
Dit is een vertaling van de tutorial
flight 1 van de PMDG 737 NGX.

Ik heb de inleidende pagina’s 1, 2 en
3 weggelaten. Als je de PMDG 737
NGX hebt geïnstalleerd kan je de
twee ‘lesvluchten’ (tutorial flghts)
vinden in de root (de eerste map) van
FSX onder PMDG. Daar kan je ook die
eerste drie pagina’s in het Engels le-
zen mocht je daar behoefte aan heb-
ben.

Erik



INTRODUCTIE
Welkom bij de eerste tutorial flight voor de PMDG 737NGX. Je hebt
de meest vooruitstrevende simulatie gekocht voor een commercial
airliner. Op het moment van schrijven van deze lesvlucht is er geen
betere simulatie voor een dergelijk vliegtuig voor Flight Simulator X.
Nu moet je hem alleen maar leren vliegen.

We hebben besloten een iets andere benadering te volgen bij de
PMDG 737NGX tutorial vluchten vergeleken met wat we eerder ge-
daan hebben. In plaats van één enkele allesomvattende tutorial te
maken waarin alle procedures en tests tot in detail zijn opgenomen
waarmee een bemanning in de echte wereld mee te maken krijgt
beginnen we met een eenvoudiger introductievlucht. De PMDG
737NGX is een uitzonderlijk diep doorgewerkte simulatie en je zult
nog steeds nieuwe dingen ontdekken ook na jaren maar voor nu
willen we je vooral aan het vliegen krijgen.

We weten dat veel simmers alleen maar hun vliegtuig willen laden
op de startbaan, een route willen inprogammeren en willen vliegen.
En daar gaat deze eerste tutorial over. We gaan niet alle procedures
en flows volgen van de Flight Crew Operating Manual Vol. 1 (FCOM
Vol.1) zoals een echte bemanning zou doen. Dit is een tot de basis
teruggebracht stappenplan dat je moet uitvoeren voor een correcte
setup van de FMC en het opereren van het vliegtuig in de vlucht. Je
zult daardoor elke virtuele NG route kunnen programmeren en in de
lucht zijn binnen 5 minuten als je deze methode volgt vooropgesteld
dat je op de drempel van de baan staat met de motoren draaiend.

Deze tutorial lijkt lang maar veel van de tekst is aanvullende infor-
matie en afbeeldingen. Wij denken dat het belangrijk is niet alleen
te begrijpen wàt je moet doen maar ook waarom je het moet doen.

De feitelijke procedures nemen niet veel tijd als je ze eenmaal ge-
wend bent te doen en je ze eigen hebt gemaakt. Aan het einde van
deze vlucht gaan we je stap voor stap invoeren in meer gedetailleer-
de procedures door middel van een bonus die bestaat uit een com-
plete shutdown en het veilig stellen van het toestel als voorbereiding
op de meer diepgaande tutorial flight nr. 2, die begint precies op de
plek waar we deze tutorial hebben verlaten.

De tweede vlucht beslaat de gehele cold and dark procedure en be-
vat een ingewikkeldere route, uitgebreider gebruik van de FMC en
een bijzonder uitdagende afdaling en approach.
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OVERZICHT
Onze eerste vlucht van vandaag brengt ons van EGKK - London Gat-
wick, Engeland naar EHAM - Amsterdam Schiphol, Nederland. Dit is
een bekende regionale route en zal iets meer dan een uur vliegtijd
zijn.

We vertrekken van baan 08R en voegen ons in op de Clacton Five
Papa (CLN5P) departure. Daarna volgen we een korte serie airway
waypoints totdat we invoegen op de REDFA1A arrival en de ILS voor
baan 18R op Schiphol.

Er is geen vluchtplan dat je kunt laden voor deze vlucht, want we
willen je juist laten zien hoe je dit moet doen beginnend op een
blanco vel.

We zetten geen wind in de simulator voor deze vlucht want als we
dat willen moeten we verschillende gegevens in de FMC CDU invoe-
ren op allerlei verschillende pagina’s om de FMC met de correcte
gegevens te laten werken. Het hoofdstuk wind gaan we behandelen
in het addendum van tutorial flight nr. 2.

Als je de FSX SETUP en de INTERACTING WITH THE PMDG 737NGX
gedeelten in van de introductie handleiding nog niet hebt gelezen
doe dat dan eerst voordat je doorgaat. De sim moet op de juiste
manier geconfigureerd worden voor het vliegtuig om alles goed te
laten werken en er wordt vanuit gegaan dat je de clickspot en
mouse button technologie in het algemeen begrijpt voordat je ver-
der gaat. Bij deze tutorial is bovendien uit gegaan van starten met
de default PMDG 737NGX configuratie als het gaat om de ver-
schillende opties. Als je die hebt veranderd zet die dan terug naar
default op de PMDG SETUP/AIRCRAFT pagina in de FMC.

FSX SETUP
Oké, laten we meteen beginnen.

●Start FSX en ga naar ‘Free Flight’

Je hoeft niet eerst de default Cessna 172 te laden of een of andere
aangepaste vlucht als je de PMDG 737NGX gaat laden. Onze pro-
grammering zorg ervoor dat alles goed wordt ingesteld tijdens het
laden. Je kunt het vliegtuig veilig laden vanuit de free flight en hij
verschijnt dan met de motoren draaiend en klaar om te vliegen na
een korte tijd die hij nodig heeft voor de configuratie.

HET VLIEGTUIG SELECTEREN:

●Klik op Change onder CURRENT AIRCRAFT
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●Klik ‘Show all variations’ als dat nog niet aan staat. Dit maakt
het   mogelijk om alle liveries te zien die je hebt geïnstalleerd.
Zoniet dan zie je alleen de PMDG house livery voor elke PMDG
737NGX variant.

●Selecteer PMDG op het Publisher uitklapmenu en selecteer
daar ‘Boeing 737-800NGX PMDG House Winglets’.

●Geef OK.

KIES DE LUCHTHAVEN:

●Klik Change onder CURRENT LOCATION.

● Type EGKK in het vliegveld ID veld. Check of Gatwick is ge-
markeerd in de lijst.

●Selecteer 8R van het runway/starting uitklapmenu.

●Geef OK.

VUL DE TIJD VAN DE DAG IN:

●Klik Change onder CURRENT TIME AND SEASON.

●Zet in het veld Local time 09:00:00, wat 9 uur ‘s ochtends is.

●Geef OK.

BEPAAL HET WEER:

●Klik Change onder CURRENT WEATHER.

●Selecteer de ‘Clear Skies’ of ‘Fair Weather’ voorinstelling.

●Geef OK.

Opmerking: Indien je wolken in de lucht wilt hebben kan je ‘User
Defined Weather’ onder op het pop up menu kiezen. Hier kun je
wolken invoeren in allerlei varianten en kun je ook de wind op
none/calm zetten. Voor deze tutorial is het belangrijk geen of heel
weinig wind te hebben.

VOLGENDE PAGINA
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EEN BELANGRIJKE OPMERKING OVER BRANDSTOF
EN BELADING
Anders dan de default Microsoft vliegtuigen of andere addons waar
je aan gewend bent, wordt bij de PMDG 737NGX de brandstof en
belading niet aan boord genomen via het Fuel en Payload uitklap-
menu in de FSX taakbalk bovenin en ook niet op het Free Flight
scherm of via het menu als je al in de sim zit. We hebben ons eigen
op maat gemaakt fuel en payload systeem in het leven geroepen
binnenin de FMC waarmee op een intelligente manier het beladen
en eventueel verminderen van fuel en payload wordt gerealiseerd
op dezelfde manier als bij de echte 737NG operators wordt gedaan.
Je laadt altijd de brandstof, passagiers en bagage/vracht via dit
systeem en nooit via de default FSX manier. We gaan dit systeem
zo dadelijk bekijken.

WE KLIMMEN IN DE COCKPIT:

●Druk op FLY NOW!

Als FSX laadt wordt je neergezet in de PMDG 737NGX cockpit op
baan 08R op London Gatwick. In deze tutorial gaan we ervan uit
dat je vooral de virtuele (3D) cockpit gebruikt. Je kunt ook 2D pa-
nelen gebruiken daarnaast, als je dat plezierig vindt maar deze be-
schrijving is gemaakt vanuit het perspectief van de virtuele cockpit
en alle screenshots zijn ook in de virtuele cockpit gemaakt.

De NGX draait eerst een 20 seconden durende initial routine als hij
voor het eerst in de flightsim wordt gezet. Die opstartroutine heb-
ben wij voor het eerst toegepast in onze MD-11 en wat het vliegtuig
doet is het opzetten van de interne omgeving van de flightsim en
het opstarten van FSX engine code om zo de manier waarop wij die
engine aansturen buiten het normale FSX framework, dus buiten
FSX om, te regelen. Ons advies is om gedurende die 20 seconden
niets aan te raken zodat alles correct wordt opgezet. Je zult waar-
schijnlijk een snelle ‘geluidsexplosie’ horen als het vliegtuig laadt.
Dit is een normale (on)hebbelijkheid van de sound engine van FSX
indien de sim engine code plotseling opnieuw wordt gestart.

●Als het opstarten is afgerond druk dan CTRL + . (punttoets)
om de parkeerremmen aan te zetten - we willen liever niet dat
het vliegtuig langzaam naar voren slipt als we met ons hoofd
diep in de FMC CDU zitten. Dat is n.l. het volgende hoofdstuk.

FSX SETUP
Wat nu eerst aan de orde komt is het opzetten van de hoeveelheid
brandstof en payload. Zoals in de introductie manual aangegeven is
onze filosofie bij de PMDG 737NGX het gebruik van de menu’s van
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FSX tot een minimum te beperken - dit houdt niet alleen het gevoel
van in een cockpit te zitten in stand maar het voorkomt ook dat voor
het laden van bepaalde traffic en scenery addoms de sim niet ge-
pauzeerd wordt en steeds weer opnieuw moet laden doordat elke
keer weer naar bepaalde menu’s moet worden overgestapt.

De Flight Management Computers (FMCs) en de daaraan gekoppelde
Control Display Units (CDU’s) zijn het hart van de cockpit  van de
737 NG. Zij besturen bijna elk onderdeel van de vlucht - de laterale
route, de prestatiegegevens van het vliegtuig en het verticale pad,
de approach settings en zo voorts. Wij hebben voor de FSX omge-
ving hun functionaliteit verder uitgebreid om het mogelijk te maken
vele andere aspecten te bedienen zoals brandstof en payload, uit-
rusting in de cockpit en verschillende mogelijkheden in weergave
van de displays, pushback, verbinding met de ground crew, zoals
perslucht- en energieunits en nog wel wat meer.

Oké, dat komt allemaal nog wel, laten we beginnen met de FMC:

OPZETTEN VAN DE BRANDSTOF EN PAYLOAD
●Om de CDU wat makkelijker te kunnen zien klik op de boven-

kant van de yoke waarna deze naar beneden schuift dus in een
lagere positie. Deze voorziening zit niet in het echte vliegtuig
maar wij hebben het aan de simulator toegevoegd om makke-
lijker op de FMC CDU te kunnen kijken omdat het moeilijk is
om in de sim even je hoofd te verplaatsen zonder speciale
hardware zoals Track IR.
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●Ga nu met je view naar beneden naar de FMC CDU van de cap-
tain (gebruik je joystick hat switch en de + toets of houd de
spatiebalk ingedrukt en gebruik dan de muis en het muiswiel
om dit te doen).

CDU noteringsafspraak

De zes toetsen aan elke kant van het CDU-scherm worden ‘line se-
lect keys’ genoemd en ze worden gewoonlijk in het gebruik aange-
duid op deze manier: LSK 4L. Dat betekent de vierde keuzetoets
gerekend vanaf de bovenkant aan de linkerzijde van het scherm van
de CDU. Deze notering zullen wij door de gehele tutorial aanhouden.

De legere ruimte aan de onderkant van het CDU-scherm heet
scratchpad. Hier verschijnt de tekst die je met het toetsenbord on-
der het scherm hebt ingevoerd. De handeling die je verricht om de
gegevens in het scratchpad over te brengen naar een dataveld in
het scherm heet ‘line selecting’ en wordt gedaan door op de LSK te
drukken vlak naast het veld waar de gegevens naar toe moeten.
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Directe gegevensinvoer met het toetsenbord van je PC

Je kunt elke individuele toets op de CDU met je muis aanklikken of
je kunt invoeren met je toetsenbord op de manier die wij Direct En-
try Mode noemen.

Om de Direct Entry Mode te gebruiken houd je de TAB-toets op je
toetsenbord ingedrukt en type je tegelijkertijd op dezelfde manier
als je hoofdletters typt door de SHIFT-toets ingedrukt te houden.
Het scratschpad licht in groen op als deze modus actief is.

Je kunt ook op het scratchpad-gedeelte in de CDU klikken om dit te
activeren.
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EEN OPMERKING OVER GEWICHTEN
Deze tutorial is geschreven uitgaande van imperial gewichtseenhe-
den (pounds) omdat ik daar aan gewend ben als Amerikaan en zo is
het ook ingericht in de House Livery default versie. Maar ik heb de
metrische equivalenten in kilogrammen ook steeds tussen haakjes
vermeld na de imperial eenheden waar dat van toepassing is, indien
je de voorkeur geeft aan kilogrammen. Bedenk dat deze equivalen-
ten zijn afgerond en dus een klein beetje ‘verkeerd’ kunnen zijn in
de technische absolute zin door deze afrondingen en omzettingen -
voor ons doel maakt dat niets uit dat zij een of twee lbs of kilogram-
men afwijken. Met het vliegen zelf zul je wel grotere problemen te-
genkomen.

Beide tutorials nr. 1 en 2 zouden in de werkelijkheid gevlogen wor-
den met metrische eenheden (kilogrammen) omdat de imperial
units vrijwel alleen in Noord Amerika worden gebruikt.

●Als je metrische eenheden wilt gebruiken, kan dit worden ver-
anderd in de FMC door op MENU te drukken, dan PMDG SETUP
bij LSK 4R, dan AIRCRAFT bij LSK 1L, daarna DISPLAYS bij LSK
2L. Druk één keer op PREV PAGE zodat je in pagina 9/9 zit. De
optie zit naast LSK 3L.
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●Op de MENU pagina in de CDU hebben we twee prompts
rechtsonder toegevoegd: PMDG SETUP bij LSK 4R en FS AC-
TION naast LSK 5R. Met FS ACTION gaan we nu aan de slag,
dus druk op LSK 5R om deze te selecteren.

VOLGENDE PAGINA
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● Druk op LSK 1L om de FUEL pagina te selecteren.

●De fuel pagina is de juiste manier om brandstof te laden of te
verminderen in de PMDG 737NGX. Met de prompts aan de
rechterkant kun je eenvoudig vooringestelde brandstofniveaus
laden en met de prompts aan de linkerkant breng je de hoe-
veelheid in in eenheden, in percentages en bovendien kun je
de hoeveelheid per tank invoeren.

●Voor deze vlucht kiezen we voor de preset van 1/3 bij LSK 5R.
Dit is een korte vlucht en we hebben niet veel brandstof nodig.
Met te veel brandstof vliegen voor je vlucht maakt je toestel
alleen maar zwaarder en heeft een negatief effect zowel op je
klim als op je afdaling.

● Even een tip voor later: Als je wilt weten hoeveel brandstof je
moet laden, zet dan eerst je route in de FMC en ga dan naar de
PROG pagina naar de brandstof voorspelling voor de plaats van
bestemming - trek je huidige hoeveelheid af van de voorspelde
hoeveelheid op de plaats van bestemming en voeg dan 5500
lbs (2495 kg) voor alternatieve bestemming/holding en dat
levert je een betrouwbare hoeveelheid te laden brandstof. Re-
ken een hoger getal als je alternatieve bestemming verder weg
ligt of andere afwijkende omstandigheden. Fuel planning in
detail komt in tutorial  nr. 2 aan bod.
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● Je ziet dat het totale gewicht van de brandstof bij LSK 1L ver-
anderen in ongeveer 15,200lbs (6895 kg). Merk ook op dat de
brandstof meteen netjes is verdeeld in de twee vleugeltanks bij
LSK 3L en 4L met de centrale tank bij LSK 5L helemaal leeg.
De regel bij de 737 (en bij de meeste airliners) is dat de vleu-
geltanks eerst worden afgevuld en pas dan de centrumtank.

●De FUEL pagina zet ook automatisch de schakelaars van de
twee centrum brandstofpompen op het overhead panel op OFF
indien een preset, het totaal, of de percentages die werden
ingevoerd zorgen voor een lege centrumtank. Die schakelaars
worden niet uitgezet als je handmatig de centrumtank leeg-
maakt door middel van een ingevoerd gewicht, dus let daar op!

●Druk op RETURN naast LSK 6L om terug te gaan naar de root
FS ACTION pagina.

●Druk op LSK 2L om naar de PAYLOAD pagina te gaan.
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●De PAYLOAD pagina is als de FUEL pagina maar dan voor pas-
sagiers en vracht. Aan de rechterkant zitten de toetsen voor
snel laad voorinstellingen en aan de linkerkant kun je exacte
hoeveelheden intypen en invoegen met line select: eerste en
coach class passagiers en het gewicht van de lading in het
voor- en achtercompartiment onder de passagierscabine.

●Voor deze vlucht vullen we SET FULL in bij LSK 4R en daarna
typen we 1500lbs (680 kg) in het scratchpad en voeren het in
in elk vrachtcompartiment met de LSK naast dat comparti-
ment. Wijzig het achtercompartiment eerst in een geval zoals
dit waar je uiteindelijk het gewicht verminderd. Dit om onba-
lans te voorkomen.

● Je hebt misschien al gezien dat er real time gewicht- en ba-
lansnoteringen verschijnen in de rechter bovenhoek van zowel
de fuel als de payload pagina. Die velden zijn Gross Weight
(GW), het Maximum Taxi Weight (MTW - in het plaatje staat
MTOW, dat komt uit een oudere versie), het Zero Fuel Weight
(ZFW) en het Center of Gravity (CG: zwaartepunt). Door hier-
van gebruik te maken kun je in een oogopslag zien of je weight
en balance binnen de toegestane grenzen blijft. De velden wor-
den geelgekleurd om je te waarschuwen als ze buiten de limiet
vallen.

FMC ROUTE SETUP
We moeten nu praten over de laterale route van het vluchtplan en
we moeten dat uitleggen:

De route die we volgen van EGKK naar EHAM is:

CLN5P.CLN.UL620.REDFA.REDFA1A

Dit lijkt een beetje verwarrend als je niet gewend bent aan hoe je
vluchtplannen moet lezen en ontcijferen, maar eigenlijk is het sim-
pel.

Deze route bestaat uit een Standard Instrument Departure (SID),
een gedeelte van een airway, en een Standard Terminal Arrival Rou-
te (STAR). Een goede vergelijking hoe dit werkt is het voorbeeld van
snelwegen. Je kunt als je denkt aan SIDs, STARs en airways denken
aan de snelwegen zelf en de namen van waypoints in het gecodeer-
de vluchtplan als de opritten, afritten en de wisselingen van snelwe-
gen die je onderweg gebruikt.

In dit geval volgen we de Clacton Five Papa (CLN5P) SID tot aan de
Clacton VOR (CLN) - CLN fungeert als de overstap naar de UL620
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Airway. We volgen UL620 tot de fix REDFA. REDFA is ook het eerste
waypoint van de REDFA1A STAR naar Amsterdam. Je kunt de gel-
dende Eurocontrol kaarten voor de SID en STAR bekijken aan het
einde van dit document.

Wat je moet begrijpen is dat er aanvullende waypoints zijn op de
route van de SIDs, airways en STARs die niet expliciet zijn uitge-
schreven in het gecodeerde vluchtplan dat je hierboven hebt gezien.

Om bij het beeld van snelwegen te blijven, deze waypoints komen
overeen met de afritten en routeveranderingen in steden waar je
tijdens je rit langs komt maar die je niet gebruikt. Het mooie is de
manier waarop de FMC die extra waypoints automatisch in het plan
zet als je de DEP ARR en ROUTE pagina’s langs loopt om de SIDs,
airways en STARs in te brengen.

Voor het gecodeerd weergeven van routes kunnen verschillende
schrijfwijzen worden gehanteerd:

CLN5P CLN UL620 REDFA REDFA1A

of

CLN5P.CLN UL620 REDFA.REDFA1A

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de schrijfwijze waar punten wor-
den gebruikt om ‘verbonden’ weer te geven voor de verbinding tus-
sen airways en procedures en de schrijfwijze met twee punten voor
de weergave van direct legs. In deze route zit geen direct leg maar
het zou er als volgt uitzien als er wel eentje was: CLN..REDFA. An-
dere schrijfwijzen zouden zijn CLN REDFA of CLN DCT REDFA
waarbij DCT direct betekent.

Laten we doorgaan met het initialiseren van de FMC laterale route in
de CDU.

De basisvolgorde die wij aanhouden om dit te bereiken is:

 1. Positie inbrengen

 2. Luchthaven inbrengen

 3. Vertrek inbrengen

 4. Route inbrengen

 5. STAR en approach inbrengen

 6. Route activeren
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POSITIE INBRENGEN:

●Druk op MENU waardoor we terugkeren naar de root.

●Druk op LSK 1L, de <FMC prompt.

 We zitten nu op de IDENT pagina:

De IDENT pagina heeft geen velden waar je iets kunt invoeren,
maar het geeft je wel waardevolle informatie zoals de thrust
rate van je motoren (in dit geval 26,000lbs thrust per motor),
de database  voor navigatie die op dit moment is geïnstalleerd
en de datum van geldigheid en de softwareversie van de FMC
beter bekend als het Op Program. (In deze tutorial is de laatste
versie die in de NGs gebruikt wordt: U10.8A).
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●Druk op LSK 6R om verder te gaan naar de POS INIT pagina.

De POS INIT pagina wordt gebruikt bij een cold and dark start
om het interne ‘oplijnings’ referentie systeem (giro’s) in te stel-
len, het Internal Reference System kortweg IRS. Geladen van-
uit free flight zoals we hier gedaan hebben is de IRS al
opgelijnd dus voor ons heeft deze pagina in deze tutorial geen
verdere functie.

●We gaan door met het inbrengen van EGKK naast de LSK 2L,
de REF AIRPORT prompt en dat blijven we elke keer zo doen
om daar een vaste gewoonte van te maken.
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LUCHTHAVEN INBRENGEN:

●Druk op LSK 6R om op de RTE pagina te komen.

De RTE pagina is de hoofdpagina voor het invoeren van het
enroute gedeelte van ons vluchtplan. Je ziet dat EGKK al in het
scratchpad is verschenen en dat komt doordat we EGKK al heb-
ben ingevoerd op de POS INIT pagina die hiervoor zat.

●Breng EGKK van het scratchpad over naar LSK 1L, het ORIGIN
veld. Je ziet dan de locatie van het centrum van het vliegveld
verschijnen op je navigation display (ND).

● Type EHAM in het scratchpad en line select dit in het DEST veld
met behulp van LSK 1R.

● Type PMDG738 in het scratchpad en line select dit met LSK 2R
in het FLT NO. (vluchtnummer) veld.
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●We zouden nu het runwaynummer kunnen invullen op de RTE
pagina maar dat gaan we later doen op de DEP ARR pagina
want zo kunnen we nog een andere gadget laten zien.

●De complete RTE pagina zou er nu zo moeten uitzien:

VOLGENDE PAGINA
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VERTREK INBRENGEN:

●Druk op de DEP ARR toets om naar de DEP ARR INDEX pagina
te gaan

●De DEP ARR INDEX pagina bevat een serie prompts die je naar
de departure en arrival pocedures selectie pagina’s voert voor
de twee luchthavens die je hebt ingevoerd op de RTE pagina in
de  ORIGIN en DEST velden een stukje terug. De reden dat je
voor de vertrek luchthaven zowel een departure als een arrival
prompt ziet is om rekening te kunnen houden met een terug-
keer naar de vertrekhaven na take off door een noodsituatie.
Op die manier kun je heel snel een arrival/approach invoeren
voor je beginpunt.

●Bij LSK 6L en 6R heb je twee prompts die je toegang verschaf-
fen tot de departure/arrival pagina ven elke vertrek- of aan-
komsthaven. Je typt de betreffende ICAO code in het
scratchpad en line select dan de DEP of ARR prompt. Dit kan
helpen bij het invoeren van een andere luchthaven bij een moe-
ten afwijken van de originele route.21



●Druk op LSK 1L om naar de EGKK DEPARTURES pagina te gaan

●De EGKK DEPARTURES pagina bevat alle startbanen en
Standard Instrument Departures (SIDs) voor Gatwick die voor
komen in de FMC navigation base.

●Druk op LSK 2R om Runway 08R te selecteren. Er gebeuren nu
verschillende dingen:

  De runway verschijnt op de ND met twee lijntjes

  De lijst met SIDs aan de linkerkant van het CDU scherm
  wordt uitgefilterd zodat alleen de SIDs geldig voor runway
  08R getoond worden. En dat was de reden om niet het
  baannummer in te voeren op de eerste RTE pagina. Als je
  het daar zou invoeren worden niet de geldige SIDs uitge-
  filterd tenzij je de runway nog een keer selecteert op de
  EGKK DEPARTURES pagina en dat is overbodig werk.
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●Druk op LSK 2L om de CLN5P SID te selecteren. Je zult dan
een serie waypoints zien verschijnen op de ND die het pad van
de SID weergeven door een blauwe gestreepte lijn verbonden.
Die blauwe gestreepte lijn betekent dat de route nog niet geac-
tiveerd is.

●De EGKK DEPARTURES pagina moet er nu zo uitzien:

VOLGENDE PAGINA
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ROUTE INBRENGEN:

●Druk op LSK 6R om terug te gaan naar de RTE pagina. We
gaan naar de RTE pagina terug want daar zijn de enroute air-
ways ingevoerd. Druk op de NEXT PAGE toets om naar RTE
pagina 2 te gaan.

●RTE pagina 2 en de volgende pagina’s zijn de pagina’s waar je
de enroute informatie invoert. De VIA en TO kolommen aan de
linker- en rechterkant op het scherm heb ik al eerder op gewe-
zen bij het verhaal over de snelwegen. De TO kolom aan de
rechterkant is waar je naartoe gaat en de VIA kolom aan de
linkerkant is hoe je daar moet komen. Je kunt zien dat we al
één regel hebben die automatisch is ingevuld door de selectie
van de SID: We gaan naar CLN VIA de CLN5P SID procedure.

●Merk op dat indien je slechts een enkel waypoint zou invoeren
in de TO kolom er automatisch DIRECT in de VIA kolom ver-
schijnt. Op die manier wordt je duidelijk gemaakt dat er geen
VIA route is, het wordt slechts een directe lijn vanaf het vorige
waypoint in de TO kolom.
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●Hoewel we de meer specialistische voorzieningen in deze tuto-
rial niet gebruiken is het toch interessant om te melden dat de
voorzieningen in de PMDG 737NGX RTE pagina een vrijwel
complete afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Je kunt zo on-
geveer alles invoeren in de VIA kolom inclusief het direct inty-
pen van de namen van SIDs, STARs en approaches evenals
airways en ze worden gewoon geaccepteerd. Ook de TO kolom
accepteert ongebruikelijke invoer zoals luchthaven ICAO codes,
ILS codenamen en ook landingsbanen. Kijk in het FCOM Vol. 2
voor meer informatie over wat je hier kunt doen. Zover wij
weten werd de Boeing FMCs RTE pagina nog nooit eerder zo
compleet gemodelleerd in de Flight Simulator.

● Type UL620 in het scratchpad en line select het met LSK 2L, in
de eerstvolgende lege regel in de VIA kolom.
Het feit dat de airway aanduiding ‘gepakt’ wordt toont dat de
UL620 een geldige airway is die je kunt binnenvliegen vanaf
CLN. Als dat niet zo was zou je INVALID ENTRY te zien krijgen
in het scratchpad nadat je hebt geprobeerd het in te voeren
met de line select key.

●Rond het airway segment af door REDFA in het scratchpad te
zetten en dit met LSK2R in te voeren recht tegenover de UL620
invoer.

VOLGENDE PAGINA
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We zijn nu klaar met de enroute invoer en je RTE pagina 2 moet er
nu zo uitzien:

VOLGENDE PAGINA
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STAR EN APPROACH INBRENGEN:

●Druk op DEP ARR, daarna op LSK 2R om op de EHAM ARRI-
VALS pagina te komen.

●De EHAM ARRIVALS pagina is op dezelfde manier opgebouwd
als de EGKK DEPARTURES pagina met een paar verschillen.
Aan de linkerkant van de pagina staan de STARs en aan de
rechterkant staan zowel de approaches als de runways.

●Druk drie maal op NEXT PAGE dan zie je dat de runways daar
staan op pagina 4 nadat je door de drie pagina’s bent gegaan
met ook nog approaches erboven. Normaal gesproken selec-
teer je alleen een enkele runway als je een visuele approach
zou maken of op een andere manier geen gebruik zou maken
van de in de lijst opgegeven approaches.

●Druk één maal op PREV PAGE om terug te gaan naar pagina 3
en selecteer dan de REDFA1A STAR naast LSK 1L

●De pagina wordt nu bijgewerkt en bovenaan worden nu de ap-
proaches getoond terwijl de andere STARs er niet meer zijn.27



●Misschien vraag je je ook af wat de tekst naast 2L betekent:
TRANS -NONE-. Veel SIDs en STARs hebben ‘transitions’ als
aanvulling op het gebruikelijke deel van de procedure. De tran-
sitions zijn weer andere sectoren die je uit een SID voeren of in
een STAR, het hoofddeel van de procedure. In deze route ech-
ter zijn zowel de SID als de STAR van een gebruikelijke con-
structie en er zijn geen transitions en daarom zie je de tekst
TRANS -NONE- bij 2L.

●Druk één keer op NEXT PAGE en selecteer dan de ILS 18R bij
LSK 3R.
Ook bij approaches kan een lijst met transitions opduiken net
zoals bij de SIDs en STARS. In dit geval willen we wel een
transition invoeren die ons leidt van het einde van de STAR in
de approach.

●Druk één keer op NEXT PAGE en selecteer dan de SUG3B tran-
sition bij LSK 4R.
De SUG3B is een approach transition die normaal alleen ‘s
nachts wordt gebruikt op Schiphol. Wij gaan hem overdag ge-
bruiken maar alleen voor het doel van deze tutorial omdat hij
ons mooi voor de ILS 18R brengt zonder de noodzaak van een
self vectoring (een gedeelte op bepaalde kompaskoersen vlie-
gen) om in de approach te komen. De Eurocontrol kaart hier-
van is weergegeven in het addendum aan het slot van dit
document.

VOLGENDE PAGINA
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●De afgeronde EHAM ARRIVALS pagina zou er nu zo moeten
uitzien:

●We moeten nu nog een paar kleine veranderingen aanbrengen
in de route voordat we deze activeren om zo een paar naviga-
tie onnauwkeurigheden weg te werken om zeker te zijn dat ons
vliegtuig ook daadwerkelijk vliegt van het laatste waypoint van
de STAR genaamd SUGOL in de approach.
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●Druk op de LEGS toets.

●De LEGS pagina is de lijst waarop alle waypoints van het
vluchtplan voor komen. Hier kun je dus ook alle andere  way-
points zien, die van de SID, STAR en airways waarvan niet ex-
pliciet de gegevens waren ingevoerd in de codering van het
vluchtplan waar we al eerder mee hebben kennis gemaakt. De
LEGS pagina(s) is ook bij uitstek de pagina in de FMC waar je
veranderingen in de route kunt aanbrengen. We gaan nu een
paar kleine veranderingen aanbrengen.
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●Druk één keer op NEXT PAGE om naar LEGS pagina 2 te gaan.

●Het waypoint REDFA onderaan de pagina heeft een
280/FL230B snelheid en hoogte restrictie vastgelegd in de
navdata en dat wordt niet op de kaart weergegeven. Helaas
zijn vergissingen zoals deze een deel van het leven in het flight
simmen en het is daarom een goed idee om de gegevens uit de
database te vergelijken met de kaarten (piloten doen dit in de
werkelijkheid ook).

●Druk op de DEL (delete) toets helemaal onderin de CDU en
druk vervolgens op de LSK 5R om de snelheid en hoogte res-
trictie bij REDFA te verwijderen. Let op dat je het deleten doet
aan de rechterkant van de CDU en niet de linker. Als je dat
links doet verdwijnt het complete waypoint!
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● Je ziet nu streepjes waar de restricties stonden.
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●Druk nog een keer op NEXT PAGE om op de LEGS pagina 3 te
komen.

● Er zijn twee zaken op deze pagina die gecorrigeerd moeten
worden.
Als je de turorial vliegt met een nieuwere navdate cycle dan
1108 waarmee de 737 is geleverd hoef je deze correctie niet
uit te voeren.

●Kijk naar de volgorde van de waypoints op deze pagina:
SUGOL
(VECTOR)
SUGOL
Dit komt doordat SUGOL zowel een waypoint is aan het einde
van de STAR als aan het begin van de approach transition. Het
(VECTOR) waypoint is een ‘pseudo waypoint’ dat weergeeft dat
het vliegtuig op een onbepaalde track van 113° graden vliegt
wachtend op vectors van air traffic control, want zo eindigt de
STAR. Voor deze tutorial willen wij dat niet. Wij willen dat het
direct doorgaat van SUGOL naar het volgende waypoint in de
approach transition, EH606. Hier zie je hoe je deze verandering
moet doorvoeren.33



●Druk op LSK 4L dus naast de tweede vermelding van het SU-
GOL waypoint.
Hiermee kopieer je het waypoint van deze regel naar het
scratchpad - hiermee wordt ook de volledige inhoud van dit
waypoint mee gekopieerd, dus de hoogte, de snelheidsbeper-
kingen die aan de rechterjant van het CDU scherm staan.

● Line select het gekopieerde SUGOL van het scratchpad naar
LSK 2L waarmee je het betaande SUGOL op LSK 2L over-
schrijft.

●Het resultaat is dat het complete vluchtplan vanaf het gekopi-
eerde waypoint SUGOL naar boven wordt geschoven en alles
vervangt dat stond tussen de plek waar het eerst stond en de
plek waar het naartoe is gegaan. En dat betekent dat het eer-
ste SUGOL en het (VECTORS) waypoint niet langer bestaan in
het vluchtplan, waarmee we dit probleem hebben opgelost.34



●Maar… als we de kaart raadplegen zien we dat de snelheidsbe-
perking bij SUGOL wordt aangegeven als ‘MAX 250 KTS’ en dit
is een ‘op of minder dan’ restrictie maar de nav database heeft
het erin gezet als een ‘harde’ of verplichte 250 kts restrictie en
dit moet worden gecorrigeerd anders geeft de FMC een ERROR
in de vlucht want hij weigert om tegen de over de hele wereld
ingestelde restrictie van 240/10000 (240kts op 10.000ft of la-
ger) in te gaan zoals die op de DES pagina te vinden is.

● Type 250B/ (met schuine streep) in het scratchpad en druk
daarna op LSK 2R om het in te voeren aan de rechterkant. Op
die manier kan het vliegtuig met elke snelheid beneden 250 kts
over SUGOL heen vliegen.

ROUTE ACTIVEREN:

●Druk op LSK 6R, de ACTIVATE> prompt.
We vertellen de FMC nu dat we het eens zijn en dat we deze
route in werking stellen. Je ziet het lampje van de EXEC knop
oplichten.
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●Druk op de EXEC (uitvoeren) knop die nu verlicht is.
De route op de ND (Navigation Display) krijgt de kleur magen-
ta en we hebben een geldige laterale route in de FMC geladen.

●Maar je ziet ook dat we een hele rij blanco velden hebben aan
de rechterkant van de LEGS pagina. Er behoren hier hoogten
en snelheden te staan, maar die zul je niet zien voordat je de
performance van het vliegtuig hebt geïnitialiseerd in de volgen-
de stap. De vermeldingen die er al wel in staan zijn restricties
die onderdeel uitmaakten van de gecodeerde procedures uit de
navdata of die er door de bemanning handmatig zijn inge-
bracht bij het opzetten van de route.
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PERFORMANCE DATA EN HET INVOEREN VAN
HET VERTICALE PAD

We moeten nu beginnen met de berekeningen van de performance
(prestaties) data en daardoor het invoeren van de juiste gegevens
om het vliegtuig een klim, kruisvlucht en afdaling langs de ingevoer-
de route te laten volgen.

●Druk op INIT REF om naar de PERF INIT pagina te gaan.

De PERF INIT pagina is waar de bemanning de FMC vertelt wat de
gewichten zijn voor de vlucht en waar de parameters worden opge-
zet die de prestaties en het verticale pad bepalen zoals bijvoorbeeld
de Cost Index. Hier wordt ook de kruishoogte ingesteld.

Wij hebben in de sim een handigheidje ingevoerd dat in de werke-
lijkheid niet bestaat om je te helpen bij het invoeren van de gewich-
ten. Klikken op de LSK naast het  Zero Fuel Weight (ZFW) veld
plaatst de huidige correcte waarde in het scratchpad. Dit bespaart je
de moeite om naar de FS ACTIONS FUEL of PAYLOAD  pagina’s te
gaan om die waarde op te zoeken en we maken nu hiervan gebruik.37



●Druk op LSK 3L naast het lege ZWF veld. Iets van 122.7 (lbs)
moet dan in het scratchpad verschijnen. Druk nog een keer op
LSK 3L om het in het ZFW veld in te voeren.
Je ziet dat het gross weight veld bij 1L automatisch wordt be-
rekend en ingevuld. De FMC heeft maar een van deze twee
waarden nodig en dan wordt de andere automatisch inge-
bracht.

●Zet 5.0 in het scratchpad en line select dit in het RESERVES
veld naast LSK 4L.
Deze waarde is alleen maar een adviserende waarde. Het heeft
verder geen invloed op het brandstofsysteem. Als het vliegtuig
begint aan de brandstof beneden deze waarde komt er een
bericht in het scratchpad dat zegt USING RSV FUEL. Als de be-
rekende brandstof voor de plaats van aankomst uitkomt bene-
den 2000lbs, helemaal los gezien van ingevoerde reserve, zul
je zien INSUFFICIENT FUEL  in het scratchpad van de CDU.

●Zet 25 in het scratchpad en line select dit in het COST INDEX
veld naast LSK 5L.
Cost Index is een waarde die aangeeft hoe de brandstof econo-
my zich verhoudt tot de overall snelheid op de vlucht. Een la-
gere waarde komt overeen met lagere operating kosten ten
koste van lagere snelheden en omgekeerd. Cost Index is een
sterk gereedschap in de FMC en het beïnvloedt alles van klim,
kruissnelheid tot afdalingssnelheden als ook de maximaal haal-
bare hoogte voor de route. De range gaat van 0 tot 500.
Cost Index varieert in de werkelijkheid (het wordt berekend
door de afdeling dispatch gebaseerd op de exacte omstandig-
heden van de vlucht en de policy van de maatschappij.) 25 Is
echter een gebruikelijke waarde uit de echte wereld en werkt
prima voor de doelstelling van deze tutorial. Veel luchtvaart-
maatschappijen opereren in de 20-40 range in de echte wereld.

●Voer 6000 in en line select dit in het TRANS ALT veld naast LSK
5R.
Transition altitude is de hoogte tijdens de klim waar de FMC de
standard calibrated flight levels begint te gebruiken (hoogte-
meter gezet op 29.92 inHg of 1013 HPa) in plaats van de heer-
sende QNH drukhoogte boven zeeniveau. De FMC default is
18.000ft wat standaard is in de Verenigde Staten, maar in de
United Kingdom is de transition hoogte 6000ft.
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● En dan als laatste voer je 250 in en line select dat in het CRZ
ALT veld bij LSK 1R.
Daarmee is de kruishogte voor de vlucht ingevoerd. FL250 is
standaard voor deze korte vlucht in de werkelijkheid. Je kunt
het invoeren als 250, FL250 of 25000, ze werken alle drie.

●Na het invoeren van de kruishoogte zie je vaak de route op de
ND een klein beetje veranderen doordat er nu bochten worden
weergegeven die overeenkomen met het voorspelde bochten-
gedrag van het toestel. Zonder dat de perfomance volledig is
ingevoerd kan de FMC die bochten niet berekenen en zie je
rechte lijnstukken tussen de waypoints.

●De PERF INIT pagina moet er nu zo uitzien:

●Druk op de EXEC knop om de performance in werking te stel-
len.39



●Druk op de LEGS toets - je zou nu de voorspelling van hoogten
en snelheden van elk waypoint moeten zien die niet van te vo-
ren door restricties in de codering van de procedure waren
vastgelegd. Als je kijkt naar deze voorspellingen zie je dat een
geldig verticaal pad is geïnitialiseerd en kun je de VNAV autopi-
lot modussen inschakelen na takeoff.

VOLGENDE PAGINA
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N1 LIMIET EN OPZETTEN VAN TAKEOFF REFE-
RENCE DATA.

We moeten nu de engine thrust rating (hoeveel vermogen voor de
motoren) opzetten voor onze tafeoff en klim en onze takeoff gege-
vens invoeren.

●Druk op de N1 LIMIT toets op de CDU om naar de N1 LIMIT
pagina te gaan.

●De N1 LIMIT pagina bepaalt de hoeveelheid vermogen van de
motoren voor de takeoff en het begin van de klim.
We gaan een combinatie invoeren van een vaste vermindering
van vermogen en een veronderstelde omgevingstemperatuur
om slijtage te beperken door minder dan de maximale takeoff
en climb thrust te gebruiken. In de werkelijkheid zou de afde-
ling dispatch door uitgebreide berekeningen gaan om zeker te
stellen dat de gebruikte derated/reduced (verminderde) thrust
veilig en toegestaan is voor de gegeven baanlengte, vliegtuig-
gewicht en omgevingscondities. Die berekening heb ik al ge-
maakt in ons geval door de addon TOPCAT te gebruiken die wij
van harte aanbevelen. Om dit op te zetten:
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●Druk op LSK 4L om de TO-2 fixed derate modus te kiezen.
Wat we hier doen is eigenlijk onze 26K motoren terug brengen
naar 22K motoren voor het takeoff gedeelte. Deze fixed derate
is altijd hetzelfde ongeacht de condities.

● Type 40 in het scratchpad en line select dit in LSK 1L om daar
bovenop een veronderstelde omgevingstemperatuur van 40°C
te zetten, dus bovenop de fixed derate.

●Veronderstelde temperatuur zit lastiger in elkaar dan de fixed
derate maar het basisidee erachter is als volgt:
De motoren zijn zo ontworpen dat zij hun rated thrust afgeven
bij een feitelijke buitentemperatuur van 30°C (ISA + 15°C). Als
de temperatuur hoger is dan dit, wordt de lucht dunner en de
motor levert minder thrust bij dezelfde N1 setting. Als we een
veronderstelde temperatuur invoeren die hoger is dan de feite-
lijke buitentemperatuur, vertellen wij de motorcomputer ver-
mogen te leveren alsof de lucht dunner zou zijn dan hij
werkelijk is en hij zal daardoor de N1 limiet verlagen om te
produceren rond het niveau dat hij zou produceren indien de
buitentemperatuur ook werkelijk die hogere waarde heeft.

●Het invoeren van die veronderstelde temperatuur heeft er ook
voor gezorgd dat automatisch is gekozen voor de fixed CLB-1
derate. Als dat niet is gebeurd druk dan op LSK 3R om dit als-
nog te selecteren.

●Hiermee wordt hetzelfde gedaan voor het begin van de klim
zoals voor de takeoff werd gedaan enige stappen eerder.

VOLGENDE PAGINA
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●De afgeronde N1 REF PAGE moet er nu zo uitzien:
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●Druk op LSK 6R om naar de TAKEOFF REF pagina te gaan:

●Op de TAKEOFF REF pagina staan nog verschillende velden die
moeten worden ingevuld voor het berekenen van het vermogen
tijdens de takeoff.

● Type 5 in het scratchpad en line select dit in het LSK 1L FLAPS
veld. 5 Is een standaard takeoff flap setting voor de 737-800
en zal goed werken voor de meeste normale situaties in de
PMDG 737NGX.

●Klik LSK 3L - dit is een gelijke shortcut die we tegen zijn geko-
men voor de GW en ZFW eerder op de PERF INIT pagina. Het
plaatst de geldige CG (Center of Gravity, zwaartepunt) waarde
in het scratchpad. Line select deze waarde in het LSK 3L veld
en de FMC beloont je met de berekende takeoff trim setting.

●Klik de LSKs 1R, 2R en 3R - dit verplaatst de berekende takeoff
V-speeds van de geïntegreerde QRH tabel naar de speedtape
van de Primary Flight Display (PFD).
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● Je kunt de vluchtplan route een klein beetje zien veranderen
als je de V-speeds invoert - de PMDG 737NGX verwerkt inder-
daad die kleine verschillen als je de exacte liftoff snelheden
invoert.

●De afgewerkte TAKEOFF REF pagina moet er nu zo uitzien:

Het initialiseren van de FMC is nu compleet.
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COCKPIT CONFIGURATIE
We moeten nu de rest van de cockpit, alle hendels en knoppen, in-
stellen.

●Zet de takeoff trim op het pedestal links van de throttles op de
waarde die je gezien hebt naast LSK 3L een aantal stappen
terug in de FMC (5.04 in dit geval). Je kunt dit doen door de
trimknoppen op je joystick te gebruiken (als je die geprogram-
meerd hebt) of de overeenkomende toetsen op je toetsenbord
of door het trimwiel op het pedestal met je muiswiel te bewe-
gen, dus door je muis op het grote trimwiel te plaatsen. Een
FSX tooltip laat je de waarde van de instelling zien (tooltips wel
aanzetten in FSX. Kon hier niet worden weergegeven).

● Een opmerking over de trimspeed: Het lijkt erop dat het ver-
stellen van de trim in de PMDG 737NGX erg langzaam gaat
vergeleken met verschillende andere addons. Wij hebben de
trimsnelheid uit de echte 737 exact overgezet naar de 737NGX
en hebben daartoe om de bestaande trimfunctie in FSX heen
gewerkt en ja, in de werkelijkheid gaat dit zo langzaam. En dit
is een belangrijk hulpmiddel bij vliegen op de hand omdat je nu46



uiterst precies de trim over de gehele range kunt afstellen en
zo heel precies kunt uittrimmen in bijna elke situatie.

●Zet de FLAPS op 5. Dit kun je doen door drie keer op F7 te
drukken, door drie keer met de muis op flaphendel te klikken in
de virtuele cockpit (rechts klikken brengt de flaps weer om-
hoog), of door een geprogrammeerde knop op je throttlekwa-
drant/joystick te gebruiken.

●Zet de AUTOBRAKES knop op RTO door linksklikken. RTO bete-
kent Rejected Take Off en zorgt voor automatisch maximaal
remmen in het geval dat de throttles teruggezet worden naar
idle als je op 90kts of daar beneden zit tijdens de takeoff roll.
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MCP SETUP:
We moeten nog een paar dingen op het autopilot Mode Control Pa-
nel (MCP) instellen:

●Ga met je view naar boven en zet de MCP SPEED knop op V2,
dat zou rond de 143-145kts moeten zijn, dat is weer afhanke-
lijk van het exacte gewicht van je machine. Zet het op de
waarde die je bent tegengekomen op de TAKEOFF REF pagina
in de FMC.

●Zet de MCP HEADING knop op de kompaskoers van de baan,
die 079 graden is voor baan 08R van EGKK (febr. 2012).

●Zet de MCP ALTITUDE knop op 5000.
Je vraagt je af hoe wij dat weten zonder een voorafgaande ATC
clearence, maar kijk weer op de kaart voor de CLN5P SID. De
5000 met ononderbroken lijnen boven en onder TUNBY en bij
DET betekent dat we beide fixen op exact 5000ft moeten over-
vliegen. Als je naar de LEGS pagina kijkt kun je zien dat dat al
door de navdata in de SID is gezet. Het toestel zal dit automa-
tisch in acht nemen tenminste als je klimt in de VNAV modus,
maar het blijft een goede gedachte dit ook handmatig in de
MCP in te voeren waarna het vliegtuig tot deze hoogte beperkt
is.

●Het vliegtuig zal nooit klimmen boven of afdalen beneden wat
je in het MCP hoogte venster hebt ingevoerd als je op de auto-
pilot vliegt. Dit is een goede veiligheidsvoorziening in de cock-
pit om een onopzettelijk afwijken van de hoogte te voorkomen.

●Onze klim is beperkt tot 5000 en 6000ft totdat we verder in de
departure zijn om conflicten met andere toestellen die in de
departures en arrivals van het grotere EGLL - London Heathrow
zitten te voorkomen. Heathrow Airport dat ten noorden van
onze departure pad ligt. Er zijn in de werkelijkheid veel vlieg-
tuigen in dit gedeelte van het luchtruim en de hoogtebeperkin-
gen zijn nodig om de ruimte in te delen en incidenten door niet
goed uitgevoerde separatie te voorkomen.

●Zet de captain’s en first officer’s FLIGHT DIRECTOR (FD) scha-
kelaars naar hun ON/UP positie. Dit zorgt ervoor dat de autopi-
lot modussen worden geladen en in werking worden gezet. Je
ziet een groene FD melding op de PFD net boven de kunstmati-
ge horizon als de schakelaars aan staan.
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●Het is heel belangrijk dat BEIDE flight director schakelaars aan
staan. Je zult merken dat veel functies zoals de takeoff/go-
around (TO/GA) modus niet werken als een van de FDs uit
staan.
Let ook op het groene ‘MA’ lichtje beneden de captain’s FD
schakelaar. Dit betekent dat de captain’s kant van de FD op dit
moment de master FD is. Normaal gesproken is de FD schake-
laar die het eerst wordt aangezet de master, maar dat kan zich
wijzigen mede afhankelijk van welke autopilot je kiest in de
CMD.

●Arm (laadt) de AUTOTHROTTLE door de betreffende schakelaar
in de MCP op ARM te zetten. Je ziet een groen lampje gaan
branden om aan te geven dat hij aan staat. De PFD Flight Mode
Annunciator (FMA) laat eveneens ARM zien. (Er verschijnt eerst
een paar seconden een groen kader om ARM om de verande-
ring aan te geven).

●Arm de LNAV en VNAV modussen door op de LNAV en VNAV
knoppen te drukken. Je ziet LNAV verschijnen in kleinere witte
letters in het onderste gedeelte van de FMA roll modus kolom
en VNAV in de pitch modus kolom. LNAV wordt automatisch
ingeschakeld en zal groen worden weergegeven op een hoogte
van 50ft na lift off en VNAV komt erin op 400ft.
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●Nog even een opmerking voor de toekomst: Er zijn omstandig-
heden dat LNAV niet geladen kan worden als we nog op de
grond staan. De bekendste oorzaak hiervan is dat de heading
van de eerste leg meer dan 5° afwijkt van de heading van de
baan.

●De MCP is nu helemaal ingesteld en moet er zo uitzien:
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EFIS SETUP:
Het Electronic Flight Instrument System (EFIS, spreek uit ‘e-fiss’
met de klemtoon op de eerste lettergreep) is de naam van het sy-
steem dat de PFD en de ND omvat en de bedieningsorganen die de
bemanning gebruikt om zaken in te stellen.

●Voordat we naar het EFIS paneel gaan, gaan we eerst naar de
middenconsole, dus ga over naar de VC pedestal camera pre-
set, of breng de 2D versie naar voren met SHIFT-4 en rechts-
klik dan vier maal op de TRANSPONDER’S TCAS mode selector
(niet precies in het midden op TEST) zodat deze volledig naar
rechts staat in de TA/RA positie. Zet de squawk code naar 2200
(een standaard IFR code die je eventueel wordt opgegeven
door ATC in de werkelijkheid) door één maal rechtsklikken op
de grotere knop aan de linkerkant. (1200 is een VFR code).

● TA/RA zet het TCAS systeem zodanig dat je berichten krijgt
over in de buurt zijnde andere vliegtuigen maar ook opdrach-
ten voor het vermijden van botsingen. Traffic Alert/Resolution
Advisory: TA/RA.

VOLGENDE PAGINA

51



●Ga terug naar het EFIS control panel links van de MCP en
rechtsklik op de buitenring van de BARO knop en schakel zo
om van inches kwik (inHg) naar hectopascals (hPa), wat de
standaard unit voor luchtdruk in het metrische stelsel voor Eu-
ropa is. Omdat we de luchtdruk voor deze vlucht niet hebben
veranderd (fair weather), moet de standaard setting van 1013
hPa al zichtbaar zijn in de rechter benedenhoek van de PFD.

●Druk op dezelfde manier op
de inHg/hPa knop op de In-
tegrated Standby Flight Dis-
play (ISFD) om daar ook de
hectopascals te selecteren.
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●Zet het scherm met de map op 10nm door op het EFIS control
panel de RANGE knop naar links te draaien als dat nog niet
gedaan is. Zet het traffic display aan door op TFC in het cen-
trum van de RANGE knop te drukken.
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●Druk twee keer op de ENG knop boven de bovenste motor Dis-
play Unit (DU) om de compacte vorm van de secundaire motor
indicaties af te beelden. Deze compacte weergave op het dis-
play wordt gebruikt bij takeoffs om te voorkomen dat de piloot
naar beneden gaat kijken naar het onderste motorscherm (tus-
sen de twee CDU’s in).
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●Druk op de DATA knop die vlak onder de EFIS range selector
zit. Er verschijnen nu labels onder elk waypoint op de ND die je
ingevoerde overvlieghoogtes laten zien alsmede de verwachte
tijd dat je erover heen vliegt.

OVERHEAD SETUP:
Klik op een lege ruimte en selecteer de Cockpit\Overhead Lower
Panel Camera view. Er zijn maar een paar dingen die hier ingesteld
moeten worden aan de voorkant van het paneel:

●Zet de LANDING LIGHTS aan door linksklikken op de strip die
boven de schakelaars zit. Dit zet alle vier de landingslichten
aan met één klik.

●Schakel de NAVIGATION LIGHTS naar STROBE & STEADY (om-
hoog).

●Zet het rode ANTI-COLLISION licht naar ON (naar beneden).

●Zet beide ENGINE START SELECTORS naar CONT (continue
ontsteking).
Dit wordt gedaan om de motoren een betere kans te geven om
te blijven draaien in geval van een incident tijdens de takeoff
volgorde zoals het uitvallen van een compressor of een botsing
met een vogel.

●Zet de kruishoogte op 25000 en de landingshoogte op 0 op de
PRESSURIZATION CONTROLLER. De pressurization controller
op de 737NG wordt niet automatisch ingesteld door de FMC.
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Zo moet het overhead panel eruit zien:

We zijn nu klaar voor takeoff.
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DE LUCHT IN
Het is een goed idee om het takeoff gedeelte hieronder van te voren
eerst een keer goed door te lezen voordat je tot actie overgaat. Een
heleboel dingen gaan snel achter elkaar plaats vinden nadat het
vliegtuig is begonnen met vooruit te rollen.

Even er tussendoor, misschien vraag je je af waarom we, staande
op de baan nog zo ver af zijn van de baannummers. Gatwick’s baan
08R heeft een zoals we dat noemen ‘displaced threshold’ (afwijkend
liggende baandrempel) aan het begin. Het is toegestaan om je take-
off te beginnen in deze ‘displaced threshold’, maar je mag er niet
landen.

TAKEOFF:
●Maak de parkeerrem los door CTRL + . (Punttoets), door de

echte perkeerrem in de VC los te klikken of door op de rem-
toets op je joystick te klikken (per default meestal de trekken
zoals bij een pistool). Houdt beide rempedalen ingedrukt.

●Breng de thrusthendels rustig en geleidelijk naar voren tot
40% N1. De motoren hebben wat tijd nodig om op toeren te
komen - de CFM56-7B ‘pakt het op’ rond 50% N1 en zal na dat
punt heel snel accelereren, maar hij heef tijd nodig om op 40%
te komen.

● Eenmaal gestabiliseerd op 40% schakel je de TO/GO modus in.
Er zijn een aantal manieren omdat te doen.

  1. Gebruik de shortcut op je toetsenbord: CTRL +
   SHIFT + G als default, of je geprogrammeerde joy
   stick toets.

  2. Linkerklik op de verborgen clickspot op het MCP
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Bij eerdere PMDG producten was de TOGA de schroef
   linksboven op het MCP paneel maar dat kon nu niet
   meer doordat de HGS Combiner in neergelaten stand
   het zicht op die schroef blokkeerde.

  3.  Klik op de echte TOGA knop op de gashendels.

Nadat je op de TOGA knop hebt gedrukt gebeuren er
   verschillende dingen:

   o De autothrottle verhoogt de engine thrust tot de
       takeoff N1 limiet - in ons geval D-TO 2 + 40C,
    wat uitkomt op ongeveer 88%.

   o De flight director kruislijnen verschijnen op de
    PFD.
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   o De flight mode annunciator (FMA), het balkje
    dat je vertelt in welke modus er iets draait bo-
    venin de PFD zal N1 laten zien in de thrust ko-
    lom en TO/GA in de pitch kolom met VNAV
    armed (in wit) daaronder. De roll kolom blijft
    blanco maar met LNAV armed in wit onderin.
    Groene kaders zijn een paar seconden zichtbaar
    rondom de modussen die net werkzaam zijn ge-
    worden.

●Handhaaf een lichte voorwaartse druk op je yoke of stick totdat
je 80kts bereikt en gebruik je rudder indien nodig om het mid-
den van de baan te houden.

●Als we V1 bereiken moet je de lucht in. In deze tutorial zullen
er geen gekke dingen gebeuren, maar voor de toekomst als na
dit punt er zich wel iets voordoet zullen we dat in de lucht
moeten oplossen in plaats van een rejected takeoff in te zet-
ten. Als je afbreekt sneller dan V1 loop je het risico bij het ein-
de van de baan door te schieten en je in de grond in te graven.

●Als je VR bereikt roteer je langzaam en vloeiend naar een 2 tot
3 graden per seconde neus omhoog met als doel een 15 gra-
den nose up na liftoff. Wees voorzichtig met te snel roteren -
de 737-800 is een lang vliegtuig en is voorbestemd voor ‘tail-
strikes’ (staart tegen de grond) bij te snel roteren.59



●Breng het landingsgestel omhoog door op G te drukken, of op
de hendel in de VC, of met een zelf geprogrammeerde toets of
knop.

●Volg nu de kruislijnen van de flight director in het centrum van
je PFD om een snelheid van V2 + 20kts te handhaven, maar ga
niet achter de kruislijnen aanjagen. Vlieg soepel en rustig ach-
ter de verplaatsing van de kruislijnen aan. Op 50ft komt LNAV
in actie en wordt groen bovenin de roll kolom van de FMA.

●Als je de 400ft passeert (kijk op de cijfers van de radio altime-
ter onderin de PFD in het bruine gedeelte), druk dan op CMD A
aan de rechterkant van de MCP om de autopilot in te schake-
len.

● Laat de bedieningsorganen los. De autopilot vliegt nu het vlieg-
tuig. En dit is belangrijk: als je de bedieningsorganen voorbij
een zekere grens drukt terwijl de autopilot in werking is zorgt
deze ervoor dat hij wordt losgekoppeld of naar de modus Con-
trol Wheel Steering (CWS) overschakelt en dat willen we zeker
niet in deze fase! De AP CMD zal ook weigeren in werking te
treden als de stuurwielen niet goed gecentreerd staan (Er staat
nog druk op).
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●Zet het landingsgestel in de middelste, de OFF, positie door
linksklikken op deze plek. Hierdoor gaat de druk van de lan-
dingsgestel hydraulische systemen en dat is belangrijk omdat
er mogelijke consequenties zijn als je het systeem onder druk
laat, bijvoorbeeld bij een lek of oververhitting.

●Rechtsklik op de AUTOBRAKES schakelaar om het in de OFF
positie te zetten.

●Selecteer de LEGS pagina  op captain’s CDU.

●Zet de EFIS range selector naar een hoger bereik zoals 20nm
of 40nm voor het verdere vertrek en de klim. Als we eenmaal
bijna op kruishoogte zitten is een bereik van 80nm of zelfs
160nm een goede keuze om zo meer van de totale route te
zien.
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DE KLIM:
●Op 1500ft boven de grond wil het vliegtuig de thrust terug-

brengen naar Climb Thrust en wil tegelijkertijd gaan accelere-
ren naar 250kts. Dit noemen we de ‘acceleration height’ die op
pagina 2 van de TAKEOFF REF in de FMC veranderd kan wor-
den voor vertrek indien dat gewenst is.

● Intrekken van de flaps op een normale flaps 5 takeoff en climb
out (het eerste deel van de klim meteen na de start) wordt als
volgt uitgevoerd nadat de acceleration height is bereikt:

  o Zet de flaps naar 1 na acceleration height.

  o Nadat het punt ‘1’ op de speedtape in de PFD is
   voorbij gekomen selecteer je flaps up.
   Het idee hierachter is dat het vliegtuig verwacht
   wordt snel te accelereren, dus er is geen noodzaak
   te wachten tot het voorbij de exacte maneuvering
   speed is (dat is wat de nummers op de speed tape
   betekenen) voordat we de flaps omhoog brengen
   voorbij de op de speedtape aangegeven flapstand.
   Het is te verwachten dat tegen de tijd dat de flaps
   klaar zijn met intrekken je al ruimschoots op of voor-
   bij die maneuvering speed bent.

  o Als je meer over deze procedure wilt weten check
   dan de Flight Crew Training Manual (FCTM) pagina’s
   3.32 - 3.34.

●Zet de twee ENGINE START SELECTORS aan de voorkant van
het overhead panel op OFF.

●Het is een goede gewoonte om de MCP HEADING op te lijnen
met de richting van het vliegtuig op het moment dat je op een
leg van voldoende lengte zit. Dit wordt gedaan voor het geval
je plotseling moet overgaan naar HDG SEL modus. Na het be-
reiken van het (INTC) interception punt op de departure ver-
draai je de heading knop zo dat die gelijk is aan de magenta
course leg. (In de screenshots kun je zijn dat ik daar niet altijd
een kei in ben, dat te onthouden).
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●Het vliegtuig gaat level vliegen (level off, niet meer stijgen of
dalen) op 5000ft door de restricties op TUNBY en DET.

●VNAV PTH is nu te zien in de pitch kolom (de rechter) van de
FMA om aan te geven dat nu het het verticale pad van de FMC
wordt gevolgd. Hier stond eerst VNAV SPD en dat is een modus
waarbij geen enkel pad wordt gevolgd maar waarbij eerder
pitch wordt gebruikt om de ECON klimsnelheid te vliegen waar-
bij de thrust constant wordt gehouden op de CLB-1 N1 limiet.
Je zult ook FMC SPD zien aangegeven in de FMA thrust kolom
(de linker). Dit geeft aan dat de autothrottle actief de snelheid
van het vliegtuig controleert met variabele thrust in tegenstel-
ling tot een modus zoals N1 die een constante thrust setting
heeft.

●De reden voor deze lage niveaurestricties zijn de drukke arrival
en departure routes in en uit de city’s belangrijkste internatio-
nale luchthaven, EGLL - London Heathrow, dat ongeveer 23nm
ten noordwesten van onze huidige positie ligt. Gatwick depar-
tures moeten beneden deze andere vluchten blijven. Dit is een
bijzonder druk luchtruim in de werkelijkheid en deze restricties
zijn er om de ruimte in te delen teneinde conflicten te vermij-
den en het voor ATC mogelijk ‘kwijt’ raken van een vliegtuig
door verkeersscheidingsincidenten te voorkomen.
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●Na het passeren van de Detling VOR (DET) zie je een VNAV
ALT aankondiging in de FMA pitch kolom met een bericht onder
in de FMC die zegt: RESET MCP ALTITUDE.

●Met VNAV ALT wordt bedoeld dat VNAV wil klimmen of afdalen
maar daarin beperkt wordt door wat in het MCP ALTITUDE ven-
ster staat. Onze volgende hoogte is een harde 6000ft beper-
king op D015E, dat op 5nm na het passeren van DET ligt.
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●Om ons uit de VNAV ALT modus te halen en door te gaan met
klimmen, moet je de MCP ALTITUDE knop verdraaien naar
6000 en daarna de knop met ALT INTV indrukken vlak naast de
draaiknop. De clickspot is hier wat verder naar rechts uitge-
breid over de letters heen om hem ook vanuit de captain’s
stoel te kunnen bereiken.

●De ALTITUDE INTERVENTION knop heeft meerdere functies
maar dit is een van de belangrijkste: het vliegtuig uit de VNAV
ALT modus halen en de klim voort zetten met VNAV SPD. Maar
let op: In deze situatie waar het vliegtuig licht is en laag vliegt
en er slechts een klein hoogteverschil overbrugd moet worden
zullen piloten vaak de voorkeur geven aan klimmen met behulp
van V/S met een klimsnelheid van 1000fpm om de verandering
door te voeren. Als je VNAV SPD gebruikt zul je hier een steile
pitch up klim zien door het lichte gewicht en het lage vliegni-
veau.

● Je zult dezelfde VNAV ALT aankondiging weer zien als je over
D015E vliegt. Na D015E zijn er verder geen beperkingen meer
dus draaien we de MCP ALTITUDE knop naar 25000 en drukken
nogmaals op ALT INTV om weer te gaan klimmen.

● 6000ft (FL060 uitgedrukt in standard pressure) is ook onze
transition hoogte waar we overschakelen naar vliegen volgens
flight levels in plaats van hoogten boven de zeespiegel geba-
seerd op de lokale hoogtemeter setting. Alle vliegtuigen die
flight levels vliegen gebruiken de standard pressure setting van
29.92 inHg of 1013hPa. Als je eenmaal een beetje boven de
6000ft komt zie je de hoogtemeter setting in de rechter bene-
denhoek van de PFD geel kleuren met een kader eromheen. Dit
is een waarschuwing dat je moet overschakelen naar standard
pressure. Druk op de STD knop in het centrum van de BARO
knop op het EFIS control panel waarmee automatisch wordt
omgeschakeld naar standard pressure.65



● Een opmerking: Doordat we de pressure setting in FSX
WEATHER voor deze vlucht niet hebben veranderd zie je in de
rechterbenedenhoek van de PFD al 1013HPA staan, maar je
moet toch STD indrukken als je boven de 6000ft komt. Na het
indrukken van STD zie je STD in groen waar eerst de gele
hoogtemeter setting was.

● Eenmaal door FL100 heen ga je naar het overhead panel en zet
je de LANDING LIGHTS uit. Je kunt rechtsklikken op de strip
erboven waarmee één beweging met de hand wordt gesimu-
leerd.

●Op dit punt zul je ook zien dat het vliegtuig de neusstand ver-
andert om te accelereren naar een door de FMC ingegeven ho-
gere klimsnelheid omdat we nu boven de voorgeschreven
250kts restrictie van 10.000ft zijn. Hij accelereert nu naar de
FMC’s ECON klimsnelheid, die dynamisch is en varieert afhan-
kelijk van het gewicht en omgevingscondities.
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●Voorbij FL150 zie je dat de vermelding CLB1 in het bovenste
motorscherm verandert in CLB, dus zonder -1-. Dit is het einde
van onze teruggeschroefde climb derate, de motoren hebben
nu hun volledige klimvermogen tot hun beschikking omdat de
lucht dunner wordt nu we hoger komen. Merk ook op dat deze
transition geleidelijk plaats vindt. Misschien heb je gezien dat
N1 langzaam toeneemt in de klim naar dit punt toe.

● Een paar mijl voorbij CLN bereiken we ons top-of-climb punt
op FL250, wat aangegeven wordt door een groene cirkel met
de letters T/C ernaast. De groene range boog die je ziet op de
ND is het continu berekende punt waar je de hoogte zult berei-
ken die op dat moment in het MCP venster staat. En dat is een
waardevol instrument zowel in de klim als in de afdaling om te
zien of je ook de geldende restricties haalt.
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CRUISE:
We vliegen nu boven het zuidelijke gedeelte van de Noordzee op
onze kruishoogte van FL250. Helaas hebben we weinig tijd om van
het uitzicht te genieten omdat we al snel ons top-of-descent punt
naderen op deze korte vlucht en we moeten voorbereidingen treffen
voor de afdaling en approach.

●We naderen een groene cirkel met daarnaast T/D vrijwel met-
een na het REDFA waypoint. T/D is ons top-of-descent punt.
Een minuut voor top-of-descent zal het vliegtuig vaart minde-
ren van ECON cruise speed naar ECON descent speed. Dit zal
niet altijd gebeuren bij hogere kruishoogten, omdat dan beide
snelheden vaak hetzelfde zijn, maar in dit geval zal de snelheid
teruggaan naar ongeveer 267kts.
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● 5 Mijl voor T/D komt er een bericht in het scratchpad van de
FMC dat luidt: RESET MCP ALTITUDE. VNAV wil bijna aan de
afdaling beginnen en je moet de MCP ALTITUDE knop dus ver-
draaien om toestemming te geven. Voor het doel van deze tu-
torial zetten we de hoogte op 2000ft wat de hoogte is voor het
oppakken van de glideslope van de approach. In de werkelijk-
heid zet je de hoogte op het laagste niveau waarvoor je van
ATC clearance hebt ontvangen maar wij willen hier laten zien
dat het VNAV systeem in staat is te werken met een ingewik-
kelde reeks van snelheids- en hoogte-restricties.
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DE AFDALING:
●De vertical path deviation indicator (verticale pad afwijkingsin-

dicator, ja, ja) verschijnt aan de rechterkant in de ND als je
over het T/D punt heen vliegt. Het diamantje laat je zien hoe-
veel je te hoog of te laag zit ten opzichte van het door de FMC
berekende pad. Ga niet piekeren over de RNP- en ANP-num-
mers, die gaan we in een latere tutorial behandelen.

● In de thrust kolom van de FMA verschijnt RETARD terwijl de
throttle hendels langzaam terugschuiven naar idle, waarna je
ARM zult zien in wit, hetgeen betekent dat de autothrottle ser-
vo is losgekoppeld van de throttle hendels.
De eerste leg van elke VNAV PTH afdaling is altijd een idle pad.
Maar nadat we de restrictie van SUGOL bereikt hebben gaat
het vliegtuig over op een geometrische pad modus waarbij een
constante afdalingshoek voor elke leg wordt aangehouden.
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Nu we stabiel in de daling zitten moeten we een aantal taken afron-
den als voorbereiding voor de approach:

●Druk op INIT REF in de CDU - deze toets is ‘context sensitive’
(de weergegeven inhoud is afhankelijk van de fase van de
vlucht) en doordat we nu in de afdaling zitten brengt het je
naar de APPROACH REF pagina.

●De APPROACH REF pagina geeft je essentiële informatie voor
de approach en de landing, inclusief je gross weight kort voor
de landing, de runway en ILS informatie en de beschikbare flap
settings en VREF combinaties.

●We gaan een standaard flaps 30 landing maken vandaag, dus
die kiezen we uit.
Anders dan andere FMCs moet je bij de 737NG twee keer druk-
ken op LSK 2R om je flap setting in het LSK 4R FLAP/SPD veld
te krijgen. Dat is een eigenaardigheid van de echte FMC maar
je line select nooit de flaps in 4R (handmatige invoer) behalve
wanneer je een aangepaste flap/VREF combo wilt inbrengen.71



●Het inbrengen van de landing
flaps setting brengt een mel-
ding van de flaps en snel-
heidscombinatie naar de PFD
speed tape, net zo als we eer-
der zagen bij de V-speeds
voor takeoff.

●Zet de ILS frequentie in de standby vensters van beide naviga-
tie radio’s op de pedestal (tussen de twee piloten). De grotere
buitenste knop is voor de gehele getallen en de kleinere bin-
nenste knop doet de decimalen achter de punt. De frequentie
voor EHAMs baan 18R is 110.10, hetgeen je kunt vinden op de
APPROACH REF pagina van de FMC. Druk op de TFR (transfer)
knop om beide radio’s actief te maken op de ILS frequentie.

●Nu we toch daar beneden bezig zijn laten we dan meteen de
instellingen voor het Head-up Guidance System invoeren zodat
we het tijdens de approach kunnen gebruiken. Het zit in het
centrum van de pedestal onder de nav radio’s. Twee stukken
informatie moeten we hier invoeren: de baanhoogte en de
baanlengte.

  o Druk op de RWY knop aan de linkerkant van de HGS
   controller unit waar staat EL>0. Dit kunnen we zo
   laten de baanhoogte is rond de -13ft en 0 is de
   dichtsbijzijnde waarde die we kunnen nvullen.

  o Druk nog een keer op de RWY knop totdat je
   LN>10000 voor je ziet. We moeten hier de feitelijke
   baanlengte invoeren die 12.467ft is (zie APPROACH
   REF pagina). Type in het toetsenbordje rechts van de
   controller 12467 en geef dan ENTER aan de linker
   benedenkant van het toetsenbord.
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  o De HGS is nu ingericht voor de approach.

●Ga naar de MCP en voer de koers van de localizer in, die is 184
(febr 2011) en zet die zowel in het venster van de captain als
in dat van de FO.

●Voor het geval je een normale CAT I-style ILS approach zou
willen maken waarbij geen autoland mogelijk is zou je slechts
een van de twee radio’s op de ILS frequentie draaien. Als je in
dit geval beide autopilots aan zou zetten zou je SINGLE CH
aangegeven zien in de kleur amber (okergeel) in de PFD om je
te laten weten dat je geen dubbele autopilot voorziening hebt
en je geen autoland kunt uitvoeren. In dit geval moet je de
autopilot loskoppelen op decision height en op de hand landen.

In Europa is transition level bij de afdaling vaak anders dan de tran-
sition altitude was bij de klim. Op deze route geen uitzondering:
Onze transition altitude bij de klim was 6000ft maar de kaart vertelt
ons dat dat op EHAM bepaald wordt door ATC. Meestal is het de tra-
sition altitude voor de klim vermeerderd met 1000ft. In dit geval,
heeft EHAM een transition altitude van 3000ft, tel daarbij 1000ft op
en dan is ons transition level FL040 (4000ft bij standaard 1013 hPa
pressure).

73



●Om de transition level voor de afdaling in te geven druk je
eerst op de DES knop op de CDU, dan op de FORECAST prompt
naast LSK 6L.

●Voer 040 in of FL040, en breng het over naar het TRANS LVL
veld naast LSK 1L.

●Druk op LEGS waar we de rest van de approach zullen blijven.
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● Je ziet als je nu teruggaat naar de PFD dat we de ILS frequen-
tie en koers in beeld hebben aan de linkerkant boven de kunst-
matige horizon en de melding van de LNAV/VNAV navigation
performance scale (NPS) in wit meteen daaronder.

●Arm (laadt) de autobrakes voor de landing door twee maal te
rechtsklikken op de AUTOBRAKES knop waardoor je AUTO-
BRAKES 2 hebt geselecteerd.

●Stel de landing minimums in door op de buitenste rand van de
MINS (minimums) knop te klikken in het EFIS control panel
zodat het verdraait naar RADIO. Je zult het getal in de rechter
benedenhoek van de PFD zien als je op RST drukt. Daarna
draai je met de binnenste knop de hoogte terug naar 100ft
radio altitude.

●Wij zijn een categorie D vliegtuig op deze approach (snelheid
van de approach ligt boven 141kts) en het gepubliceerde mini-
mum voor een Category II ILS is 100ft.

●Ga door met de afdaling.
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● Je ziet een groene cirkel op de route waar geen tekst naast
staat zo ongeveer 5 nm voor SUGOL. Dit is het punt van de leg
waar de snelheidvermindering begint. Die wordt teruggebracht
naar 240kts op of beneden de 10.000ft. Een tweede cirkel on-
geveer 5nm verder markeert het einde van dit ‘deceleration’
segment.
Gedurende deze snelheidsvermindering regelt de FMC een min-
der steile afdaling om het vliegtuig vaart te laten verliezen.

●Op FL100 ga je naar het overhead panel om de LANDING
LIGHTS aan te zetten. Ook dit keer weer met een linksklik op
de strip boven de schakelaars.

●Boven SUGOL zien we een bericht in het scratchpad van de
CDU dat zegt DRAG REQ AFTER NIRSI. Hiermee wordt bedoeld
dat de snelheid als die zo blijft, dus zonder remwerking van de
speedbrakes 10 of meer knopen hoger zou uitkomen dan toe-76



gestaan om het verticale pad te kunnen blijven vliegen. In dit
geval komt dat door de 220kts snelheidsbeperking op NIRSI.
Het vliegtuig wil daar langzamer gaan dan 220kts maar kan dat
niet door de voorgeschreven beperking. Lees die waarschuwing
en klik hem dan weg met CLR toets in de CDU.

●Merk ook op dat we SUGOL passerend, we in het geometrische
deel van de afdaling gekomen zijn. De HOLD indicatie die we
eerder in de thrust kolom van de FMA zagen is nu FMC SP ge-
worden.

Kijk uit het raam als we bij EH606 komen: Dat is Schiphol voor ons
ongeveer 10° afwijkend van onze heading en we staan op het punt
om, in feite de rechter downwind leg van baan 18R in te draaien.

●Zet de range knop op het EFIS control panel op 10nm als we
boven EH606 zijn.

●Als we uit de bocht rollen boven EH606, komen we op een DE-
CEL cirkel ongeveer halverwege tussen EH606 en NIRSI. Dit is
het begin van ons deceleration segment voor het vliegen over
NIRSI met de voorgeschreven 220kts.77



Het kan zijn dat je de mededeling DRAG REQ AFTER NIRSI weer ziet
verschijnen.

DECEL cirkels kunnen verschijnen in de volgende omstandigheden:

●Vaart minderend voor een HOLD

●Voor een waypoint snelheidsbeperking

●Het begin van de flaps/approach fase met het terugbrengen
van de snelheid.
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●NIRSI passerend zal de ingestelde snelheid zakken naar de
flaps up maneuvering speed, die zo rond de 206kts ligt. Zet de
plaps naar 1 als het vliegtuig deze snelheid bereikt waarna de
ingestelde snelheid verder zal zakken naar de flaps 1 maneuve-
ring speed.

●Maar hoe zat het nu met dat DRAG REQUIRED AFTER NIRSI
advies dat we een paar minuten geleden zagen verschijnen?
Het is mogelijk dat je inderdaad de speedbrakes hier moet uit-
zetten om het vliegtuig af te remmen. Vanaf nu is het een
steeds verder dalend pad volgens de SUG3B kaart. Om de
speed brakes uit te zetten druk je op de /-toets, of je klikt op
de clickspot op het throttle kwadrant dat rechts van de ‘echte’
SPD BRK hendel in de VC zit. (Of je hebt een eigen ingepro-
grammeerde toets).

VOLGENDE PAGINA

79



FINAL APPROACH:
●Ongeveer 2,5 mijl van EH608 passeren we ons transition level

van de afdaling FL040, dus gaan we naar het EFIS control pa-
nel en drukken we op de STD knop in het midden van de BARO
knop om terug te keren naar de vlieghoogten boven de zee-
spiegel gebaseerd op de luchtdruk daar ter plekke en niet meer
gebaseerd op flight levels. Nu moet je 1013 HPa zien in de
rechter benedenkolom van de PFD.

●Op ongeveer dit tijdstip vlak voor je EH608 bereikt schakel je
de VOR/LOC modus in op de MCP door op de betreffende knop
te drukken. De autopilot is nu voorbereid om de localizer op te
pakken als we naar de final approach course draaien, nog
steeds in LNAV. Je ziet VOR/LOC in wit onder LNAV in de FMA
roll kolom.

●Het is altijd verstandig de localizer eerst te onderscheppen voor
de glideslope. In feite is in de PMDG 737NGX als standaard
ingebracht dat je de GS niet kàn oppakken voordat je bent ‘es-
tablished on the localizer’. (Maar dat kan je veranderen in de
FMC, niet verstandig.)

●Als je de localizer indraait moet je de flaps 1 maneuvering
speed bereiken, daarna zet je flaps 5.

●Als de localizer is opgepakt  druk je op de APP knop op de MCP
om de glideslope capture te laden. Die behoort bijna onmiddel-
lijk opgepakt te worden omdat de approach transition in wezen
de glideslope volgt in VNAV tot op dit punt.

●Als de GS in werking treedt zie je dat de meeste van de MCP
vensters blanco worden. Dit is om je te laten weten dat je nu
verplicht bent tot de approach modus. De enige manier om
daar nu uit te komen is een go around in te zetten of door de
flight directors uit en daarna weer aan te zetten.

80



●Druk op CMD B op de MCP om de autoland modus te laden. Je
moet nu zowel CMD A als CMD B opgelicht zien.

●We hebben nu de LNAV en ook de VNAV verlaten.
Dus moeten we ook de snelheid handmatig be-
dienen. We draaien de MCP SPEED knop naar
147kts, wat onze final approach speed zal zijn.
De reden waarom dit 147kts moet zijn en niet
142kts zoals in de APPROACH REF pagina staat,
is omdat je altijd tenminste 5 knopen optelt bij
de VREF. In een situatie zonder wind zoals hier is
dit oké, maar in situaties met dwarswind, kans
op windshear en zo met handbediening van de
throttles zou je meer dan 5 knopen extra geven.
Boeing zegt echter dat 5 knopen extra altijd vol-
doende is als je de autothrottle gebruikt.

●Zet de enigine start schakelaars op CONT. (Om dezelfde reden
als bij de takeoff.)

●Als je de flaps 5 maneuvering speed bereikt, selecteer je flaps
15 en zet je het landingsgestel uit.
Als je goed luistert (en kijkt) merk je dat de motoren sneller
gaan draaien tot APPROACH IDLE, hoger dan ze waren voordat
de wielen naar beneden kwamen. Dit als tegenwicht tegen de
toegenomen drag (luchtweerstand).

De PMDG 737NGX berekent van te voren correct de snelheden voor
de approach fase. Richtpunt bij die berekening vooruit is de Flaps-
15 maneuvering speed (wat technisch gesproken eigenlijk is: Flaps-
40 VREF speed + 20 knopen) ongeveer op het gepubliceerde norma-
le glideslope intercept punt. In dit geval zou dat ongeveer 155kts op
EH621 zijn. Het feit dat de FMC je feitelijk automatisch naar dit punt
brengt is een geweldige steun bij het correct gestabiliseerd raken in
de approach.
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●Selecteer flaps 30 op het moment dat je de flaps 15 maneuve-
ring speed bereikt.

● Laadt de automatische landing speedbrakes door òf SHIFT + /
te geven op je toetsenbord òf door op de clickspot de klikken
die rechts van de SPD BRK hendel zit òf door een toetscombi-
natie of knop op je joystick die je zelf hebt geprogrammeerd.

●Klik op de verborgen clickspot op de linkerraamstijl waarmee
de HGS Combiner naar beneden op zijn plaats draait en dan zie
je al dat in de HGS symbolen de A III approach modus wordt
weergegeven. De A III modus komt in werking op het moment
dat je netjes established bent op een ILS.

●Als je door de 1500ft op de radio altimeter heen bent zie je een
LAND 3 melding op de PFD waar eerst even FD stond na een
korte zelftest (je ziet de localizer en glideslope diamantjes even
flikkeren). Je zult ook ROLL OUT en FLARE geladen zien in wit
onder de actieve roll en pitch modussen.82



 Dit betekent dat het fail operational autoland system nu gela-
 den is en dat deze het vliegtuig neer zet.

Er is nu niet zo veel meer te doen totdat we de grond raken dus
geniet even van het zicht terwijl je door de eerste fully collimated
(licht in perfecte parallelle banen maar zoek dat liever even op,
vert.), fully conform (dus geheel kloppend met de werkelijkheid)
HGS systeem kijkt ooit ontwikkeld voor een MSFS (MicroSoft Flight
Simulator) airliner. Kijk even goed: Op 300ft zie je geleidelijnen ver-
schijnen geprojecteerd langs de kanten van de baan voor je uit, die
je helpen bij het zoeken van de baanlichten als je in een echte IMC
situatie landt (bar slecht zicht). Op 89ft hoor je een ‘minimums’
GPWS melding. Als we echt in IMC zouden vliegen zouden we nu
een go around moeten inzetten als we de baan nog niet in zicht zou-
den hebben op deze hoogte.

VOLGENDE PAGINA
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LANDING:
●Als het vliegtuig in de flare gaat en de grond raakt druk je met-

een op F2 en houd je die toets vast om de thrust reversers
(omkering van de stuwkracht) in te schakelen. Houdt die in
werking totdat je ongeveer op 80kts zit, druk daarna op F1 om
de thrust reverse weer uit te schakelen. (Of gebruik gepro-
grammeerde knoppen op je loystick).

●Zet de autopilot uit door twee maal op Z te drukken of op je AP
disconnect knop op je joystick of op de MCP.

●Rem op je pedalen als je beneden 80kts bent wat ook de auto-
brakes uitschakelt.
Door een eigenaardigheid in FSX moet je waarschijnlijk meer-
dere keren op de rempedalen tikken of de remmen vasthouden
om de autobrakes uit te schakelen.

●Draai van de baan af bij Taxiway V1 en stop.

●Breng de HGS omhoog door weer op de linker raamstijl te klik-
ken.

Welkom in Amsterdam en gefeliciteerd met het succesvol afronden
van je eerste PMDG 737NGX vlucht.

VOLGENDE PAGINA
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Je kunt nu kiezen:

Je kunt nu door gaan met taxiën naar de terminal en de bonus Shut-
down en Secure Procedures doen, of je kunt FSX verlaten en later
doorgaan met de uitgebreidere PMDG 737NGX Tutorial nr. 2, die ons
brengt van hier, EHAM - Amsterdam Schiphol, Nederland naar LOWI
- Innsbruck, Oostenrijk hoog in de Alpen. Je vliegt dan de beroemde
(of beruchte, afhankelijk tegen wie je praat) LOC/DME EAST ap-
proach met de landingscirkel voor de visuele approach op baan 08.
Dit is een van de meest uitdagende approaches in de gehele com-
merciële luchtvaart en we gaan je laten zien hoe je die moet vliegen
als een professional door gebruik te maken van een paar van de
PMDG 737NGX allernieuwste voorzieningen. De EGPWS terrain dis-
play laat je exact zien waar je bent in relatie tot de hoge bergen
rondom de luchthaven en de HGS in de primary modus stelt je in
staat de baan precies op de baannummers ‘vast te nagelen’ zelfs als
je uit de scherpe 180° bocht komt rollen in het dal tussen de ber-
gen.

BONUS:
SHUTDOWN AND SECURE NORMALE PROCEDURES

We gaan nu de uitgebreidere end-of-flight procedures doen volgens
het boekje zoals een echte bemanning dat zou doen. Het boek in
kwestie is de Flight Crew Operations Manual Vol 1. (FCOM Vol. 1) en
je kunt het vinden in het Start Menu\Alle Programma’s\PMDG
Simulations\PMDG 737 NGX\menu als PDF file. Merk wel op dat we
zaken overslaan in de procedures die niet van toepassing zijn. In
deze procedures zitten een boel stappen ‘indien zo en zo’ en vele
daarvan zijn niet noodzakelijk gezien de situatie van het vliegtuig op
dat moment.

Open de FCOM 1 en zoek de Normal Procedures sectie page
NP.21.81 (pagina 157 van de PDF-versie) - de After Landing Proce-
dure.

Omdat de PMDG 737NGX in feite (tenminste nu nog) een enkele
piloot vliegtuig is in de FSX Simulator gaan we de piloot vliegen en
monitoring acties combineren. In de werkelijkheid is er een verde-
ling van werk tussen de twee bemanningsleden.



AFTER LANDING PROCEDURE:
De 737-800 die we vliegen heeft een handmatige ontsteking, dus
volgen we de sectie bovenaan de pagina onder [Without automatic
ignition].

●Check of de SPD BRK hendel in zijn DOWN positie staat, waar-
door de spoilers worden opgeborgen.

●Start de APU door twee
maal linksklikken op de
schakelaar aan de voor-
kant van het overhead
panel.

●Zet de overhead PROBE
HEAT schakelaars uit.
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● Je krijgt een master caution waarschuwing voor ANTI-ICE als je
dit doet. Dat is normaal en je kunt dit wegdrukken met een
druk op de master caution knop.

●Zet de LANDING LIGHTS uit, zet de TAXI LIGHTS aan en en zet
de POSITION LIGHTS schakelaar op STEADY.

●Zet de startschakelaars voor de motoren van CONT naar off.

●Zet de AUTOBRAKES schakelaar naar OFF.

●Selecteer FLAPS UP.

●Zet de TRANSPONDER modus op ALT omdat EHAM een luchtha-
ven is met grondradar. (Je zou hem op standby zetten op een
luchthaven zonder grondradar).

VOLGENDE PAGINA
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Baan 18R werd tamelijk ver van het hoofdgebouwen complex aan-
gelegd om redenen van geluidsoverlast gedurende nachtvluchten
dus we hebben nogal een weg te gaan naar de terminal. Volg de
rood aangegeven route op het luchthaven diagram hieronder, waar-
bij je baan 18C kruist als je die voor je ziet.
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Omdat we hier niet een bepaalde luchtvaartmaatschappij simuleren
kun je aan willekeurig welke gate  aan de zuidoostelijke zijde van de
luchthaven gaan staan (gemarkeerd op de kaart). In tutorial nr. 2
vertrekken we van runway 24 en het plaatst ons dichtbij baan 24
met dus een korte taxiweg.

Als we eenmaal aan de gate staan is het tijd om de Shutdown Proce-
dure te volgen die begint op FCOM 1 NP.21.82 (pagina 158 van de
PDF versie).

SHUTDOWN PROCEDURE:
●Zet de parking brakes aan door op de hendel op de pedestal te

klikken, of door de toetsencombinatie SHIFT + .  (de punt-
toets). Wij willen niet dat onze 737 als verrassing een gastop-
treden binnen de terminal gaat verzorgen.

●Zet beide APU generator bus switches naar ON.

●Check of de GEN OFF BUS lampjes van de door de motoren
aangedreven generators zijn opgelicht en dat het APU GEN OFF
BUS lampje is uitgegaan: het vliegtuig krijgt nu zijn electrische
energie alleen van de APU generators.
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● In de pedestal view schuif je beide engine start hendels die
onder de throttle hendels zitten naar de cutoff positie (naar
beneden) door linksklikken.

89

 Dit is de handeling waarmee je de motoren uitzet.

●Zet de schakelaar fasten seatbelts op het overhead panel uit.

●Zet de schakelaar van het rode anti-collision beacon op off.



●Zet de schakelaars
van alle FUEL PUMPS
uit.

● Laat de schakelaars
van de HYDRAULIC
PUMPS van de moto-
ren op ON en zet de
schakelaars van de
ELECTRIC DEMAND
PUMPS op off

●Zet de PNEUMATIC
PANEL ISOLATION
VALVE open en zet
de APU BLEED AIR
schakelaar op on.
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●Zet beide FLIGHT DIRECTOR schakelaars uit op de MCP.
Hierdoor wordt de AFDS gereset en wordt elke modus die nog
aanwezig was in de FMA opgeschoond.

●Zet de TRANSPONDER schakelaar op de pedestal op STBY.
We zijn hierdoor staande aan de gate niet meer zichtbaar voor
de grondradar.

●Druk op MENU, FS ACTIONS, en dan GROUND CONNECTIONS.
Plaats de blokken met LSK 1L.

●Maak de parkeerrem los door op de hendel te drukken. We
worden nu op zijn plaats gehouden door de wielblokken.

Op dit punt gekomen zou enige tijd voorbij gaan voor het uitstappen
van de passagiers, de catering- en schoonmaakploegen gaan hun
werk doen en dat soort dingen. We fantaseren even dat dat achter
de rug is en gaan door met de laatste punten van de Shutdown Pro-
cedure nadat de passagiers het vliegtuig hebben verlaten.
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●Zet de APU schakelaars op off.
De procedure van het afsluiten van de APU neemt ongeveer 60
seconden voordat hij begint.

●Werk de SHUTDOWN checklist af die je kunt vinden op pagina
NC.3 van de ORH (pagina 27 van de PDF-versie)
Je checkt hiermee slechts punten (vandaar de naam checklist)
die je al gedaan hebt bij de Shutdown Procedure.

En hiermee is de shutdown afgerond en gaan we door met de Secu-
re Procedure die wordt uitgevoerd voor de bemanning het vliegtuig
verlaat.

SECURE PROCEDURE:
Het doel van de Secure Procedure is het vliegtuig in een toestand te
zetten klaar voor de werkzaamheden van de ground crews, maar
niet zo dat het compleet zonder energievoorziening is. We gaan ook
nog het toestel helemaal ‘uit’ zetten maar eerst moet de Secure
Checklist afgewerkt worden.

●Draai de beide IRS-schakelaars op het achterste overhead pa-
nel naar OFF.

●Dit haalt de energievoorzienng van de Inertial Reference Sy-
stem’s lasergyro’s. Ze raken nu hun oplijning kwijt en we moe-
ten ze weer volledig opnieuw oplijnen bij onze preflight voor
Tutorial Flight nr. 2.
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● Zet de EMERCENCY EXIT
LIGHT SWITCH in het
centrum van het voorste
overhead panel op OFF.
Dit haalt de stroom van
het licht bij de uitgang
want nu is er geen kans
meer dat er nog een pas-
sagier moet uitstappen.

●Zet alle vier WINDOW
HEAT schakelaars boven-
aan het voorste overhead
panel op OFF.

●Zet beide PACK schake-
laars op het pneumatic
panel op OFF.
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●Voer de SECURE checklist uit, die je vindt op NC.4 van de QRH
(pagina 28 van de PDF-versie). Zoals bij de SHUTDOWN check-
list, checken we alleen de punten die we al hebben uitgevoerd
als onderdeel van de procedure.

ELECTRIC POWER DOWN:
De laatste stap die het vliegtuig uiteindelijk in een cold and dark
situatie zet is de Electric Power Down procedure, die staat in de
FCOM 1’s Supplemental Procedures section op pagina SP.6.4 (pagina
212 van de PDF-versie).

●Verzeker je ervan dat zowel de APU als de GRD POWER schake-
laars op OFF staan.

Laat zeker 2 minuten verlopen nadat de APU werd uitgeschakeld bij
de Shutdown Procedure voordat je doorgaat.

●Zet de BATTERY schakelaar op het overhead panel op OFF.

Het vliegtuig is nu volledig zonder energievoorziening in de cold and
dark state. Je kunt nu doorgaan zonder de Tutorial nr. 2 naar Inns-
bruck te hoeven laden of je kunt stoppen en later weer doorgaan
met het laden van de Tutorial nr. 2 saved flight die je in een keer
terugbrengt naar deze positie en deze panel state.

(Als je de 737 hebt aangekocht net na het verschijnen van het
800/900 base pack, dan is deze Tutorial nr.2 later verschenen en is
die beschikbaar op onze website’s documentation pagina. In latere
leveringen zal die geïntegreerd worden in de software pakketten).



Dit is het einde van de PMDG 737NGX Tutorial nr. 1 en we zien je
graag bij Tutorial nr. 2!
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De drie kaarten op de volgende pagina’s kun je beter
van de originele Tutorial 1 PDF uitprinten.








