
De Bombardier Dash 8-Q400 is een nog-
al apart vliegtuig als je het vergelijkt
met wat voor standaard dan ook, met
ultra moderne avionics (beeldschermen)
en state of the art prestaties. Een van
de belangrijkste factoren van het succes
van dit vliegtuig, dat over de hele we-
reld dienst doet is de geïntegreerde
flight management computer (FMC). Het
is zeker mogelijk om het vliegtuig zon-
der de FMC te vliegen. In feite is er een
aantal Dash 8 vluchten dat zonder de
FMC plaats vindt omdat het gevlogen
kan worden van VOR naar VOR zoals we
dat ook doen met een General Aviation
kist. En precies dat gaan we ook doen in
een toekomstige tutorial. Maar om het
vliegtuig echt helemaal de baas te wor-

den is kennis van de FMC essentieel. Het
goede nieuws is dat deze duidelijk een-
voudiger is dan de apparatuur die je
vindt in de Boeing en Airbus varianten.
Het vliegtuig is niet gebouwd om de FMC
heen zoals bij de genoemde voorbeelden
en is ook niet afhankelijk van een over-
weldigende hoeveelheid informatie in de
FMC. Behalve een paar vrij simpele in-
voergegevens over de prestaties, zoals
we dat in de vorige aflevering hebben
gezien is het enige dat nog ingevoerd
moet worden het vluchtplan dat eigenlijk
op eenzelfde manier wordt ingegeven
als bij een GPS in een GA-vliegtuig. Er is
een soort eenvoudige basis verticale
navigatie (VNAV) maar de kern van de
FMC is ontworpen om een vluchtplan te

maken. Het is veel meer een navigatie-
gereedschap dan een, het gehele vlieg-
tuig omvattend management systeem,
zoals we dat bij de airliners hebben le-
ren kennen.

En nu we dat weten laten we dan ook
maar meteen doorgaan met het maken
van een vluchtplan. En op dit moment
moet je alles vergeten wat je met Airbus
en Boeing FMCs hebt geleerd. Oké, haal
even diep adem en bereid je voor op
een volledig andere manier van gege-
vensinvoer. We vliegen de FlyBe Dash 8
van onze virtuele thuisbasis Southamp-
ton en gaan naar het noorden naar Man-
chester. De afstand die we vliegen is net
ietsje onder 150 mijl en is karakteristiek

voor de korte trajecten waar dit type
voor wordt gebruikt.

Standard Routing Document

Je vraagt je misschien af waar we het
juiste en ook realistische vluchtplan kun-
nen vinden voor deze trip. Alle airline-
vluchten in het UK-luchtruim zijn
vastgepind op specifieke routes die ook
zo gevlogen moeten worden. Deze zijn
ontworpen door de Air Traffic Control
Agencies teneinde de belasting van het
luchtverkeer beter te spreiden in het
UK-luchtruim en vluchtplanning te ver-
gemakkelijken. Het is zo ongeveer het-
zelfde als met je auto van Southampton
naar Manchester te rijden en je aanwij-
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zingen krijgt welke route je moet volgen
om je vrij te houden van overvolle we-
gen. In Groot Brittannië hebben we een
enorm aantal luchthavens inclusief een
heleboel internationale hubs (overstap-
vliegvelden). En of dat nog niet genoeg
is om een flinke opeenhoping te veroor-
zaken vliegen ook nog eens vele inter-
nationale vluchten speciaal die tussen de
US en Europa over het UK-luchtruim als
onderdeel van hun reis. Het antwoord op
deze problemen was het creëren van het
UK and Ireland Standard Routing Docu-
ment (SRD). Ga even naar het aparte
venster verderop in dit artikel voor een
link waar je deze SRD gratis kunt down-
loaden. Het bevat alle entry/exit punten
van het UK-luchtruim en een lijst van
bestemmingen. Dat kan zowel een an-
dere Britse luchthaven zijn als ook een
waypoint wat dan een vertrekpunt uit
het Britse luchtruim moet zijn. Bijvoor-
beeld als je over de UK zou vliegen zoek
je je punt van binnenkomst en je punt
van vertrek van het Britse luchtruim en
dan levert de SRD je welke route je pre-
cies moet vliegen tussen deze twee pun-
ten. Als je een binnenlandse route moet
vliegen zoals wij in dit geval gaan doen
hoef je slecht je luchthaven van vertrek
(EGHI) en je bestemming (EGCC) op te
zoeken en dan geeft de SRD je de juiste
route. In ons geval hebben we twee rou-
tes gevonden waaruit we kunnen kiezen.
Een kleine check van de SRD leert ons
dat de eerste bedoeld is voor lagere
vluchten, terwijl de tweede grotere
hoogtes toestaat tot een hoogte van
FL245. We pakken de bovenste in de
lijst en een hoogte van 10.000ft. Hoewel
dit vrij laag is voor de Dash 8 is het niet
ongebruikeleijk dat deze lagere vluchten
ook worden opgegeven om opstoppin-
gen op kortere vluchten met propeller-
vliegtuigen te vermijden.

‘DCT NORRY Q41 WCO DCT DTY DCT
SAPCO N57 TNT DAYNE2A’

In deze route betekent DCT direct. We
vliegen dus direct naar NORRY waarna
we de Q41 airway volgen tot WCO, dan
direct naar DTY (Daventry), direct naar
SAPCO, volgen dan de N57 airway tot
TNT (Stoke on Trent) voordat we de
DAYNE2A Standard Instrument Arrival
oppakken (STAR) die ons Manchester in
leidt.

Het vluchtplan invoeren

Laten we nu alle gegevens in de FMC
van onze Dash 8 zetten. Door op de
knop FPL te drukken komen we op de
flight plan pagina en die is blanco op één
punt na aan de rechterkant: Copy PLT
RTE. Daar kan je de vluchtplannen vin-
den die je hebt bewaard.

Voer de luchthaven van vertrek en die
van de bestemming in, in ons geval dus
EGHI en EGCC. Als je de codes voor de
luchthavens invoert word je naar een
bevestigingspagina geleid om zeker te
zijn dat het ingevoerde waypoint ook
correct is. Drukken op ENTER bevestigt
je invoer.
Je moet nu twee waypoints met een
nummer op het FPL-scherm hebben,
nummer 1 het veld van vertrek, EGHI,
en nummer 2 het veld van aankomst,

EGCC.
Als je nu op de MENU-knop drukt en dan
op de knop links van DEPART zie je dat
je de baan van vertrek kunt kiezen op
Southampton en dat zal vandaag Run-
way 02 zijn voor een vertrek naar het
noorden. Op deze pagina kan je ook een
Standard Instrument Departure (SID)
invoeren als er ook inderdaad een is
voor deze luchthaven. In ons geval vlie-
gen we direct naar NORRY na onze take-
off en volgen we geen specifieke SID,
want die is er niet.
Druk op de knop links naast EGCC waar-

door EGCC oplicht en voer dan NORRY in
waarna je weer naar een bevestigings-
pagina voor NORRY wordt geleid. Als je
dit vervelend vind elke keer die vraag
om bevestiging kan je ook twee keer
vlak na elkaar drukken. Maar… een ech-
te piloot raakt hierdoor natuurlijk niet
geïrriteerd en is juist blij met deze con-
firmation page want op deze manier kan
je nog even extra checken of het klopt
wat je gaat invoeren. Er zijn vele, vele
doublures van waypoints over de hele
wereld en het is helemaal niet moeilijk
om per ongeluk de verkeerde in te vul-



len en dat leidt tot leuke verrassingen.
Daarom zijn deze bevestigingspagina’s
er ook, dus behandel het niet als iets dat
alleen maar het invoeren van gegevens
vertraagt, maar zie het als een belang-
rijke veiligheidscheck. Het niet correct
invoeren heeft in het verleden wel dege-
lijk geleid tot fatale ongelukken.
Vanaf NORRY volgen we de Q41 airway
tot WCO (Westcott) dus we moeten nu
iets geheel nieuws gaan behandelen
namelijk het invoeren van een airway
string. Druk op de knop naast EGCC
zoadat EGCC oplicht en druk op de knop
LIST. Het invoeren van waypoints vindt
dus altijd plaats boven het waypoint dat
je hebt doen oplichten. Dus in dit geval
EGCC aanklikken en daarna iets invoe-
ren zorgt ervoor dat de nieuwe invoer
komt te staan boven EGCC en niet eron-
der. Dit is gewoon vaste prik bij het be-
dienen van de FMC in de Dash 8.

Hoe voeg je punten van een airway in?

Nadat je op de LIST knop hebt gedrukt
krijgen we de LIST-pagina voor ons en
kunnen we rechts op de knop naast AIR-
WAY drukken. Dan zie je dat je van
NORRY de keus hebt uit vier airways.
Airway Q41 is nummer 2 in het lijstje
dus je voert 2 in. En dit verschilt com-
pleet van de Boeing en Airbus FMC/CDU
technologie want we voeren niet de

naam van de airway in bij het opzetten
van het vluchtplan. Het is verleidelijk om
uit vaste airlinergewoonte Q41 in te
voeren op het toetsenbord en … niet
doen dus. Airways worden ingevoerd
door ze te selecteren uit de lijst die je
voor je ziet door middel van het betref-
fende nummer. Zoals je ziet is de Q41
nummer 2 van de lijst. Je voert het cij-
fer 2 in op het numerieke gedeelte en
dan ENTER.
Nu we de FMC hebben verteld dat we de
Q41 willen volgen moeten we hem ook
nog duidelijk maken waar we de Q41
willen verlaten. Doordat we op ENTER
hebben gedrukt komen we automatisch
in de pagina waar we dit kunnen kiezen.

Op nummer 5 van deze lijst staat WCO
dus we drukken op de -5- van het toet-
senbord en dan ENTER. Ons vluchtplan
ziet er nu uit als hierboven is weergege-
ven. Sommige airways hebben pagina’s
vol met waypoints en dan moet je met
de PREV en NEXT toets door de lijst
scrollen.
Deze procedures gaan we herhalen bij
het invoeren van de twee volgende way-
point waar we direct naartoe vliegen:
DTY en SAPCO en daarna maken we een
airway string langs de N57 van SAPCO
naar Stoke on Trent (TNT).
Wat we nu verder nog moeten doen als
TNT erin staat zijn de arrival gegevens-
voor Manchester invoeren. Highlight TNT
om de arrival informatie in te voeren.
Als je arrival data invoert komen die
altijd te staan na het punt dat je hebt
aangeklikt, nogal afwijkend van de nor-
male invoer van airways en waypoints
dus wees voorzichtig met deze eigenaar-
dige karaktertrek.
Nu moet je niet op de LIST-knop druk-
ken maar op de MENU-knop. Dus voor
airways gebruik je de LIST-knop en voor
departures en arrivals gebruik je de ME-
NU-knop. Even onthouden.
Gebruik dezelfde methode van een num-
mer invoeren om Runway 23 te selecte-
ren als onze baan van bestemming en
kies voor de DAYNE2A STAR. Je kunt op
deze pagina ook de ILS23R selecteren.

Als alles naar wens is kunnen de gege-
vens naar de FMC worden doorgestuurd.

Let op de kloof!

Waarschijnlijk kom je een NO LINK knip-
perlicht tegen tussen het DAYNE way-
point en het vliegveld zelf. Dit komt
doordat we bij de door ons gekozen
STAR, vectors mogen verwachten vanaf
DAYNE naar de centerline van de baan.
Je kunt deze NO LINK eruit halen door
erop te klikken en de DEL functie aan de
rechterkant van de pagina te gebruiken.
Ervan uitgaande dat het vectors vanaf
Dayne zijn, zullen veel Dash 8 piloten
hier een GAP-waypoint  in het vluchtplan



inbrengen waarmee opzettelijk een dis-
continuity (DISCO) wordt aangebracht
als reminder dat ze van dit punt naar
binnen worden gevectored. Dat GAP-
waypoint kan ingebracht worden vanaf
de LIST-pagina door de GAP als actief
waypoint in te voeren. Zoals de naam al
doet vermoeden heb je nu een ‘gat’ in je

vluchtplan dat je later weer kunt verwij-
deren wanneer je vestors heb opgekre-
gen.

Het actieve waypoint

Als je een Boeing of een Airbus zou vlie-
gen zou dit het ongeveer zijn, wat het
invoeren van het vluchtplan betreft.
Maar er komt nu een immens belangrij-
ke stap die nog moet worden afgerond
om er zeker van te zijn dat de FMC je
ook werkelijk brengt naar het eerste
waypoint van je vluchtplan. Als default
is het eerste waypoint in je vluchtplan
niet het actieve waypoint. Om het active
waypoint te synchroniseren druk je op
de NAV-knop om naar de navigationpa-
gina te gaan. Selecteer het FROM-way-
point en selecteer het opnieuw als EGHI
en herhaal dit proces met het TO-way-
point door EGCC in te voeren. Dit zorgt
ervoor dat het vluchtplan wordt geup-
date met in dit geval NORRY als eerste

waypoiunt. Je kunt ook, een stuk een-
voudiger, bevestigen dat alles oké is
door op FPL te drukken, dan op MENU
en dan op CLEARANCE. Op deze manier
breng je het vluchtplan naar voren in
een iets andere vorm ongeveer gelijk
aan onze ATC-clearance als een volgen-
de check voor de juistheid van ons
vluchtplan. Hier rechts is NORRY geacti-
veerd als eerste waypoint nadat we
weer op FPL hebben gedrukt.

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

Het Standard Routing Document
(SRD) downloaden
De huidige SRD die regelmatig wordt
geupdate kan gratis worden binnen-
gehaald bij de UK National Air Traffic
Services (NATS) website als je de
link zoals hieronder intikt. Mensen
met een lage internetsnelheid moe-
ten er rekening mee houden dat dit
een groot PDF-document is van meer
dan 800 pagina’s. Een fascinerend
document met vele duizenden routes
over de UK dat in al je wensen voor-
ziet voor vluchten in dit luchtruim
zonder dat je hoeft over te gaan naar
zelf een vluchtplan in elkaar te sleu-
telen.
www.nats-uk.ead-it.com/
aip/current/srd/SRDDOC.pdf

Of als dit niet goed werkt ga dan
Googelen op Standard Routing Docu-
ment NATS. Na even zoeken heb je
hem ook snel te pakken.

In de volgende aflevering gaan we dit
alles samenbrengen en gaan we naar
Manchester!
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