
Het 737 NGX Heads Up Guidance System
De HGS levert de piloot essentiële
vlucht- en vliegtuiggegevens gepro-
jecteerd op een scherm dat in de
ooglijn van hem of haar is geplaatst
tussen de voorruit en het oog. De
piloot kijkt eenvoudigweg door het
HGS-scherm en door de voorruit en
ziet zo een gecombineerd electro-
nisch beeld en een blik op de bui-
tenwereld. Boeing noemt het sy-
steem de Combiner.

Je kunt je afvragen wat hiervan de prak-
tische waarde is. Maar als je hier een-
maal op bent ingespeeld, dan wil je het
niet meer anders. Het maakt het onder
controle houden van je kist eenvoudiger
en veiliger. De invloedrijke Flight Safety
Foundation heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar het gebruik van de HGS
met een verrassend resultaat. Daar
kwam uit dat 38% van alle vliegtuigon-
gelukken hoogst waarschijnlijk voorko-
men hadden kunnen worden indien de
piloot de beschikking had gehad over
een HGS-systeem. Een indrukwekkende
69% van alle landings- en takeoff-onge-
lukken had voorkomen kunnen worden
bij gebruik van een HGS. Alle sleutelge-
gevens worden de piloot helder en intuï-
tief bereikbaar gepresenteerd. Je zult
ervaren dat je voor het grootste deel
van je vlucht niet meer snel naar bene-
den hoeft te kijken naar je traditionele
instrumenten. Je bent beter in staat je

te focussen op de buitenwereld door het
scherm van de Combiner heen.

In de flightsimulator is de HGS nog van
veel meer nut omdat het kijken op een
scherm vergeleken met de werkelijkheid
een beperkt gebeuren is. De beperking
van het zicht rondom en het checken
van het instrumentenpaneel noodzaakt
ons tot veelvuldig  ‘pannen’ waardoor
we de oriëntatie, onze situation aware-
ness makkelijk kwijt raken. En dat kan
vervelend zijn speciaal op een final ap-
proach. Met de Combiner kijk je altijd
recht vooruit en ben je verzekerd van de
gegevens van al je primaire instrumen-
ten.

All-weather operation

Eigenlijk gaan de voordelen veel verder
dan alleen maar het ter beschikking
hebben van gegevens. Verschillende
voorzieningen van de HGS die samen-
werken met de buitenwereld staan tot je
beschikking. Bij slecht zicht approaches
bijvoorbeeld kan een computer-aange-
stuurde outline van de baan geprojec-
teerd worden over het beeld van de
buitenwereld voor een onmiddellijke
herkenning van de locatie van de baan
onafhankelijk van de weersgesteldheid.
Een electronische flight path indicator
kan worden ingezet om het exacte vlieg-
pad van het toestel te laten zien. Dit is

vooral handig bij een visuele landing
waardoor het duidelijk is dat de HGS
ook nuttig is bij helder weer. Plaats een-
voudigweg de indicator over de touch-
down zone van de landingsbaan in de
Combiner view en het vliegtuig zal je
daar heen brengen.

De HGS kan worden geïnstalleerd in de
FMC configuratie pagina’s (zoals uitge-

legd in het vorige artikel). Elke versie
van de PMDG NGX kan worden voorzien
van de HGS. Op deze manier geïnstal-
leerd wordt zowel de Combiner als het
bedieningspaneel (op de radio-unit tus-
sen de twee stoelen) in het vliegtuig
gezet. Niet alle liveries hebben de HGS
standaard aangebracht dus het is be-
langrijk dat je dit zelf installeert indien
gewenst. Dus dit is geen vergissing van
PMDG. Standaard is de HGS alleen maar
aangedracht indien de door jou gekozen
maatschappij ook in de echte wereld
met de HGS vliegt. PMDG heeft ook een
optie om een automatische weergave
van de landingsmodus van de HGS mo-
gelijk te maken. Het is beter dit aan te

Dit artikel is een samenvatting van het
derde 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 Heads Up Guidance
System, volgt nog Electronic Flight
Displays, Starting up the engines, The
Electrical System (2 afleveringen), Hy-
draulics, en een Demonstration Flight
(2 afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in deze
samenvatting omdat een tijdschrift ge-
woon meer ruimte heeft. Wel opgeno-
men zijn de afbeeldingen van panelen,
FMC, klokken, enz. maar deze zijn op-
nieuw gemaakt. Dat was gewoon de
betere oplossing. Zeven afleveringen
nog. Ik hoop dat dat gaat lukken. In elk
geval ben ik van kopij verzekerd.

Erik.

Ga voor een illustratief filmje uit de werkelijkheid
naar:
http://www.youtube.com/watch?v=jsG_rvyLnYQ
En nog een maar dan in de flight sim:
http://www.youtube.com/watch?v=bJSsD5QeuoM

http://www.youtube.com/watch?v=jsG_rvyLnYQ
http://www.youtube.com/watch?v=bJSsD5QeuoM


zetten tezamen met de optie glideslope
weergave. Dit zo in te richten maakt het
de HGS mogelijk om te schakelen naar
een op maat weergave van de landing
bij final approach.

Wanneer je de HGS hebt geïnstalleerd is
deze klaar voor gebruik opgeklapt boven
de voorruit aan de captains zijde. Stel
voor je zelf het juiste focuspunt in. De
display klapt naar beneden door op de
arm te klikken of op de linkerraamstijl.
Met nogmaals klikken klapt hij weer om-
hoog.

Je hebt nu een blik vooruit door de HGS
heen. Stel je cameraview eventueel ver-
der in naar jouw voorkeur. De PMDG
HGS is de enige correct gerichte Combi-
ner in de Flight Simulator. Dit unieke
uitrustingsstuk zorgt ervoor dat onge-

acht het punt waarvandaan je kijkt het
perspectief van de gegevens over de
buitenwereld heen geprojecteerd altijd
correct blijft, waarbij voor parallaxhoe-
ken is gecorrigeerd. Het doel is dat je
altijd een kloppend beeld hebt. Maar

voordat we het kunnen gebruiken moe-
ten we het eerst configureren. De HGS
kan worden gebruikt voor alle stadia van
de vlucht, dus take-off, cruise, descent
en landing, inclusief centreline geleiding
op de baan.

Take-Off Mode

Als je vertrekt in slecht weer en mist
kan het nuttig zijn om centreline gelei-
ding voor de runway te hebben. De HGS
van een verticale lijn weergeven gepro-
jecteerd op de landingsbaan. Die lijn
moet je dus in het midden houden om
het vliegtuig opgelijnd te krijgen. Heel
belangrijk, deze verticale links-rechts
verschuivende lijn fungeert als een elec-
tronische centreline als je de baan niet
meer goed kan zien. Er zijn een aantal

criteria waaraan voldaan moet worden
wil dit systeem functioneren. Ten eerste
moet de runway uitgerust zijn met een
ILS. De HGS gebruikt de ILS om het
midden van de baan te bepalen. Beide
navigatie radio’s op de pedestal tussen
de twee stoelen moeten afgestemd zijn
op de ILS-frequentie en beide Course
Selectors moeten op de ILS heading zijn
ingesteld.

Het is bovendien nodig de HGS in te
stellen op het bedieningspaneel op de
pedestal. Je komt een knop tegen met
de aanduiding RWY. Deze runway knop
wordt gebruikt zoals de naam al doet
vermoeden om runway gegevens in te
voeren. Je kunt door twee varianten van
gegevens heen scrollen door herhaalde-
lijk op de knop te drukken. Hier kan de
runway lengte worden opgegeven en de
elevation boven zeeniveau. Door gebruik
te maken van het kleine toetsenbord op
dit paneel geef je de lengte en elevation
in en verander je van veld door op RWY
te drukken. Het is niet nodig om glide-
slope gegevens in te voeren voor de
take-off en ook niet voor de meeste lan-
dingen, dus wordt de glideslope knop
beneden de RWY knop slechts zelden
gebruikt. De waarde onder deze knop
betreft de standaard drie graden glide-
slope en moet alleen veranderd worden
als een niet-standaard ILS approach
wordt gevlogen. Je moet na vertrek niet

vergeten de waarden voor je bestem-
mings-landingsbaan in te voeren.

De HGS modes nader bekeken

De andere twee knoppen op het bedie-
ningspaneel maken het de bemanning
mogelijk de op dat moment draaiende
modus en de standby modus in te stel-
len. De standby modus treedt in werking
indien de actieve modus niet meer gel-
dig is of indien het vliegtuig van toe-
stand verandert. Bijvoorbeeld indien hij
overgaat naar een approach modus
wanneer established op de ILS. De ge-
bruikelijke modus nog op de grond is
normaal gesproken de PRI - Primary
Mode. De standby modus kan worden
ingesteld als AIII, hetgeen een categorie
3 ILS approach betekent. Er zijn vier
modes van de HGS.

Primary - Deze modus levert een rijk-
dom aan gegevens over de vlucht en
laat je alle informatie van het Primary
Flight Display voor je geprojecteerd
zien. Alle informatie zal hieronder nog
verder worden uitgewerkt.

AIII - Deze bijzonder nuttige modus
levert je een volledige ILS geleiding naar
de runway en is gecertificeerd voor Ca-
tegorie 3 slecht zicht approaches.

VMC - Deze wordt gebruikt voor landin-
gen op zicht waar geen ILS of andere
vorm van geleiding aanwezig is.

IMC - Deze Instrument Approach modus
verschaft informatie voor een non-ILS
instrument approach, bijvoorbeeld een
VOR approach.

De configuratie voor vertrek is nu in
orde (PRI met als standby AIII) en je
kunt nu taxieën met de HGS als enige
geleiding. De groundspeed verschijnt op
het scherm als een hulpje hierbij. Als je
oplijnt op de baan kan de verticale ‘weg-

Wèl je kist checken of de HGS is geïnstalleerd.



wijzer’ gebruikt worden om op de cen-
treline te blijven.

Maar de Primary Mode biedt nog veel
meer dan dit in de take-off. Als je de
FMC hebt ingericht voor vertrek zal de
FMC de optimale TOGA (Take-off / Go
Around) pitch angle (stand van de neus)
hebbeb berekend. Deze wordt weerge-
geven als een streepjeslijn horizontaal
over de display van de Combiner. Bij
take-off stuur je de neus omhoog tot hij
samenvalt met deze streepjeslijn. Op die
manier heb je al de vereiste pitch angle
bereikt nog voordat die door de accela-
ration height wordt weergegeven. Het
zal je opvallen in deze fase dat je wordt
geconfronteerd met een enorm aantal
vluchtgegevens. In feite wordt alles wat
je nodig hebt om de kist te vliegen hier
getoond. In het begin word je nogal
overdonderd, maar het went snel.

Het gebruik van de Flight Director (FD)

Een van de meest nuttige bronnen van
informatie is het Flight Director Sy-
steem. De Flight Director wordt gebruikt
als wegwijzer voor de piloot en is een
geïntegreerd deel van het autopilot sy-
steem. Het is een veel voorkomend mis-
verstand dat je de Flight Director alleen
kunt gebruiken indien de autopilot is
ingeschakeld. Dit is niet het geval. De
Flight Director kan gebruikt worden om
het vliegtuig op de hand te vliegen.
Maar, dan moet de autopilot wèl opgezet
worden met de vereiste modes wil het
iets worden met handsturen op de Flight
Director. Laten wij er bijvoorbeeld van-
uit gaan dat wij gebruik willen maken
van de LNAV en VNAV voorziening van
de autopilot. Als de autopilot wel aange-
zet is volgt het vliegtuig het laterale en
verticale pad van het vluchtplan in de
FMC. Wat gebeurt er als we wel LNAV en

VNAV inschakelen maar niet de autopi-
lot? In dat geval geeft de Flight Director
de aanwijzingen voor de vlucht en volgt
de pilot die aanwijzingen en niet de au-
topilot. Wat er in feite gebeurt is dat alle
actieve modes van de autopilot stuurin-
formatie leveren zonder dat de autopilot
zelf het sturen uitvoert. De Flight Direc-
tor levert direct aan de piloot voor stu-
ren op de hand. Inschakelen van de
master autopilotknop zorgt ervoor dat
de autopilot meteen het toestel over-
neemt.

Er zijn twee stukken gereedschap op de
Combiner om deze manier van sturen
mogelijk te maken. De eerste is het
Flight Path Display. Je ziet het in het
centrum van het scherm als een kleine
cirkel met aan beide kanten een soort
been eruit stekend, een soort kooitje op
twee gespreide benen. Je ziet ook een
andere kleine cirkel zonder benen. Deze
tweede cirkel is de Flight Director aan-
wijzer. Piloten hebben hun eigen specia-
le naam voor deze symbolen: het

vogelkooitje en het vogeltje (birdcage
en bird).

Vang het vogeltje en stop het in het
kooitje!

De gouden regels voor vliegen met de
HGS die in één keer al het vliegen een
stuk simpeler maken zijn de volgende:
-  De birdcage vertelt de piloot exact
waar het vliegtuig naar toe gaat. Waar

de kooi zich bevindt op het beeld voor
je, dat is de richting van het vliegtuig op
dat moment. Deze kan verschillen van
de richting waarin de neus van je toestel
wijst, vooral bij sterke wind drift. De
birdcage vertelt je altijd precies waar je
naar toe gaat.
-  De bird vertelt de piloot eerder waar
hij naar toe zou moeten gaan dan waar
hij echt naar toe gaat. Bijvoorbeeld, met
LNAV en VNAV aan zal de bird aangeven
wat gestuurd zou moeten worden wat
betreft hoogte en richting volgens het
vluchtplan. De bird is afgetekend in een
3D ruimte dus sturen is bijzonder sim-
pel. Als de bird zich bevindt boven
rechts van de birdcage moet je vliegtuig
omhoog en naar rechts. Als de bird zich
beneden de birdcage bevindt zit je te
hoog.
-  Als de bird in de birdcage zit, zit je
kist in de goede richting en op de juiste
hoogte. Je moet dus altijd proberen de
bird in de birdcage te krijgen. Zo simpel
is het, maar het heeft gezorgd voor een
totale omslag hoe we de 737 vliegen! Je
kunt dit in alle modes van de autopilot
gebruiken inclusief ILS tracking zonder
dat je de autopilot hebt gekoppeld en
deze het sturen heeft overgenomen. Op
deze manier kun je een heel vluchtplan
op de hand sturen. Kijk ook nog even
naar de eerder genoemde you tube film-
pjes, die maken veel duidelijk.
-  Als toegevoegd hulpmiddel zit in de
combiner links nog een speed tape die
je de snelheid bevestigt. Als je sneller
vliegt dan je ingestelde snelheid ver-
schijnt een verticale balk op het been
van de birdcage, zoals je in de grote
afbeelding links kunt zien. Als je te lang-
zaam gaat wijst die balk naar beneden.
-  Je kunt ook de lijn zien die de horizon
voorstelt (zie volgende pagina) samen
met de horizontale lijnen die de pitch
weergeven (+5 en -5 in dit voorbeeld).
In een bocht correspondeert de stand
van de horizon en de pitch bars met de
banking hoek. Je kunt dus altijd gemak-



kelijk je pitch en roll uitlezen. Bij een
hoge pitch en bank worden deze lijnen
gecomprimeerd.
-  Bovenaan de display zie je de heading
van dat moment geplaatst boven een
verschuivend lint, terwijl je onderaan
het HSI kompas ziet met de peiling op

een VOR of NDB waarop op dat moment
is afgestemd (indien het ook ontvangen
wordt).
-  Aan de rechterkant vind je het hoog-
telint met een trendpijl en digitaal de
verticale snelheid rechts onderin (-2050
VS), daaronder de afstand naar het
dichtsbijzijnde waypoint van je vlucht-
plan. En nog meer informatie zoals een
slide- en slipindicator.

De approach Mode

Als je op final approach bent en establis-
hed op de ILS zal de primary mode au-
tomatisch overgaan in de approach
mode. Er is dan onmiddellijk veel minder
‘vervuiling’ in je display te zien, zodat je
je beter kunt concentreren op de glide-
slope van de runway, samen met ILS
deviation (afwijking) bars. Airspeed en
altitude zijn teruggebracht tot simpele
getallen. Onderin beeld ook de DME met
de afstand tot touchdown (in dit plaatje
niet opgenomen). Dalend door 300 ft

wordt de outline van de baan weergege-
ven zodat je je volledig bewust bent van
de plaats van het vliegtuig ten opzichte

van de baan, ook bij nul zicht. Als de
bird en de birdcage netjes zijn gesitu-
eerd op de touchdown zone van de baan
lig je goed voor een perfecte landing.
Alle informatie nodig voor een volledige
Categorie 3 slecht zicht landing is aan-
wezig in deze modus, volledig gecertifi-
ceerd door de luchtvaart autoriteiten
voor low visibility landings.

Visual Mode

De visual approach mode lijkt hier erg
op, maar er is geen ‘bird’-geleiding om-
dat er geen installaties op de grond zijn
voor een geleiding. Hoe vlieg je dan een
visual approach? Het antwoord is dat de
HGS de situatie sterk versimpelt. Plaats

eenvoudigweg de birdcage op de lan-
dingsbaan en houdt hem daar, dan is je
toestel op een stabiele final approach.

Instrument Mode

De Instrument Mode is gelijk aan de ILS
approach mode, maar hier krijgt de bird
zijn informatie van om het even welke
instrument approach je geselecteerd
hebt, in plaats van de ILS. Je zult ook
zien dat de barometerhoogte digitaal
wordt weergegeven samen met een ‘B’
symbool, windrichting en snelheid, zoals
bij alle drie de approach modes overi-
gens.

In volgende afleveringen komt de HGS
nog weer terug en zullen verdere details
volgen. Dit verhaal bij elkaar moet vol-
doende zijn om te gaan vliegen met de
HGS. Alles vooruit vertellen is niet goed
mogelijk. Doen, doen en opbouwen van
routine is de juiste methode om dit
prachtige instrument goed te leren ken-
nen. En als je er eenmaal mee hebt le-
ren vliegen vraag je je af hoe je het ooit
zonder hebt kunnen doen.

In de volgende aflevering komen verde-
re instrumenten aan bod namelijk de
glass screen displays van de NGX.

Kijk ook even hier:

http://www.precisionmanuals.com/page
s/product/ngx.html

http://www.pcpilot.net/view_article.asp?
ID=7317
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