
Weight and balance

In de laatste aflevering hebben wij
het weer gecheckt, hebben we ons
vluchtplan afgerond en hebben we
alle brandstofberekeningen ge-
maakt om er zeker van te zijn dat
we niet voor verrassingen komen
te staan. Daarna hebben we afge-
rond door nog even goed te kijken
naar een laatste punt voordat we
de motor starten: er zeker van zijn
dat onze weight and balance voor
de gehele vlucht binnen aanvaard-
bare grenzen blijft ook als we
brandstof verbruikt hebben. Dit
kan soms wel een langdradig pro-
ces lijken maar misschien kan je
moed putten uit het feit dat com-
merciële piloten dit elke keer doen
als ze vliegen en het is dus een
principe waarvan je je rekenschap
moet geven zeker als je in grotere
vliegtuigen gaat vertrekken.

Om het nog even samen te vatten
van de vorige aflevering: het schar-
nierpunt waar naartoe al het ge-

wicht van het vliegtuig wordt
toegerekend noemen we Centre of
Gravity (CG) of ook wel het zwaar-
tepunt. Wanneer een object met
een gegeven gewicht aan het vlieg-
tuig wordt toegevoegd verandert
ook het zwaartepunt dus het is mo-
gelijk een situatie te veroorzaken

waarbij de gecreëerde momenten
of het zwaartepunt zelf buiten de
limieten vallen die de aerodynami-
sche krachten kunnen verwerken.
Bovendien, het zwaartepunt veran-
dert ook tijdens de vlucht omdat
we brandstof verbruiken en daar-
om hebben we een ander gefixeerd referentiepunt nodig om van daar-

uit de verschillende momenten te
bepalen. Dit is het werk van het
‘aircraft’s datum’. Het is een denk-
beeldig punt van waaruit voor het
doel van weight and balance alle
calculaties voor de balans gemaakt
worden. In de afbeelding hiernaast
is te zien dat het kantelmoment
veroorzaakt door 100lb in het ach-
terste bagagecompartiment veel
groter zal zijn dan het kantelmo-
ment van de piloot of een passa-
gier van 100lb veel dichter bij het
zwaartepunt.
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Meer dan een decennium geleden
schreef Peter Stark van de PC-Pilot
series over de grondbeginselen van
het vliegen. In die tijd is er veel,
veel verbeterd aan vooral de add-
ons voor de flight simulator. Het
werd daarom tijd om deze series te
herschrijven met gebruikmaking
van deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van les
6 van serie 2.

Oh ja, je zult ook zien dat ik steeds
meer overga op de Engelse lucht-
vaarttermen. De luchtvaart is in het
Engels.

Erik



Nu even de praktijk

Dit gaat veel meer tot ons spreken
als we als voorbeeld nemen deze
italiaanse navigatie-oefening in
onze A2A Simulations Cessna
C182. Het officiële datum in een
C182 is de voorkant van de fire-
wall (het brandscherm achter de
motor). We moeten het toegevoeg-
de gewicht vermenigvuldigen met
de afstand tot aan de firewall  (ei-
genlijk de afstand tot de voorkant
van de firewall) en dan hebben we
de momenten. Hier zijn onze eer-
der gemaakte berekeningen:

Je kunt zien dat er hier is uitge-
gaan van een paar standaard aan-
names. Het is een vast gebruik om
voor een volwassene 170lb te reke-
nen als hun echte gewicht onbe-
kend is. Een andere aanname is
dat het lege gewicht van het vlieg-

tuig gerekend is inclusief olie, niet
te gebruiken brandstof, enz.
We moeten nu het moment bepa-
len voor het lege vliegtuig en voor
elk deel van de lading. We moeten
daarom het gewicht van elke com-
ponent vermenigvuldigen met de
afstand van dat component tot aan
de datum van het vliegtuig. Die
afstand kan gevonden worden in
elke POH of ook op het internet. Je
ziet het hier in de tabel linksonder.
We hebben nu dus die alles bepa-
lende cijfers die we naast een tabel
kunnen leggen om er zeker van te
zijn dat het centre of gravity blijft
binnen de marges die de ontwer-
per van het vliegtuig heeft vastge-
steld. Als deze uitleg je heeft doen
verlammen van angst wees dan
niet bang want de POH geeft
meestal ook een grafiek die het
mogelijk maakt om dit even snel te
doen.

Als je eenmaal alle gewichten en
bijbehorende momenten hebt op-
geteld kan je dat resultaat uit de
tabel linksonder simpel op die an-
dere grafiek toepassen en kan je
zien of of het kruispunt van je in-
gevoerde gegevens valt binnen de
CG moment envelope (envelope is
een veel gebruikte term als het
gaat om prestaties).
Ondanks de aarzeling die je voelt
kan ik je verzekeren dat je met
maar weinig praktijkoefening in
staat bent om deze berekeningen
in slechts een paar minuten af te
ronden. Een laatste check kan je
uitvoeren door alle brandstof die
gebruikt mag worden uit de de ta-
bellen hierboven te verwijderen en
dan moet je binnen de CG envelo-
pe blijven met dus zero usable fu-
el. Want je wilt natuurlijk niet de
controle over je toestel kwijt raken
op de final approach van je be-

stemming.
Wat moet je doen als je geplande
lading buiten de CG envelope valt?
Je zult dan brandstof moeten min-
deren of het aantal passagiers of
de bagage totdat je binnen de veili-
ge limieten zit voor de gehele
vlucht. Bijna geen enkel GA-toestel
kan de maximale hoeveelheid
brandstof, het maximale aantal
passagiers en een vol bagagecom-
partiment dragen en dan nog on-
der het gross weight take-off
gewicht blijven en binnen de CG-
limieten blijven. En dit benadrukt
waarom je moet checken voordat
je vertrekt. Alle flight simulators
bevatten een weight and balance
menu (hieronder) die het mogelijk
maakt om de payload te verande-
ren en te zien hoe de CG verschuift
binnen de envelope. In mijn erva-
ring is dit voldoende nauwkeurig
voor gebruik met general aviation
vliegtuigen en als je problemen



hebt met het achterhalen van vol-
doende weight and balance gege-
vens voor een vliegtuig kan je dit
als alternatief gebruiken.

Take-off en landing

En nu is ook het perfecte moment
om onze eindfase kritische aspec-
ten van vliegtuigbehandeling te
checken: de take-of en landing af-
standen. Hoe vaak heb je de moei-
te genomen om te controleren of je
GA-vliegtuig ook werkelijk vol-
doende baanlengte beschikbaar
heeft voor een veilige take-off of
landing? Als je in een jou onbe-

kend vliegtuig zit en/of je op een
onbekend vliegveld staat moet je
controleren of er voldoende baan-
lengte beschikbaar is voor de heer-
sende weersituatie.
In de aflevering back to basics, se-
rie 2 les 1 hebben we en aantal ei-
genschappen bekeken van de lucht
waarin we vliegen en zagen we dat
temperatuur van de lucht, lucht-
druk en luchtdichtheid allemaal
verband houden met elkaar en in
staat zijn om de prestaties van ons
vliegtuig dramatisch te beïnvloe-
den. De prestaties van het vliegtuig
houden direct verband met lucht-

dichtheid maar als piloot hebben
wij meestal slechts toegang tot
luchtdrukgegevens via onze alti-
meter. We moeten daarom of onze
pressure altitude (de hoogte dus)
converteren naar density (dicht-
heid) altitude of wat simpeler is
gebruik maken van daarvoor be-
stemde tabellen waar deze varia-
ties al zijn ingebouwd.
Het A2A Simulations C182 POH
bevat deze nuttige grafieken al en
daar wordt simpelweg van je ge-
vraagd om de pressure altitude
(gehaald vanaf je hoogtemeter na-
dat deze gezet is op 1013hPa/29.92

inHg), het gewicht van ons vlieg-
tuig (die we hierboven al hebben
berekend) en de temperatuur van
de lucht (genomen van onze Outsi-
de Air Temperature klok op het
instrumentenpaneel) in te voeren.
Laten we voor deze oefening ervan
uitgaan dat de buitentemperatuur
20°C is en de QNH 1013hPa, met
een airfield elevation (hoogte van
het vliegveld) op Levaldigi/LIMZ
van 1.267ft AMSL. Als we tabellen
gebruiken zoals op de volgende
pagina linksboven, valt ons ge-
wicht van 2.541lb tussen 2.300lb
en 2.700lb in de tabel.

Deze vlucht heeft meer dan voldoende visuele aanknopingspunten waarmee je je voortgang kunt checken.



Omdat deze tabellen short-field
take-off gegevens leveren geeft het
je een veiligheidsmarge als je de
eerste tabel boven je werkelijke
gewicht gebruikt. Dus in dit geval
gebruiken we de 2.700lb tabel (zie
pagina 49 van de A2A C182 Pilor’s
Manual pdf hierboven weergege-
ven). Op dezelfde manier valt onze
Pressure Altitude ook binnen de
1.000ft en 2.000ft, dus we gebrui-
ken de 2.000ft regel. De tabel hier-
boven laat zien dat we uit kunnen
gaan van een take-off run van
1.350ft om vrij te zijn van obsta-
kels met een hoogte van 50ft. Om-
dat de runway van Levaldigi
8.170ft lang is heb je geen enkel
probleem.
Herhaal deze toepassing van de
short-field landing tabellen met het
veranderde gewicht van 2.362lb
waarmee je het gewicht van de
brandstof verbruikt bij deze trip
hebt hebt verwijderd maar de re-
serves intact hebt gelaten. Onze
bestemming Belluno/LIDB is op
een pressure altitude van 1.240ft
en de baan heeft slechts een lengte
van 2.942ft. Als je dezelfde princi-
pes en aannames gebruikt als toen

we vertrokken kunnen we uitlezen
dat de te verwachten afstandslan-
ding van 1.440ft ook inhoudt een
landing over 50ft obstakels. Dus
ons tabellen bevestigen dat het vei-
lig is om te vertrekken van Leval-
digi en te landen op Belluno met
deze gewichten. Prachtig! Yes. Er
zijn nog wel wat meer aannames
maar deze zijn doelbewust doorge-
voerd in de kaarten en tafels om
bij vergissing aan de veilige kant te
blijven. Want uiteindelijk zijn niet
alle piloten hetzelfde en er moet er
een zekere factor voor ‘vertelde
onzin’ zijn. Maar als deze tabellen
een zorgelijke uitkomst vertonen
negeer dat dan niet en begin op-
nieuw.

Let’s get airborne

Om het nog even op te sommen:
we hebben gecheckt of afgerond
het volgende voor deze oefening:
-   het weerbericht voor het ver-
trek, voor het en route gedeelte en
voor de vliegvelden waar we lan-
den,
-   het vluchtplan inclusief de
brandstofberekeningen,
-   weight and balance berekenin-
gen,
-   take-off en landing afstand dia-
grammen.

Zoals steeds in deze serie is het
actuele vluchtplan en de brandstof-
calculatie spreadsheet binnen te
halen van de download sectie van
deze uitgave op: https://pcpilot.

keypublishing.com/  de code voor
deze uitgave is: 7973-833602. Visu-
al Navigation Charts (VFR-charts)
kan je vinden op https://skyvector.
com/ en op http://www.vatita.net/
drupal/  (de italiaanse VATSIM,
mooie kleurige kaarten wel een
beetje puzzelen). Bereid je vlucht-
plan goed voor en markeer moge-
lijke fixen.
Ga door met het vliegtuig zelf,
rond de pre-flight checks af en
laad het vliegtuig. Met het afron-
den van al de checklists je take-off
en het vertrek vergeet je niet je
vertrektijd te noteren en klim dan
naar je eerste kruishoogte enz. en
navigeer met behulp van dezelfde
vaardigheden als je eerder deed bij
onze navigation exercise in Ore-
gon. Advies is toch wel om de files
van de download sectie van PC-
Pilot binnen te halen, dat scheelt je

een boel werk met de kaarten. Zij
laten verschillende visuele ken-
merken zien die je op een aantal
legs kunt gebruiken om de chec-
ken of je navigatie accuraat is en je
zo ook kunt controleren of je ETA
op elk punt correct is en kan je
eventueel je plan updaten.
Omdat deze route veel langer is en

Maak je voorbereiding op de kaart net
zoals je dat deed in Oregon dan zal de
workload tijdens het vliegen belang-
rijk minder zijn.

Gebruik het vluchtplan op de kaarten om niet te gaan ‘overnavigeren’

https://pcpilot.keypublishing.com/
https://pcpilot.keypublishing.com/
https://skyvector.com/
https://skyvector.com/
http://www.vatita.net/drupal/
http://www.vatita.net/drupal/


we slechts een minimale hoeveel-
heid brandstof hebben geladen
moet je ook je brandstofverbruik
blijven controleren en route. Het is
bekend dat dit moeilijk is in lichte
vliegtuigen omdat de metertjes
hiervoor nu niet echt accuraat zijn.
En dat is de reden waarom we ons
verbruik zo nauwgezet berekenen
en bovendien reserve brandstof
meenemen.
Je kunt een paar algemene regels
gebruiken die je zouden moeten
waarschuwen voor een dreigend
tekort aan brandstof. Ten eerste,
bekijk je ETAs en vergelijk die met
de werkelijke tijd van aankomst op
de verschillende navigatie fixen.
Als je continu vertraging oploopt
door wind of door foutjes in de na-
vigatie, raken je reserves snel ver-
vlogen en dit betekent gevaar.
Ten tweede, ook al zijn onze
brandstofmeters niet erg nauwkeu-
rig dan kan je ze toch nog wel ge-
bruiken als een leiddraad. Bijvoor-
beeld wanneer je boven Lugano/
LSZA zit kijk dan op de brandstof-
meter en kijk hoeveel je nog over
hebt. We kozen voor Lugano om-
dat het op één derde van onze
vlucht ligt hetgeen berekeningen
eenvoudiger maakt. Als alles vol-
gens plan verloopt moeten we
daarom onze taxi-, climb- en een
derde van onze cruisebrandstof
verbruikt hebben zoals op ons
vluchtplan staat. Het brandstofver-
bruik tot Lugano maar dan de ge-
vlogen afstand tot dit punt minus
de 23nm vereist voor de climb: dus

we zouden verbruikt moeten heb-
ben 12,5 US Gal aan brandstof.

Omdat we gestart zijn met 38,8 US
Gal houdt het in dat we nog onge-
veer 26,3 US Gal in de tanks moe-
ten hebben voordat we de reserves
gaan aanspreken. Het is duidelijk
dat we, als de meter minder aan-
wijst, we een brandstofstop zullen
moeten inlassen omdat het de be-
doeling van de reserves is ze te be-
waren voor het onverwachte en
niet voor slechte planning. Herhaal
deze brandstofcheck boven Asiago
/ LIDA omdat dit ongeveer op twee
derde ligt van onze vlucht en bo-
vendien een mogelijkheid tot bij-
tanken biedt.
Maar er is nog een kleine valkuil
voor de minder behoedzamen. Zo-
als we gezien hebben zijn deze be-
rekeningen gebaseerd op nogal
wat aannames en deze kunnen ook
van invloed zijn op je snelheid in
de lucht. Toen wij vlogen van Eu-
gene naar Prospect State op
9,500ft (de vorige vlucht in Ore-
gon) was onze TAS 150 knopen.
Op de lagere hoogte van deze
vlucht is onze TAS slechts 137
knopen. Dus zorg ervoor dat je de
vluchtplanning spreadsheet dien-
overeenkomstig aanpast anders
zullen je tijdspannen en je ver-
bruik anders uitvallen.

De volgende keer

Ga door met je tocht en wanneer je
eenmaal bent aangekomen op het
schilderachtige Belluno check dan
de resterende brandstof om te kij-
ken hoe nauwkeurig je planning

was. De volgende keer duiken we
in de fascinerende wereld van de
meteorologie en hoe dat van in-
vloed is op onze volgende naviga-
tie-oefeningen.

Noord Italië is een schilderachtig landschap om je vaardigheden te oefenen.

Belaad je vliegtuig zorgvuldig volgens de gemaakte berekeningen.


