
Majestic Dash 8 Q400 vervolg: weight and balance, deel 5

Moet ik dat allemaal weten?!



Moet ik dat allemaal weten?
Eh, ja en nee. Eerst maar even de
eenvoudige benadering. Weight and
balance bestaat uit twee delen: ten
eerste het aantal passagiers en de
vracht en ten tweede het gewicht
van de benodigde brandstof. Het
eerste is simpel, je moet alleen even
weten hoe je dat precies invult in
het control panel, het tweede, de
brandstof kunnen we heel serieus
en ingewikkeld doen of we kunnen
kiezen voor het hanteren van een
paar vuistregels. En dat laatste gaan
we natuurlijk doen.

Je kunt het ook heel serieus nemen en
bijvoorbeeld met SimBrief een vlucht-
plan samenstellen waarbij je een gede-
tailleerde opgave van het brandstof-
verbruik krijgt. Maar dat is eigenlijk iets
voor een apart artikel. Je moet dat even
tegoed houden. Bovendien, we vliegen
een sterk afwijkende route om allerlei
zaken uit te testen zoals waypoints aan-
maken en vliegen van holdings en de
route die we gemaakt hebben in Sky-
Vector zal niet door SimBrief geacep-
teerd worden. Wat was die route ook al
weer? Ga nog even kijken in Notam 239
(https://flightsimzeeland
.files.wordpress.com/2018/10/notam-
181018-239.pdf) en daar vind je hem:

EGKK KENE3P KENET N14 OKTAD
TELBA P18 STAFA L8 HON
522133N0011820W  DTY M189 OL-
NEY  BANTO P155 SIVDA EGSC.

Die kunnen we weer even in SkyVector
zetten (exclusief de arc approach aan
het einde) en als we dan de snelheid en
de kruishoogte invullen (FL210 en
250kts) kunnen we ook nog een log uit-
draaien. Dat zie je hiernaast. Daaruit
lees je dat de vlucht totaal t/m SIVDA 1
uur en 8 minuten duurt. Daarbij moeten
we optellen de arc approach aan het
eind en nog wat extra tijd voor holdings

die we gaan vliegen. Dus anderhalf uur
is een goede tijd. Voor elk vliegtuig zijn
er vuistregels te vinden op het internet
voor het brandstofverbruik en zo ook
voor de Dash 8 Q400. Voor het eerste
uur vliegen wordt 1200 kg gerekend en
voor de uren daarna 1000 kg. Anderhalf
uur is 1200 kg + 500 kg = 1700 kg.
Voor taxiën rekenen we 100 kg en voor
vliegen in een holding wordt 800 kg /
uur gerekend. We gaan weliswaar hol-
dings vliegen maar niet gedurende een
uur. Maar als je rekent bovenop de
brandstof voor de trip zelf een extra van
1500 kg zit je wel goed. Onthoud ook
dat je na landing nog 450 kg in de tank

moet hebben om allerlei redenen dan zit
je met die 1500 kg wel goed. We stellen
het totaal op 1700 kg + 1500 kg = 3200
kg (+ 100 kg voor taxiën). Laten we er
3500 kg van maken omdat we toch een
beetje gaan spelen daar boven in de
lucht en je weet nooit hoe dat loopt. Dan
denk je meteen: Een testvlucht? Nou
dus geen passagiers aan boord. Maar op
die manier leer je niet het control panel
in te vullen. We nemen 570 kg mee in
het bagagegedeelte en we nemen 45
passagiers mee. Dat zijn namelijk alle
familieleden bij elkaar van beide piloten
die we hebben uitgenodigd om als balast
te dienen. Nou, dat wilden ze wel. Dat

gaan we invullen op het control panel.
100 kg In de voorste bagageruimte, 470
kg In de achterste bagageruimte. De
Dash is een beetje koplastig en daarom
laden we bij voorkeur het meeste ach-
terin. En dat houden wij ook aan bij de
verdeling van de passagiers. De flight
envelope ziet er dan als volgt uit (PAX
betekent passagiers):

De wat? De flight envelope! En toch heb
je al een voorgevoel waar dit over gaat.
Als de vierkante punten horizontaal ge-
zien vrij aardig in het midden liggen dan
is het vliegtuig goed in balans en hoef je
minder te trimmen hetgeen dus minder
luchtweerstand oplevert. Je zou dus een
paar passagiers kunnen vragen om naar
voren te verhuizen. Je ziet ook MAX
TOM, MAX LM en MAX ZFM. TOM is take-
off Mass of vertaald takeoff gewicht. De
wetenschappers rekenen tegenwoordig
niet meer in gewicht maar in massa.
Voor ons blijft het hetzelfde. Je ziet ook
dat ik het control panel heb ingesteld op
kilogrammen en niet op pounds. Voor
takeoff fuel heb ik ingevuld 3400 kg
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want ik heb 3500 kg getankt maar na
taxiën heb ik nog 3400 kg over, trip fuel
hadden we gesteld op 1700 kg. Rechts
vind je de diverse maximums:

MAX TOM is inmiddels bekend, MAX LM
is maximum landingsgewicht en MAX
ZFM is maximum zero fuel gewicht.

Moet ik dat allemaal weten?

Ach, nu we toch zo lekker bezig zijn
hieronder een aantal verschillende defi-
nities voor gewichten van een vliegtuig:

Basic Empty Mass (Basic Mass): ge-
wicht van het vliegtuig met standaard
items zoals: vloeistof die niet tot de
brandstof behoort (smeerolie, brand-
blussers) aanvullende electronische ap-
paratuur.

Variable Load: bestaat uit de beman-
ning, hun bagage en elke verwijderbare
uitrusting die vereist is voor die vlucht,
bijvoorbeeld catering, food en bevera-
ges, water in tanks en chemicaliën voor
de toiletten, ook wel genoemd de opera-
tie items.

Dry Operating Mass (DOM): is het
totale gewicht van het vliegtuig klaar
voor een specifieke taak (dus een speci-
fieke vlucht) maar dan niet meegeteld
brandstof en traffic load die bestaat uit:
1. Bemanning en hun bagage
2. Catering en verwijderbare service-
voorzieningen voor de passagiers
3. Inhoud van de watertanks en chemi-
caliën voor de toiletten
4. Food en beveriages
DOM = Basic Mass + Variable Load.

Operating Mass (OM): is de DOM plus
de takeoff brandstof maar zonder de
traffic load. Je zou het de Wet (natte)
Operating Mass kunnen noemen als het
tegengestelde van DOM.
OM = DOM + Takeoff Fuel.

Traffic Load: is het totale gewicht van
passagiers, bagage en vracht en ook
reserveonderdelen (bijvoorbeeld een
nieuwe kraan voor de pantry die kapot
begon te gaan).
Traffic Load = Disposable (beschikbare)
Load - Fuel.

Useful Load: is het totale gewicht van
de passagiers, bagage en vracht inclu-
sief elke non-revenue lading (spare
parts) en vloeistoffen niet de brandstof
bedoeld. Het is het verschil tussen de
Dry Operating Mass en de Takeoff Mass.
Usefull Load = TOM - DOM.

Zero Fuel Mass (ZFM): is de DOM plus
de Traffic Load maar niet meegerekend
de brandstof.
ZFM = Basic Mass + Variable Load +
Traffic Load.

Maximum Zero Fuel Mass (MZFM): is
het maximale toegestane gewicht de
brandstof niet meegerekend.

Taxi Mass: is het gewicht van het vlieg-
tuig bij het begin van het taxiën, soms
aangeduid als Ramp Mass Of Blocks
Mass (de blokken nog voor de wielen).

Takeoff Mass (TOM): is het totale ge-
wicht alles meegerekend bij de start van
de takeoff.

Landing Mass (LM): het totale gewicht
van het vliegtuig bij het passeren van de
drempel bij de landing.

Centre of Gravity: het punt waar het
gewicht (de massa) aangrijpt.

En dan zijn er nog wel een paar meer.
Ben je er nog? Worden al die begrippen
eigenlijk wel gebruikt in de praktijk?
Jawel door de afdeling Dispatch. Dat zijn
de nerds die alles zitten door te rekenen
aan ons vliegtuig en ons voorschrijven
hoe we moeten vliegen, o.a. maximale
setting van het gas en eigenlijk alles om
ons cowboygedrag in te tomen. Dipatch-
medewerkers zijn populair bij de directie
dus kijk uit.

Moet ik dat allemaal weten? Nou nee.
Majestic is zo vriendelijk geweest om
vast de DOM voor ons in te vullen. Daar
kan ook nog wel wat variatie in voor
komen. Ze hebben de DOM vastgezet op
18.434 kg. En dat geldt ook voor de DOI
(Dry Operating Index), die op 94,6 is
vastgezet. Al twee problemen opgelost.
De passagiers en de vracht hadden we
al ingevuld en ook de takeoff fuel en de
trip fuel en dan zie je dat de knop CAL-
CULATE gaat oplichten ten teken dat hij
voldoende gegevens heeft. Als we nu op
caculate drukken verschijnt er ook beeld
in de flight envelope ten teken dat het
heeft gewerkt. Als in die flight envelope
dingen in rood verschijnen is het foute
boel en moet je aanpassingen doorvoe-
ren. Daarna druk je op SEND DATA TO
FLIGHTSIM en dat is het dan. Je
flightsim moet natuurlijk wel aan staan.
Nog één dingetje: twee vakjes DAA. Je

kunt daar het aantal koffers invullen dat
in het laadruim worden gestuwd. Elke
koffer weegt 17 kg, dat is zo vastgezet.
Meestal vul ik het niet in. Ik houd niet
van gesjouw met koffers.

En dan staat er zo groots onderaan het
control panel: SEND DATA TO FLIGHT
SIM waaruit je afleidt dat de gegevens
automatisch in de fuel page van de FMC
gezet worden. Niet dus. En ik ben niet
de enige die dat niet lukt. We gaan even
de benodigde gegevens handmatig in de
FMC zetten.

BASIC WT (weigt) was ons al geschon-
ken door Majestic. PAX, het aantal pas-
sagiers, was 45 en dat vullen we in,
evenals CARGO, 570 kg en dan wordt
vanzelf de ZFW ingevuld door de com-
puter. Nu wil hij nog de GROSS WT we-
ten en daarvoor heeft hij het gewicht
van de brandstof nodig. De cursor gaat
automatisch naar rechtsonder, naar FU-
EL ONBOARD. Die weten we: 3500 kg.

De fraaie plaat op de eerste pagina
van dit artikel heb ik ‘geleend’ van
Chuck. Chuck heeft een complete
cursus Majestic Dash 8 Q400 ge-
maakt in stripvorm. Plaatjes kijken
met korte beschrijvingen (in het
Engels). Erg mooi. Binnenhalen dit
unieke werkstukje (140 pag.):
https://drive.google.com/ file/d/1-
oylddewfbc8A7yxcix RV
TA_/view
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Hij hoeft alleen maar de fuel onboard te weten en dan is hij klaar. We
kunnen die fuel on board ook samenstellen door apart in te vullen: AL-
TERNATE (uitwijkluchthaven), HOLD, EXTRA en TOTAL RESRVS en dan
horen we ook op 3500 uit te komen maar de FMC heeft die gegevens niet
nodig. Eigenlijk kunnen we nu de motoren starten. We hadden al het
vluchtplan uit Notam 239 dat we vanzelfsprekend hebben gesaved en in
de FMC gezet en, ready to go. Of nee, toch nog niet: de V-speeds!

En dat gaat met tabellen. Dus niks niet ingewikkeld doen met computers,
gewoon tabellen. Hier rechts staan drie brede tabellen elk voor een be-
paalde stand van de flaps: 5°, 10° en 15°. Het linkerdeel van de tabel
moet je nemen als de buitentemperatuur beneden de 20°C is en het
rechterdeel is voor boven de 20°C. We nemen de GROSS WT die was
26.320 kg. Eigenlijk moeten we 26.320 kg - 100 kg nemen, dat is de
gross wt na het taxiën. Ach… we kijken in de tabel wat de dichtstbijzijnde
waarde is naar boven afgerond (uit veiligheidsoverwegingen): 28.000 kg.
EGKK, Gatwick ligt beneden de 2000 ft en de buitentemperatuur op onze
dag is beneden de 20°C. Dat levert ons op een Vr van 130kts en een V2
van 132kts. We mogen V1 gelijk stellen aan Vr. En dan zijn er nog wat
restricties. V-speeds, oh my …  hoe zat dat ook al weer? Haal deze even
binnen van onze website: https://flightsimzeeland.files.wordpress.com/
2015/06/08-v-speeds.pdf.

In de rechterbovenhoek nog een klein tabelletje voor de snelheid van
intrekken van de flaps en voor de klimsnelheid. Ook hier geldt: bij
sneeuw en ijs verhogen met 20kts. VFRI is 142 kts en VCLMB is 154kts. Die
zetten we in de PFD. Dat heeft geen invloed op de FMC want de Dash
heeft geen auto throttle. Ze worden als geheugensteuntje in de PFD ge-
zet. Er zijn ook dezelfde soort tabellen voor de approach maar dat komt

nog. Je brengt de waarden
erin door links naast de PFD
op het knopje SET te drukken
en dan met de draaiknop de
waarden invoeren en dan weer
SET. Dat is even scrollen. En
nu kunnen we erover gaan
denken om eens een beetje
leven in dit beest, deze libelle,
te gaan blazen en dat is voor
de volgende keer.

Erik.
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