
In deze aflevering gaan we ons be-
zighouden met het belangrijkste
stuk gereedschap van de Dash 8 Q
400: Het Flight Management System
(FMS). We gaan vliegen met de Fly-
Be Dash 8 van Southampton naar
Manchester. We beginnen met de
pre flight configuration. De FMS au-
tomatiseert een groot aantal navi-
gatiegegevens, inclusief de belang-
rijkste functie van volgen van het
vluchtplan, zowel lateraal (LNAV)
als verticaal (VNAV). Voor degenen
die gewend zijn aan het werken met
de flight management computers
van de Boeing en de Airbus wordt
het tijd om eerst even diep adem te
halen. De UNIVERSAL FMC in de
Dash 8 is volledig afwijkend van alle
varianten die je tot nu toe hebt ge-
zien. Het goede nieuws is dat het
relatief simpel is als je eenmaal de
eigenaardigheden hebt door gekre-
gen. In feite is de hoeveelheid per-
formance gegevens die je moet
invoeren voor de vlucht aanzienlijk
kleiner dan voor de Airbus of Boeing
nodig zou zijn.

Onze Dash 8 heeft twee afzonderlijke
consoles - een voor de captain en een
voor de co-pilot. Als je beide units aan
zet in je vliegtuig zullen ze snel een zelf-
test uitvoeren voordat zij beschikbaar
zijn voor gebruik. Het eerste wat wij
moeten doen is de brandstof voor het
vliegtuig en de gewichten van de vlucht
invoeren. Klik op de FUEL toets op de
console en daar kan je gegevens gaan
invoeren. Deze pagina de fuel-pagina te
noemen is een beetje verkeerd en mis-
leidend, omdat deze pagina ook gebruikt

wordt voor invoeren van vliegtuigge-
wicht, lading en aantallen passagiers.
Naast het vluchtplan is dit de belangrijk-
ste pagina in het gehele flight manage-
ment system en moet gewoon van
gegevens worden voorzien voordat de
FMS op de juiste manier gebruikt kan
worden.

De fuel-pagina

Op de pagina zijn een aantal in te vullen
velden. Ook hier zien we dat het sy-
steem verschilt van de Boeing en Airbus
apparatuur omdat niet ieder veld inge-
vuld hoeft te worden om compleet te
zijn. Feitelijk vullen de meeste maat-
schappijen hier slechts een paar waar-
den in. De reden is, als je even goed
kijkt naar de pagina, dat er verschillen-
de manieren zijn om in wezen dezelfde
essentiële gegevens in te voeren. Dit
geeft de maatschappijen de keus hoe zij
de gegevens op deze pagina willen
weergeven. De hele pagina kan worden
samengevat tot twee ingangen: ZFW en
FUEL ONBOARD. De meeste maatschap-
pijen trainen hun bemanningen alleen
deze twee waarden in te voeren hetgeen
de FMS alle informatie geeft die het no-
dig heeft. Laten we even kort samenvat-
ten wat deze waarden nu precies bete-
kenen. Voordat we bespreken hoe deze
gegevens gebruikt kunnen worden.

De ZWF (Zero Fuel Weight) is het totale
gewicht van het vliegtuig aan de gate
met uitzondering van welke brandstof
dan ook aan boord. Dit omvat het feite-
lijke structurele gewicht van het vlieg-
tuig, vracht, bagage en passagiers.
Het structurele gewicht van het vliegtuig
is een getal dat altijd bekend is bij de
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maatschappij, dus dit kan als ‘harde
codering’ worden ingevoerd en wordt in
andere situaties ook wel Basic Operating
Weight (BOW) genoemd. Behalve wan-
neer het toestel een verandering in uit-
rusting ondergaat of een refit zal dit
getal nooit veranderen gedurende de
levensduur van het vliegtuig. Natuurlijk
zijn vracht en het gewicht van de passa-
giers veranderende waarden voor elke
vlucht. Je kunt je afvragen hoe de lucht-
vaartmaatschappijen het gewicht van de
passagiers berekenen zonder elke pas-
sagier op de weegschaal te zetten. Het
antwoord is dat er een geschat stan-
daardgewicht bestaat per passagier. In
de praktijk verhogen maatschappijen dit
gewicht in de winter wanneer meer kle-
ding wordt gedragen en elke maat-
schappij heeft zo zijn eigen schattingen
hierin. Misschien is het wel een sombere
constatering dat de maatschappijen pe-
riodiek de schatting van het gewicht per
passagier naar boven afstellen. Er zijn
heel wat discussies geweest over dit
gewicht per passagier gezien vanuit vei-
ligheidsnormen van maatschappijen.
Eén maatschappij, Uzbekistan Airlines is
inmiddels al overgegaan tot het verplicht
vaststellen van het gewicht van elke
passagier bij inchecken om zo tot een
juist totaalgewicht te komen maar het is
niet zeker of dit voorbeeld ook wereld-
wijd opvolging zal vinden!
Als we naar de fuel page kijken voor het
invoeren van het aantal passagiers kun
je zien dat 187lbs als gemiddeld gewicht
per passagier wordt aangehouden wat
een vrij algemeen cijfer is voor lucht-
vaartmaatschappijen.

De gegevens invoeren

Je ziet vooral invoervelden op de FUEL
page zoals voor vracht, passagiers en
Basic Operating Weight (dat als default
al is ingevoerd als je de pagina opent)
die samenkomen om de ZFW te leveren.
Beter dan in elk veld gegevens in te
voeren, voer je eenvoudigweg de waar-

de voor de ZWF in linksonder op de pa-
gina om de invoer van alle andere
waarden vast te leggen. Dit is ook de
instructie voor de piloten voor het mee-

rendeel van de maatschappijen. Dat is
één simpele invoer voor de ZFW vanaf
de loadsheet en zo kunnen de andere
velden voor niet-brandstof gewichten

blanco gelaten worden. Je moet er een
beetje aan wennen als je de Airbus en
Boeing filosofie om de pagina’s in de
FMC compleet af te werken gewend
bent. En daardoor komen we vanzelf
weer terug bij het veld voor de hoeveel-
heid brandstof. Op de pagina kun je zien
dat de brandstof is opgesplitst in een
aantal mogelijkheden zoals alternate
(alternatieve bestemming), hold en ex-
tra. Nogmaals, de meeste maatschappij-
en negeren dit opbreken in onderdelen
(de piloot heeft deze gegevens sowieso
op de loadsheet) en adviseren slechts
een enkele invoer van gegevens bij fuel
on-board rechts onderaan de pagina.
Deze invoer is, zoals de omschrijving al
zegt, de totale hoeveelheid brandstof
aan boord. Daar zit dus in: brandstof
voor taxiën, voor de trip zelf, voor alter-
nate, voor holding, enz. Voer dus om
het allemaal eenvoudig te houden bij dit
veld de totale hoeveelheid in.
Samengevat betekent dit dat we maar
twee waarden hoeven in te voeren voor
de gehele weight and fuel page: de ZFW
en de fuel on-board. De Flight Manage-
ment System voegt deze twee samen
om zo de gross weight op dezelfde pagi-
na te tonen. En dat is echt alles wat on-
ze Dash van ons wil weten.

Weight en balance configuratie

Maar zonder de gegevens van een
loadsheet, hoe bepaal je het belangrijke
ZFW cijfer? Gelukkig voor ons hebben
de ontwikkelaars van de Dash 8 een
handig stukje configuratie-gereedschap
toegevoegd, waarmee brandstof- en
beladingsgegevens kunnen worden
doorgekoppeld. Deze wordt geopend als
een aparte app vanuit het Windows
Start Menu. Dit control panel (zie vorige
pagina) heeft een aantal heel nuttige
voorzieningen maar in dit artikel kijken
we slechts naar de laatste tab waarop
staat WEIGHT & BALANCE. Als je het
control panel opent is het eerste wat je
aandacht trekt het opengewerkte boven-

Southampton is een drukke, beetje krappe en gezellige regionale luchthaven.

Brandstof en performance data worden op een van de twee consoles ingevoerd en kun-
nen automatisch doorgevoerd worden naar de ander.



aanzicht van het vliegtuig waarop je
voor elk compartiment het aantal stoe-
len kunt zien.
Meteen daaronder is het veld voor het
invoeren van het bagagegewicht van het
FWD en AFT segment van het vliegtuig.
Zoals je kunt zien is er een maximaal
toegestaan beladingsgewicht van 908lb
voor het voorste en 3.619lb voor achter-
ste gedeelte. Voer simpelweg het ge-
wenste beladinsgewicht in in de
betreffende hokjes vooropgesteld dat je
niet over de limieten van het vliegtuig
heen gaat. Rechts van de hokjes voor
invoeren van het bagagegewicht zijn de
hokjes voor de passagiers in de A-, B-,
C-, en D-compartimenten. Hier is het
maximale aantal passagiers 36 (???
vert.). Voor elke passagier die je toe-
voegt wordt de ZFW verhoogd met
187lb. Het is een interessante exercitie
om eens te spelen met deze gewichten
van de passagiers om te zien welk effect
zij hebben op de prestaties van het
vliegtuig omdat zij altijd een directe in-
vloed hebben op hoe het vliegtuig te
besturen is in de lucht en vooral bij de
take-off en de landing. Voor mensen die
houden van grafieken is er rechtsonder
op het control panel een prestatiegra-
fiek, gebaseerd op de waarden die je
hebt ingevoerd.
De volgende rij hokjes is bedoeld voor
de brandstof. Helaas zit er geen brand-
stofplanner in het Majestic pakket waar-
in de benodigde brandstof kan worden
berekend. Daar zal je zelf voor moeten
zorgen. Warm aanbevolen is het pro-
gramma Professional Flight Planner X
(PFPX). Dit stuk gereedschap kan je
aanschaffen bij Aerosoft. Dit programma
is vooruit geconfigureerd met gegevens
voor de Majestic Dash 8. Je kunt niet
alleen je vluchtplan maken in PFPX het
zal ook automatisch de benodigde
brandstof berekenen gebaseerd op de
lengte van de vlucht, heersende winden,
gewicht van het vliegtuig, alternates en
regels voor de holdings. Het betekent
dus dat brandstofgegevens voor het

control panel verkregen kunnen worden
van PFPX of een andere planner van je
keuze. In het ergste geval zou je de kist
gewoon helemaal vol kunnen tanken en
de vracht kunnen reduceren om waar
nodig binnen de toegestane grenzen te
blijven als je niet over een brandstof
planner beschikt.

Gewichtsterminologie

Laten we nog even kijken naar de ande-
re data omdat hier en daar een verdere
uitleg nodig is. Misschien is het begrip
DOM wel een van de meest mysterieuze
cijfers in het control panel. Het betekent
Dry Operating Mass. En dit is belangrijk.
Maatschappijen beginnen nu het begrip
‘massa’ te gebruiken in plaats van ‘ge-
wicht’ in hun terminologie gebaseerd op
modernere richtlijnen. Voor al onze be-
doelingen en opzet van gegevens zijn de
twee termen onderling uitwisselbaar,
dus Dry Operating Mass en Zero Fuel
Mass zijn hetzelfde als Dry Operating

Weight en Zero Fuel Weight. En dat kan
verwarrend zijn omdat het control panel

het begrip Mass hanteert terwijl het
Flight Management Sytem in het vlieg-
tuig gebruik maakt van de term Weight.
Bijvoorbeeld, de ZFM in het control pa-
nel en de ZFW op de performance pagi-
na in het Flight Management System
betekenen precies hetzelfde. Terugke-
rend naar DOM, dit betekent het gecom-
bineerde gewicht van de crew en de
bagage van de crew (jazeker, het ge-
wicht van de crew wordt ook meegere-
kend. Misschien is het toch beter om wat
minder naar McDonalds te gaan) cate-
ring uitrusting, water op het toilet, de
zeepjes daar en food and beverages. Dit
totaal wordt dan toegevoegd aan de
structural weight van het vliegtuig om
uiteindelijk het DOM-getal op te leveren.
Als dat helpt bedenk dan dat het begrip
DOM staat voor het totale gewicht van
het vliegtuig minus het gewicht van de
brandstof, passagiers en vracht, met
alles gedetailleerd tot op de altijd heer-
lijk uitziende maaltijden aan boord en de
zakjes met pinda’s. Tel hierbij de vracht
en het gewicht van de passagiers en dan
hebben we dat magische getal dat we
overal in de FMS gebruiken en dat we
Zero Fuel Weight noemen. Dus ont-
houdt: ZWF = DOM + cargo + bagage +
passagiers.
Er is nog een ander begrip dat we moe-
ten leren en dat je op het control panel
kunt vinden. Die term is ‘traffic load’.
Traffic Load = cargo + bagage + passa-
giers. Dus we kunnen ZFW eenvoudiger
definiëren als: ZFW = DOM + traffic
load.
Het is belangrijk om deze termen te
kennen omdat ze allemaal in de control
panel toepassingen worden gebruikt en
het zijn begrippen waarop we steeds
terugvallen in deze tutorials. Je kunt je
afvragen of piloten bezig moeten zijn
met het calculeren van deze bijna onein-
dige hoeveelheden gewichten. Het ant-
woord daarop is dat er bij de maat-
schappijen teams van experts zitten die
deze berekeningen voor ons doen. Met
opzet noemen we ze experts omdat de-

De ZFW en gewicht van de brandstof hebben een belangrijke invloed op de klimpresta-
ties van de Dash 8.

Navigatie is zowel verbonden aan het inner-
tial reference system als aan GPS ontvan-
gers.



ze nooit bezongen helden elke keer een
groot aantal calculaties hebben te ma-
ken voor elke vlucht en die calculaties
moeten ook elke keer accuraat zijn en
kloppen. De veiligheid van de vlucht
hangt af van een juiste berekening van
de ZFW. Ook hierom moeten wij er in
onze flight simulation wereld zeker van
zijn dat wij het control panel van de
Dash 8 begrijpen in al zijn facetten.
De ZFW wordt gebruikt als basis voor
brandstof- en prestatieberekeningen.
Hoe zwaarder het vliegtuig hoe meer
brandstof het gebruikt en hoe langer de
benodigde take-off en landingsweg is. Je
kunt heel snel zien dat alles draait rond
de ZFW en het daaraan verbonden ge-
wicht van de brandstof.

Brandstofgegevens

Dat laat voor ons nog twee invoervelden
op het control panel over: de take-off
brandstof en de brandstof voor de vlucht
zelf. De take-off brandstof is de totale
hoeveelheid brandstof aan boord op het
moment van take-off. Dit is de brandstof
die je laadt aan de gate minus de van te
voren berekende brandstof voor taxiën.
Dus dit is alles in de tanks van onze
Dash op het moment van airborne en
dat gebruikt wordt door het flight ma-
nagement systeem voor verdere calcula-
ties. De trip fuel is de hoeveelheid die
naar verwachting verbruikt wordt van
take-off tot landing.
Er is een subtiel verschil tussen take-off
en trip fuel omdat in take-off fuel ook

begrepen wordt welke hoeveelheid dan
ook, voortkomend uit ‘onvoorzien’ zoals
bijkomende reserves voor bepaalde rou-
tes, routeafwijkingen en holdings. We
kunnen deze twee waarden nu invullen
op het control panel en op de knop CAL-
CULATE drukken.
Eenmaal doorgerekend kan je de sleu-
telwaarden op het controlpanel noteren,
zoals ZFW (vermeld als ZFM) en fuel
weight. Deze kunnen dan direct worden
ingevoerd in het flight management sy-
stem om zo onze pre-flight performance
planning af te ronden. Je kunt ook ge-
bruik maken van de ‘send data to
flightsim’ knop om het vliegtuig te laden
met de gewenste brandstof en gewicht,
zodat het vliegtuig gelijk is aan het con-
trol panel. Een belangrijke stap!

We hebben nu onze performance data
dus in de volgende aflevering gaan we
een vluchtplan in elkaar zetten voor de
korte vlucht van onze thuishaven Sout-
hampton naar Manchester.

Dit is de derde aflevering van een
serie vertalingen van artikelen van
Jane Whittaker in de PC-Pilot over de
DASH 8 Q400. Artikelen die onze
Nederlands lezende flightsimmer niet
mogen ontgaan. Hoeveel afleverin-
gen het worden? Geen idee.

Erik.


