPS. Inderdaad.
Maar nu gaat het over VOR en over space
waves.

VOR-bakens zenden radiosignalen uit op
alle 360 graden van het kompas. Deze
noemen we radialen. Technisch gespro-
ken kan een oneindig aantal radialen wor-
den uitgezonden, maar in de praktijk
worden alleen maar 360 radialen ge-
bruikt. Op je instrumentenpaneel zit dan
een klok waarop we het een en ander
kunnen instellen dus zichtbaar kunnen

Very High Frequency (VHF) Omnidirectional Range station (VOR)

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2022/01/notam-220120-275.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2022/01/notam-220120-275.pdf


maken. Dit is de CDI of Course Deflection Indica-
tor, de koersafwijkingsklok maar ik houd het bij de
engelse term. Hij bestaat uit drie delen. De course
deflection indicator zelf, dat is de naald in het mid-
den, de OBS knop, de Omni Bearing Selector en de
To-From-Incator. Met de OBS-knop linksonder kan
je de kompasroos verdraaien en zo een bepaalde

radiaal instellen. Aan de pijl van de to-
from-indicator kan je hier links zien dat je
naar het baken toevliegt en de afbeelding
daaronder vlieg je van het baken weg
(waarschijnlijk ben je er net overheen ge-
vlogen). Een rood-wit gestreept balkje (de
afbeelding hierboven) geeft aan dat je pal
boven het baken zit (indien op geringe
hoogte) of dat je geen baken ontvangt.
Een situatie die je bij voorkeur vermijdt
als je in de mist een nadering op een veld
maakt met behulp van een VOR-baken.
Het onderste plaatje laat zien dat je de
buitenring hebt verdraaid naar 330° dus

de 330-radiaal en dat je van de
koers afwijkt. We moeten bij-
sturen. Maar naar welke kant?
Naar links of naar rechts? En
toen werd het ingewikkeld.
Om te beginnen, wat is het
verschil tussen een radiaal en
een koers? Dat is hetzelfde
ding eigenlijk, maar een radi-

aal is in de richting weg
van het baken en een
koers is naar het baken
toe. Dus als je van een
baken wilt wegvliegen
dan volg je de radiaal en
als je naar het station
wilt toevliegen dan volg
je een koers. De VOR-
indicator in zijn oor-
spronkelijke vorm kan
niet zien wat de heading
op ons stuurkompas is.
Een voorbeeld: laten we
zeggen dat je je ten zui-
den van het VOR-baken
bevindt en dat je pal
noord vliegt. Je kunt

dan op de VOR-klok de 180-radiaal instellen om je
te geleiden (eerste plaatje). Dat is de radiaal die
vanaf het baken naar pal zuid = 180° loopt. Maar
we kunnen ook de 360-radiaal kiezen die vanaf het
baken pal Noord dus 360° loopt (tweede plaatje).
Dus dat is lood om oud ijzer. Niet helemaal… als je
bij het eerste plaatje afwijkt van de radiaal, bijvoor-
beeld naar het westen gaat de naald naar links uit-
slaan. Dan moet je naar links uitwijken om weer op
de radiaal te komen. En bij het tweede plaatje wijkt
de naald uit naar rechts en moet je naar rechts uit-
wijken. Dus de naald slaat bij de 180-radiaal omge-
keerd uit ten opzichte van de 360-radiaal. Dit is wat
je te zien krijgt indien je dit in de flight simulator
gaat doen.

Ingewikkeld? Ja, behoorlijk. Het beste kan je een
dergelijke situatie in je flightsim zetten en dan vlie-
gen. Wat je eigenlijk niet goed deed bij het linker-
plaatje is niet letten op de to-from-indicator. Die
staat op ‘van het baken weg’, terwijl je naar het ba-
ken toevliegt. Je nam een radiaal die van het baken
weggaat, zoals eerder uitgelegd en je gebruikte die
om naar het baken toe te vliegen. Het wordt verwar-
rend zo. Dus bij het naar een baken toevliegen zorg

Je zit rechts van de te volgen
track. Je moet naar links
draaien om te corrigeren.

Je zit links van de te volgen
track. Je moet naar rechts
draaien om te corrigeren.



je ook dat de to-from-indicator naar het baken toe
staat.  En dan meteen een vuistregel om wat moei-
lijk is weer makkelijk te maken: je corrigeert altijd
in de richting van de naald. Naald staat naar links,
corrigeren naar links, enz. De naald geeft aan waar
het te vliegen traject ligt.

We zeggen dat je toen je koos voor de 180-radiaal,
de reciproke van de gewenste radiaal hebt inge-
voerd. Dus vliegen van pal zuid naar pal noord
vlieg je tot het baken een koers van 360° en voorbij
het baken de radiaal van 360°. En eigenlijk is dat
hetzelfde, alleen de naald gaat omgekeerd uitslaan.

Maar, als je bijvoorbeeld met de G1000 vliegt is de
VOR-indicator samengebouwd met de HSI. De Ho-
rizon Situation Indicator en dat maakt het een stuk
overzichtelijker waardoor je veel minder snel deze
reciproke fout maakt. Maar toch is het altijd ver-
standiger om, ook bij zo een modern systeem, de
radiaal en de course (ik ga nu liever de Engelse
term gebruiken) correct in te voeren want er kan

altijd iets mis gaan met de instrumenten waardoor
de to-from-indicator niet meer goed werkt.

Bij navigeren gaat het altijd om ‘waar ben ik?’, of
ook wel ‘Where the heck are we?’ Nou, als we een-
maal weten op welke radiaal we zitten hoeven we
alleen nog maar de afstand tot het baken te weten.
Om te bepalen op welke radiaal we zitten hebben
we een ‘centered needle’ en een from flag nodig.

We hebben hier een naald die in het midden staat en
de to-from-indicator staat op from. Waarom from?
Nou we willen weten op welke radiaal we zitten en
radialen gaan vanaf het baken (from) naar alle
windstreken. Maar we vliegen er naar toe? Maar dat
doet er niet toe in dit geval. Als we precies in de
omgekeerde richting zouden vliegen zou het het-
zelfde zijn want we willen alleen maar onze positie
weten.
Als we hieraan beginnen, deze positiebepaling,

staat de naald nog niet
in het midden. Dan
draaien we aan de
OBS-knop net zo lang
tot de naald in het
midden staat en ook
net zo lang tot we een
from-indicatie heb-

ben. Dan weten we op welke radiaal we zitten en
dat is bij het grote plaatje links de 270-radiaal. Als
we niet goed opletten en een to-indicatie hebben
zitten we op de 90-radiaal en daar zitten we nog
helemaal niet (links onderaan). Bovendien we kun-
nen besluiten om van richting te veranderen boven
het VOR-baken. Nu alleen nog even hoe ver je van
het baken zit want dan hebben we een fix (zeker
weten dat je daar ook bent in tegenstelling tot een
gis).

Je hebt nu een DME (Distance Measuring Equip-
ment) nodig of een tweede VOR in de buurt. De
DME-apparatuur geeft je eenvoudigweg een af-
stand in nautical miles tot het baken, een prachtig
waardevol en klein kastje. Voor twee VOR-stations
heb je eigenlijk twee klokken nodig (omdat alles
snel gaat als je vliegt) en dat ziet er zo uit.

Je verdraait de OBS-knop van beide klokken zover
tot de naald in het midden staat en de pijl from aan-
geeft. Je zit dan op de kruislijn en hebt een kruis-
peiling gemaakt. Joepie, jotem, altijd een
bevredigende ervaring, dat het ook allemaal klopt
wat je hebt uitgedacht. En je zou je ook nog kunnen
voorstellen dat je een of andere supersnelle reken-
machine aan boord hebt die achter elkaar blijft
doorgaan met die kruispeilingen. Dus het verloop



van de peilingen t.o.v. die twee baken maar ook
nieuwe bakens naarmate de reis vordert. En je zou
je dan kunnen voorstellen dat je niet meer van ba-
ken naar baken vliegt zoals in de begintijd van de
vliegerij maar gewoon de snelste route kiest en het
plaatsbepalen overlaat aan je superrekenmachine,
zo dus.

Als je de rode lijn vliegt, vlieg je al volgens RNAV
en dat is veel efficiënter dan van baken naar baken.
RNAV betekent Area Navigation en daar zit nog
veel meer aan vast. Heel veel meer.

Maar waarom hebben ze het in hemelsnaam zo in-
gewikkeld gemaakt met die VOR? Nou, wij mensen
zijn gewend om vanuit ons zelf te redeneren maar
bij de VOR bepaalt het baken wat er precies ge-
beurt. Die zendt steeds achter elkaar signalen uit

iedere keer een bepaalde radiaal, bijvoorbeeld eerst
de 360-radiaal dan de 001-radiaal, de 002, enz. Dat
gaat razendsnel tot de cirkel rond is en dan begint
hij weer opnieuw. Hij bepaalt wat er gebeurt en wij
mogen blij zijn dat we er gebruik van kunnen ma-
ken n.l. als de naald in het midden staat zitten we
op een radiaal. Een radiaal die we kunnen uitlezen.
En dat is veel nauwkeuriger dan het tegelijk naar
alle kanten uitgezonden signaal van de NDB. Om
de VOR goed te begrijpen moet je vanuit de VOR
zelf redeneren en niet vanuit ons zelf. Niet moeilijk
toch voor ons Nederlanders?

Voordat wij ons lot afhankelijk gaan stellen van een
bepaald VOR-baken moeten we ook zeker zijn dat
we op het goede baken hebben afgestemd. Je identi-
ficeert een VOR-baken door de morse code van drie
letters van dat baken uit te luisteren net als bij het
NDB-baken. Je hoeft niet ‘fluent’ te zijn in morse
signalen. Je hoeft alleen maar de code uit te luiste-

ren en te kijken op de luchtvaartkaart of die klopt
met wat daar staat:

En je hoeft ook niet steeds te blijven luisteren naar
dit irritante geluid (sommigen houden ervan) of al-
les nog in orde is. Je kunt het geluid uitzetten. Als
er iets mis is, als er geen signaal meer doorkomt,
zie je dat aan de rood/wit gestreepte balk in de CDI.
En bij de modernere systemen zoals de G1000 heb
je die morse signalen helemaal niet meer nodig. Je
kunt de G1000 het zoekwerk laten doen door een-
voudigweg de frequentie van het baken in te voeren
en dan verschijnt de identificatiecode linksboven in
het scherm, zoals hier OMN. Die OMN kan je te-
rugvinden op je kaart.



Net zoals bij de NDB bestaat er voor de VOR-ba-
kens een indeling in categorieën. Op het tweede
plaatje zie je hoe ze heten als we ze even samen-
voegen tot één afbeelding. Of misschien is deze nog
duidelijker:

Nou vooruit, en dan ook nog even in perspectief
want plaatjes zeggen meer dan praatjes. Maar als je
echt zou vliegen zou je deze informatie feilloos
moeten kunnen opdreunen als ze je ‘s nachts wak-
ker maken, ik bedoel de straal van het bereik van de
verschillende categorieën en de hoogten tot waar ze
gaan. De zwakste is de terminal VOR die meestal
op een vliegveld staat. En de krachtigste is de High
VOR die alle categorieën in zich heeft, zoals de af-
beelding hierboven. Deze High VOR is natuurlijk
voor de high altitude routes boven de 18.000ft, de
jet airways.

Op de sectional charts
ziet het VOR-baken er
zo uit (plaatje midden-
onder) en het komt ook
voor dat het is samen-
gebouwd met een
DME, een Distance
Measuring Equipment
en dan zie je dit.

En de derde is de VORTAC die door de militairen
wordt gebruikt. De militairen hebben hun eigen
VOR-bakens, ja logisch toch, maar wij kunnen die

ook gewoon gebrui-
ken. Voor ons gedra-
gen die zich als
gewone VOR-bakens.

Als je de sectional
chart goed bekeken
hebt, heb je gezien dat
er lijnen zijn aangege-
ven die de VOR-ba-
kens onderling

verbinden. Dit zijn Vector Routes die dienen als
vooraf bepaalde low altitude airways.



Hoe werkt een VOR-baken? Een VOR zendt altijd
twee signalen uit. Het eerste heet de Reference
Phase en het tweede de Variable Phase. Het eerste
is een signaal dat tegelijkertijd in alle richtingen
wordt uitgezonden, vergelijkbaar met een NDB. De
Variable Phase is een signaal dat roterend wordt
uitgezonden vergelijkbaar met het licht van een
vuurtoren. Hieronder het linkerplaatje is de referen-
ce phase en rechts de variable phase. Dat roteren
gaat 30 keer per seconden. Het draait dus sneller
dan het licht van een vuurtoren. Door het roteren is
er continu een faseverschuiving van het variabele
signaal ten opzichte van het reference signaal. We

zijn eraan gewend om radiogolven in een grafiek
weer te geven met een x-as en een y-as. Voor de
kenners: de radiogolf heeft een keurig sinuspatroon
en hier rechts zie je de twee signalen over elkaar
heen gelegd. De verschuiving van die twee sinus-
golven ten opzichte van elkaar kan door de ontvan-
ger in je vliegtuig herkend worden waardoor je
apparatuur kan onderscheiden of het een 90° of een
180°, enz, signaal is en ook alle richtingen daar tus-
senin. Nou ja, ik geef het maar even door. Dat doe
je met zaken die je zelf ook niet zo goed begrijpt.
Begrijpen hoe je ermee moet werken is belangrij-
ker.

De DME of de Distance Measuring Equipment ber-
kent de afstand tot een baken. Het vliegtuig zendt
een radiosinaal uit in de range van 962MHz tot
1213 Mhz en dat valt in het UHF spectrum. Er
wordt tegelijk elke 30 seconden een morse code
meegezonden ter herkenning van het baken waarop
de meting wordt verricht. Een DME-constructie

heeft een range tot 199nm maar slechts 100nm
wordt hiervan gebruikt. Maar 100nm is genoeg. Net
zoals de VOR is de DME afhankelijk van de line of
sight, dus je vliegtuig moet het baken kunnen
‘zien’. Geen obstakels er tussen en net zo ver als de
kromming van de aarde toestaat en dat laatste is
weer afhankelijk van de hoogte van het vliegtuig en
de hoogte van het baken. Je vliegtuig zendt een sig-



naal uit dat wordt opgevangen door het baken en
dat kaatst het weer terug. De DME aan boord bere-
kent dan de tijd dat het signaal onderweg is en kan
daaruit eenvoudig de afstand berekenen. Bekend en
voor de hand liggend. De uitkomst geeft je een
Slant Range Distance en dat betekent dat dat de
werkelijke afstand tot het baken is en niet de af-
stand gerekend over de grond, dus hoe hoger je zit
hoe minder je er aan hebt. De 0.6nm die hier bere-
kend werd is de afstand van de neus van het vlieg-
tuig tot het baken, niet de afstand over de grond. En
dat kan behoorlijk verschillen. In het voorbeeld hier
is de afstand over de grond 0.5nm en bij een hoogte
van 3,000ft is de afstand vanaf de neus 0.6nm.

0.1nm verschil: 0.1 x 1.852 = 0.1852 oftewel 185
meter en dat is niet niks. Als je op 6.000ft pal bo-

ven het baken zit geeft de DME een afstand van
1nm aan terwijl je er pal boven zit.

Nu we een beetje gewend zijn aan het begrip af-
stand hebben we begrepen dat afstanden simpelweg
worden berekend door de snelheid van signalen te
nemen en die te vermenigvuldigen met tijd en dat is
het fundament van satellietnavigatie.

Daar gaat de volgende aflevering over.

Erik

zonnepanelen zijn bezig zich uit te vouwen.

Dit artikel is een omzetting van een tutorial video
die je hier kunt vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=6E_4jhFalXE
gemaakt door de EMBRY-RIDDLE Aeronautical
Universit, Daytona Beach Florida.
De artikelen in voorgaande Notams over de wer-
king van de Lycoming zuigermotor waren even-
eens gebaseerd op op YouTube filmpjes van
EMBRY-RIDDLE.

https://www.youtube.com/watch?v=6E_4jhFalXE


Dit is de vertaling van een artikel van
Austin Meyer, de oprichter van X-
Plane in PC-Pilot 138. Zie ook Notam
276:
hhttps://flightsimzeeland.files.wordpr
ess.com/2022/02/notam-220217-
276.pdf

De bomen: moeten bewegen in
de wind en meekleuren met de
seizoenen.

Videokaarten zijn in staat om een
indrukwekkende hoeveelheid ‘dreu-
nen’ te verwerken vandaag de dag,
dus waarom brengen we niet alles
wat zij in zich hebben ook naar bo-
ven om een werkelijk netelig pro-
bleem te helpen oplossen: bomen.
Er zijn heel wat bedrijfstakken, tak-
ken dus, waar we in zouden kunnen
duiken om het probleem van de bo-
men te tackelen en nu met versie 12
was het duidelijk dat we onze bo-
men weer opnieuw zouden moeten

X-plane’s F14-D ‘kicking de tyres
and lighting de fires’. Kijk even
naar de weerspiegeling van het
vliegtuig in het water op de baan.

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2022/02/notam-220217-276.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2022/02/notam-220217-276.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2022/02/notam-220217-276.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/12/notam-211216-274.pdf


planten en laten groeien omdat we
blijvend kritiek hadden op onze mo-
dellen. Dus hoe moest ik tot de kern
van het probleem komen en hoe zou
ik komen met bomen die nooit meer
weg zouden willen gaan? Ik huurde
een nieuwe programmeur in speciaal
voor deze klus en binnen een paar
maanden had Petr Bednár (grafisch
programmeur) het een en ander aan
ongelofelijke ‘stuff’ om te laten zien.
Berken, coniferen, naaldbomen en
nu op dit moment dat ik dit schrijf
heeft hij kapok bomen binnenge-
bracht en de Braziliaanse noten-
boom(?). Wat zijn dat eigenlijk?
Maakt niet uit, we hebben ze nu en
nog veel meer en het zijn allemaal
zeer gedetailleerde modellen. Petr
heeft ze aangenaam bewegend in de
wind ontworpen en veranderend
met de seizoenen. Nu is de verande-
ring met de seizoenen niet slechts
wat ik indertijd in die goede oude
tijd gecodeerd heb, met alleen maar
een zomer-, een najaar-, winter- en
voorjaartexture. Petr codeerde ‘la-
gen’ om de kleur van de bomen
voortdurend en met elke dag te la-
ten veranderen. Maar de codering
kijkt ook na in welk seizoen de bo-
men zouden moeten zijn… op elke
breedtegraad. Toeval is ingebouwd
in elke afzonderlijke boom zodat je
eventueel kunt starten in de groene
blaadjes tijd van het najaar in het
zuiden en dan koers zetten naar het
noorden voor wat herfstbladeren
sight seeing. Wat je moet doen is
precies op het juiste tijdstip in het
najaar te zijn om de herfstkleuren in
al hun glorie te zien. En doordat de
bomen worden ingeladen in de vi-
deokaart in een onmiddellijk be-

schikbaar formaat kunnen we mil-
joenen hiervan verwerken.

Volumewolken

Toen ik voor het eerst X-Plane ging
coderen terug in 1993, zag ik een
soort droombeeld voor me van drie-
dimensionale wolken met volume in
de simulator. Op dat moment in de
tijd natuurlijk nog onbereikbaar

maar het was wel waar ik van
droomde. Ik codeerde het toen zo
goed mogelijk: veel tweedimensio-
nale ‘opblaas’wolken en toen kwam
Ben Supnik langs en maakte ze veel
beter door ze in een ‘emmer’ van 3D
‘scrolling’ te gieten om zo de beste
detailweergave te bereiken maar de
hele procedure bleef tamelijk zwak.
Soms leek het op 2D posters van
wolken of je kon ook bij goed kijken

zien, dat de posters altijd roteerden
om ze recht van voren te zien. Je
kreeg de indruk in de film ‘De Tru-
man Show’ terecht te zijn gekomen,
de wereld die zichzelf steeds veran-
derde om een illusie te presenteren.
Voor X-Plane 12, zoals voor elk an-
der systeem in X-Plane was het tijd
om naar een hoger plan te gaan.
Dus hoe moesten we dat doen? Er
was slechts één antwoord mogelijk:

‘We hebben een 3D real weather grid ge-
maakt dat soepel mee verandert in ruimte

en tijd en een bijna niet te geloven volume
aan wolken met een volgens basisbeginse-

len verlichtingssysteem om het allemaal
weer te geven.’ Austin Meyer



volumetric clouds. Het terrein waar
je je dan begeeft is simpel. De wol-
ken moeten nu driedimensionale
volumes worden niet een bij elkaar
geharkte veelheid van 2D posters.
Dat is de enige manier ze te laten
werken als de echte wolken. Maar
hoe moesten we zoiets coderen?
Ben moest het mij uitleggen en nu
leg ik het jou uit. Dus we hebben nu
volumetric clouds. En hier is het hoe
we dit ervaren als we door wolken
vliegen in een licht vliegtuig. Ten
eerste proberen we natuurlijk om
wolken te vermijden.

- Als we vliegen volgens VFR moe-
ten we vermijden dat we in wolken
terecht komen om onze licentie te
behouden, niet dat iemand heeft
gezien dat we een wolk invlogen.
- Als we VFR-opgeleide piloten zijn
moeten we wolken in vliegen ver-
mijden om rechtop te blijven vliegen
in de wolk. Als we dat laten gebeu-
ren eindigt dat soms met uit de wolk
komen onderste boven vliegend en
met de snelheidsmeter in het rode
gebied.
- In bepaalde gebieden van de tem-
peratuur, bevatten de wolken water-
damp dat gaat opvriezen als het in
contact komt met ons vliegtuig (zie
de opmerkingen over icing verderop
in dit artikel).
- Het is bekend dat in stijgwolken
(convectie) een vliegtuig in zijn ge-
heel opgeslokt kan worden en dan
volledig in stukken kan verdwijnen.
De verschillende brokstukken wor-
den dan later wijd verspreid op de
plaats teruggevonden.
Dus wij zijn vaak erg oplettend om
een wolk invliegen te vermijden.
Duidelijk, we hebben drie opties om

wolken te mijden in de vlucht: er
onderdoor, erlangs en er overheen.
Er onderdoor lijkt een goede oplos-
sing totdat je terecht komt in een
echte, nare situatie als de wolken
erg laag zijn… misschien zelfs lager
dan de zendmasten voor onze mo-
bieltjes en heuvels en bergen waar
verandering van terrein zich zomaar
in de wolken kunnen voltrekken.
Een andere mogelijkheid is er om-
heen gaan. Maar naarmate je ze
meer nadert en ze je van alle kan-
ten inpakken of een barrière opwer-
pend tussen jou en je bestemming
kan dit tricky of zelfs onmogelijk
blijken te zijn.
De laatste mogelijkheid natuurlijk is
over de wolken heen gaan. Maar het
punt is dat ze zo hoog kunnen gaan
of dat ze op deze schaal zo groot
blijken te zijn dat hoe hoog je ook
klimt de top van de wolken steeds
boven je lijkt te zitten. En al snel als
je over de wolken wilt heen klimmen
kan je vliegtuig beginnen met kort-
ademig te zijn doordat het in de
buurt komt van zijn plafond met de
bovenkant van de wolken nog
steeds uitdagend boven je hangend.
Zoals een astronaut in de vroege
ruimteprogramma’s eens opmerkte
kort nadat hij orbit bereikte op on-
geveer zes miljoen voet: ‘nog maar
een paar duizend voet en dan ben ik
bij de top’.
Dus het spel wordt gespeeld op een
tamelijk kolossale schaal, wolken die
beneden je zakken, boven je uit
torenen en in allerlei niveaus en in
allerlei richtingen van je weggaan of
je mogelijk juist inpakken en zo je
mogelijkheden om door te vliegen
blokkeren. Je vliegtuig heeft zijn
begrenzingen in afdalen door het

De nieuwe Airbus 330 van X-Plane vliegend
beneden de nieuwe 3D volumetric clouds

Vooraanzicht van de X-Plane A330. Let
op de ver doorgevoerde detaillering op
de runway in de voorgrond en de in-
drukwekkende volumetric clouds in de
achtergrond.

‘De wolken moeten nu driedimensionale volumes
zijn niet een bij elkaar gebrachte hoeveelheid van
2D posters. Dat is de enige manier dat ze ook wer-
ken als echte wolken’ Austin Meyer.



begin van de grond, naar boven
door de grens van een airspace of
de grens van het klimvermogen en
rondom je door de verdeling van het
patroon. En alles bij elkaar genomen
komt er nog bij, bij die kolossale
schaal ervan, dat het bijna onmoge-
lijk gedetailleerd kan worden, com-
plex en 3D, ontelbare dalen vor-
mend, heuvels, gaten, openingen,
rotsen en nog meer manieren om je
aan de andere kant van de wolk in
een nog beroerdere situatie te plaat-
sen. Het kan werkelijk ingewikkeld
en moeilijk worden om uit te voge-
len wat je nu moet doen.
Bij het proberen deze volumewolken
voor de eerste keer in X-Plane 12 uit
te werken kreeg ik in de simulator
hetzelfde gevoel als ik in de realiteit
gevoeld had, proberen om je door
een enorme puzzel van pseudo toe-
vallige wolkenvormen heen te wer-
ken in een klein nietig vliegtuigje.

User controlled weer: 3D variatie

Oké, dus we hebben nu volumewol-
ken en lichteffecten volgens de ba-
sisprincipes om ze ‘aan te lichten’
samen met model van het gedrag in
de lucht dat ook werkelijk een wis-
selwerking heeft met de atmosfeer
rondom. Hoe gaan we nu al deze
‘new cool stuff’ inzetten?
In het menu voor het weer kun je
het gewenste weer invullen net zo-
als je altijd hebt gedaan, maar nu
elke keer dat je het weer invoert
gebruikt X-Plane dat ingevoerde
weer als leidraad om meteen het
weer in te voeren helemaal rondom
de uitgekozen regio en het daar ge-
middelde weer waarbij over grotere
afstand variatie wordt overgelaten

aan toeval. Op een dag met wolken
(speciaal bij gebroken stratus) zie je
onmiddellijk hoe het weer verandert
met de ruimte en je zo de mogelijk-
heid biedt om op zicht te klimmen of
af te dalen door de verschillende
lagen heen. De wind, het zicht en de
barometerdruk variëren allemaal in
de ruimte in drie richtingen (breed-
te, lengte en ook met variatie in
hoogte). Maar nu voegen we een
vierde dimensie toe: TIJD. In de
weer-interface kan je nu de condi-
ties invoeren voor langzaam of snel
verbeterende of verslechterende
weersomstandigheden en het weer
zal dan zonder haperen veranderen
naarmate de tijd verstrijkt. Nu ein-
delijk met deze vierde dimensie in
interpolatie van het weer kan je je-
zelf tegenkomen in die gekmakende
4D schaakpartij met Moeder Natuur,
zoekend naar de manier om te ko-
men waar je wilt zijn zonder het
weer dat een dodeljk effect kan heb-
ben je dwarsboomt. Ook de opna-
men die je kunt maken van de
opeen volgende veranderingen in
omstandigheden die je kunt instellen
zijn simpelweg episch te noemen.
Dus dat is even een topper in het

weer dat je hebt ingesteld, maar
wat met het weer dat je niet hebt
ingesteld? Dat komt nu…

Echt weer: de toekomst

Oké ik heb elke regel van deze co-
dering zelf geschreven en ik houd
van deze codering. Het real-weather
dat we in versie 11 hadden was zo
‘Meh’ (geluid van een schaap) en nu
met de volumewolken die we moe-
ten renderen (de texture invulling
populair gezegd) hoe zou het moge-
lijk moeten zijn om het niet hele-
maal opnieuw op te bouwen met de
best mogelijke data?
Zoals Tesla zijn eerste auto begon
met een Lotus en eindigde met nau-
welijks nog een enkel onderdeel van
de originele auto in hun uiteindelijke
product is er nauwelijks meer een
regel overgebleven van onze versie
11 codering. Als je het echt perfect
wilt hebben kan je niet alleen maar
langs de veilige kust blijven varen
met welk onderdeel je toevallig bent
begonnen. Dus laten we daarom
starten met de vereisten: het nieu-
we weersysteem zou global moeten
zijn, accuraat, voorhanden moeten

zijn zelfs ver van luchthavens die
weerberichten leveren, soepel ver-
anderen over afstand, soepel veran-
deren over tijd zodat er geen plotse-
linge sprongen of gaten zijn en nog
steeds zo goed mogelijk blijven wer-
ken ook als een van de stations zou
uitvallen. Toen zich eenmaal mijn
besluit gevormd had over de eisen
van deze missie was het duidelijk
dat fundamenteel elke regel van
onze oude systeem de vuilnisbak in
zou gaan en dat een geheel nieuw
systeem gemaakt zou worden om
dit te vervangen. Ik ben inmiddels
erg gesteld op dit systeem en hier is
hoe het werkt.
We beginnen met een driedimensio-
naal grid (patroon, raster) van data
(gegevens). Dit 3D grid bevat de
hoogten van het terrein (om te re-
kenen tussen temperatuurafwijking
van standaard en de actuele tempe-
ratuur aan het oppervlak, ja, ja,
vert.), windrichting en windsnelheid,
temperatuurafwijking van internatio-
nale standaard atmosfeer, dauw-
punt, zicht, bewolkingsgraad,
hoogte van de bewolking, turbulen-
tie in heldere lucht en neerslag voor
elke ‘cel’ in het grid. De afmeting
van het grid kan alles zijn wat ik
leuk vind, de code is zo sterk en
flexibel dat ik heel eenvoudig het
grid kan maken bij slechts één
graad breedte en lengte om het
weer precies goed te krijgen vlak bij
het vliegtuig, zes graden om het
weer te krijgen in het zichtbare ge-
bied waar je je bevindt, of de hele
planeet om de moeder van alle
weerkaarten te krijgen. Ik koos er-
voor om de regio 90 graden te ma-
ken aan een kant om zo allemaal
kwadranten te krijgen waar je met

De X-Plane F-14D. Opmerkelijk zijn de wolken in de achtergrond en de rea-
listische effecten van reflecties in het water op de baan.



het vliegen in  terecht komt op de
nieuwe weerkaart die ik maakte. Dit
is groot genoeg om een echt grote
kaart te krijgen maar die niet te veel
aanspraak maakt op het RAM-ge-
heugen. Als we het daarover heb-
ben, met een klein beetje logisch
denken over deze reeks van waar-
den die we denken tegen te komen
op de planeet aarde wordt elke
waarde daarboven gecomprimeerd
tot slechts één byte RAM per cel,
een kwart van de default die je zou
verwachten (??? Vert.). Dus nu heb-
ben we een fijne grote makkelijk te
re-sizen netjes gecomprimeerde
driedimensionaal grid voor het weer.

De rest van dit stukje over het weer
kan ik niet meer vertalen omdat het
mij boven de pet gaat. Ik ga door
met het laatste stukje over regen en
3D water en ijs. Vert.

Rain: 3D water en ijs

ik wil echte regen op de ruiten en
speciaal het voorruit en Sidney Just
(grafisch programmeur) levert dit.
Dus, het werkt als volgt: de regen-
druppels ‘kijken’ eerst naar de drie-
dimensionale geometrie van het
vliegtuig om de vorm van de voor-
ruit (windshield noemen wij dat), te
volgen. Oké, hier zijn de aanteke-
ningen Sidney die dit gedeelte co-
deerde:
het nieuwe regeneffect werkt door
eerst alle krachten die werken op
het glas te integreren daarbij inge-
calculeerd alle informatie over het
flight model. Dit betekent dat voor
elk deel van het glas we precies we-
ten hoe sterk de krachten plaatselijk
zijn en we ze als zodanig verwerken.

En dat maakt het ons mogelijk om
elke afzonderlijke regendruppel op
het glas te berekenen en op die
krachten voort te bouwen. Dit geeft
ons een grote HF (High Fidelity) in
de nabootsing van het water nu we
tegenwoordig alles weten over prop
wash en wind shadow evenals
krachten van versnelling die op het
glas werken en dit alles combineren
we om het water correct te laten
bewegen. Dus als je in de C172 zit
en het gas opendraait, gaan de re-
gendruppels op het windshield
whooshen (dit is de juiste techni-
sche term) als de lucht gaat versnel-
len door de propeller die snelheid
oppakt. En zo gaat alles op de voor-
ruit bewegen. Maar het water op de
ruit bij de randen beweegt toch
vooral nog door de zwaartekracht
want het oppervlak ligt nog in de
windschaduw van de propeller. Al
deze berekeningen worden gedaan
op de grafische kaart.

En zo gaat het nog even door hoe
dit allemaal gecodeerd is. Ik pak het
verhaal weer op bij ijsvorming. Vert.

Nu we eenmaal nat geworden zijn:
hoe zit het met het veel lastiger ge-
val van bevriezing op het vliegtuig?
IJS!

De omstandigheden waarbij zich ijs
gaat vormen zijn behoorlijk interes-
sant. Te warm in dan blijft vanzelf-
sprekend het water in vloeibare
vorm, het bevriest nooit op het
vliegtuig. Te koud en dan is alle
vocht in de lucht al bevroren, het
kaatst dan gewoon af op het opp-
pervlak. Dus voor ijsvorming op een
vliegtuig moet er een tamelijk inte-
ressante situatie zijn ontstaan: de
temperatuur moet beneden het
vriespunt zijn maar het vocht in de
lucht moet nog in vloeibare vorm
aanwezig zijn en op zoek zijn naar
kernen om te beginnen met kristal-
vorming van het water naar een
vaste vorm die wij ‘ijs’ noemen. Dus
als de temperatuur beneden het
vriespunt is maar niet te koud zodat
het nog net niet gekristalliseerd is
en er ook geen kernen gevonden
werden om de ijsvorming op te star-
ten dan zijn de condities bereikt

voor ijsvorming. Als je dan daar
doorheen vliegt zal je vliegtuig func-
tioneren als kern voor kristallisatie
en zal het water in de lucht onmid-
dellijk overgaan naar ijs op het mo-
ment dat het tegen je vliegtuig
botst, behalve wanneer je te snel
gaat. Als de snelheid een bepaalde
hoogte op de mach-1-schaal heeft
bereikt wordt de temperatuur op de
voorrand van de vleugel merkbaar
hoger dan de omgevingstempera-
tuur. Dit komt door het samendruk-
ken van de lucht door de botsing
met het vliegtuig (niet zozeer wrij-
ving met het oppervlak zoals vaak
wordt beweerd). Dit wordt stagnati-
on temperature genoemd. Dus toch
wel interessant, ijsvorming kan op-
treden bij temperaturen tussen -20°
en 0° C, niet kouder en niet war-
mer. En als je snel genoeg gaat om
een stijging van 20° op de voorrand
te krijgen wordt het nog een stuk
ingewikkelder voor het ijs om zich
op de rand af te zetten. Maar als dat
water dan doorstroomt naar een
kouder deel van de vleugel…
dus we hebben een redelijk model
voor ijsvorming hier maar wat moe-
ten we ermee? Ik heb wat onder-
zoek gedaan in hoeverre ijsvorming
lift en drag (weerstand) van de vleu-
gel beïnvloedt en kwam toen uit op
een paar tamelijk fascinerende ant-
woorden: het heeft helemaal niet zo
grote invloed, echt niet. Zeker er is
wat toename van de weerstand
maar niet genoeg onder gemiddelde
omstandigheden om bij een sterk
vliegtuig de boel in de war te sturen.
Hoe zit het met de afname in lift?
Ja, ook dat vindt plaats maar maar
niet genoeg om een vliegtuig in zijn
kruisvlucht tegen te houden, als dan

X-Plane’s A330 - klaar voor take-off. Belangrijk zijn de gedetailleerde en ver-
sleten stofweergaven (textures) op de startbaan en ook de subtiele lichteffecten.



eigenlijk een fractie van de totale lift
wordt gevraagd. Maar hoe zit het
met de toename van gewicht door
ijsvorming? Wederom, niet zo dra-
matisch als je zou denken want
vliegtuigen kunnen heel wat gewicht
hebben als ze eenmaal in cruise zijn.
Ze merken daar niet zo veel van.
Gewicht is de grootse vijand in de
take-off en de klim, niet in de
cruise. Dus is ijs minder gevaarlijk
dan we altijd dachten? Neen, het is
juist wel gevaarlijk. En hier is waar-
om. IJs brengt de stalling angle of
attack drastisch omlaag. Is normaal
gesproken je stall bij 15 graden an-
gle of attack? Oké met een stevige
hoeveelheid ijs zit je in een stall bij
de helft hiervan dus bij een angle of
attack van ongeveer zeven graden.
Dat is dus waar de ijsafzetting je
onderuit haalt. Hier het scenario: je
vliegt lekker door in de cruise en
dan krijg je ijsvorming. Het ijs ver-
groot de weerstand in de lucht en

verlaagt de snelheid van het vlieg-
tuig jijzelf of de autopilot brengt de
neus iets omhoog om op gelijke
hoogte te blijven bij een lagere snel-
heid. Het ijs voegt gewicht toe en
maakt het toestel langzamer door
de toegevoegde luchtweerstand. Jij
of de autopilot brengt de neus om-
hoog om op hoogte te blijven bij een
lagere snelheid. Het ijs voegt ge-
wicht toe waardoor meer lift nodig
is. Jij of de autopilot brengt de neus
omhoog om op hoogte te blijven bij
een lagere snelheid. Terwijl dit ge-
beurt gaat de stall angle of attack
drastisch omlaag naar ongeveer de
helft van normaal. Je kunt al zien
waar dit naar toe gaat… als de neus
steeds verder omhoog gaat en de
stall angle steeds verder omlaag
bereiken die twee factoren het kriti-
sche punt en raakt het vliegtuig in
een stall en al je normale technieken
om uit een stall te komen werken
niet meer zoals je verwacht had of

ze mislukken volledig. De stall zet
nu al in bij een angle of attack die
slechts de helft is van normaal.

Dit alles is nu allemaal nagebouwd
in X-Plane 12. Ik heb dit gedeelte
helemaal ontwikkeld om een rapport
over een ongeluk met een Lancair
Evolution die verloren ging te kun-
nen afronden, waar bijna zeker ijs-
omstandigheden de oorzaak was. Ik
kon de omstandigheden in X-Plane
nabootsen. De radar tracks die wa-
ren vastgelegd kwamen perfect
overeen.

Austin Meyer, oprichter van Laminar
Research van X-Plane



Gek wordt je ervan, van labels
bij vliegtuigen in Little NavMap

Terwijl je het gewoon uit kunt zetten al die tr… op
je kaart. Gradus Hageman legt uit hoe.



Beste Piloten,

Naar aanleiding van een ingezonden brief in de recente Notam Flightsim Zee-
land.
Als ik de inhoud van deze brief samenvat komt het neer op de vraag “Wan-
neer en welke labels zie ik bij mijn vliegtuig, MultiPlay en IA verkeer”?
Labels naast een vliegtuig.
Labels zijn een onderdeel van de mapinformatie die we graag willen zien. La-
bels, vliegvelden, navigatie bakens waypoints , ILS veren, MSA sectoren, hol-
dings, windveren en weericonen etc. kunnen de map vullen zodat we
informatie kunnen opnemen.
Al deze informatie moet een plekje krijgen op de map. We zien al snel dat te-
veel informatie, desinformatie is. Teveel detail en het is niet meer duidelijk
wat je wilt zien. Daarom kun je de mapinformatie van LNM naar je hand zet-
ten. En dat is maar goed ook want dit beeld maakt je niet gelukkig.
We moeten keuzes maken. Informatie die we niet nodig achten zetten we
“uit” zodat er ruimte komt voor de informatie die je wenst.
Zoals hierboven geschreven, is een label slechts een onderdeel van de vele
features die we kunnen manipuleren op de map.
Veel van de technieken hier beneden is van toepassing op de alle informatie
op de map. In veel van de gevallen kun je het woord “label” veranderen in
“informatie op het scherm”.
Maar we gaan nu inzoomen op Labels naast vliegtuigen in het bijzonder.

Belangrijk te weten betreffende labels naast het vliegtuig:
1: Gebruiker bepaalt welke info hij/zij als labels bij het vliegtuig wil zien.
Eenvoudig een vinkje plaatsen.
2: Alleen informatie die beschikbaar is kan als label worden getoond. Een
korte uitleg.
3: Gebruiker heeft invloed op het verschijnen van deze labels. Is van toepas-
sing op veel features van LNM.

1: Gebruiker bepaalt welke info hij/zij als labels bij het vliegtuig wil zien.
Eenvoudig een vinkje plaatsen
Als gebruiker kun je bepalen (toestaan of uitsluiten) welke labels zichtbaar
zullen zijn. Voorbeeld: Als ATC`er wil je graag zien welke heading de “MP” pi-
loten vliegen, als piloot is dit niet nodig want dat zie je op je RMI. Zo ontstaat

er een behoefte die afhankelijk is van de toepassing. Dus vinkjes zetten wat je
wenst.
Klik - Gereedschappen  – Opties, kies het tabblad  “Map Display Labels”dan
zie je oa. de plaat zoals op de volgende pagina.

In het rechter gedeelte kun je aangeven welke “labels” bij jouw vliegtuig (user
aircraft) of die van AI, Multiplay en Online vliegtuigen getoond worden. Sim-
pel een vinkje plaatsen.
Hièr geef je dus aan welke labels naast het vliegtuig terug kunnen komen. Let
op: niet alle informatie is altijd direct zichtbaar. Maar “niet aangevinkt” en je
zult het zeker niet terugzien op de kaart.

2: Alleen informatie die beschikbaar is, kan als label worden getoond. Een
korte uitleg.
Als je op de Apron staat of naar de baan taxiet (je eigen vliegtuig of AI-MP-
0nline verkeer), dan zijn de vlieghoogte/richting, om maar een paar labels te
noemen niet beschikbaar omdat de data er nog niet is. Deze labels zijn dan
verborgen.
Little Nav Map probeert de gebruiker te faciliteren door zelfstandig een prio-
riteit te geven aan informatie.  Zo is het mogelijk dat je het vliegend verkeer
(dynamisch) in de lucht wel op de kaart (map) ziet, maar niet het (statische)
taxiënde of stilstaande verkeer op het veld. Deze prioriteit kun je niet aanpas-
sen (wel beïnvloeden). Dit is ingebakken in het programma. De reden hier-
voor is dat er keuzes gemaakt moeten worden betreffende de leesbaarheid
van de kaart.
Daarom zul je statische vliegtuigen pas na een bepaalde zoomfactor of detail-
lering op het veld kunnen waarnemen.
De eerste stap in het tonen van labels op de kaart is punt 1, daarna ga je naar
punt 3 voor meer mogelijkheden.

3: Gebruiker heeft invloed op het verschijnen van deze labels. Is van toepas-
sing op veel features van LNM.
Je hebt feitelijk 2 handvatten die je kunt gebruiken om de aangegeven labels
wel of niet zichtbaar te krijgen.
Dat wordt gedaan met de A “detaillering aanpassen” en de B “zoomfactor”.





Handvat A: Detaillering aanpassen.

Status van het detail.

Door bovenstaande knoppen in te drukken (of met de muis) dwing je LNM
meer of minder details te tonen. De status waarin LNM de details toont
wordt onderin het scherm zichtbaar. Kijk naar de 2 foto’s hieronder en merk
op dat rechtsonder in elke foto de mate van detaillering aangegeven staat. De
eerste foto toont detail-1, de tweede foto detail-normaal. Dit is ook de reden
dat de bovenste foto geen statisch verkeer weergeeft en de onderste foto
wel. De detaillering gaat van +5 naar -2. (vanaf versie 2.7.7)

twee plaatjes met verschillende informatie. De eerste geen grondvliegtuigen,
de tweede wel. De zoomfactor is dezelfde.

Handvat B: Inzoomen en uitzoomen

Met deze handelingen
kun je inzoomen op de
kaart. Als je inzoomt
neemt automatische de
detaillering van de map-
features (labels) toe.
Zoom je uit, dan wordt
de detaillering automa-
tische minder. Deze
handeling staat los van
optie A. Soms moet je
dieper inzoomen voor-
dat je effect ziet. Hier-
onder 2 plaatjes waarbij
de detaillering gelijk is
maar de zoom factor
gewijzigd. De linker foto
is ingezoomd op 29nm,

de rechter op 14.7nm. Het resultaat is dat de labels van het vliegtuig zicht-
baar worden op 14.7nm.

A en B combineren.
Door nu deze 2 parame-
ters A en B te combine-
ren kun je de gewenste
informatie op je scherm
zien. Hiernaast een
plaatje waarbij je zelfs

op een zoomafstand van 59nm en met “Detail Normaal” de labels naast het
vliegtuig kunt zien. Alles heeft een prijs, bij hogere
detailleringen wordt LNM merkbaar langzamer.

High Fly, Gradus



Ed Cornelissen vertelt…
Wordt de opvolger van P3D/FSX > X-Plane, MSFS2020,…?

• Prepar3D en FSX – een paar gebruikskenmerken
• Een vluchtontwerp wordt nu gemaakt op basis van P3D/FSX

(Vluchtplan tekst: vluchten worden getest zonder toegevoegde
scenery. Data: P3D, LNM en WikiPedia).

• Voor nieuwe vliegers is de benodigde theoretische en prakti-
sche FS-kennis goed aan te leren ook voor de MP’s.

• Bijna alle ILS- en Navaidfrequenties en procedures worden
door de FS’s begrepen.

• Vluchten kunnen volledig uit de hand worden gevlogen, met
b.h.v. de automatische piloot of door een navigatiesysteem
aan boord.

• Aan P3D/FSX geef je een vertrekpunt op waarna je eenvoudig
de vluchtplan routelijnen kan volgen (LNM).

• Deze simulators zijn niet te moeilijk in gebruik maar zijn he-
dendaags matig realistisch in scenerykwaliteit en vliegbele-
ving.

• MSFS2020 - een paar gebruikskenmerken
• Ik heb geen X-Plane gebruikerservaring.
• Beide simulators benaderen de realistische werkelijkheid voor

zowel scenerykwaliteit als het gedrag en functioneren van de
vliegtuigen.

• FS2020 heeft 3 ondersteuningsopties: Alle hulp, Middenweg,
Levensecht.

• ‘Alle hulp’  is uitgebreid en complexer dan P3D en FSX instel-
opties.

• ‘Alle Hulp’ heeft veel ondersteunende functies die handig en
irritant zijn.



• Er zijn veel instelmogelijkheden om deze functies
Aan/Uit/Anders te zetten.

• Artificial knowledge (AI) is handig, maar de vliegrichting kan
plots wijzigen.

• Voor goede beheersing van je vliegtuig moet je de belangrijk-
ste instellingen begrijpen. Taalkeuze is aanwezig maar de NL
vertaling is soms verwarrend.

•
• ILS afbouw en Navigatie generaties
• In 2020 kon je net zoals bij P3D/FSX alle ILS en Navaids gebrui-

ken maar nu vaak niet meer, de melding No Data staat dan op
het consolescherm.

• ILS check: Zet vliegtuig in een ILS veld en controleer op No Da-
ta.

• Er wordt overgestapt naar prestatie gebaseerde navigatie
RNAV en RPN.

• NU : huidige navigatie, gebruikt navigatiehulpmiddelen op
de grond.

• RNAV : Area navigation      - a non-precision-based method
• RPN : Required navigation performance  - prestatiegeba-

seerde navigatie

• RNAV versus ILS
• RNAV is gebaseerd op GPS, satelliet en VOR, ILS is slechts een

richting landingssysteem dat volledig op de grond is geba-
seerd.

• Tegenwoordig omvat de RNAV-paraplu veel verschillende
technologieën, van GPS / GNSS-satellietsystemen tot VOR- of
DME-systemen op de grond.

• Verschillende technologieën hebben verschillende precisie-
standaarden.

• Standaardisatie is geïntroduceerd voor welke RNAV-technolo-
gie kan worden gebruikt. Voor IFR-operaties is dit vooral rele-
vant.

• Instrumentnaderingen
• Deze worden onderscheiden in “Precision” en “Non-Precisi-

on”.
• Precision wil zeggen dat instrumenten zowel hoogte t.o.v. het

glijpad als plaats t.o.v. het spoor naar de locator aangeven.
• Non-Precision wil zeggen dat alleen horizontale (=laterale)

koersinformatie aanwezig is.

• Vluchtplan met RNAV Approach
• RNAV Approach heeft verschillende notities: RNAV 33 met

(ZXY).
• De Y vereist GPS om de TAA te gebruiken en de Z gebruikt

conventionele Navaids om deel te nemen aan de nadering. In
sommige gevallen kan de Z RNAV (GPS) zijn en de Y RNAV
(RNP)



• Vliegtuignavigatiesystemen die geschikt zijn voor RNAV
• Airbus A32neo MCDU
• Daher TBM 930 G3000 Garmin
• Cessna 172 Skyhawk G1000 Garmin

• Navigraph – Laatste Navdata cycle 2201 – FS2020 cycle =
2003

• Navdata updates worden ~maandelijks uitgegeven bij een
abonnement.

• Vluchtplanners (LNM,…) en vliegtuignavigatiesystemen beho-
ren dezelfde cycle update’s te gebruiken. Niet geabonneerd
(€10,-/mnd) = oude update’s



• Gevolgen oude Navdata’s
• Vliegtuignavigatiesysteem laadt LNM vluchtplan met verschil-

lende navdata, de vliegtuigroute is dan mogelijk niet gelijk aan
het LNM vluchtplan.

• Dus altijd vooraf de vlucht de vliegroute controleren op het
vliegtuig- navigatiescherm controleren wijzigingen.

• Voorzichtige conclusies en vragen

• P3D en FSX
• Vluchten kunnen eenvoudig en complexer worden gevlogen.
• Simulators raken steeds verder verouderd t.o.v. de nieuwe ge-

neraties.
• Moeten we ons geleidelijk gaan voorbereiden op overstap-

pen?

• MSFS2020
• Bij ‘Alle Hulp’ moet al nieuwe en meer simulator kennis wor-

den aangeleerd.
• Voor de nieuwe navigatie methoden moet kennis worden

aangeleerd.
• Vooraf een vlucht zal meer voorbereidingstijd vragen.



MSFS 2020 Ameland, freeware


