
In de vorige aflevering vlogen we
een korte demonstratievlucht met
de Dash 8. In die demonstratie zijn
we om alle performance gegevens
heengegaan die gelden bij de lan-
ding, takeoff en de snelheden voor
de flaps. Van de FMC lessen hebben
we geleerd hoe we gross weight van
het vliegtuig moeten berekenen en
hoe we de andere prestatiecijfers
kunnen genereren. In een airliner
bestaat het begrip ‘vaste cijfers’
voor takeoff, landing of zelfs ‘opera-
tional speed’ voor flaps eenvoudig
niet alhoewel ze zeker aan grenzen
zijn gebonden. In een airliner zijn
alle operational speeds vastgelegd,
gebaseerd op het gewicht van het
vliegtuig. Dus in deze aflevering
gaan we, gewapend met de gross
weight en de performance pagina’s
van de FMC eens kijken naar het op-
zetten van de target speeds (voor-
geschreven snelheden) voor deze
kist.

Confirming (je oké geven aan, checken)
deze target speeds is van het grootste
belang voor het veilig vliegen van onze
Dash 8. Te vroeg roteren op de baan
kan leiden tot een stall tijdens de take-
off. Een verkeerde berekening van ge-
wicht en snelheid kan eindigen in een
overrun met het vliegtuig rollend over
het einde van de baan voordat de veilige
snelheid is behaald om los te komen. De
flaps uitzetten bij een onjuiste en en
onveilge snelheid kan het mechaniek
van de flaps beschadigen en leiden tot
serieuze problemen met het vliegtuig.
Landen met een te hoge snelheid kan
ook leiden tot een overrun en bij te
langzaam landen kan je meemaken dat
je in een stall komt voordat je de baan-
drempel hebt gehaald. En er zijn er nog
veel meer die een vernietigend effect
kunnen hebben op de vlucht. Het is niet
zonder reden dat een groot deel van de
pre-flight planning en tijd in de cockpit
besteed wordt aan het zeker stellen dat

de aircraft performance speeds kloppen
en juist zijn berekend.

De ‘sleutel’ performance speeds

Laten we eens snel kijken naar deze
sleutelwaarden van de performance
speeds en ze definiëren. Sommige zullen
al bekend voor je zijn andere vragen om
een verdere uitleg. Deze snelheden, be-
ter bekend als de V-speeds, zijn een
alledaags onderdeel in de vliegerij, met
V-speeds vastgelegd voor alle vliegtui-
gen, vanaf de bescheiden Cessna tot de
enorme dubbeldekker Airbus A380. Dus
bekendheid met deze terminologie en
hoe het hiermee gesteld is in jouw vlieg-
tuig naar keuze is essentieel. En er be-
staan nog veel meer V-speeds dan we
hier kunnen uitleggen maar de V-speeds
die van toepassing zijn op de Dash 8
voor normale operatie komen zeker aan
bod.
Eigenlijk bestaan er honderden van deze
V-speeds, zoals ook ruitenwisser opera-
tion speeds, turbulence penetration
speeds en vele, vele andere die buiten
de context van dit artikel vallen.

De eerste V-speed die je tegenkomt bij
de takeoff roll is V1. Dit is de snelheid
waarbij de takeoff niet meer kan worden
afgebroken om welke reden dan ook.
Deze is gebaseerd op de lengte van de
baan, huidige snelheid en prestatiegege-
vens van de remmen. In het kort: als je
de remmen in werking zet na V1 en je
hebt besloten het probleem dat zich
voordoet niet mee de lucht in te nemen
kom je niet meer voor het einde van de
baan tot stilstand. Er is simpelweg niet
meer voldoende baan om het vliegtuig
veilig tot stilstand te brengen. Na V1
neem je het probleem waar je mee zit
mee de lucht in en keer je terug naar de
luchthaven als dat nodig is. Dit is een
kritisch moment in het bedienen van het
vliegtuig en wordt regelmatig door be-
manningen geoefend in de full motion
simulator. Het uitvallen van een motor
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voor het punt van V1 en een motoruitval
precies op het punt V1, algemeen be-
kend als de ‘V1 Cut’, wordt regelmatig
geoefend. Natuurlijk is het van cruciaal
belang om de V1 voor elke vlucht te
berekenen. Dit is een veranderende
waarde, die ook verandert naarmate je
brandstof verbruikt. Als je een belangrij-
ke vertraging oploopt na het starten van
de motoren of misschien in een langdu-
rige hold staat voor je de baan op kan
draaien is het noodzakelijk dat je de
V-speeds opnieuw berekent voor de ta-
keoff. Een groot aantal factoren spelen
een rol bij het berekenen van de V1.
Naast het gewicht van het vliegtuig,
speelt natuurlijk de lengte van de baan
een belangrijke rol, samen met de hoog-
te van de baan, de buitentemperatuur,
de wind en of de baan nat is en ook an-
dere criteria. Je kunt je afvragen hoe V1
berekend wordt. Tot voor kort was dat
een zaak van tabellen in airliner naslag-
werken en kaarten voor elke runway van
elke luchthaven waarop zij vlogen. En
dat was een berg papier. Niet lang gele-
den werd dit alles omgezet naar soft-
ware en gingen airlines tablets en
laptops gebruiken om zo de berekening
weer te geven in spreadsheets. Bij de
Dash 8 beschikken we eigenlijk over
beide opties. Op de resources pagina
van de Majestic website is een link naar
zowel performance kaarten als ook een
app (kost geld, niet zo veel, vert.) die
de gegevens voor je berekent. Maar
houdt er rekening mee dat de kaarten
algemene kaarten zijn en geen specifie-
ke runways weergeven omdat dit een
gigantische taak zou zijn. V1 en Vr wor-
den behandeld als hetzelfde gegeven
dus je moet in de software zelf een
meer realistische weergave in elkaar
zetten (zie ook de vorige pagina het eer-
ste plaatje van de PFD).

Gewichten op de kaarten

Hierboven werd Vr genoemd. Zoals je
inmiddels weet is Vr de rotatiesnelheid

van het vliegtuig, de snelheid waar de
piloot de stuurknuppel naar achteren
trekt om los te komen van de grond. En
wederom: dit is cruciaal voor de veilig-
heid omdat te vroeg omhoog trekken
een gevaarlijke stall situatie kan veroor-
zaken. Dus nogmaals, gebruik de speed
reference card op de Majestic website
om je Vr rotation speed te berekenen.
Dat is een vrij eenvoudige procedure
van checken tegen de speed card (Eerst
goed lezen is het geheim, vert.). Je
vindt een tabel voor flaps 5, flaps 10 en
flaps 15 takeoff. In de linkerkolom staan
de referentiegewichten van het vlieg-
tuig. Het is vanzelfsprekend niet moge-
lijk om elk gewicht van het vliegtuig een
plek te geven in deze relatief kleine
kaart. De bedoeling is dat je de gross
weight van het vliegtuig uit de FMC leest
en dan zoekt naar het dichtstbijzijnde
gewicht in de tabel en dan de eerstvol-
gende hogere waarde neemt als veilig-
heidsmarge. Bijvoorbeeld: als je gewicht
56.000lb was, zou je de regel 57.000lb
nemen. Naar rechts gaande door de ta-
bel veranderen de waarden met de
hoogte boven zeeniveau hetgeen net zo
werkt als het kiezen van het juiste ge-
wicht (de veiligheidsmarge). De kaart is
bovendien opgesplitst in twee secties en
afhankelijk van het weer is de omge-
vingstemperatuur boven of beneden de
20 graden Celsius. Het is een snelle en
eenvoudige manier om de snelheden te
berekenen, die steeds aan de voorzichti-
ge kant zijn omdat we de gewichten
naar boven hebben afgerond. Maar het
is nog steeds niet echt precies omdat de
snelheden worden afgerond. Om deze
waarden exact te berekenen zul je je
toevlucht moeten nemen tot een op
software gebaseerde performance calcu-
lator.
De kaart levert ook een waarde voor V2.
Dit is een getal dat nog al eens leidt tot
misverstanden maar het kan eenvoudig
worden uitgelegd. Het is de single engi-
ne safe speed, de snelheid waarop de
klim nog uitgevoerd kan worden indien

Je vindt de speed cards voor metric en voor imperial en ook de andere documen-
ten onder Simobjects > Airplanes > mjc8q400 > doc



een van de motoren uitvalt. Het is dui-
delijk dat je met een snelheid van V2 of
hoger weg klimt van de baan voor een
veilig vertrek.
Het verschil tussen Vr en V2 bij aan de
ene kant een licht beladen toestel en
aan de andere kant een zwaar beladen
vliegtuig is onthutsend. Een licht bela-
den Dash 8 bijvoorbeeld kan roteren bij
102kts, terwijl bij de maximum takeoff
weight de rotatiesneheid 133kts is. Die
21 knopen verschil vertegenwoordigen
een behoorlijke hoeveelheid baanopper-
vlak, dus het is belangrijk het gewicht
van het vliegtuig goed te vergelijken
met de beschikbare baanlengte.

Flaps retraction (intrekken) speed

Eenmaal in de lucht zijn we nog niet
helemaal klaar met die V-speeds. Onze
volgende taak is de flaps in te trekken
waarvoor we de VFRI - de Flaps Retrac-
tion Initiation Speed - gebruiken. Als we
eenmaal de VFRI hebben bereikt kunnen
de flaps veilig worden ingetrokken. Er
wordt een VFRI-speed op de kaart weer-
gegeven voor elk van de flap settings,
wat ook weer van het gewicht afhanke-
lijk is. Ter illustratie, met een takeoff
gewicht van 57.000lb is de flaps 5 re-
traction speed 137kts. Natuurlijk moe-
ten we erop letten dat we binnen de
structurele limieten van de flaps blijven.
Deze structurele limieten kunnen terug-
gevonden worden in de bijgevoegde
reference manuals van het vliegtuig. In
het algemeen gesproken, hoe zwaarder
het vliegtuig, hoe hoger de snelheid
waarbij de flaps ingetrokken moeten
worden om het verlies aan lift van het
zwaardere vliegtuig te compenseren.
Een licht beladen Dash 8 kan de flaps
intrekken bij een lichtvoetige 116kts. En
dat herinnert je eraan dat je gedurende
de hele vlucht je bewust moeten blijven
van het gewicht van je toestel op dat
moment en je hiermee in overeenstem-
ming moet plannen voor elke fase van
de vlucht. Als de flaps eenmaal zijn in-
getrokken kan versneld worden door

VCL heen - dit is de Minimum Climb
Speed (de minimum klimsnelheid) van
het vliegtuig eenmaal voorbij de accele-
ration height. Als je in ijzige condities
vliegt moeten deze minimum speeds
verhoogd worden met 20kts volgens de
richtlijnen van Bombardier voor icing
safety (voorzorgsmaatregelen voor ver-
lies aan lift bij aanvriezen, vert.).
Wat omhoog gaat komt ook weer naar
beneden en daarom moeten we ook
zorgvuldig onze V-speeds regelen bij de
afdaling en de landing. Nogmaals, let op
je flap speeds. Dus welke flap settings
gebruiken we voor landen? Er zijn een
aantal vuistregels die Dash 8 piloten
hiervoor gebruiken.

Configuratie van de landing flaps

Gebruik flaps 15 als je een landingsbaan
hebt van meer dan 7.000ft en droge
en/of winderige condities. Eigenlijk bete-
kent dat, dat je voor alle belangrijke
internationale terminals vrijwel altijd zal
landen met flaps 15 als er droog weer
wordt voorspeld. Interessant dat voor
vlagerig weer de procedure is om flaps
15 te zetten. Dit komt doordat Bombar-
dier heeft laten zien dat het toestel be-
ter in staat is zich te herstellen van
zowel windvlagen als windshear met
deze flap setting dus het behoort nu tot
de normale vliegtuig procedures.
En geheel aan de andere kant, gebruik
flaps 35 als de landingsbaan korter is
dan 7.000ft of als de landingsbaan be-
dekt is met regenwater of sneeuw of als
er icing conditions zijn tijdens de lan-
ding. En de meeste regionale en kleine
vliegvelden hebben minder dan 7.000ft
landingsbaan beschikbaar dus dit is de
keuze voor je flap setting voor kleinere
velden. Die hogere flap setting veroor-
zaakt meer drag (remmend effect) en
maakt de landingsweg korter tezamen
met een lagere approach snelheid. En
dit gaat ten koste van het vlieggedrag in
winderige omstandigheden zoals hierbo-
ven omschreven.



Approach speeds (naderingssnelheden)

De feitelijke landingssnelheden lees je
uit de kaart waar je drie snelheden kunt
lezen: Vapp, Vref en Vga.
De term Vapp slaat op de final approach
speed van het vliegtuig, terwijl Vref de
touchdown (de grond raken) speed is. Je
kunt lezen uit de tabellen dat, als het
om de Dash 8 gaat, die twee zaken
meestal gelijk zijn met slechts 1kt ver-
schil in bepaalde gevallen. Het is natuur-
lijk eenvoudiger die 1kt af te ronden om
een beetje balans te houden in je vlieg-
gedrag.

Op de kaart kom je ook een snelheid
tegen die Vga heet. Dit is de minimum
go around speed voor het vliegtuig. Als
je je final approach moet afbreken dien
je zeker te stellen dat je de go around
procedure uitvoert met een snelheid van
Vga of hoger.
Zorg ervoor dat je tijdens de pre-flight
de doelsnelheden van V1, Vr en V2 in-
brengt in je primary flight display met
de draaiknop zodat je ze altijd voor je
neus hebt gedurende de vlucht. Gewa-
pend met al deze snelheden voor de
vlucht vlieg je veel veiliger en zeker veel
realistischer.

Het is om goede redenen dat deze cij-
fers verplicht zijn in de ‘echte wereld
vliegen’. Het spaart levens en haalt het
giswerk uit het vliegen met je kist bij
verschillende gewichten bij een wijde
variatie van weersomstandigheden. Kort
gezegd, ze zijn van levensbelang voor
een veilig opereren met je vliegtuig!
In een van de volgende afleveringen
brengen we al deze elementen samen in
een verdere tutorial flight.

Dit is de zesde 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. V-speeds! Bij de
PMDG 737 NGX is de FMC je meer
dan van dienst voor het bepalen van
de V-speeds. Bij de Dash 8 Q400 is
het nog ouderwets handwerk. Daar
leer je het meeste van.
Erik


