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De GPS500 in het instrumentenpaneel van een Mooney Bravo MJ20 



De GPS500 in het instrumentenpaneel van een Mooney Bravo MJ20 



De GPS500 kan je helpen: 

 

1. te bepalen waar je bent;  

2. te bepalen waar je bestemming ligt;  

3. te bepalen hoe je van je huidige positie naar je bestemming vliegt;  

4. met een grafische weergave van het terrein; 

5. gegevens te vinden over vliegvelden, intersecties, NDBs en VORs;  

6. de positie te bepalen van dichtbijzijnde vliegveld, NDB, VOR of luchtruim;  

7. rechtstreeks te vliegen naar elk vliegveld, intersectie, NDB of VOR; 

8. aangeven van grenzen van het luchtruim in je nabijheid;  

9. een VFR of IFR vliegplan te volgen; 

10. vliegen van instrument procedures.  



kaart 

Global Positioning System 

 

omstreeks 1995 beschikbaar voor burger luchtvaart 

Moving Map 



Om in FSX onder het vliegen de GPS500 als panel weer te geven 

 

 klik het GPS icoon    

 

 druk SHIFT+3  of 

 

  in het Views menu, selecteer Instrument Panel, en selecteer GPS  
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De informatie die op het GPS scherm verschijnt, wordt weergegeven aan 

de hand van zogenaamde pagina’s. 

 

Je kunt slechts één pagina tegelijkertijd weergeven 

Sommige pagina’s zijn georganiseerd in een groep van aan elkaar 

gerelateerde pagina’s 

 

Er zijn drie groepen van pagina’s in de FSX GPS500, 

 Groep navigatie  NAV 

 Groep waypoint  WPT 

 Groep nearest    NRST 

Groepen en Paginas 



Groep Pagina 

NAV  Navigatie    (2 pagina’s) Default NAV       vliegtuig georienteerd 

Map                     noord georienteerd 

WPT  Waypoint   (7 pagina’s) vliegveld locatie 

vliegveld banen 

vliegveld frequenties 

vliegveld nadering 
intersectie 
NDB 
VOR 

NRST  Nearest   (5 pagina’s) vliegveld 

intersectie 

NDB 

VOR 
luchtruim 

Groepen en Paginas 
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Groep waypoint / Pagina 3 



Groep waypoint / Pagina 4 



Groep waypoint / Pagina 5 



Groep waypoint / Pagina 6 
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Groep nearest / Pagina 2 



groep 3 

 NRST 

 

pagina 3 

 NDB 

Groep nearest / Pagina 3 



Groep nearest / Pagina 4 



Groep nearest / Pagina 5 



Er zijn ook twee Stand Alone paginas 

 

     Active Flight Plan 

     Procedures  



Stand alone pagina Flight Plan 

vliegplan 



Stand alone pagina Procedures 

procedures 
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Een Flight Simulator is: 

 

 a device (software and hardware) that allows the user to experience what it 

feels like to pilot a specific type of aircraft.  

 

 a device used in pilot training that provides a cockpit environment and 

sensations of flight under actual conditions.  

 

 a ground-training device that reproduces exactly the conditions experienced 

on the flight deck of an aircraft  

 

 an airplane pilot-training device in which the cockpit and instruments of an 

airplane are duplicated and the conditions of actual flight are simulated 

 

Een virtuele beleving die een echte vlucht zo goed mogelijk nabootst 

Omschrijving van een Flight Simulator 
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een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 
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een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 

view links 
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een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 
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IFR 

een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 



view links 
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Virtual cockpit Mooney Bravo 
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IFR 

een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 
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Virtual cockpit Mooney Bravo 
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Plan G 

een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 
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GPS500 

een echte vlucht zo goed mogelijk nabootsten 

Virtual cockpit Mooney Bravo 
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Virtual cockpit Mooney Bravo 
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enter drukknop 

 

 

buitenste grote draaiknop 

 

 

binnenste kleine draaiknop 

 

 

cursor drukknop 

Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop  



enter drukknop 

 

 

1. buitenste grote draaiknop 

selecteren van een groep 

 

2. binnenste kleine draaiknop 

selecteren van een pagina 

 

cursor drukknop 

 
Groep Nearest     Pagina 4 

Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop  

selecteren van een pagina 



Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop 

invoeren van een waypoint identifier  (naam van een vliegveld, VOR, NDB, ...)  

identifier (naam) 

 

 

je bent op zoek 

naar gegevens 

van NDB VZ 

 

je selecteert 

de Groep WPT 

pagina NDB (p6) 



Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop 

invoeren van een waypoint identifier  (naam van een vliegveld, VOR, NDB, ...)  

1. selecteer WPT pagina 

 

5. enter drukknop 

bevestigen identifier 

 

4. buitenste grote draaiknop 

selecteren volgende character 

veld 

 

3. binnenste kleine draaiknop 

selecteren eerste / volgende 

character 

 

2. cursor drukknop 

cursor aan- / uit-zetten 



Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop 

invoeren van een waypoint identifier  (naam van een vliegveld, VOR, NDB, ...)  

identifier (naam) 

 

 

 

 

je wilt 

rechtstreeks naar 

NDB VZ vliegen 

 

je drukt op de 

knop Direct To 



1. Direct To drukknop 

 

5. enter drukknop 

bevestigen identiefier 

 

4. buitenste grote draaiknop 

selecteren volgende character 

veld 

 

3. binnenste kleine draaiknop 

selecteren eerste / volgende 

character 

 

2. cursor drukknop 

cursor aan- / uit-zetten 

Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop 

invoeren van een waypoint identifier  (naam van een vliegveld, VOR, NDB, ...)  



Invoeren van een waypoint identifier 

 

1. Selecteer de gewenste WPT pagina en druk op de CRSR Knop om de 

cursor te actieveren 

2. Draai de Kleine Knop om het eerste character van de identiefier van het 

waypoint te selecteren 

3. Draai de Grote Knop om het volgende character veld te selecteren 

4. Draai de Kleine Knop om het gewenste character te selecteren 

5. Herhaal stappen 3 en 4 totdat de identifier is geselecteerd en druk de 

Enter Knop 

6. druk op de CRSR Knop om de knipperende cursor uit te zetten 

 
Note: Inplaats van stappen 3, 4, and 5 kun je de identifier via het keyboard invoeren  

Bediening GPS500 

een vlucht zo goed mogelijk nabootsten? 



Bediening GPS500 

oefening baart kunst 

net als bij de oude GSM telefoon 



Bediening GPS500 

Draaiknop en drukknop 

monitor scherm 
panel draaiknop 
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Bediening GPS500 
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Bediening GPS500 

vliegplan 



Bediening GPS500 

vliegplan 



voor gebruik GPS met auto pilot: 

• GPS–NAV schakelaar op GPS 

• NAV schakelaar actief 

Bediening GPS500 

koppelen aan de auto pilot 



Bediening GPS500 

procedures 



Bediening GPS500 

procedures 



Bediening GPS500 

procedures 



Bediening GPS500 

procedures 
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Referenties en informatie 



Referenties en informatie 



BRG (Bearing): De kompasrichting vanaf je huidige positie naar het volgende Waypoint. 

CTS (Course To Steer): De aanbevolen richting om het toestel te sturen, om de fouthoek 

zo klein mogelijk te houden. Geeft dus eigenlijk de meest efficiënte richting om terug te 

komen op de gewenste koers, om daar je vliegplan te vervolgen. 

CUM (Cumulative distance): Het totaal van alle etappes van je vliegplan. 

DIS (Distance): De rechtstreekse afstand naar het volgende Waypoint, rekening houdend 

met de kromming van de aarde. 

DTK (Desired Track): De gewenste koers tussen de twee aktieve Waypoints. 

ETA (Estimated Time of Arrival): De geschatte tijd van aankomst bij het volgende 

Waypoint, rekening houdend met de huidige snelheid en richting. 

ETE (Estimated Time Enroute): De tijd die je nog onderweg bent vanaf je huidige positie 

tot het volgende Waypoint, weer rekening houdend met de huidige snelheid en richting. 

GS (Ground Speed): De snelheid waarmee je vliegt, ten opzichte van de grond. 

Referenties en informatie 
default NAV Page afkortingen (1) 



HDG (Heading): De richting waarin de neus van je toestel wijst, gebaseerd op de gegevens 

van een magnetisch kompas of een richtings gyro. 

TKE (Track-angle Error): De hoek is het verschil tussen je gewenste koers en de huidige 

koers. Om deze hoek te verkleinen of zelfs helemaal op 0 te krijgen: als de TKE een negatief 

getal laat zien, stuur je naar links, bij een positief getal stuur je naar rechts. 

TRK (Track): De bewegingsrichting ten opzichte van de positie aan de grond. Wordt ook 

vaak ground track genoemd. 

VSR (Vertical Speed Required): De verticale snelheid die nodig is om vanaf de huidige 

positie en hoogte, de juiste hoogte te bereiken van het volgende Waypoint, of de landingsbaan, 

gebaseerd op je huidige snelheid ten opzichte van de grond, de ground speed. 

XTK (Crosstrack Error): De afstand tussen het gewenste punt op je etappe naar de volgende 

Waypoint en je positie. 

CDI (Course Deviation Indicator): Het driehoekje geeft aan of je links of rechts van de ideale 

route zit. 

Referenties en informatie 
default NAV Page afkortingen (2) 



1. De Bereik-knop geven je de mogelijkheid om de kaart te verschalen. De bovenste pijl zorgt 

ervoor dat je uitzoomt, voor een groter gebied, de onderste pijl zoomt in, voor meer detail en een 

kleiner gebied. 

2. De Ga-naar-knop geeft direct toegang tot de ga-naar functie, daarmee kun je een bestemming 

invoeren en een directe koers naar die bestemming vastleggen. 

3. De Menu-knop wordt gebruikt om een stukje route in een vliegplan, een 'leg', te activeren. 

4. De Clear-knop wordt gebruikt om informatie uit te vegen of opgave te stoppen. Druk op de 

knop en houd deze vast om onmiddelijk terug te keren naar de NAV pagina, vanuit welke groep, of 

vanaf welke pagina dan ook. 

5. De Enter-knop wordt gebruikt om een opdracht te bevestigen of een invoer af te sluiten. 

6. De grote draaiknop wordt gebruikt om te wisselen tussen de groepen; NAV, WPT, FPL of 

NRST. Als de cursor van het scherm geactiveerd is (CRSR) gebruik je hem om de scrrolbar op het 

scherm te bewegen. 

Referenties en informatie 
draai en drukknoppen (1) 



7. De kleine draaiknop wordt gebruikt om tussen de verschillende pagina's te bladeren in 

bovengenoemde groepen.  

8. De CRSR-knop activeert de cursor van het scherm.  Je kunt dan data invoeren of door een 

lange lijst scrollen. 

9. De Nearest-knop laat de dichtstbijzijnde vliegvelden zien. Het draaien van de kleine knop laat 

je door de verschillende NRST pagina's bladeren. 

10. De OBS-knop (OmniBearing Selector) wordt gebruik om handmatig of automatisch de 

volgende bestemming op een route, een 'Waypoint' te selecteren. Met deze knop activeer je de 

OBS functie, waarmee je het huidige Waypoint vasthoudt als een herkenningspunt, zelfs na het 

passeren van dat punt. (Eigenlijk verhindert de knop dat je automatisch naar het volgende 

bestemmingspunt gaat.) Druk weer op de OBS-knop en de normale werking komt weer terug, met 

het automatisch doorvliegen naar de volgende bestemming op de route. 

Referenties en informatie 
draai en drukknoppen (2) 



11. De Boodschap-knop wordt gebruikt om waarschuwingen inzake luchtruim, de 'Airspace' te 

lezen. 

12. De Vluchtplan-knop wordt gebruik om een vluchtplan te bekijken (en te gebruiken) die je met 

de Flight Planner in Flight Simulator gemaakt hebt en om instrument naderingen te gebruiken. 

13. De Terrein-knop (Terrain) beïnvloed de wijze waarop de landkaart zich vertoond, in de 

NAV groep en op de MAP pagina. 

14. De Procedures-knop maakt het mogelijk om instrument naderingen aan je vliegplan toe te 

voegen. Wanneer je een plan vliegt, worden beschikbare procedures van je bestemmingsvliegveld 

automatisch aangeboden. Anders kun je zelf een vliegveld naar keuze selecteren en dan een 

procedure. 

Referenties en informatie 
draai en drukknoppen (3) 



De GPS1000 in het instrumentenpaneel van een Cirrus SR22 GTS0 

Referenties en informatie 

MFD 
Multi Functional Display 

PFD 
Primary Flight Display 
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Samenvatting 

 

 eenvoudige moving map 

 uitgebreide database van navigatie informatie 

 maken en vliegen van een vliegplan 

 is in de cockpit aanwezig, simuleert werkelijkheid 

 bediening via (vergroot) panel 

 bediening deels lastig, vraagt regelmatig gebruik 


