
U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of om-
dat u zich heeft aangemeld voor
de werkgroep Flight Simulator van
de HCC afd. Zeeland. Kijkt u ook
eens op: https://flightsimzeeland.
word press.com/  Contact/kopij
naar: eriksonja2 @zeelandnet.nl
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F L I G H T S I M  Z E E L A N D

GPS, Global Positioning
System
eigenlijk gewoon sterretjes
schieten maar dan anders. Afle-
vering 3 in de reeks.

Actieradius & Altitude boog

De maandelijkse (?) bijdrage
van Gradus Hageman over Little
Navmap.

Just Flight’s 146 Profession
de fluisterjet landt in Micro-
soft Fligth Simulator
De tweede study sim voor
MSFS 2020 na de CRJ 550/700.
Reken maar dat je hier je han-
den aan vol hebt ook omdat het
nog ouderwets steam gauges is.

MSFS2020  BAe146  Just Flight
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Verslag GA-bijeenkomst 16 juni j.l.

Geinspireerd door het mooie weer vroeg ik naar vakantievluchten.
Wie heeft een herinnering aan een vlucht die hij ooit maakte? En wil
je daar een leuke mp van maken? Vliegen boven een gebied waar je
'iets mee hebt ' is altijd leuker. Nu hebben we niet te klagen want
Ed produceert de ene na de andere interessante vlucht. Toch wor-
den jullie uitgenodigd ook eens een vlucht samen te stellen. Gewoon
proberen en het komt goed.
Nu we er toch waren, pakten we een aantal leuke vraagstukjes beet, zoals: kan
2020 overweg met het z.g. extended desktop? Dus kan een scherm van 2020 un-
docked en op een tweede beeldscherm gezet worden? Na wat heen en weer ge-
schuif en een herhalingsoefening beeldschermeigenschappen bleek het allemaal te
werken. Een naastliggend onderwerp is dan het gebruik van ALT ENTER en wat er
dan gebeurt. Als eerste uiteraard dat we wisselen tussen Full screen en Windowed.
Maar er gebeurt meer: er is een flink verschil in framerate en dat heeft mogelijk te
maken met de toepassing van DirectX. Wie hiervan het fijne weet, melde zich!
Een volgend onderwerp was Previous Flight. We kennen het uit vorige versies van
FS, dàn was het weer weg en dàn kon met FSUIPC die functie weer gebruikt wor-
den. Wat is het? Het komt erop neer dat je de simulatie start waar je het de vorige
keer hebt achtergelaten. Nu is 2020 niet bepaald een 'snel even opstarten' sim. We
hadden het er al eerder over..We hebben tevergeefs gezocht; maar Previous Flight
zetten we ook op de wishlist.
Een laatste 2020 issue is het on/offline schakelen. In eerste instantie lijkt het ge-
compliceerd en voor meerdere uitleg vatbaar. Ook de toestand waarin 2020 dan
wordt uitgezet heeft invloed. We experimenteerden wat; we ontdekten geen fout in
het menu maar het was toch leerzaam.
Jan Kerkhoven had een probleem met de aansturing van de 737 CDU/FMC in 2020.
We zagen dat zowel in cockpit als in cameraview de CDU goed benaderbaar was.
Wel had Jan een andere melding op de eerste en bovenste CDU regel. We gingen
alle mogelijkheden na en concludeerden dat een nog niet uitgevoerde update een
verbetering moet gaan geven.
Een al langer lopend onderwerp is het gebruik van SID en STAR in onze mp's. Er
zullen altijd verschillen blijven. We hebben niet allemaal dezelfde versies. Het komt
dus voor dat iemand met een andere procedure vliegt dan op het vluchtplan staat.
We maken daar geen probleem van. We spreken af dat in een vluchtplan een SID
wordt 'aanbevolen' en een STAR 'te verwachten' is. Bij grote verschillen dit even
melden bij ATC. Mocht er door individueel gebruik van 'real wheather' een conflict-
situatie ontstaan dan neemt ATC het heft in handen.
Naast Zibo voor XPlane is ook FlyByWire voor 2020 goed bezig met het uitbrengen
van Airliners. Pim vroeg wie er met de A320 vliegt. Wie weet komt er t.z.t. een
leuke presentatie uit voort.
Als u dit leest is de laatste AL bijeenkomst voor de vakanties geweest en volgt nog
de laatste GA bijeenkomst op 21 juli. Wij komen weer bij elkaar op 15 september
voor weer een GA meeting. Maar we zijn niet eenkennig dus er zullen ongetwijfeld
ook AL onderwerpen zijn. De multiplayer internetvluchten gaan gewoon door.
Iedereen een fijne vakantieperiode gewenst en tot 15 september in Arendskerke.

Ron.

Verslag Airliner-bijeenkomst 7 juli j.l.

Eigenlijk zijn er drie categorieën flightsimmers. Ten eerste de sim-
mers die zoveel mogelijk computers aan elkaar knopen. Als je nog
een computer over hebt geef hem dan aan hen. Er bestaat geen
grotere uitdaging dan al die computers netjes in de pas te laten
lopen. Eigenlijk veel moeilijker dan het vliegen zelf en daarom veel
leuker, tenminste voor deze categorie. Maar zomaar meerdere
computers aan elkaar knopen, wat is de zin daarvan. Je zult er dus
iets bij moeten verzinnen, bijvoorbeeld een complete en werkende cockpit van de
737. Dan kan je lekker aan de bak. Of een flightsim waar de cockpit niet het pronk-
stuk is maar het beeld op het ‘doek’. Ik heb schermen gezien die vijf meter lang
zijn en dan rondgebogen en met drie projectoren die het beeld op het scherm
brengen. Reken maar dat je dan het koppelen van meerdere computers ook moet
overwinnen. Niets is mooier dan de ruimtelijke beleving hiervan.
De tweede categorie is misschien wel de gelukkigste: de low and slow vliegers.
Niets mooiers dan een 1500ft boven de grond te vliegen op lage snelheid in een
ultra light ‘ding’ zoals de Whittaker MW6 voor MSFS2020 (Rikoooo). Een hoogdek-
ker met alleen maar een paar stangen in je gezichtsveld. Maar zonder cockpit dus
een beetje koud. Met de nieuwe flightsim van Microsoft is dit een happening. Zo
mooi hadden wij het nog niet. En je kunt gewoon van een klein platform opstijgen,
een baan is niet nodig. Vindt ATC niet leuk maar er zijn zoveel mensen die iets niet
leuk vinden.
Misschien de interessantste categorie is die van de verzamelaars. Die de verleiding
niet kunnen weerstaan om steeds nieuwe vliegtuigen en scenery en utilities te in-
stalleren. Zeg maar een verslaving. Maar niet een die ten koste van je gezondheid
gaat. Wel ten koste van je portemonnee, maar dat moet iedereen zelf weten. Ik
kom daar zo op omdat Ron niet aanwezig was deze avond en het praatwerk was
overgedragen aan Carlo. En Carlo ging los. Nu heeft Carlo ook iets te vertellen en
iets te laten zien dus vervelend is dat niet. Zeg maar het was machtig interessant.
Elke keer vooral op airliner bijeenkomsten duikt weer hetzelfde probleem op. Pro-
gramma’s/apps die niet meer met elkaar willen samenwerken, foutmeldingen dus.
Dit keer was het FSUIPC. Een foutmelding dat FSUIPC niet wilde werken met de
nieuwe Microsoft flight simulator. De laatste update binnengehaald? Moet dat dan?
Ja, dat moet. Dat werd dus opnieuw installeren. Dan vraagt het programma om de
validatie-code. Goh. Waar heb ik die ook al weer? Of een nieuwe code kopen? Nee,
is niet nodig. En dat alles had je voor kunnen zijn door de updates goed bij te hou-
den. Vroeger moest je daarvoor zelf op zoektocht gaan, tegenwoordig hebben veel
programma’s een speciale app die je in je computer kunt zetten en dan wordt je
gewaarschuwd.
Carlo heeft als standaardprocedure elke keer als hij de flightsim opstart om al die
update-apps te checken en aangezien hij ongeveer 200 add-ons heeft is hij wel
even bezig, maar geen problemen over niet willen samenwerken. 200 Add-ons! Dar
zei ik dus: Carlo is een echte verzamelaar. Het is altijd leuk en spannend nieuwe
software te proberen en zo raakt je computer vanzelf vol. Geeft toch niet, geheu-
gen kost bijna niks tegenwoordig.
Carlo liet ons ook het verschil zien tussen een Google maps en een Bing onder-
grond in MSFS2020 in de Grand Canyon. Boeiend.
Erik.



GPS, Global Positioning System.
In Notam 273 https://flightsimzeeland.files.word-
press.com/2021/11/notam-211118-273.pdf en in
Notam 278 https://flightsimzeeland.files.word-
press.com/2022/04/notam-220421-278.pdf hadden
we het over platte navigatie. Navigatie in het platte

vlak, gewoon op de kaart. In wezen vrij simpel: je
vliegt of vaart van baken naar baken of van boei
naar boei. Op de kaart staan die bakens en kan je de
te sturen koers uit de kaart lezen met behulp van
een koersliniaal of plotter. Deze hier rechts is voor

https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/11/notam-211118-273.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2021/11/notam-211118-273.pdf
https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/2022/04/notam-220421-278.pdf
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jachies (jachtjes), voor vliegen gebruikten ze een
meer compact model. Gebruikten ze, inderdaad,
met de kaart op schot en dan die plotter op de kaart
leggen en met een potloodje je peiling intekenen,
het werkt niet. Het gaat te snel daarboven in de
lucht en je knieën vormen geen goede kaartentafel.
We weten inmiddels uit de vorige afleveringen hoe

het wel werkt.
Maar dat is allemaal navi-
geren in het platte vlak en
dat werkt zolang we ba-
kens in de buurt hebben.
Als dat niet het geval is
moeten we overstappen op
astro-navigatie of gps-na-
vigatie en in wezen zijn die
twee hetzelfde. Vroeger
(daar gaat hij weer) ging je
dan een sterretje schieten
of een zon schieten met
behulp van een jacobsstaf
of later een sextant. Een
klassiek voorbeeld is het
schieten van de Poolster.
Voor het bepalen van de
geografische breedte op het
noordelijk halfrond zou
men de hoek kunnen meten
tussen de Poolster en de
horizon. Aangezien de
Poolster vrijwel boven de
noordpool staat en bij be-
nadering oneindig ver weg,
is de hoek die de ster
maakt met het horizontale
vlak ter plaatse gelijk aan
de breedtegraad. Met een
sextant is dit meetbaar en
zodoende weet men de

breedtegraad en dus hoe noordelijk men zit. Dit
noemt men poolshoogte nemen (Wikipedia). Stel
men zit op de 53ste breedtegraad (Amsterdam afge-
rond) dan is die breedtegraad een cirkel om de aar-
de heen. Ga die cirkel niet zoeken in de
werkelijkheid want hij bestaat niet, hij bestaat in
ons hoofd. Maar dan weten we nog niet veel. Of we
nu in Amerika zitten of in Europa. We hebben de
breedte maar moeten nog de lengte hebben. Laten
we eens een breedtegraad hoger gaan zitten, hier
aangeduid met de oranje pijl. Is dat de poolcirkel?
Ik weet het niet. Maar ik heb die aangenomen pool-
cirkel kunnen bepalen met het schieten van de pool-
ster. We gaan nog een tweede ster schieten en dat
zie je ook hierboven. De hoek die je kunt uitlezen
op je sextant vormt als je die op de kaart intekent
een cirkel. Ook een cirkel net zoals die poolcirkel.
En die twee cirkels kruisen elkaar op twee plaatsen
(de groene rondjes). Ja, oké, maar op welke van de
twee zitten we nu? Nou, je houdt ook je platte navi-
gatie bij (gemeten snelheid gestuurde koers, enz.)
met om de zoveel tijd een gis dus je weet ongeveer

waar je bent. Daardoor zal het niet moeilijk zijn te
bepalen om welke van de twee punten het gaat. De
rest van ingetekende lijnen behoren tot een reken-
methode om je positie exact te bepalen want je zult
dit moeten uitvoeren op een kaart, op een echte glo-
be wordt dat wat moeilijk. Daar is die rekenmetho-
de voor. Voor de duidelijkheid hierboven nog even
de cirkels die ik kan zetten als ik twee hemellicha-

men heb gescho-
ten met de
sextant. Trek je
van de tekst en
de cijfertjes niets
aan. Het gaat al-
leen om de pun-
ten Z1 en Z2. Je
bevindt je op een
van de twee. En
ook niet er tus-
senin of zo.
Als ik nu nog
een derde ster

Jacobsstaf



erbij pak wordt mijn positiebepaling meteen al veel
beter. Ik heb dat begrip van de cirkels die elkaar
kruisen nog even in een plat vlak weergegeven nu
met satellieten. Het eerste plaatje zijn de cirkels van
twee satellieten die we hebben ontvangen, die we
onder een bepaalde hoek hebben ‘gezien’. Hierbo-
ven zie je drie satellieten in een plat vlak weergege-
ven. Je ziet dat er maar één plek is overgebleven
waar wij ons kunnen bevinden en dat is de groene

stip. Die rare frutsels in het midden van de cirkels
zijn gebouwen, gebouwen waarin een gps-ontvan-
ger ligt (dat zat nu eenmaal in het gekozen plaatje).
En links onderaan de situatie weergegeven in de
ruimte dus in 3D. Er komen drie cirkels voor in dit
plaatje: een rode, een groene en een paarse. De gps-
ontvanger op aarde moet wel de satellieten kunnen
‘zien’ anders kan hij geen hoekmeting doen. Maar
hij maakt ook geen hoekmeting meer maar een af-
standmeting. Daarover straks meer.

Navigatiesatellieten zijn eigenlijk net sterren maar
dan anders. Ze zijn afgeschoten een keer en hebben
daarna een baan aan de hemel ingenomen. Het zijn
geen geostationaire satellieten die nauwkeurig mee-
draaien met een vaste plek op aarde. Deze commu-
nicatiesatellieten (b.v. voor de televisie) hebben een
vaste plek ten opzichte van de aarde anders zou het
afstellen van je schotel bewerkelijk worden. Sterren
hebben een vaste plek aan de hemel, ze staan stil
(nou, niet helemaal). Met een satelliet is dat anders.
Ze blijven in een vaste baan om de aarde doordat in
die baan er een evenwicht bestaat tussen middel-
punt vliedende kracht en de aantrekkingskracht van
de aarde (zwaartekracht). Zonder de snelheid die de
satelliet heeft zou hij terugvallen op de aarde. Navi-
geren met satellieten levert veel rekenwerk op door
het continu bewegen, de snelheid van de satelliet,
maar gelukkig hebben wij computers tegenwoordig.

Het GPS systeem (Global Positioning System is de
Amerikaanse versie van het Global Navigation Sa-
tellite  System ook wel geheten GNSS (weer een
moeilijke afkorting ontrafeld).
Zoals hierboven gezegd werkt het GPS-systeem
niet met hoekmeting maar met afstandmeting, vol-
gens de formule snelheid x tijd = afstand, het prin-
cipe dat wij bij dead reckoning al hebben toegepast.
In je ontvangstapparatuur kan de tijd dat het signaal
werd verzonden vanuit de satelliet worden vastge-

legd. En ook de tijd van ontvangst. Het verschil in
tijd x de snelheid van het signaal (= de snelheid van
licht) levert je de afstand op ten opzichte van de
satelliet. Dan pakken we er nog een tweede satelliet
bij en dan een derde, net zoals eerder deden met de
sterren. Maak je geen zorgen het kastje aan boord
regelt dat allemaal voor ons. Dus, of we dit nu be-
reiken met hoekmeting of met afstandmeting, het
resultaat is hetzelfde, want als de afstand tot de sa-
telliet bekend is kunnen we die afstand in de passer
nemen en een cirkel maken waarop wij ons moeten
bevinden. Met drie satellieten hebben we dus een
2D plaats op aarde gevonden waarmee we een
LNAV kunnen opzetten, een laterale navigatie.
Willen we een 3D plaatsbepaling hebben dan moe-
ten we nog een vierde satelliet erbij halen, nou ja
neem er dan nog een vijfde bij om eventuele ‘fout-
jes’ eruit te halen. Het gps-systeem is zo opgezet
dat je te allen tijde vijf satellieten ontvangt (moet
ontvangen).
Als er meer dan vijf satellieten worden ontvangen
worden deze eveneens meegenomen in de bereke-
ningen teneinde een zo exact mogelijke plaatsbepa-
ling te krijgen. Het maken van die extra bereke-
ningen om het signaal van de satellieten te checken
heet RAIM: Receiver Autonomous Integrity Moni-
toring. Om de RAIM berekening te kunnen uitvoe-



ren moet de ontvanger minimaal vijf satellieten
kunnen zien. Als het niet lukt de RAIM-check uit te
voeren komt de ontvanger met de mededeling
RAIM NOT AVAILABLE. Dat kan dus zijn door-
dat er te weinig satellieten worden ontvangen maar
het kan ook zo zijn dat de satellieten in een te on-
gunstige configuratie ten opzichte van elkaar staan.

GPS Errors

Er kunnen zich verschillende GPS-fouten voordoen.
Bij voorbeeld als er minder dan 24 satellieten in
functie zijn dus dat er satellieten zijn uitgevallen.
Weliswaar is het signaal van vijf satellieten vol-
doende maar welke satellieten er op een bepaald
moment gebruikt worden verandert continu.
De antennes van het vliegtuig kunnen worden afge-
schermd door bergachtig terrein.
Of door de structuur van het vliegtuig als het helt in
een bocht.

En dan zijn er nog wel een paar. Ik heb hier een
plaatje afgedrukt waarop ze zijn vermeld maar zo
langzamerhand zijn we dan het vakgebied van de
flight simulator aan het verlaten. En dan zijn er nog
wel een paar in de echte wereld. Veel interessanter

is de Selective Availability. Een fout in het systeem
die er expres is ingezet door het US Department of
Defense. Die ‘fout’ werd eruit gehaald op 1 mei
2000 maar kan er weer in gebracht worden op elk
moment dat het Department of Defense dat nodig

vindt. Het is duidelijk waarom: zorg ervoor dat de
plaatsbepaling voor alles dat richting de US kan
vliegen of varen van vijandige staten, of groeperin-
gen die een directe bedreiging vormen er stevig
naast komt te zitten.

Als we alle fouten in plaatsbepaling bij elkaar op-
tellen komt de fout neer op 15 meter plus of min.
Dat wil zeggen dat we niet exact de plek kunnen
bepalen maar dat wij ons bevinden in een ‘ballon’
van 15 meter (of 30?) en dat is niet alleen in het
platte vlak (de laterale navigatie) maar ook in de
hoogte. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor
ons, bijvoorbeeld bij een landing. Toen de bewust
aangebrachte fout er nog in zat was dat plus of min



100 meter. En dat is beslist te veel om wat je hoogte
betreft bij een landing op de GPS te vertrouwen.
Trouwens die ballon van 15 meter is ook nog vrij
groot. Dan zal je voor het laatste stukje naar de
baan beslist goed zicht moeten hebben. Het is lo-
gisch dat men naarstig op zoek is geweest naar
methoden/systemen om de plaatsbepaling met GPS
steeds nauwkeurig te maken vooral voor de hoogte-
bepaling. Eerste vereiste natuurlijk is een voldoen-
de aantal satellieten. Voor het bepalen van de
hoogte heeft men ‘laagstaande’ satellieten nodig en
men heeft veel mogelijkheden tot checken, tot cor-
rigeren nodig. Die veel grotere nauwkeurigheid

wordt bereikt met WAAS, Wide Area Augmentati-
on System. Door WAAS wordt die bel waarin wij
vliegen teruggebracht van ongeveer 15 meter naar
ongeveer 3 meter en dat is natuurlijk heel goed. Zo
goed eigenlijk dat men in de US begonnen is met
het afschaffen van ILS-apparatuur (duur!) en dus
ook ILS-landingen.

Als het signaal van de satelliet de aarde bereikt
wordt het ‘gemonitord’ (Nederlands woord toch?)
door Wide Area Reference Stations op de grond (de
gele stations op de afbeelding op de volgende pagi-
na). Die grondstations analyseren het signaal en stu-
ren de gegevens door naar Wide Area Master

Stations (de rode stations). In de master stations
wordt een correctie berekend die dan weer omhoog
wordt gestuurd naar een van de geo-stationaire sta-
tions (satellieten) speciaal gemaakt en gelanceerd
voor dit doel. Zij verzenden dan de correctie op de-
zelfde L1 frequentie als het reguliere GPS-signaal
(bent u er nog?). Elke ontvanger die de WAAS ap-
paratuur heeft ingebouwd zal dan de correctie mee-
nemen in de berekeningen voor de plaatsbepaling…
een samenvatting letterlijk overgenomen uit Wiki-
pedia levert het volgende op:

3 meter



Wide Area Augmentation System (WAAS) is een
navigatiesysteem, bestaande uit een aantal grond-
stations en een aantal geo-stationaire satellieten.
De functie van WAAS is het verhogen van de be-
schikbaarheid en nauwkeurigheid van de plaatsbe-
paling met het global positioning system (gps) en
het verhogen van de integriteit van gps. Verhoging
van de nauwkeurigheid gebeurt met behulp van cor-
recties. Deze worden via de geostationaire satelliet
naar de gebruiker gezonden op dezelfde frequentie
als het L1-signaal.

Dat is bij elkaar een hoop informatie waar we niets
mee opgeschoten zijn, of wel? Het is net politiek.
Soms is er geen touw aan vast te knopen. Maar we
zijn wel een flink stuk opgeschoten: de bel waarin
we vliegen is teruggebracht van 15 naar 3 meter en
dan worden landingen zonder hulp van ILS-installa-

ties ineens interessant. RNAV-approaches dus. En
daarover is nog een boel te vertellen. Nou ja, de
volgende keer misschien.

De FAA heeft er ook wat informatie over Waas. Ga
naar:
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters
_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/
waas/howitworks

Wij weten inmiddels wat RNAV is nietwaar?
RNAV is a method of navigation which permits the
operation of an aircraft on any desired flight path; it
allows its position to be continuously determined
wherever it is rather than only along tracks between
individual ground navigation aids. Precies!

Erik.

Een WAAS-referentiestation (Ground Uplink Station) in
Alaska.

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
University, Daytona Beach Florida.
.
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Het ontwerp voor de Kitfox werd 36 jaar geleden
opgezet en heeft zich verder ontwikkeld tot een
Amerikaanse Klassieker. Gestart in 1984 zijn in-
middels meer dan 7000 zelfbouwpakketten gele-
verd naar 42 landen over de hele wereld. De ver-
dere ontwikkeling van het ontwerp heeft geresul-
teerd in een vliegtuig dat zich thuis voelt in het ach-
terland (de provincie zeg maar) en ook bij je lokale
FBO (Fixed-Base Operator) of vliegschool. Klanten

Gecombineerde aileron/flap met
stangoverbrenging die ook echt
werkt. Splitpennen voor de bor-
ging van bouten.

Dichtbij Pampus (het baken). Snelweg Lelystad/Amersfoort

De Freedom Fox wordt geleverd met een tentje. Ik heb
hem hier opgezet op EHMZ. In de USA heel gebruikelijk:
stukje vliegen, tentje opzetten, zalmpje vangen, enz.
Hoef je hier niet te proberen heb je meteen een kodde-
beier aan je broek.



Rotterdam met de Zwaan in de achtergrond

Bij Bodegraven

kozen voor de Kitfox omdat het simpel te bouwen
is, onberispelijke veiligheidsrapporten heeft, plezier
in het vliegen geeft door zijn karakteristieken, op-
vouwbare (wegdraaibare) vleugels heeft uitstekende
STOL-prestaties levert en het peil van de service
naar klanten een grote reputatie heeft die enig is in
de bouwpakkettenindustrie. De Kitfox wordt ver-
vaardigd en gebouwd in de USA.

De Kitfox werd ontwikkeld door Tren Palmer. Er
zijn inmiddels verschillende typen ontwikkeld en
de software van Parallel 42 heeft twee versies: de
Freedom Fox en een aangepaste versie Fox2. Hij
kost tegen de 30 euro en ja, liefde op het eerste ge-
zicht. Dat komt doordat ik de Maul mis die in de
vorige Microsoft Simulators zat. Een heerlijk ge-
moedelijk bormmende two seater met een perfect
uitzicht rondom door het ‘glas’ in de deuren. Dit is
een volwaardige opvolger met modernere appara-
tuur aan boord. Ga naar de ORBX Store:
https://orbxdirect.com/category/aircraft-tools/msfs

Erik.

https://orbxdirect.com/category/aircraft-tools/msfs
https://orbxdirect.com/?gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY71ciVAwR6ExFmVrBebJFDLjeasiLIi2ixMsEmb8DpfcoifyRxvIOsxoCGFAQAvD_BwE


BP-073: LNM (Little Navmap): Actieradius
& Altitude boog
Endurance of actieradius ring.

Vanaf versie LNM 2.7.7, op het moment van schrijven is dit nog een develop-
ment versie, zijn veel nieuwe features gekomen. Een van die nieuwigheden is
de endurance ring. Deze optie is eenvoudig te activeren.

Activeer de blauw gemarkeerde knop “Show” Aircraft Endurance” en de ac-
tieradius ring verschijnt rondom je vliegtuig als je vliegt.

Op de ring wordt de actieradius en de resterende vliegtijd vermeld. Dit is ge
baseerd op het huidige brandstof verbruik en brandstof in de tank. De actie-
radius ring is handig als je tijdens de vlucht veel omwegen maakt. Op elk mo-
ment is met de actieradius ring te bepalen of een vliegveld nog binnen het
bereik ligt.
Natuurlijk kun je de tank in de lucht bijvullen maar dat is zelfs in de flightsim-
wereld foefelen.

Performance file.

Natuurlijk wil iedereen de realiteit simuleren. Dat betekent dat voor vertrek
al rekening gehouden moet worden met alle eventualiteiten, dus brandstof



berekenen vooraf. Met de juiste hoeveelheid brandstof aan boord is de actie-
radius ring slechts een extra controlemiddel en geen noodzaak.
Om een brandstof rapport te maken heb je o.a. een performance file nodig.
Hoe een performance file gemaakt wordt en welke informatie nog meer be-
langrijk is lees je in BP048.
Het resultaat hiervan is een brandstofrapport dat voor jou berekent hoeveel
brandstof meegenomen moet worden op de route die je wilt vliegen.

Altitude boog.

Boeing piloten kennen de groene banaan die op het PFD verschijnt tijdens
dalen en stijgen. Een handig hulpmiddel.

De groene banaan, Altitude
boog, geeft de geografisch
positie, waar een bepaalde
hoogte bereikt zal zijn bij de
ingestelde attitude en grond-
snelheid van het vliegtuig.
De boog activeer je met “Show
Selected Altitude Range” hier
links. Vervolgens zet je de ge-
wenste hoogte in het altitude
venster bv. 3600ft, van je vlieg-
tuig. LNM heeft deze hoogte
nodig. Je ziet de groene banaan

alleen als het vliegtuig zich op een andere hoogte bevindt dan de ingesteld
hoogte in het altitude venster en in een daling of klim zit.
Let op: Als de attitude van het vliegtuig negatief is t.o.v. de hoogte-instelling,
dan is geen groene banaan zichtbaar. (je daalt beneden de ingestelde hoogte,
of je stijgt boven de ingestelde hoogte).
Een handige toepassing is het volgende:

Stel je vliegt op 10.000ft hoogte en een afstand van 20nm van LOWI. Wat is je
verticale daalsnelheid tot aan LOWI? Voorbeeld hieronder, daal je met
600ft/min. en je ziet de groene banaan kort vòòr LOWI. Dat is prima. Als de
banaan voorbij LOWI zou staan, moet je steiler dalen. Staat de banaan te ver
voor het

De berekeningswijze van de actieradius ring is eenvoudig en doeltreffend:
LNM leest via simconnect (de verbinding tussen LNM en de sim) het brand-
stof verbruik van het vliegtuig, tankinhoud en vliegsnelheid. Uit deze 3 ge-
gevens wordt de actieradius ring berekend. Deze berekening wordt tijdens
de vlucht continue uitgevoerd en de ring ge-update. Een performance file
of vliegplan is hiervoor niet nodig.
Als je op kruishoogte iets snelheid mindert zul je zien dat de ring vrij snel
groter wordt (brandstof verbruik neemt dan af omdat je economischer
vliegt). Tijdens de klimfase zal de ring kleiner zijn, tijdens de daling juist
groter. Effectief gebruik je de actieradius ring tijdens de kruisvlucht fase.



vliegveld dan minder snel dalen of langzamer vliegen.

De groene boog wordt beïnvloed door samenspel van 2 factoren:
A. De verticale daal/stijgsnelheid - Attitude
B. de grondsnelheid van het vliegtuig. - Speed

De groen boog werkt natuurlijk ook bij het klimmen. Stel je hebt een berghel-
ling voor je neus. Door met de verticale klimsnelheid te “spelen” kun je aan
de groene boog zien of je voldoende stijgt.

Het “vliegplan hoogte profiel” geeft een goede verticale indruk van de perfor-
mance van het vliegtuig. Als de groene lijn vanuit het vliegtuig, boven de top-
pen uitkomt stijg je voldoende. Door de stijgsnelheid en/of grondsnelheid aan
te passen zie je de groene lijn veranderen. De groene lijn activeren: Rechter
muisklik in het “hoogte profiel scherm”. Activeer “Show Vertical Track”.

High Fly, Gradus PH-GJH - TRA771



Just Flight is geen vreemde voor de
British Aerospace 146. Ze hebben
eerder excellente versies van de
Britse airliner uitgegeven voor
Prepar3D en X-Plane. In het allereer-
ste begin van de nieuwe flight simu-
lator van Microsoft waren er eigenlijk
geen airliners van ‘study level’, maar
dat is inmiddels veranderd. De eerste
belangrijke airliner was de CRJ
550/700 van Aerosoft. Daarna volg-
den de BAe 146, de Airbus 320 van
FENIX en welke ben ik vergeten. Nou
natuurlijk de A320 van FlybyWire
(gratis). Goed, dit is de vertaling van
een artikel in de PC Pilot van Richard
Benedikz  over de 146 voor MSFS
2020.

Deze versie, ontworpen om ten volle
profijt te trekken van de nieuwste
technieken in het Microsoft Flight Si-
mulator platform, gestroomlijnde
voorzieningen zoals interactieve
checklists, nieuwe EFB (Electronic
Flight Bag) features, verbeterde
functionaliteit in de cockpit en high
definition 8K textures (materiaal-
weergaven). In dit nummer van de PC
Pilot kijken we naar de laatste vorm-
geving van de 146 van Just Flight en
kijken we tot welk niveau ze geko-
men zijn.
Het is het vermelden waard dat het

pakket werd ontwikkeld door het ei-
gen Just Flight in huis team en geba-
seerd is op een vroegere British
European Airways 146-100 bewaard
gebleven in het De Havilland Aircraft
Museum. Het omvat acht varianten,
passagiers- en vrachtuitvoeringen
inbegrepen (146-100, -200 en -300)
en twee RAF modellen, elk een gene-
reuze selectie van liveries en RAF
beschilderingen uit de echte wereld
vertegenwoordigend.

De originele British Aerospace 146

De BAe 146 werd geïntroduceerd in
de 1980s als een regionale Short Ta-
ke-Off en Landings (STOL) airliner.
Ofschoon in eerste instantie ingezet
als passagiersjet, werd hij ook ge-
bruikt door de RAF en zelfs uitgerust
met een VIP-cabine en gebruikt voor
‘The Queens Flight’, voor het trans-
port van de Britse koninklijke Familie.
Hij werd populair bij cargo operators
dank zij zijn grote capaciteit en lage

geluidsniveau, waardoor gevlogen
kon worden naar vliegvelden met
strikte geluidsvoorschriften, waar-
door hij de bijnaam ‘fluisterjet’ kreeg.
Het vliegtuig werd vrij snel populair
op commuter routes tussen de grote
knooppunten in Europa en de US
maar ook op vliegvelden midden in
steden zoals London City dankzij zijn
vermogen tot een steile nadering. Hij
werd eveneens gebruikt op geplande
routes naar Paro in Bhutaan, dat be-
schouwd wordt als een van de meest
uitdagende vliegvelden.

Walk-around

Vanuit het visuele standpunt gezien is
de Just Flight 146 simpelweg over-
weldigend. Hij werd ontworpen met
het oogmerk om volledig profijt te
trekken van het nieuwe MFS platform
en komt voor de dag met een zeer
gedetailleerd 3D-model, een mix van
4K en 8K textures en Physically
Based Rendering (PBR, het naboot-
sen van de lichtval op materialen,
vert.) Voor een realistische opper-
vlakte reflectie. De kleinere details
zijn ook getrouw gereproduceerd van
de kleinste leesbare stickers tot het
gecompliceerde onderstel, flapme-
chanisme en het onderscheidende
luchtremsystem op de staart gemon-

Just Flight’s 146 Professional
de fluisterjet landt in Microsoft Fligth Simulator

Toonaangevende carriers zoals British Airways opereerden met de 146 op
commuter routes tussen de Europese steden.



teerd. Speciale effecten zoals zicht-
bare ijsafzetting op het airframe,
bewegende piloten en ondersteuning
voor MFS ground service zoals jet-
ways en bagagekarretjes zijn ook
toegevoegd.

Het flight deck

Het flight deck is in hoge mate functi-
onerend en een authentieke naboot-
sing van het echte vliegtuig met
slijtage- en gebruiksplekken, gesto-
ken scherpe 3D klokken werkende
schakelaars en hendels.
Zowel de positie van de captain als
van de first officer zijn toegerust met
een custom camera view om rond te
kijken in de cockpit en verplaatsbare
stuurknuppels voor een beter zicht
op het instrumentenpaneel. Navigatie
is een mix van old school VOR/NDBs
en de UNS-1 Flight Management
Computer (FMC) van Worling Title.
Die laatste kan gebruikt worden voor
RNAV navigatie. Een autopilot ge-
monteerd op het glareshield doet
recht aan de technologie van dat tijd-
perk met basis pitch en roll modi
maar je kunt er ook de route gepro-
grammeerd in de FMC mee volgen,
VOR-radialen mee traceren of inklik-
ken op een ILS.
Net zoals de airliners van dat tijdperk
was de 146 niet uitgerust met een au-
to throttle dus je moest de gashen-
dels handmatig bijstellen. Net zoals
in het echte vliegtuig monteerde Just
Flight een authentiek Thrust Manage-
ment System (TMS), dat wordt ge-
bruikt voor een fijnafstelling van de
power settings en voor het synchro-

niseren van de motoren. Het systeem
is bedoeld om de workload voor het
besturen van de vier motoren tijdens
de take-off en landing te verlichten.
Daar bovenop laat een automatische
snelheidskaart de referentiesnelhe-
den zien afhankelijk van het gewicht.
Door op de speed card te klikken
worden de markeringspijltjes op de

snelheidsmeter en de klokken voor
de motoren in de juiste positie gezet.

De systemen

Just Flight heeft ‘custom coded the
core system’ (???) Tot een hoog ni-
veau in detaillering inclusief het
elektrische systeem, brandstof, hy-

draulische, perslucht enz. Om een
voorbeeld te noemen, het druksy-
teem ondersteunt zowel de automati-
sche als handmodi, bleed air beïn-
vloedt de prestatie van de motoren
en de gele en groene hydraulische
systemen zijn onafhankelijk gemo-
delleerd die op hun beurt andere sy-
stemen van energie voorzien.
Bijvoorbeeld de AC (Alternating Cur-
rent) pomp moet aangezet worden
om de airstairs in te klappen of uit te
vouwen en om de remmen op druk te
brengen. Verschillende elektrische
energiebronnen zijn ook gemodel-
leerd inclusief external power (GPU),
de Auxiliary Power Unit (APU) en ge-
nerators op de motoren. Het niveau
van systemen modellering is te uit-
gebreid om hier volledig in detail te
kunnen weergeven maar het boven-
staande is slechts een voorbeeld van
wat Just Flight in dit vliegtuig heeft
gesimuleerd.

Speedbrakes zoals ook op de Fokker 100. (Fowler Flaps)

Verschillende animaties zoals passa-
giersdeuren, vrachtluiken, GPU en
airstairs kunnen bediend worden van-
uit de EFB (Electronic Flight Bag).



Geluid en licht

Het vliegtuig levert een
Wwise geluidsset voor
de motoren en de cock-
pit dus je kunt horen

dat de APU en de airconditioning be-
ginnen te draaien, het lopen van de
hydraulische pompen/elektromotors
en het klikgeluid van de verschillende
schakelaars. Zelfs het jankende ge-
luid als de flaps uit gaan staan, dat
karakteristiek was voor het echte
vliegtuig, is hier ingebouwd. De ge-
luidseffecten houden ook in de van
toepssing zijnde callouts van de first
officer en de aankondigingen in de
cabine en dat maakt gecombineerd
een ruimtelijke en authentieke ge-
luidsomgeving.
Nieuwe dynamische lichten bestaan
uit een mix van dimbare algemene
verlichting en verlichting achter de

klokken voor de piloot en de first offi-
cer welke verlichting goed werk le-
vert bij licht in de cockpit ‘s nachts.
De verlichting buiten is van eenzelfde
detaillering met logo-verlichting, lan-
dingslichten, strobes en navigatie-
lichten die de grond rondom het
vliegtuig beschijnen.

Documentatie

Just Flight heeft een 260 pagina’s tel-
lende PDF uitstekende manual bijge-
voegd die de geschiedenis van de 146
weergeeft, verder een overzicht van
het flight deck als ook een gedetail-
leerde beschrijving van de systemen
en de cockpit functies. En tenslotte
behandelt een tutorial flight van Jer-
sey Airport naar Liverpool alle fasen
van een vlucht van start-up tot shut-
down. De handleidingen zijn goed ge-
schreven en geven meer dan vol-

doende details om je in staat te
stellen vertrouwd te raken met de
complexiteit van het vliegtuig.

Electronic Flight Bag

Het vliegtuig laat een electronic flight
bag zien (EFB) die gebruikt kan wor-
den om de passagiersdeuren te be-
dienen, de vrachtluiken en de
airstairs. Vanuit hier kunnen we ook
de brandstof opzetten en de payload
of de verbinding maken met de
ground power unit en de wielblokken
bedienen. Verschillende voorzienin-
gen van het vliegtuig zoals het syn-
chroniseren van de hoogtemeters, de
pilot call outs de aankondigingen in
de cabine en de verschillende manie-
ren om de kist op te starten kunnen
ook op de EFB geconfigureerd wor-
den. Een andere fraaie voorziening is
een real time kaart waarmee je de

positie van het vliegtuig kunt volgen
als je de wereld aan het verkennen
bent in VFR. Een alternatief is de mo-
gelijkheid om een SimBrief en een
Navigraph account te koppelen om bij
kaart en vluchtplanning functies te

De 146 werd ontworpen om gebruik te
maken van de mogelijkheden van het
MFS (Microsoft Flight Simulator)
platform dat voorzieningen levert zo-
als ijsvorming op het airframe.

146-200c3



kunnen komen. Als je liever old
school vliegt kan je de EFB uit je ge-
zichtsveld weghalen.

Vliegtest

Het 146 flight deck ziet er bij de eer-
ste aanblik nogal intimiderend uit.
Het vliegtuig is gebouwd met 1980s
technologie met een mix van handbe-
diende en geautomatiseerde syste-
men. Het instrumentarium is ook
trouw gebleven aan het tijdperk met
analoge klokken liever dan een glass
cockpit en de combinatie van dit alles
maakt het enigszins ingewikkeld om
mee om te gaan. In termen van hand-
ling kan de 146 een uitdaging zijn om
mee te vliegen. Hij heeft te weinig

kracht op grotere hoogten en is ook
tamelijk langzaam met een kruis-
snelheid van rond de 300kts. Maar
waar hij zich echt thuis voelt is bij
take-offs en landingen op vliegvelden
met korte banen. De luchtweerstand
van de grote Fowler Flaps en de
luchtremmen is erg effectief als je
snel hoogte wilt kwijt raken, waar-
mee landen op uitdagende vliegvel-
den een feestje wordt. Bij de flare
heeft het vliegtuig de neiging om in
het ground effect te blijven hangen
dus je moet klaar zitten met de lucht-
remmen om het vliegtuig te stoppen
en naar het einde van de baan te
‘drijven’. Je kunt de luchtremmen ook
naar buiten zetten op de approach
wat zo zijn nut heeft bij het vermin-

deren van de snelheid tot waar je de
flaps kunt gebruiken en het landings-
gestel neerlaten; de 146 kan tamelijk
glibberig zijn zonder deze uitgezette
oppervlakken. Over het geheel is de
Just Flight 146 goed te handelen. Het
enige dat mij opviel is dat hij een
beetje onrustig aanvoelt rond de
yaw-as in de approach wat erger
wordt als je de Vref (landing referen-
ce speed) nadert. Eén voorziening die
geen waarde heeft is de SYNC func-
tie, die je op het echte vliegtuig kunt
vinden. Het koppelt tijdelijk de auto-
pilot los en maakt het je mogelijk om
de snelheid handmatig aan te passen.
De SYNC nog een keer indrukken zet
de autopilot weer in werking met de
nieuwe attitude (nieuwe stand van

het vliegtuig) waardoor het mogelijk
is de snelheid te veranderen zonder
dat je de lopende autopilot modus
eruit haalt. Just Flight heeft deze
voorziening erin gezet en hij kan toe-
gewezen worden aan een knop op je

Het flight deck wordt overheerst door een massief veld van analoge klokken.



joystick/ yoke waarbij dan de ‘after-
burner’ toggle knop in de controller
sectie van MSF wordt gebruikt.
De prestaties op het gebied van de
frame rates liggen vloeiend rond de
35-40fps en er waren geen waar-
neembare haperingen ook niet bij ge-
detailleerde luchthavens.

Conclusie

Just Flight heeft een prima stuk werk
verricht met de 146 Professional en
hij valt zonder twijfel in de categorie
een klasse apart binnen het MFS
platform. Visueel beoordeeld is het
vliegtuig superb, zowel binnenin als
aan de buitenkant. Het flight deck is
eveneens indrukwekkend met slijt-
plekken en al, een uitstekende simu-
latie van de systemen en heldere
goed te lezen klokken.
Het is een complex vliegtuig voor zijn
grootte en hem onder de knie krijgen
is een uitdaging maar uiteindelijk
zeer bevredigend. Als je werkelijk

wilt ervaren hoe het vliegen van de
BAe 146 is wordt de Just Flight versie

van harte aanbevolen.
Richard Benedikz

Het overhead panel kan de eerste keer tamelijk overweldigend zijn.

Airstair en cargo door.



Industrieterrein Southampton


