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Tools bij berekenen 

van brandstof

• Little Nav Map

• SimBrief by Navigraph

• Professional Flightplanning X• Professional Flightplanning X

• TopCat (www.flightsimsoft.com)

• TopS (gratis) (www.simflight.com)
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Weight and pe

- Gewichts effecten op performance.

- Brandstof  behoefte

Lamama 25 april 2022
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W&P   C172 ma2 max. zwaar            



W&P   C172 lichtW&P   C172 licht
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Weight and pe

Gevolgen van (te) veel gewicht:

-Verticale stijgsnelheid is lager.

-Hogere neusstand bij landing

-Vliegtuig manoeuvreert lastiger. -Vliegtuig manoeuvreert lastiger. 

-Meer brandstof verbruik.

-Hogere startsnelheid 

-Hogere landingsnelheid

-Stall speed is hoger. Verlies lift in een bocht. 
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Gevolgen van (te) veel gewicht: Stall speed is “Vs”

Verticale stijgsnelheid is lager.

Hogere neusstand bij landing

Vliegtuig manoeuvreert lastiger. Vliegtuig manoeuvreert lastiger. 

Normaal =15% >Vs

ca. 1.3Vs

speed is hoger. Verlies lift in een bocht. +10% gewicht = Vs+5
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Stall speed in bochten 
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+10% gewicht = Vs+5 



Weight and pe

Stall speed in bochten 
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+10% gewicht = Vs+5 

Circuit vliegen met Beech 58

-Beech 58   Stall speed (Vs) =80Kn. Full Flaps

Negatieve invloeden:

-Max. beladen = Vs+10Kn-Max. beladen = Vs+10Kn

-Circuit-Bocht 30° = Vs + 10%

Gevolg:

-Vs wordt 80+10+10%= 99Kn  stall speed.

Ergo:

Zwaar beladen en een 30° bocht, dan 

minimaal 25Kn hogere snelheid aanhouden.

Heb je “Berekende brandstof”  dan:  Vs+0 
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Fuel and perf

Onderdelen die brandstof hoeveelheid bepalen binnen LNM:

Flightplan - NOAA  (het weer)   Flightplan - NOAA  (het weer)   

Brandstof rapport 

(fuel report)

performance            

Onderdelen die brandstof hoeveelheid bepalen binnen LNM:

NOAA  (het weer)   - Performance fileNOAA  (het weer)   - Performance file

Brandstof rapport 

report)

Een performance file wordt per 

vliegtuig /type gemaakt.
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Einde presentatie  

Brandstof/ gewicht performance en Balans

Cees & Gradus

Einde presentatie  

Brandstof/ gewicht performance en Balans

25 april 2022


