
De 737 NGX Electronic Flight Displays - een wandeling door de schermen
In deze aflevering nemen we voor
het eerst een kijkje op de ‘televisie’-
schermen van de Boeing 737 NGX.
Terwijl het overhead panel nogal
hetzelfde is als dat van de vroegere
analoge versie is het instrumenten-
paneel volledig verschillend. Het
belangrijkste waarop we ons richten
in de cockpit zijn de zes electroni-
sche display schermen, die door
Boeing display units (DUs) worden
genoemd. In de meest gebruikte
configuratie zien we van links naar
rechts de displays voor de captain’s
primaire flight data, navigatie, mo-
toren en tenslotte de first officer’s
navigatie en primaire flight data.
Onder de motorendisplay zit de la-
gere DU, meestal gebruikt voor aan-
vullende motorgegevens en
optioneel een grafische weergave
van de stand van de control surfa-
ces. Niet alle luchtvaartmaatschap-
pijen gebruiken de lagere DU, dus
het kan voor komen dat dit scherm
blanco is en de noodzakelijke gege-
vens ergens anders op een display
worden weergegeven. Dit is een
zaak van zowel kosten als maat-
schappij voorkeuren.

Zoals eerder vermeld in de tutorial over
de configuratie is in de DUs een ruime
variatie aan instellingen mogelijk. Een

van de wat gewonere instellingen is een
set displays waarin de oudere analoge
klokken van de 737 grafisch zijn nage-
maakt. Je kunt deze instelling vinden in
de PMDG Display Options. Maar de po-
pulairste layout  is de PFD/ND configura-
tie met een ultra moderne primary flight
display en een navigation display over
het hele scherm. Dus de configuratie
zoals hierboven getoond. Deze configu-
ratie is bewust dezelfde als in de 777 en
de 747-400, aldus de policy van gelijk-
vormigheid volgend. Behalve wanneer je
een bijzondere reden hebt om voor een
andere samenstelling te kiezen is deze
opzet het meest aan te bevelen. Ver-
schillende andere modi zoals terrain gui-
dance zijn alleen maar beschikbaar in
deze PFD/ND-configuratie. Kort gezegd:
als je alle gadgets wilt is dit de opstel-
ling die je zoekt. Voor deze tutorial
wordt uitgegaan van deze configuratie
maar in een later stadium wordt ook
ingegaan op andere configuraties.

Primary Flight Display

Zoals de naam al aangeeft is dit de be-
langrijkste DU. In het centrum zit de
kunstmatige horizon. Blauw is de lucht,
buin is de grond, zoals we gewend zijn.
Hier kun je eenvoudig de pitch en roll
ten opzichte van de horizon uitlezen,
met de graden van pitch en bank, alles

zoals we gewend zijn. Rechts hiervan is
het altitude (hoogte) lint met de huidige
altitude in een venster weergegeven.
Hier weer rechts van zit de vertical
speed indicator, een wijzer die de
stijg/daal-snelheid aangeeft met een
schaal in fts/min. De exacte vertical
speed is boven deze wijzer weergege-
ven. Helemaal links zit de speedtape

waar de snelheid ‘langs-scrollt’ met weer
de huidige snelheid in een venster en
verder de belangrijke indicaties zoals
V-rotate en de snelheden voor intrekken
(en uitzetten) van de flaps. Ook zicht-
baar hier zijn de rode ‘steentjes’ die
overspeed of underspeed aangeven en

ook nog amberkleurige ‘waarschuwings-
steentjes’ indien van toepassing. Bene-
denaan het PFD zit een compas terwijl
bovenin het blauwe gedeelte een
rudder/slip indicator zichtbaar is (het
driehoekje met het rechthoekige vlakje
eronder). Helemaal bovenaan zit de
FMA - Flight Mode Annunciator. De FMA
geeft zowel de actieve als de geladen

Dit artikel is een vertaling van het vier-
de van tien artikelen over de PMDG
737 NGX van Jane Whittaker in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor
Flightsimmers. Na dit nummer dat gaat
over het 737 NGX Electronic Flight
Displays, volgt nog: Starting up the en-
gines, The Electrical System (2 afleve-
ringen), Hydraulics, en een Demonstra-
tion Flight (2 afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in deze
vertaling omdat een tijdschrift gewoon
meer ruimte heeft. Wel opgenomen zijn
de afbeeldingen van panelen, FMC,
klokken, enz. maar deze zijn opnieuw
gemaakt. Dat was gewoon de betere
oplossing. Zes afleveringen nog. Ik
hoop dat het gaat lukken. In elk geval
ben ik van kopij verzekerd.

Erik.



(armed) autoflight en throttle standen
weer. De FMA komt later nog in detail
aan bod.

Powering the Screens - the Display Elec-
tronic Units

Misschien vraag je je af waar de scher-
men hun gegevens vandaan halen. Elk
scherm wordt geladen door een Display
Electronic Unit (DEU). De 737 heeft twee
DEUs, die de workload van de schermen
aansturen. De DEUs zijn twee voor dit
doel gemaakte computers die hun gege-
vens ophalen van een groot aantal bron-
nen.

De twee DUs aan de captains zijde en
het bovenste centrale scherm worden
geladen door DEU1, terwijl de schermen
van de first officer en het benedenste
centrale scherm geladen worden door
DEU2. Elke DEU is onafhankelijk als het
gaat om stroomvoorziening en opereren,
zodat beide voor elkaar als back-up kun-
nen dienen. Dus als één DEU uitvalt zijn
niet alle gegevens meteen verloren.

De DEUs ontvangen hun gegevens van
een aantal bronnen inbegrepen air data
sensoren, de inertial reference units,
FMC, engine diagnostics en andere sy-
stemen en vormen deze gegevens om
voor de relevante weergaveschermen.
De makkelijkste manier om hiervan in je
voorstellingsvermogen een beeld te vor-
men is te denken dat alle verschillende
systemen in het vliegtuig gegevens zen-
den naar de DEU computer, die dan
weer daaruit de terzake doende gege-
vens zeeft en dat doorstuurt naar de
displays.

Normaal gesproken worden de instru-
menten aan de captains zijde gevoed
door de sensoren aan de captains zijde
en een inertial reference unit en aan de
first officers zijde door de instrumenten
aan de first officers kant en een tweede

inertial reference unit. Dit stelt zeker dat
de kritische gegevens op zowel de cap-
tains als de first officers panelen uit on-
afhankelijke bronnen komen. En om
deze goede reden wordt ook de electri-
sche voorziening naar elke DEU onaf-
hankelijk geleverd. De DEU aan de
captains kant  komt van de 28 volt DC
standby bus, terwijl de DEU aan de kant
van de first officer wordt gevoed door 28
volt DC bus 2 electrische bron.

Uitval van de DEU

We weten nu dat de displays van de 737
worden geladen door de DEUs die elk
een separate elektrische energievoorzie-
ning hebben. Wat gebeurt er wanneer
een DEU uitvalt? Dit kan zeker gebeuren
indien je het onderhoud van de 737 in je
flight simulator verwaarloost. Als dat
gebeurt is het zeker belangrijk om te
begrijpen wat er gebeurt en hoe je het
moet oplossen. Op het voorste overhead
panel zie je in het paneel DISPLAYS
twee schakelaars. De draaischakelaar
met SOURCE heeft drie standen, AUTO,
ALL ON 1 en ALL ON 2. Normaal staat de
schakelaar op AUTO. Heel wat flightsim-
mer krabben zich het hoofd waar deze
schakelaar voor dient. Deze schakelaar

verzorgt de verbinding tussen de DEU
en en de cockpitschermen. In de AUTO
stand voorziet elke DEU de betreffende
DUs van gegevens volgens de eerder
gegeven beschrijving. Indien een DEU
uitvalt zorgen de standen ALL ON 1 en
ALL ON 2 voor een toevoer van de gege-
vens op alle displays, zodat een van de
twee DEUs al het werk voor zijn reke-
ning neemt. Dit is een tamelijk handige
voorziening die overigens maar zelden
door piloten wordt gebruikt om redenen
die hieronder worden beschreven.

Als een DEU nog op de grond uitvalt,
wordt gewaarschuwd door een CDS
FAULT signalering (Common Display
System) op de display voorafgaande aan
het starten van de tweede motor. Dit is
officieel een no-go geval op de mini-
mum equipment list en daarom moet
deze fout op de grond verholpen worden
en is vertrekken niet toegestaan.

Als een DEU er tijdens de vlucht mee
stopt zal de overgebleven DEU automa-
tisch alle zes DUs van gegevens voor-
zien. Een DSPLY SOURCE waarschuwing
in amberkleur zal op beide PFDs ver-
schijnen om de bemanning erop te wij-
zen dat slechts één DEU alle displays
aanstuurt. In dat geval moeten de PFD
gegevens en andere sleutelgegevens
gechecked worden op juistheid op ande-
re standby instrumenten. Dat brengt de
vraag naar voren waarom de draaischa-
kelaar in het paneel zit als het systeem
automatisch corrigeert bij een uitgeval-
len DEU. Boeing heeft deze aangebracht
als een extra beveiliging voor het zeld-
zame geval dat een DEU-fout door het
systeem niet wordt opgemerkt. Bijvoor-
beeld, gedurende de vlucht merkt de
bemanning weigerachtig gedrag van een
DEU, resulterend in meldingen op een
scherm die niet zouden worden opge-
merkt door de diagnostiek van de syste-
men. In dit geval kan de piloot  ALL ON
1 of ALL ON 2 van de draaischakelaar

gebruiken om handmatig om de fout
heen te werken. Deze schakelaar wordt
verder gebruikt op de grond door onder-
houdsmonteurs wanneer zij elke DEU
testen als onderdeel van de routine on-
derhoudsprocedures.

Je ziet ook een CONTROL PANEL schake-
laar. Deze schakelaar bepaalt welk dis-
play controlpanel gebruikt moet worden
in geval van een controlpanel-fout. Op
deze manier kan een uitvallen van een
DEU of controlpanel eenvoudig door de
bemanning in de vlucht worden verhol-
pen met een minimum aan verstoring
van de voortgang van procedures.

Wat indien een scherm uitvalt?

Tot zover de opties die je hebt bij het
uitvallen van een DEU, de computer die
alle elektronische schermen aanstuurt in
de 737NG cockpit. Er is ook nog de mo-
gelijkheid dat een van de schermen zelf
uitvalt. Dit is hetzelfde als je computer
thuis die prima draait maar je beeld-
scherm het heeft opgegeven. Alleen, in
dit geval zitten er zes beeldschermen in
de cockpit die alle de mogelijkheid heb-
ben van het niet meer doen.

Bij een niet meer functioneren bestaat
een combinatie van zowel automatisch
aangestuurde schakelingen als door de
piloot bediende schakelaars voor de
schermgegevens.

Indien een van de buitenste displays
(PDF) het opgeeft worden de gegevens
van deze display automatisch overgezet
naar de binnenste display (ND). Met de
buitenste display wordt dus bedoeld; het
dichtste bij het zijraam. In dit geval
wordt voorrang gegeven aan het PDF
boven het navigatiescherm.  Dit gebeurt
alleen aan de kant waar uitvallen plaats
vindt. Dus als dit links gebeurt wordt de
PDF van de captain overgezet naar zijn
navigatiescherm terwijl de situatie voor



de first officer ongewijzigd blijft. Als een
van de binnenste schermen uitvalt zal
het zondermeer blanco worden en ver-
der niets, want het PDF heeft prioriteit
boven het ND. Als het centrale scherm
voor de motorgegevens uitvalt worden
de data overgezet naar het onderste
centrale scherm in een compactere
vorm in aanvulling op de secundaire
motorgegevens die al eerder in het on-
derste scherm werden weergegeven.

Handmatige omzetting van de displays

Aanvullend zijn er voor de piloot bedie-
ningsknoppen die het mogelijk maken
schermen om te zetten. De twee draai-

schakelaars met de aanduiding MAIN
PANEL DUs en LOWER DU, beschikbaar
aan zowel de captains als first officers
kant kunnen worden gebruikt om de
schermen handmatig in te delen. In nor-
male omstandigheden staan deze scha-
kelaars in de NORM-positie.

De MAIN PANEL DUs-schakelaars heb-
ben de volgende mogelijkheden:

-  De OUTBD PFD positie maakt het bin-
nenste scherm blanco en zet het PFD op
het buitenste scherm.
-  De ENGINE PRI positie plaatst de mo-

tordisplay op het binnenste scherm.
-  De PFD positie plaatst de PFD op het
binnenste scherm.
-  De MFD positie zet de gegevens van
het onderste scherm over op het bin-
nenste scherm.

De LOWER DU schakelaar heeft de vol-
gende standen:

-  De ENG PRI positie zet motorgege-
vens op het onderste scherm.
-  De ND positie zet het navigatie dis-
play op het onderste scherm, wat bij-
zonder nuttig is indien een binnenste
scherm uitvalt zodat zowel de captain
als de first officer toegang hebben tot de
navigatie data.

De DEUs en DUs kunnen ook werken op
battery power van de spanningdragende
battery bus van het vliegtuig.

Zoals je ziet heeft Boeing rekening ge-
houden met alle mogelijke tegenslagen
bij het managen van de DEUs en de
daaraan verbonden schermen. De kans
van een volledige uitval van alle scher-
men is daarmee ongelofelijk klein. Ge-
scheiden energievoorziening, dubbele
DEUs en de mogelijkheid van schermen
om te zetten beperkt de kans van een
totale uitval tot één op de honderden
miljoenen.

Zelfs indien dat zou gebeuren dan nog is
de 737NG uitgerust met nood-standby
instrumenten en een vloeistofkompas
die kunnen worden gebruikt om het
vliegtuig veilig naar een alternate vlieg-
veld te leiden.

In de volgende aflevering kijken we nog
verder naar de electronic displays van
de PMDG 737 NGX. Maar de volgende
aflevering zal de aandacht vooral zijn

gericht op de displays voor de motoren
en hierbij worden adviezen, aanwijzingen
en tips gegeven voor de Engine Start
procedure.

Kijk ook even hier:
http://www.precisionmanuals.com/pages
/product/ngx.html   en hier:
http://www.pcpilot.net/view_article.asp?
ID=7317
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