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5.1	 de	optimale	snelheid	om	door	daalwindgebieden	te	vliegen

5.1.1  de maccreadyring

Een zweefvliegtuig heeft zijn beste glijhoek in rustige lucht bij die snelheid 
waarbij de verhouding tussen voorwaartse snelheid v en daalsnelheid vd zo 
groot mogelijk is. In het hoofdstuk Principes van het vliegen hebben we gezien dat 
deze beste glijhoek kan worden gevonden door vanuit de oorsprong O de 
raaklijn te trekken aan de polaire van het zweefvliegtuig. Het raakpunt geeft dan 
de vliegsnelheid (en de daalsnelheid) waarbij die gunstigste glijhoek optreedt 
(figuur 5.1).

                 
Wanneer we nu door een gebied met een daalwind met een daalsnelheid van 

bij voorbeeld 2.0 m/s vliegen dan voegt dat 2.0 m/s tot aan de eigen daalsnel-
heid van het zweefvliegtuig en komt de gehele polaire 2.0 m/s lager te liggen. 
Ook dan kunnen we weer door een raaklijn vanuit O bepalen met welke 
snelheid we moeten vliegen om met de beste glijhoek, dus met zo gering 
mogelijk hoogteverlies, door het daalgebied heen te komen. 

                
Een zweefvlieger heeft gewoonlijk geen weet van de snelheid waarmee de 

lucht om hem heen daalt. Op de variometer ziet hij immers alleen de som van 
de daalsnelheid van de lucht plus de 'eigen' daalsnelheid van het zweefvliegtuig 
ofwel de totale daalsnelheid en hij kan geen onderscheid maken tussen deze beide 
componenten die de totale daalsnelheid opleveren. Wat hem wel zou kunnen 
helpen is de kennis van de optimale snelheid bij iedere waarde van de totale 
daalsnelheid. Deze hulp is precies datgene wat de speciaal voor dat doel ontwik-
kelde MacCreadyring hem kan bieden.

Om een MacCreadyring te maken moet men beginnen met het maken van 
een grafiek (zie figuur 5.3), waarin voor verschillende daalsnelheden ( 0, 0.5, 
1.5, 2.0,….m/s) de vliegtuigpolaires getekend worden die de totale daalsnel-
heid (verticaal) geven als functie van de vliegsnelheid (horizontaal). Door toe-
passing van de eerdergenoemde raaklijnconstructie voor ieder van die polaires 
kan men dan evenzoveel punten bepalen die de optimale snelheid weergeven 
om bij het vliegen door een gebied met de corresponderende daalsnelheid van 
de lucht daalsnelheid zo weinig mogelijk hoogte te verliezen. Door interpolatie 
tussen de gevonden punten is het aldus mogelijk voor iedere optimale snelheid 
de bijbehorende door de variometer aangewezen totale daalsnelheid te bepalen. 
Wat we dan krijgen is een grafiek die aangeeft  hoe groot de totale hoeveelheid 
dalen (eigen daalsnelheid van het zweefvliegtuig + daalsnelheid van de lucht) 
wanneer we steeds optimaal door het dalen vliegen. De gevonden functie wordt 
wel de MacCready functie genoemd. Het nut van deze functie is dat, als we er voor 
zorgen dat we altijd vliegen met een snelheid die volgens de grafiek bij de door 
onze variometer aangewezen daalsnelheid hoort, we altijd met de snelheid 
vliegen die optimaal is om zo weinig mogelijk hoogte te verliezen door het 
actuele dalen. Die snelheid wordt ook wel de MacCreadysnelheid genoemd

                      
Bij het vliegen is het gebruik van een grafiek onhandig. We kunnen echter 

in de grafiek de snelheden aflezen bij ronde waarden van de vliegsnelheid en 
daarna deze vliegsnelheden aanbrengen op een ring (zie figuur 5.4) rond de 
variometer en wel zo, dat de vliegsnelheid komt te staan op de plaats waar 
op de normale schaal de uit de grafiek afgelezen totale daalsnelheid staat. We 
moeten er bij het vliegen dan voor zorgen dat de vliegsnelheid gelijk is aan wat 
de wijzer van de variometer aanwijst op die ring, die naam MacCreadyring heeft 
gekregen omdat hij werd bedacht en voor het eerst (in 1949) gebruikt door de 
Amerikaanse wereldkampioen zweefvliegen in 1956, dr. Paul B.MacCready. 
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5.1 De raaklijn vanuit de oorsprong geeft de snelheid voor de beste 

glijhoek door rustige lucht.
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5.2 Als de lucht in een gebied met 2 m/s daalt komt de gehele 

polaire 2 m/s lager te liggen. De raaklijn vanuit de oorsprong 

levert dan ook weer de snelheid voor de beste glijhoek door dat 

daalwindgebied.
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5.3 Constructie van de MacCreadyfunctie voor een Ka-6CR (volgens data in Tabel 5.2)

Een voorbeeld van een MacCreadyring (met getalwaarden voor een andere 
vliegtuigpolaire dan in figuur 5.3) is weergegeven in figuur 5.4.

Na deze uitleg van de MacCreadyring kunnen nog enkele aanvullende 
opmerkingen worden gemaakt:

-   In principe maakt het niet uit of de variometer een (hierna te bespreken) 
TE-compensatie heeft of niet. In feite was de MacCreadyring al bedacht 
voordat de TE-compensatie was uitgevonden. Wel is het opvolgen van de 
aanwijzingen voor de vliegsnelheid op de MacCreadyring een stuk gemak-
kelijker met een TE-variometer.

-   Een polaire is gewoonlijk gemeten met geijkte instrumenten en die 
metingen zijn omgerekend naar een bepaalde hoogte in de standaardat-
mosfeer, meestal zeeniveau. De MacCreadyring geldt dus in theorie alleen 
voor geijkte instrumenten en diezelfde hoogte. Voor andere hoogten, 
temperaturen enz. is zij een benadering, die echter in de praktijk ruim-
schoots voldoende nauwkeurig is.

-   In zijn gebruikelijke vorm is de MacCreadyring draaibaar en in verband 
daarmee is het nulpunt op de ring alvast van een pijltje voorzien. Eveneens 
in verband met die toekomstige verstelbaarheid loopt de hulpschaal nog 
door tot voorbij de onderste aanslag van de variometer.

-   De MacCreadyring kan ook in plaats van rondom zich gecentreerd in 
het midden van de variometer bevinden zoals bij de bekende Bohli-
variometer:  

                                                                                 
5.1.2  de sollfahrTgeber

Een latere ontwikkeld hulpmiddel met hetzelfde doel als de MacCreadyring 
is de Sollfahrtgeber (of Eng: Speed Command). Dit instrument dankt zijn naam aan het 
feit dat het – net als de MacCreadyring een aanwijzing geeft voor de te vliegen 
snelheid om zo optimaal mogelijk door daalwindgebieden heen te vliegen. Die 
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5.4 De MacCreadyring om de variometer.

Variometer met MacCreadyring aan de binnenzijde met instelknop.
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optimale snelheid, die bij ons MacCreadysnelheid heet, heet in het Duits Sollfahrt. 
Bij gebrek aan beter wordt in het Nederlands de naam Sollfahrtgeber gebruikt.

De Sollfahrtgeber is in principe een soort variometer, die een van 0 m/s 
afwijkende waarde aangeeft wanneer de snelheid niet gelijk is aan de optimale 
snelheid bij de actuele daalsnelheid in het daalwindgebied. Bij een positieve 
uitslag is de actuele snelheid hoger dan de optimale snelheid en bij een nega-
tieve uitslag lager. De beste glijhoek door het daalwindgebied met de actuele 
stijg- of daalsnelheid wordt steeds bereikt indien de snelheid zo gekozen wordt 
dat de Sollfahrtgeber geen afwijkingen ofwel 0 m/s aangeeft. 

De Sollfahrtgeber geeft genoemde aanwijzingen doordat zij de stijg- of 
daalsnelheid aangeeft op de verticale as waar de raaklijn aan de actuele snel-
heidspolairefiguur (zoals in de Figuren 5.1 en 5.2) die as snijdt. Dit levert het in 
figuur 5.5 weergegeven beeld. Als de door de Sollfahrtgeber aangegeven waarde 
positief is moet langzamer en bij een negatieve waarde moet sneller gevlogen 
worden.

Ook na deze simpele uitleg van het principe van de Sollfahrtgeber kunnen 
een paar aanvullende opmerkingen worden gemaakt

-   Wanneer men bij de correcte snelheid voor minimum dalen voor de 
actuele configuratie van het zweefvliegtuig wordt gevlogen geeft een 
Sollfahrtgeber de echte stijgsnelheid van het zweefvliegtuig. De Sollfahrt-
geber is daarom onder deze voorwaarde ook als gewone variometer te 
gebruiken.

-   Om zijn taak te vervullen zal een Sollfahrtgeber zowel de actuele snelheid 
als de actuele daalsnelheid(d.i. eigen daalsnelheid + daalsnelheid van 
lucht) van het zweefvliegtuig moeten kunnen bepalen. De Sollfahrtgeber 
zal daarom moeten worden aangesloten op: (1) de totale of energiedruk, 
(2) de statischedruk en (3) de druk in de thermosfles (bij een TE vario-
meter). Bovendien moet de Sollfahrtgeber worden gevoed met de gegevens 
van de snelheidspolaire van het zweefvliegtuig in de actuele configuratie 
(bijv. met of zonder water).

-  In het verleden zijn er pogingen gedaan om volledig mechanisch/pneu-
matische Sollfahrtgebers te maken. Dit is echter nooit naar tevredenheid 
gelukt, wat niet verwonderlijk is gezien de vele data waarmee rekening 
moet worden gehouden. Sollfahrtgebers vormen nu vrijwel altijd onder-
deel van (het elektronisch variometer-deel van) een moderne vluchtcom-
puter. Een voorbeeld van een van de eerste elektronische Sollfahrtgebers is 
hieronder weergegeven:
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5.5 De aanwijzing van de Sollfahrtgeber bij een niet optimale 

snelheid.

Een elektrisch Sollfahrt/variometersysteem van het fabrikaat 

Westerboer. Links de regelunit met integratorschaal, rechts het 

aanwijsinstrument. De schakelaars op de regelunit hebben de 

volgende functies (te beginnen middenboven en bewegend in de 

richting van de wijzers van de klok) instel(standen)schakelaar voor 

MacCreadywaarden voor de Sollfahrtaanwijzing, keuzeschakelaar 

voor het bereik van het aanwijsinstrument  

(5 of 10 m/s), volumeknop van het audiosignaal, tevens aan/

uit knop, regelschroefje voor nulinstelling van de variometer, 

keuzeschakelaar voor hoge (H) of normale (N) vleugelbelasting, 

keuzeschakelaar voor variometer- c.q. Sollfahrtaanwijzing met 

bijbehorend audiosignaal, instelknop voor integratieperiode van de 

integrator.
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5.2	 de	optimale	snelheid	om	met	tegenwind	terug	naar	het	veld	te	
vliegen

Een veel voorkomende situatie waarbij de MacCreadyring en/of Sollfahrt-
geber ook nuttig gebruikt kan worden is bij situaties, dat men een eind van 
het veld is weggewaaid en tegen wind terug wil vliegen. In dat geval is het 
gewenst dat er met zo weinig mogelijk hoogteverlies tegen de wind in wordt 
teruggevlogen naar het zweefvliegterrein. Nu is de grondsnelheid bij tegenwind 
gelijk aan de vliegsnelheid verminderd met de windsnelheid en de relatie tussen 
de daalsnelheid en de grondsnelheid wordt dan gegeven door dezelfde kromme 
als voor de polaire zonder wind die echter ten opzichte van (het nulpunt van de 
snelheid op) de verticale as horizontaal verplaatst is over een lengte ter grootte 
van de windsnelheid. Dit is weergegeven in figuur 5.6 
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5.6 Bepaling van de snelheid voor de beste glijhoek t.o.v. de grond bij tegenwind.

 
Om de in dit geval beste glijhoek ten opzichte van de grond te bepalen 

zouden we dus vanuit de oorsprong een raaklijn moeten trekken aan een 
polaire die de daalsnelheid weergeeft als functie van de grondsnelheid. Een 
dergelijke polaire krijgen als we de originele polaire over een afstand gelijk aan 
de windsnelheid naar links verschuiven. In plaats van de polaire naar links te 
verschuiven kunnen we ook een nieuwe verticale as tekenen, die evenzoveel 
naar rechts is verschoven (figuur 5.6). Als we in dit geval de raaklijn vanuit de 
(nieuwe) oorsprong verlengen tot de originele verticale as dan zien we dat we 
eenzelfde grafisch probleem krijgen als we gekregen zouden hebben als we de 
polaire over een verticale afstand gelijk aan het stuk afgesneden van de verticale 
as door de verlengde raaklijn. De optimale snelheid bij tegenwind is dus gelijk 
aan de beste snelheid door een daalwindgebied met een daalsnelheid gelijk 
aan de daalsnelheid ter grootte van de daarmee overeenkomende lengte op de 
verticale as afgesneden door de verlengde raaklijn.

In werkelijkheid is dit 'dalen' niet aanwezig en wordt het dus ook niet 
aangewezen door de  variometer. Dat probleem kan echter heel eenvoudig 
worden opgelost door draaiing van de MacCreadyring zodat de te vliegen (Mac-
Cready-)snelheden (of Sollfahrten) aangegeven worden bij daalsnelheden op de 
variometer, die precies zoveel lager zijn als de daalsnelheid aangegeven door het 
afgesneden stuk van de originele verticale as. Dit kan zeer goed worden gedaan 
dankzij het merkteken dat staat bij het nulpunt van de variometer (het pijltje in 
figuur 5.3). Dit is uiteraard alleen mogelijk voor variometers met een lineaire 
schaal. 
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Voor het bepalen van de (MacCready-)snelheden voor de denkbeeldige 
daalsnelheden kan ook gebruik gemaakt worden van de Sollfahrtgeber. Die 
moet voor het vliegen door een denkbeeldige daalsnelheid die daalsnelheid 
aanwijzen in plaats van nul zoals het geval is bij vliegen door daalwind. In de 
huidige praktijk, waar Sollfahrtgebers praktisch altijd een onderdeel vormen van 
een elektronische vluchtcomputers kan de Sollfahrtgeber worden “ingesteld” 
op de waarde van de denkbeeldige stijgsnelheid met als resultaat dat de door de 
Sollfahrtgeber aangewezen stijgsnelheid steeds gelijk aan 0 m/s gehouden moet 
worden zoals tijdens het vliegen door dalen.

Tot zover is de oplossing voor de beste glijhoek t.o.v. de grond bij tegenwind 
volkomen correct. Als we echter behalve 30 km/h tegenwind ook nog echt 
'dalen' krijgen dan zijn de snelheidsaanwijzingen op de MacCreadyring niet 
meer optimaal. Dit is weergegeven in figuur 5.7. In deze figuur is de situatie 
weergegeven voor twee zweefvliegtuigtypen, met praktisch nogal verschillende 
polaires, die typisch zijn voor, respectievelijk, de wat oudere lesvliegtuigen en 
de eveneens wat oudere wedstrijdvliegtuigen 
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5.7 Bepaling van de beste glijhoek t.o.v. de grond voor twee zweefvliegtuigentypen bij een tegenwind van 30 km/h.

Uit de figuur kan worden geconcludeerd dat de invloed van tegenwind, zoals 
te verwachten, veel belangrijker is voor de langzaam vliegende oudere leszweef-
vliegtuigen dan voor de huidige wedstrijdzweefvliegtuigen. Wat ook blijkt is 
dat tamelijk harde tegenwind (30 km/h = 15.2 kts) toch aanzienlijk minder 
snelheidsverhoging vraagt dan een daalwindgebied van 1.0 m/s. 

In de figuur staat aangegeven dat voor beide typen zweefvliegtuigen geldt 
dat de optimale MacCreadyringinstelling (of –draaiing) gelijk is aan de Mac-
Creadyringinstelling voor een MacCreadyreissnelheid die gelijk in grootte is aan de 
snelheid van de tegenwind. Het begrip MacCreadyreissnelheid zal verderop in 
dit hoofdstuk nader worden verklaard. Omdat de MacCreadyreissnelheid een 
grootheid is die volledig wordt bepaald door de MacCreadyringinstelling en 
de vliegtuigpolaire, kan voor ieder type zweefvliegtuig en iedere tegenwind 
worden uitgerekend wat de optimale MacCreadyringinstellingen zijn voor het 
realiseren van de beste glijhoek t.o.v. de grond bij een gegeven sterkte van de 
tegenwind. Dit wordt geïllustreerd in de volgende tabellen
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Tabel 5.1 MacCreadyreissnelheden voor enkele typen zweefvliegtuigen bij lage MacCreadyringinstellingen (c.q. thermieksterkten).

Tabel 5.1 hieronder geeft voor enkele typen zweefvliegtuigen de MacCready-
reissnelheid in m/s voor kleine waarden van het gemiddelde stijgen. Deze tabel 
is daarom nuttig omdat hij een indicatie geeft hoeveel de MacCreadyring, zoals 
besproken in paragraaf 5.2, omhoog gedraaid moet worden om bij tegenwind 
met snelheden gelijk aan de MacCreadyreissnelheden de beste glijhoek t.o.v. de 
grond bewerkstelligen (en op die manier het thuisveld zo hoog mogelijk te 
bereiken). 

                
Diegenen die zich geroepen voelen om zelf een en ander na te rekenen 

kunnen daarvoor gebruik maken van de numerieke waarden van de polaires 
voor de hierboven genoemde zweefvliegtuigen. (Deze waarden werden o.a. 
gebruikt voor de constructie van figuren 5.3, 5.6 en 5.7)

Tabel 5.2 Numerieke gegevens voor de vliegtuigpolaires van ekele typen zweefvliegtuigen.

5.3	 optimale	snelheden	bij	het	overlandvliegen	bij	homogeen	stijgen	
5.3.1 de sTrucTuur van een model overlandvluchT

Een van de belangrijkste vragen voor zweefvliegers is (en was) de vraag hoe 
hij of zij te werk moet gaan om bij een overlandvlucht de grootst mogelijke 
reissnelheid te behalen ofwel om een gegeven traject in de kortst mogelijke tijd af 
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teleggen. Een zo groot mogelijke reissnelheid is overigens niet alleen van belang 
voor wedstrijdvliegers. Ook niet-wedstrijdvliegers kunnen bij een grotere reis-
snelheid in de beschikbare tijd op een dag ook grotere afstandsvluchten maken 

Om te beginnen zullen wij het probleem van de beste snelheden bij een 
overlandvlucht beschouwen voor een simpele model overlandvlucht, waarvoor 
we aannemen dat:  

(1) we ons kunnen ons  beperken tot de situatie zonder wind,  
(2) we kunnen veronderstellen dat alle thermiekbellen of -kolommen van 

dicht bij de grond tot aan de wolkenbasis dezelfde stijgsnelheden ople-
veren, en

(3) de afstanden tussen de opvolgende bellen voldoende klein zijn om vanaf 
de wolkenbasis de volgende thermiek(-kolom) onder de volgende wolk 
veilig te bereiken

Voor deze  simpele overlandvlucht, die geschetst is in figuur 5.8 gaan wij 
zoeken naar de keuze van de (over-)steeksnelheid V om de hoogste reissnel-
heid., of equivalent de kortste reistijd over het gehele traject te bepalen. 

V ?
Vth

L 1 L 2

5.8 Schets van een simpele overlandvlucht bij homogene thermiekcondities.

De beperking tot de situatie zonder wind is van de ene kant voor de hand 
liggend omdat we iedere overland met wind kunnen beschouwen als een vlucht 
in een met de wind meebewegende bak (of aquarium) gevuld met lucht. Voor 
alle overlandvluchten die eindigen op het thuisveld is die zweefvlieger het 
snelst, die het snelst vliegt in die bak met lucht. De aanname is van de andere 
kant van groot belang omdat het meenemen van de wind het probleem veel 
moeilijker maakt.

Uit de figuur 5.8 blijkt dat we de overlandvlucht beschouwen als een aaneen-
sluiting van elementen bestaande uit of 

(1) een verticale stijgvlucht in een thermiekkolom tot aan de wolkenbasis, 
gevolgd door

(2) een glijvlucht vanaf de wolkenbasis door al dan niet door verticaal 
bewegende lucht tot aan  de volgende thermiekkolom,

of
(1) een glijvlucht vanaf de wolkenbasis door al dan niet door verticaal 

bewegende lucht tot aan  de volgende thermiekkolom, gevolgd door
(2) een verticale stijgvlucht in een thermiekkolom tot aan de wolkenbasis.

Kijkend naar het plaatje valt het op dat de hoogte waarover in een volgende 
thermiekkolom gestegen moet worden direct samenhangt met de lengte van de 
voorafgaande glijvlucht vanaf het hoogste punt van de voorafgaande stijgvlucht. 
Het ligt daarom voor de hand de tweede van de mogelijke opties als het stan-
daardelement te beschouwen van onze simpele overlandvlucht. Als element om 
te optimaliseren beschouwen we de aaneensluiting van een glijvlucht gevolgd 
door een stijgvlucht tot de uitgangshoogte . Dit is van oudsher precies het uit-
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gangsprobleem voor de theorie voor het optimaliseren van overlandvluchten bij 
het zweefvliegen die bekend staat als de MacCreadytheorie en die zijn naam dankt 
aan het feit dat de hiervoor besproken MacCreadyring (en de opvolger daarvan, 
de Sollfahrtgeber)  het instrument is waarmee de optimale oplossing in de praktijk 
kan worden gerealiseerd. Het optimaliseringprobleem heet het MacCreadyprobleem. 

5.3.2 de (opTimale) oplossing van heT maccready probleem

Voor het begrijpen van de oplossing van het MacCready probleem wordt 
gebruik gemaakt van een klassiek model van dat probleem, dat de essentie van 
het probleem duidelijk naar voren brengt (figuur 5.9).

Wolk 

Wolk 

B

A
HA

HB

12

13

14

15

16
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19
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11
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14

15

16

5.9 De rechterkolom onder wolk II geeft de toestand weer op het tijdstip dat B arriveert, de linkerkolom op het (latere) tijdstip dat A 

arriveert. Duidelijkheidshalve zijn beide kolommen naast elkaar getekend in plaats van over elkaar heen. Hoewel B lager onder de wolk 

arriveert dan A is hij bij aankomst van A al geklommen tot boven de hoogte waarop A arriveert.

Twee gelijke zweefvliegtuigen beginnen tegelijkertijd aan de oversteek van 
wolk I naar wolk II. Tussen de wolken is de lucht in rust. A vliegt de oversteek 
met de snelheid voor de beste glijhoek en komt dus met het kleinst mogelijke 
hoogteverlies aan onder wolk II. B steekt sneller over, komt daardoor weliswaar 
lager aan onder wolk II maar ook eerder. Als A aankomt bij de kolom kan B al 
geklommen zijn tot boven de hoogte waarop A arriveert. Het gaat er dus om de 
vraag of het terugwinnen van het extra hoogteverlies dat B oploopt door sneller 
dan met de beste glijhoek te vliegen minder tijd kost dan de tijd die hij door dat 
snellere oversteken gewonnen heeft. De vraag is nu met welke snelheid B moet 
oversteken om het traject van de basis van wolk I naar de basis van wolk II zo 
snel mogelijk af te leggen

Om het probleem aan te pakken denken we ons de thermiekkolom onder 
wolk II verticaal verdeeld in genummerde vakken die omhoog gaan met een 
snelheid gelijk aan de klimsnelheid VKL die een thermiekend zweefvliegtuig in 
die kolom zou hebben (dus niet de snelheid waarmee de lucht in die kolom 
opstijgt). Dit model is vergelijkbaar met een z.g. paternosterlift, wat een lift is 
waarbij een serie kooien voortdurend langs een kabel zonder eind voortbe-
wogen worden

Het gaat er nu om dat we de oversteek vliegen met een zodanige snelheid dat 
we onder wolk II aankomen in een vak met een zo laag mogelijk nummer. 

Omdat de vakken omhoog bewegen hebben we geen pasklare oplossing voor 
dit probleem. Als we ons echter voorstellen dat de vakken stilstaan en dat de 
lucht tussen de wolken een denkbeeldige daalsnelheid heeft van vKL m/s, dan is 
het probleem niet wezenlijk veranderd. De oplossing ligt dan wel binnen hand-
bereik want het nieuwe probleem is precies het probleem, dat we besproken 
hebben in paragraF 5.1 van dit hoofdstuk. Het gaat er nu immers om door het 
(denkbeeldige) dalen heen zo hoog mogelijk aan te komen in het hoogste vak 
onder wolk II. Zoals besproken in paragraaf 5.1 moeten we dan vliegen met 
snelheden die kunnen worden gevonden door de constructie van de raaklijn aan 
de snelheidspolaire vanuit de (stijg-)snelheid vKL op de verticale as.
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Ronde waarden van de optimaal te vliegen (MacCready-) snelheden of 
Sollfahrten (in het Duits) bepaald met de raaklijnconstructie voor de hele range 
van mogelijke daalsnelheden staan op de MacCready ring ter plaatse van de 
waarden op de variometer van de sommen van de ‘eigen’ daalsnelheden bij die 
ronde (MacCready-) snelheden plus de daalsnelheden waarvoor de raaklijncon-
structie mee werd uitgevoerd. Het denkbeeldige dalen van de lucht waardoor 
heen we de oversteek moeten maken wordt natuurlijk niet aangegeven door 
de variometer. Dat probleem kan echter heel eenvoudig worden opgelost door 
draaiing van de MacCreadyring over precies (de waarde van ) dat denkbeeldige 
dalen, zoals we ook al deden voor het oplossen van het tegenwindprobleem in 
de voorgaande paragraaf. De te vliegen (MacCready-) snelheden (of Sollfahrten) 
worden dan aangegeven bij daalsnelheden op de variometer, die precies vKL 
m/s lager zijn dan de echte daalsnelheden. Dit draaien over een gegeven fictieve 
daalsnelheid kan zeer goed worden gedaan dankzij het merkteken dat staat bij 
het nulpunt van de variometer (het pijltje in figuur 5.3). Dit is uiteraard alleen 
mogelijk voor variometers met een lineaire schaal. 

Net als hiervoor besproken bij het vliegen bij tegenwind kan voor het 
bepalen van de (MacCready-) snelheden voor de denkbeeldige daalsnelheden 
kan ook gebruik gemaakt worden van de Sollfahrtgeber. Die moet in theorie 
voor het vliegen naar de thermiekkolom, waar een stijgsnelheid van vKL m/
sec wordt verwacht, tijdens de steek steeds die stijgsnelheid aanwijzen. In de 
praktijk, waar Sollfahrtgebers praktisch altijd een onderdeel vormen van een 
elektronische vluchtcomputer kan de Sollfahrtgeber worden  “ingesteld” op 
de  waarde van de denkbeeldige stijgsnelheid met als resultaat dat de door de 
Sollfahrtgeber aangewezen stijgsnelheid steeds gelijk aan 0 m/s gehouden moet 
worden zoals tijdens het vliegen door dalen.

Uit de hiervoor gegeven probleemstelling volgt dat we zowel de Mac-
Creadyring als de Sollfahrtgeber beide moeten draaien, c.q. instellen op het stijgen 
dat we verwachten op de hoogte van de thermiekkolom, waar we denken aan te komen. Immers, 
de tijdwinst van vlieger B op vlieger A ontstaat doordat B's snellere oversteek 
van I naar II plus het klimmen van HB naar HA  korter duren dan de langzame 
oversteek van A. Het tijdverlies bij het opzoeken en centreren van de thermiek 
onder wolk II ondervinden ze allebei en de sterkere thermiek vlak onder de 
wolkenbasis strekt beide vliegers in gelijke mate tot voordeel, zodat ze in die 
gedeelten van het traject van basis van wolk I naar de basis van wolk II niets op 
elkaar kunnen in- of uitlopen. 

De instelling van de MacCreadyring en/of de Sollfahrtgeber voor een 
komende oversteek maar de volgende thermiekkolom legt in principe de 
optimale snelheid tijdens die oversteek vast en bepaalt daarmee de optimale 
oplossing van het MacCready probleem. De betreffende numerieke waarde van 
de instelling van een van beide genoemde hulpmiddelen, de MacCreadyring 
of de Sollfahrtgeber, wordt daarom de MacCreadywaarde (of de MacCreadyringinstelling) 
voor de oversteek genoemd. 

Door hun manier van functioneren geven zowel de MacCreadyring als de 
Solfahrtgeber ook aan hoe optimaal gereageerd moet worden door een aanpas-
sing van de oversteeksnelheid indien tijdens de oversteek gebieden gepasseerd 
worden waar de lucht niet in rust is, maar stijgt of daalt.

5.3.3 de bepaling van de opTimale reissnelheid

Omdat we uitgegaan zijn van de veronderstelling dat het stijgen homogeen 
was, zodat de gehele vlucht bestaat uit een opeenvolging van dezelfde basis-
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elementen, kunnen we ons bij het bepalen van de reissnelheid in dit geval 
beperken tot het bepalen van de reissnelheid over een basiselement, zoals 
geschetst in figuur 5.10, bestaande uit een glijvlucht (of (over-)steek) vanaf de 
wolkenbasis naar de volgende thermiekkolom gevolgd door het stijgen in die 
kolom tot aan de dezelfde hoogte als de uitgangshoogte onder de wolkenbasis.

S

I II

H

α

5.10 Basiselement voor de berekening van de reissnelheid.

Het berekenen van de reissnelheid maakt het nodig dat wat wiskunde wordt 
gebruikt. We nemen daarbij aan dat de (over-)steek wordt gemaakt in rustige 
lucht, die dus niet stijgt of daalt, en dat de thermiek onder de wolk constant van 
sterkte is. Het reistraject van basis I naar basis II valt uiteen in twee delen: (1) 
een glijvlucht (of (over-)steek) met een snelheid VGL (in m/s) over een afstand S 
gelijk aan VGL × TGL (in seconden) en (2) een verticale stijgvlucht (of klim) met 
een duur van TKL seconden. De gemiddelde snelheid of reissnelheid wordt met 
die gegevens gelijk aan

     
 = S

tGL +tKL
= tGL

tGL +tKL
Vreis VGL                                          

waar = – ∆H
wGL

t GL en   = – ∆H
wKL

t KL  ,

en  wGL de bij de gekozen snelheid  volgens de polaire behorende   
 negatieve verticale snelheid (d.i. de daalsnelheid) is,

en  wKL de (gemiddelde) stijgsnelheid is waarmee over de hoogte ΔH 
 geklommen wordt.

Invullen van de uitdrukkingen voor tGL en tKL in de bovenstaande formule en 
vermenigvuldigen van teller en noemer met -wKL·wGL geeft dan als resultaat

 = wKL

wKL

–wGL
Vreis VGL

(in welke uitdrukking de daalsnelheid wGL een negatieve verticale snelheid is !).

Naar aanleiding van deze wiskundige afleiding van de formule voor de 
reissnelheid, die geldt voor iedere combinatie van de klimsnelheiden wKL en 
iedere volgens de polaire bij elkaar horende combinatie van snelheden VGL en 
wGL kunnen een aantal aanvullende opmerkingen worden gemaakt:

-  We zien dat in theorie de reissnelheid niet afhangt van de wolkenafstand 
S en ook niet van de hoogte van de wolkenbasis. In de praktijk speelt de 
wolkenafstand echter wel een rol. Immers als S zeer groot is arriveert 
men mogelijk zo laag onder wolk II dat men geen aansluiting zal kunnen 
vinden. In extreme gevallen zou men zelfs al voor wolk II aan de grond 
staan. Een grote oversteek maakt men in dat geval dus beter met een lang-
zamere snelheid zodat men aan het eind van de glijvlucht nog opnieuw 
een nieuwe thermiekkolom kan bereiken.
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-  Strikt genomen zouden we alle snelheden in deze formule moeten 
invullen in dezelfde eenheden, maar omdat de breuk dimensieloos is 
mogen we in dit geval ook de verticale snelheden invullen in m/sec en VGL 
in km/uur, we vinden dan Vreis ook in km/uur.

-  De formule voor de reissnelheid geldt algemeen, dus niet alleen als we de 
oversteek optimaal Maken, zoals we hiervoor kwalitatief (of eigenlijk gra-
fisch) hebben bepaald ( = door te vliegen met een snelheid bepaald met 
een MacCreadyring of Sollfahrtgeber ingesteld op een MacCreadywaarde 
gelijk aan de klimsnelheid in de thermiekkolom waar we weer kunnen 
stijgen).

Om de grootste of optimale reissnelheid te vinden met de formule die we 
zojuist hebben afgeleid zouden we voor de gegeven waarde van wKL voor alle 
door de vliegtuigpolaire bepaalde, met elkaar corresponderende waarden van  
VGL en wGL  de reissnelheid moeten bepalen en experimenteel bepalen welke 
combinatie de optimale waarde oplevert. Ook hier is een grafische procedure 
zoals bij het probleem van de optimale snelheid door daalwindgebieden in 
paragraaf 5.1 weer een simpele oplossing. Centraal bij die oplossing is weer de 
grafiek van de vliegtuigpolaire, zoals geschetst in figuur 5.11.   

Verbindt men een willekeurig punt van de polaire, zoals geschetst in figuur 
5.11, met het punt voor de stijgsnelheid  wKL op de verticale as, dan kan blijkt 
meetkundig dat de hierboven bepaalde gevonden formule voor de reissnel-
heid precies gelijk is aan de snelheid in het punt op de horizontale as waar de 
geconstrueerde verbindingslijn die as snijdt. 

De optimale oplossing voor de reissnelheid is weer die snelheid waarbij de geconstrueerde 
lijn een raaklijn wordt aan de polaire. Op deze manier kan de optimale oplossing van 
het MacCready probleem dat we eerder vonden met een kwalitatieve argumen-
tatie ook wiskundig worden bewezen. Men noemt deze optimale snelheden 
die bereikt worden wanneer gevlogen wordt met snelheden aangewezen op de 
MacCreadyring de MacCreadyreissnelheden. Uit de gevonden oplossing van het Mac-
Creadyprobleem volgt dat deze best mogelijke reissnelheden bij een gegeven 
waarde van de stijgsnelheid in de thermiekkolom volledig bepaald worden door de 
polaire van het zweefvliegtuig. 

5.4	 de	final	glide	en	de	final	glide	computer
5.4.1 de opTimale snelheid voor de final glide

Aan het einde van iedere geslaagde driehoeks- of retourvlucht bereikt men 
uiteindelijk de laatste thermiekbel, die het mogelijk maakt om zonder verder 
stijgen door te vliegen naar het thuisveld. Men hoeft in theorie in deze laatste 
bel slechts zo hoog te klimmen dat men met de snelheid voor de beste glijhoek 
(of de beste glijhoek met wind) juist het thuisveld kan bereiken. Veiliger en 
tegelijk sneller is het om in die laatste bel toch hoger te klimmen dan strikt 
nodig en daarna de laatste glijvlucht (Engels: final glide) met een hogere 
snelheid te maken.

Te hoog doorklimmen kost extra tijd en zal in het algemeen niets toevoegen 
aan de veiligheid. Tussen te laag en te hoog is er een hoogte die bij gegeven 
windsnelheid en klimsnelheid in de laatste bel leidt tot het bereiken van het 
doel in de kortst mogelijke tijd. De bepaling van deze hoogte is uiteraard van 
groot belang voor wedstrijdvliegers, die hiervoor diverse 'final-glide computers' 
ofwel rekenhulpmiddelen voor de laatste glijvlucht, hebben ontwikkeld. Inzicht 
in de werking en in het gebruik van deze final glide computers is echter ook 
van nut voor niet-wedstrijdvliegers.

O'
VKL

0 V

V

VdR

B

C

A

5.11 Bepaling van de (niet-optimale) reissnelheid. De oorsprong 

is een stuk WKL omhoog geschoven. In de figuur wordt te 

langzaam overgestoken (O'B is geen raaklijn waardoor de 

reissnelheid niet maximaal is.

De Zander ZS1 vluchtcomputer is populair bij veel wedstrijdvliegers. 

Het apparaat, van Duits fabricaat, staat volgens de fabrikant bekend 

om zijn accurate digitale, TE-gecompenseerde variometer  en een 

snelle berekening van vluchtgegevens,  final-glide etc. het apparaat 

integreert vluchtgegevens met informtie over het luchtruim, 

vliegvelden, keerpunten etc.
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5.12 Final glide.

Het principe van alle final glide computers is eenvoudig. Beschouw figuur 5.12: 

Twee zweefvliegers A en B zitten even hoog in dezelfde thermiekbel. A verlaat 
de bel zodra hij hoog genoeg zit om met de snelheid voor de beste glijhoek het 
doel te halen. B klimt hoger door en vliegt daarna met hogere snelheid dan A 
(dus met minder goede glijhoek) naar huis. Als B zijn hoogte en snelheid goed 
kiest is hij niet alleen sneller thuis, maar heeft hij op ieder moment ook een 
grotere veiligheidsmarge in zijn hoogte. Namelijk, na onvoorzien hoogteverlies 
wegens 'dalen' kan A het doel alleen halen als hij een nieuwe thermiekbel vindt. 
B kan de glijvlucht naar het doel voortzetten met lagere snelheid, dus met 
betere glijhoek dan voorheen.

Om de kortere tijd te verifiëren denken we ons even het laatste stuk van de 
vlucht als een klim vanaf circuithoogte met klimsnelheid wKL, gevolgd door een 
laatste glijvlucht met daalsnelheid wGL. Op dezelfde manier als eerder in figuur 
5.x in de paragraaf 5.3.3 over de optimale reissnelheid kunnen we afleiden dat 
hier dezelfde formule voor de reissnelheid geldt als afgeleid voor het overland-
vliegen. Ook hier zal de reissnelheid, die op dezelfde manier als daar uit de 
polaire kan worden afgelezen, maximaal zijn als de final glide wordt gemaakt 
met de MacCreadyring ingesteld op wKL. Anders dan bij een normale steek 
tussen twee thermiekkolommen kennen we nu de  stijgsnelheid die bepalend is 
voor de  MacCreadyringinstelling wel exact en hoeven we die niet te schatten. 
Bovendien is het hier ook duidelijk dat het niet de gemiddelde stijgsnelheid is die de 
MacCready instelling bepaalt, maar, om precies te zijn, de stijgsnelheid op het moment 
van het verlaten van de laatste thermiekkolom. 

5.4.2  de final glide compuTer

Door instellen van de MacCreadyring (en/of de Sollfahrtgeber) op de 
hiervoor gevonden optimale MacCreadyringinstelling voor de optimale snel-
heid tijdens de final glide wordt niet alleen de snelheid  maar ook de glijhoek 
(d.i. de verhouding tussen daalsnelheid wGL en onze vliegsnelheid V (in m/s))  
tijdens de final glide bepaald. Als we weten hoe groot de afstand is die we nog 
moeten vliegen  kunnen we met die glijhoek exact de hoogte bepalen waarop 
we de thermiek kunnen verlaten om zonder wind onze bestemming te bereiken. 
Als S de afstand is (en we aannemen dat onze snelheid in de richting van de 
baan hetzelfde is als onze horizontale snelheid) dan geldt voor die hoogte h de 
eenvoudige formule (waarin wGL negatief is):

= – V
wGLh S

                               
Deze hoogte moet dan worden aangevuld met een 100 à 200 m veilig-

heidsmarge voor het goed maken van eventueel dalen onderweg en voor het 
veilig kunnen uitvoeren van de landingsprocedure op het thuisveld. Naarmate 
de MacCreadyringinstelling hoger is kan bij eventueel te groot hoogteverlies 
tijdens de final glide ook nog worden overgegaan op een lagere waarde van de 
MacCreadyringinstelling.

De LX8000 uit Slovenië, is een goed voorbeeld van een 

gebruiksvriendelijk gecombineerd vario-navigatiesysteem voor het 

zweefvliegen. Het bevat een navigatie- en final-glide-computer, 

een elektrische variometer en een IGC-gecertificeerde logger in 

een. Het heeft volgens gegevens van de fabrikant een groot en 

helder kleurenscherm met automatische achtergrondverlichting, 

een 2Gb geheugen voor informatie over terreinen, keerpunten, 

luchtruimtestructuur etc.
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In tegenstelling tot de situatie bij de glijvluchten tijdens de voorgaande 
overlandvlucht (,die men zich kan voorstellen volledig plaats te vinden in een 
met de wind meebewegende bak gevuld met lucht,) speelt de wind tijdens de 
final glide wel een belangrijke rol. De hiervoor gegeven formule dient dan te 
worden aangepast voor de windcomponent in de richting van de koers naar de 
eindbestemming. Als Vw  die windcomponent is (in de richting van de koers) 
en de afstand S geïnterpreteerd wordt als de afstand op het moment van het 
verlaten van de laatste thermiekkolom dan gaat de formule voor de hoogte over 
in

= – V
wGL

+Vw
h S
                                                          
Tegenwind moet voor deze formule worden geïnterpreteerd als negatieve 

meewind Vw.

In de praktijk wordt (en werd) voor het in de vlucht uitrekenen van deze 
laatste formule gebruik gemaakt van diverse rekenhulpmiddelen. Deze als 
final glide computers betitelde rekenapparaten, die vroeger bestonden uit speciaal 
daarvoor ontwikkelde rekenschuiven, zijn tegenwoordig meestal een geïnte-
greerd onderdeel van vluchtcomputers, die daarnaast ook nog een elektronische 
Sollfahrtgeber voor het bepalen van de MacCreadysnelheid en een GPS (voor 
Global Position System) voor het bepalen van de afstand en eventueel de wind 
omvatten. De praktische uitvoering van de onderscheiden typen 'final-glide 
computers' hebben met elkaar gemeen dat zij de mogelijkheid bieden om voor 
een groot aantal combinaties van klimsnelheid in de laatste bel en de wind-
component in de richting van de koers op ieder moment direct de benodigde 
hoogte af te kunnen lezen. 

Behalve voor het wedstrijdvliegen zijn de ideeën achter de optimalisering van 
de final glide ook van belang voor het normale overlandvliegen en wel in al die 
gevallen waarin men binnen vliegbereik een sterkere thermiekbel verwacht dan 
die waarin men zich op dat moment bevindt. Ook in dat geval is het gunstiger 
de huidige bel eerder te verlaten om met een MacCreadyringinstelling die gelijk 
is aan de huidige klimsnelheid (en dus niet gelijk is aan de verwachte stijgsnelheid in de volgende 
thermiekkolom) maar door te vliegen naar die sterkere bel. Welke regels men moet 
hanteren bij verschillende stijgsnelheden in elkaar opvolgende thermiekko-
lommen wordt behandeld in de volgende paragraaf.

5.5	 optimale	snelheden	bij	het	overlandvliegen	bij	niet-homogeen	
stijgen	

5.5.1 de sTrucTuur van een meer realisTische overlandvluchT

Aansluitend op de discussie in de voorgaande paragraaf beschouwen we in 
deze Paragraaf de optimalisering van een overlandvlucht waarbij de thermiek-
sterkten in de opvolgende thermiekkolommen niet langer meer gelijk zijn. 
In die situatie ligt het niet meer voor de hand dat alle thermiekkolommen in 
gelijke mate worden benut en in plaats daarvan zal bij een optimale overland-
vlucht bij niet-homogeen stijgen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ther-
miekkolommen met de grootste stijgsnelheden en zo weinig mogelijk gebruik 
gemaakt worden van thermiekkolommen met laagste stijgsnelheden. In de 
praktijk betekent dit dat bij een optimale overlandvlucht de thermiekkolommen 
met de hoogste stijgsnelheden over een zo groot mogelijk hoogteverschil 
worden gebruikt en dat betekent op zijn beurt dat de hoogtebegrenzingen van 
deze thermiekkolommen een speciale rol vervullen bij deze overlandvluchten.
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In lijn met de voorgaande discussie wordt bij een optimale overlandvlucht 
bij niet-homogeen stijgen te realiseren wordt vaak gebruik gemaakt van een op 
een final glide lijkend scenario waarbij in thermiekkolommen met een lagere 
stijgsnelheid slechts zo hoog geklommen wordt als nodig is om een volgende 
thermiekkolom met een hogere stijgsnelheid boven een veilige ondergrens te 
bereiken. Een optimale overlandvlucht bij niet-homogeen stijgen zal in het alge-
meen een combinatie zijn van MacCready elementen en Final Glide elementen. 

Een voorbeeld voor een te optimaliseren overlandvlucht bij niet homogeen 
stijgen is in een schetsmatige manier in figuur 5.13 voor een model overland 
weergegeven. De getallen in de wolkjes geven de sterkte van stijgsnelheden in 
de thermiekkolommen aan.

1

1 1
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2

23 3

345

5 5

5

5.13 Uitgangssituatie voor een model van een overlnad bij niet-homogeen stijgen.

De begrenzing van de hoogte, die bereikt kan worden in de thermiek-
kolommen, wordt in veel gevallen in de praktijk gerealiseerd door de maximale 
thermiekhoogte  of de wolkenbasis van de cumuluswolken. Bij het theoretische 
model wordt daarom gemakshalve van een vaste bovengrens van de thermiek-
kolommen door cumuluswolken uitgegaan. De begrenzing van de hoogte aan 
de ondergrens van de glijvluchten wordt gevormd door die hoogte waaronder 
het praktisch, mede uit veiligheidsoverwegingen, niet meer mogelijk om aan 
een nieuwe stijgvlucht te beginnen. 

Voor de thermieksterkte in de thermiekkolommen wordt in het theoretische 
model aangenomen dat de stijgsnelheid in iedere thermiekkolom constant 
is en constant blijft in de tijd. In verband met deze aanname kan ook verder 
worden aangenomen dat de eerste stijgvlucht tot aan de hoogte waar aan de 
eerste glijvlucht begonnen wordt op de ondergrens van de glijvluchten tussen 
de kolommen. Ook voor de verdeling van de stijg- en daalwindgebieden over 
het traject tussen de thermiekkolommen wordt in het theoretische model 
aangenomen dat die eveneens in de tijd constant is.

5.5.2 de regels voor de bepaling van de opTimale snelheden bij nieT-homogeen sTijgen

Karakteristiek voor een optimale overlandvlucht bij niet- homogeen stijgen 
is, dat, afhankelijk van de actuele gegevens, voor elke volgende thermiekkolom 
moet worden beslist welk gedeelte daarvan wordt gebruikt om hoogte te 
winnen en voor elke steek moet worden bepaald met welke MacCreadyringin-
stelling, c.q. met welke snelheid tijdens die steek moet worden gevlogen. Deze 
beslissingen kunnen worden bepaald met de twee hieronder nader te bespreken 
regels:

Navigon See You is een combinatie van het navigonsysteem 4310 

voor routeplanning en See You voor het maken van overlandvluchten. 

Het bestaat uit een zakcomputer, die GPS gegevens integreert met 

navigatie, inclusief gegevens over airspace in een groot aantal landen, 

en een evaluatie van de vlucht achteraf op duidelijke wijze mogelijk 

maakt. Het is een product van de Sloveense firma Naviter.
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1. Final Glide regel: 
Stijg in iedere thermiekkolom niet hoger dan nodig om met een 
MacCready ring instelling gelijk aan de stijgsnelheid in de huidige 
thermiekkolom ‘veilig’ de dichtstbijzijnde volgende thermiekkolom (in 
de nabijheid van de gewenste koerslijn) die een verwachte stijgsnelheid 
heeft die groter is dan de stijgsnelheid in de huidige thermiekkolom te 
bereiken

2. MacCready regel:
Als er geen thermiekkolom (in de nabijheid van de gewenste koerslijn) 
is die volgens de Final Glide regel (vanaf een punt onder de maximale 
hoogte aangevlogen zou kunnen worden), klim dan door naar de 
maximale hoogte en vlieg met de grootst mogelijke MacCreadyringinstelling gelijk 
aan of kleiner dan de stijgsnelheid in de huidige thermiekkolom naar die volgende 
thermiekkolom (in de nabijheid van de gewenste koerslijn) die (a) 
met die MacCreadyringinstelling ‘veilig’ bereikt kan worden en (b) 
een verwachte stijgsnelheid heeft die gelijk aan of groter is dan de gekozen 
MacCreadyringinstelling voor de (over-)steek 

 
Een combinatie van beide regels leidt tot een heel simpele regel voor de 

MacCreadyring instellingen tijdens een overlandvlucht:

1+2: Minimum regel:
De MacCreadyringinstelling voor een optimale (over-) steek tussen 
twee wolken (of thermiekkolommen) is op zijn hoogst gelijk zijn aan 
de kleinste van de twee stijgsnelheden onder die wolken (thermiek-
kolommen)

Tot de overwegingen die ten grondslag liggen aan de Final Glide regel 
behoren o.a. de volgende:

(1)Omdat de stijgsnelheid in de volgende thermiekkolom groter is dan de 
stijgsnelheid in de huidige thermiekkolom is het optimaal om de volgende 
thermiekkolom zo laag mogelijk te bereiken. Elk extra stijgen in de 
huidige thermiekkolom kost meer tijd. 

(2)Het probleem om zo snel mogelijk van uit de huidige thermiekkolom  
de ondergrens te bereiken van de thermiekkolom met een hogere stijg-
snelheid precies hetzelfde is als het eerder in paragraaf 5.5.1 besproken 
Final Glide probleem.

(3)Bij de aanwezigheid van meerdere thermiekkolommen die met een 
grotere verwachte stijgsnelheid aan de eis voldoen om te worden gekozen 
als volgende thermiekkolom moet in theorie de dichtstbijzijnde worden 
gekozen omdat daarin sneller dan in de huidige thermiekkolom de extra 
hoogte kan worden gewonnen die nodig is voor het bereiken van een 
thermiekkolom met een nog grotere verwachte stijgsnelheid. In verband 
met het tijdverlies bij het centreren in iedere nieuwe thermiekkolom is 
in de praktijk de thermiekkolom met de grootste verwachte stijgsnelheid 
wellicht een betere keuze.

Tot de overwegingen die ten grondslag liggen aan de MacCready regel 
behoren o.a. de volgende:

(1)Het probleem om zo snel mogelijk naar een punt op dezelfde hoogte in 
een volgende thermiekkolom met een gegeven stijgsnelheid te vliegen is 
precies hetzelfde als het eerder in paragraaf 5.3.2 besproken MacCready 
probleem. De oplossing daarvan is ook van toepassing als in de volgende 
thermiekkolom doorgestegen wordt naar een punt op een willekeurige 

De ILEC SN-10 zweefvliegcomputer heeft de variometer en de 

computerfuncties geïntegreerd. Het apparaat biedt een wijde range 

van planning- en analysefuncties. Het bevat actieve sensoren voor 

zaken als stijgen en dalen, snelheid en hoogte, G-belasting, GPS-

navigatie. Het biedt vele mogelijkheden voor vluchtplanning, ronden 

van keerpunten,  final-glide etc. De Duitse fabrikant meldt dat het 

apparaat eenvoudig afleesbaar is, wat meer tijd geeft om tijdens de 

vlucht naar buiten te kijken wat de vliegveiligheid bevordert.
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hoogte, omdat het stijgen in die volgende thermiekkolom volledig vastligt 
en geen optimalisering toelaat.

(2)Bij de even grote stijgsnelheden in de huidige en volgende thermiek-
kolom zou de huidige thermiekkolom in principe kunnen worden verlaten 
op elke hoogte waar vanaf het mogelijk is de volgende thermiekkolom 
boven de ondergrens te bereiken. Doorstijgen naar de bovengrens zorgt 
ervoor dat de oversteek zo hoog mogelijk en daarmee zo veilig mogelijk 
plaats vindt. 

(3)In het geval dat een volgende thermiekkolom niet kan worden bereikt met 
een MacCreadyringinstelling gelijk aan de verwachte stijgsnelheid in de 
volgende thermiekkolom dient de MacCreadyringinstelling zoveel lager te 
worden gekozen dat de volgende thermiekkolom nog net op een veilige 
hoogte kan worden bereikt.

(4)De snelheid tijdens de (over-) steek is groter naarmate de MacCready-
ringinstelling groter is. Om die reden dient bij de meerdere keuzemoge-
lijkheden de grootste waarde te worden gekozen.

De met deze twee (drie) regels bepaalde optimale overlandstrategie voor de 
in figuur 5.13 weergegeven model overlandvlucht bij niet-homogeen stijgen is 
weergegeven in figuur 5.14
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5.14 De met behulp van de Final Glide- en de MacCready-regel bepaalde optimale strategie van het model overlandprobleem geschetst in 

figuur 5.13

5.5.3 opTimalisering in heT geval van meT de hoogTe variërende sTijgsnelheden

In het geval dat de stijgsnelheden in de thermiekkolommen ook nog variëren 
met de hoogte wordt een exacte optimalisering van de (over-)steeksnelheden in 
de praktijk onmogelijk omdat het ondoenlijk is om de te verwachte thermiek-
snelheden op de verschillende hoogten goed te schatten. In principe gelden er 
dezelfde regels als die we gezien hebben in de voorgaande paragraaf. Het idee 
van het optimaliseren is in dit geval zeer goed weergegeven in figuur 5.15, 
wat een bekende illustratie is uit het boek “Streckensegelflug” van de Duitse 
drievoudige wereldkampioen Helmut Reichmann.  Hij vatte de optimalisering 
voor deze situatie samen in de volgende (in de praktijk niet te realiseren) theoretische 
vuistregel: 

MacCreadyringinstelling = Eindstijgsnelheid  =  Beginstijgsnelheid

In de praktijk kan deze regel worden vertaald in de regel: Verlaat een 
thermiekkolom zodra de (eventueel nog later te verwachten) sterkte ervan 
is gedaald tot (onder) de te verwachten sterkte van de volgende bel (op de 
hoogte waarop men die verwacht te kunnen bereiken). In het geval geen 
thermiekkolom voorhanden is met een verwachte stijgsnelheid groter dan die 
in de huidige thermiekkolom, klim dan door tot de wolkenbasis en vlieg naar 
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de volgende thermiekkolom met een MacCreadyring instelling gelijk aan de 
verwachte stijgsnelheid van de volgende thermiekkolom op de hoogte waar 
men die denkt te bereiken. Dit is analoog de combinatie van de MacCready en 
de Final Glide regel.

+ 1
+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 2 + 2

+ 3

+ 5

+ 4

+ 1

Ring op  + 1 Ring op  + 1

Ring op  + 2

+ 2

5.15 Illustratie van de theorietische vuistregel voor de MacCreadyringinstellingen.

5.6	 optimale	koersafwijkingen	en	een	alternatieve	grafische	me-
thode	om	het	MacCreadyprobleem	grafisch	aan	te	pakken	en	op	
te	lossen.

5.6.1 convexe combinaTies

Een meetkundige aanpak die bijzonder geschikt is om problemen van het 
type van het MacCready en het Final Glide probleem aan te pakken is de theorie 
van de convexe combinaties van twee (snelheids-)vectoren in een plat vlak. Zowel 
het MacCready element als het Final Glide element van een overlandvlucht kan 
namelijk als een dergelijke convexe combinatie worden beschouwd.

Convexe combinaties zijn optellingen van positieve fracties van vectoren met 
de eigenschap dat de som van de fracties juist gelijk is aan een, ofwel, in 
formulevorm:

                    c  =  r*v1 + (1-r)*v2                  0 ≤  r  ≤ 1

Meetkundig hebben convexe combinaties van twee vectoren als eerste 
bijzondere eigenschap dat zij allemaal hun eindpunt hebben op de verbindings-
lijn van de eindpunten van de originele vectoren. Dit is voor een willekeurige 
waarde van r geïllustreerd in figuur 5.16

                                     
Voor  r = 0 en r =1 is dit zonder meer duidelijk omdat de convexe combina-

ties voor die waarden precies de eindpunten van de originele vectoren zijn. 
Voor r = 0.5 kan eveneens direct worden geverifieerd dat het eindpunt van de 
convexe combinatie voor die waarde op de verbindingslijn ligt. De resulterende 
convexe combinatie is in dat geval immers precies gelijk aan de helft van de 
som van de originele vectoren. Voor alle andere waarden van r kan het eindre-
sultaat eveneens eenvoudig geverifieerd worden met behulp van figuur 5.16. 

Convexe combinaties van twee snelheidsvectoren hebben naast de hierboven 
besproken eigenschap nog een andere heel nuttige eigenschap en wel dat zij de 
gemiddelde snelheid in richting en grootte aangeven van de beweging van een 
lichaam dat zich eerst gedurende een fractie r van de totale tijd met een snel-
heid evenredig met de lengte van die vector in de richting van de snelheids-
vector V1 beweegt en daarna voor de resterende fractie (1-r) van de tijd zich met 
een snelheid evenredig met de lengte van die vector in de richting van de 
snelheidsvector V2 beweegt. Als tAB  de tijd is dat hij beweegt in de richting A→  B 
en tBC  de tijd dat hij beweegt in de richting B→  C dan is de totale tijd 

(1- r ) V1 

(1- r ) V1 + r V2 

(1- r ) V2 

V1

V2

rV1

r V2

5.16 Convexe combinaties van vectoren hebben hun eindpunt op de 

verbindingslijn.

A

B

C

VABC

VBC

5.17 Gemiddelde snelheid over een gebroken traject.



20 Theorie van heT zweefvliegen

tAB + tBC  en resulteert het beeld als geschetst in figuur 5.17

= tAB + tBC

VAB * tAB + VBC * tBCVABC = tAB + tBC

tAB VAB + tAB + tBC

tBC VBC

                                
Het bewijs voor de eigenschap dat de convexe combinatie de gemiddelde 

snelheid over een gebroken traject levert wordt geïllustreerd in de combinatie 
van de figuren 5.17 en 5.18. 

VAB

tAB + tBC

tAB VAB

VA→B→C

tAB + tBC

tBC VAB

tAB + tBC

tBC VBC

VBC

tAB + tBC

tAB VBC

5.18 Gemiddelde snelheid over een gebroken traject A → B → C wordt meetkundig gegeven door een convexe combinatie van de snelheden over 

de deeltrajecten.

5.6.2  Het optimale gebruik van wolkenstraten die afwijken van de koers
Een interessante toepassing van het gebruik van convexe combinaties is de 

bepaling van de optimale afvlieghoek β bij het vliegen onder een wolkenstraat 
in een andere richting dan de gewenste koers. Een schets van dit probleem is 
weergegeven in figuur 5.18. De zweefvlieger bevindt zich in punt A en wil naar 
C. Hij heeft de mogelijkheid onder de wolkenstraat in de richting AB een fors 
grotere reissnelheid te realiseren en vraagt zich af hoe hij optimaal gebruik kan 
maken van die wolkenstraat. Waar hij eigenlijk benieuwd naar is is de optimale 
plaats van het punt B in figuur 5.17 waar hij de wolkenstraat weer moet verlaten 
om terug te gaan naar zijn originele pad zoals aangegeven in het linkerdeel van 
figuur 19, die in het rechterdeel tegelijk de grafische oplossing geeft.

COS B =

Gra�sche oplossing:

VBC

VBC

VAB

VAB

VAB

A

B

C

VBC

β ?

β

5.19 Het probleem van het optimale gebruik van wolkenstraten die afwijken van de koers.

Met de in figuur 5.19 weergegeven grafische convexe combinatie aanpak is 
de optimale oplossing van dit wolkenstraatprobleem relatief eenvoudig te geven: 
we weten dat het pad van de zweefvlieger zal bestaan uit het vliegen voor een 
zekere fractie van de tijd met een snelheid VAB in de richting van de wolken-
straat, gevolgd door het vliegen tijdens de resterende tijd vanaf het te bepalen 
afvliegpunt B in de richting BC naar C. Wanneer de vlieger een willekeurig punt 
B als afvliegpunt kiest dan zal hij naar C toe vliegend een van de op de cirkel 
aangegeven gemiddelde reissnelheid VBC realiseren en wel in het bijzonder die 
welke correspondeert met de richting van zijn traject BC. Uit de figuur volgt 
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de grootst mogelijke gemiddelde reissnelheid over het traject A→ B→ C die 
bereikt kan worden gegeven wordt door die reissnelheid vBC op de cirkel die 
correspondeert met het punt waar de raaklijn vanuit de punt van de vector vAB  
raakt aan de cirkel. Die reissnelheid staat loodrecht op die raaklijn zodat de beste 
afvlieghoek β gegeven wordt door de in de figuur weergegeven oplossing.

Uit figuur 5.19 blijkt dat de winst van het vliegen van de nogal flink van de 
koers afwijkende richting van de wolkenstraat in dit voorbeeld geen grote winst 
in gemiddelde reissnelheid brengt. Dit was uiteraard anders geweest wanneer 
de wolkenstraat in dit voorbeeld een kleinere hoek met de koers had gemaakt. 

5.6.3 een alTernaTieve grafische aanpak om heT maccreadyprobleem op Te lossen.                  
 Zoals ten overvloede nogmaals geschetst in figuur 5.20  bestaat het te 

vliegen traject bij de oplossing van  het  MacCready- als het Final Glide 
probleem uit twee delen bestaand gebroken traject waarvan een in verticale 
richting met een  verticale (stijg-)snelheid wKL en één in de richting van een 
snelheid ter grootte van één in de richting van de lijn die de oorsprong in 
het polair diagram verbindt met een – in principe vrij te kiezen punt van de 
vliegtuigpolaire.
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z z
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5.20 Final Glide probleem (links) en MacCready probleem (rechts)

Wanneer we zoeken naar de grootste gemiddelde reissnelheid in horizontale 
richting dan is het duidelijk, zoals aangegeven in figuur 5.21, dat die gevonden 
wordt bij de snelheid op de horizontale as waar die gesneden wordt door de 
raaklijn aan de polaire vanuit het eindpunt van de verticale stijgsnelheidvector 
op de verticale as. Dit toont aan dat de optimaliteit van de eerder gevonden 
optimale oplossingen van het MacCready en het Final Glide probleem door deze 
aanpak bevestigd wordt.  

                              
Opgemerkt kan worden dat de convexe combinaties aanpak ook de optimali-

teit bevestigt van alle MacCready en Final Glide problemen waarbij de verbin-
dingslijn tussen het begin- en eindpunt van het traject niet horizontaal is.

De convexe-combinaties aanpak geeft de mogelijkheid nog een aantal andere 
problemen in verband met optimale zweefvliegtrajecten op te lossen, zoals het 
probleem met welke MacCreadyring- instellingen in aanwezigheid van wind 
een keerpunt moet worden gerond. Voor een eerste introductie gaat de bespre-
king daarvan helaas iets te ver.

VA-B-C

z

VD-E-F

VB-C

VD-E

5.21 De oplossing van het MacCready en het Final Glide probleem 

met behulp van de theorie van convexee combinaties van 

snelheidsvectoren.

De VW1200 van de Duitse firma Westerboer is een geavanceerde 

‘Streckenflug-Rechner’ dat de zweefvlieger gedurende de vlucht op 

overzichtelijke wijze de meest belangrijke informatie geeft, zoals 

variometeraanwijzing, hoogte, snelheid, beweegbare kaart van het 

landschap,en luchtruimtestruktuur, navigatiedoelen, koers etc. 

De computer is gekoppeld aan een zeer geavanceerde stuwschijf 

variometer, ook van het merk Westerboer.
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