
De Boeing 737 NG, of zoals wij hem kennen voor FSX: De PMDG Boeing 737 NGX. Een introductie.
Er bestaat niet zoiets als dè Boeing
737 NG. De 737 NG is een complete
familie. En om te begrijpen hoe die
familie in elkaar zit is het het beste
om gewoon de echte 737 te volgen
want PMDG heeft zich bij het opzet-
ten van deze uitgebreide add-on ge-
trouw aan de werkelijkheid gehou-
den. Het heeft beslist zin om je hier
in te verdiepen anders mis je waar-
schijnlijk een groot deel van alle,
vele mogelijkheden van dit pro-
gramma. Het is verleidelijk om zo
maar in je favoriete uitvoering te
gaan zitten en al dat moois om je
heen te bekijken en uit te proberen
en op deze manier mis je van alles.
Eigenlijk maak je dan alleen maar
oppervlakkig kennis.

Er zijn drie manieren om de 737 te be-
nadering. Ten eerst zijn er de verschil-
lende varianten (600, 700, 800 en 900),
ten tweede is er het Boeing product im-
provement programme en de derde be-
nadering zijn de verschillende opties
waaruit de klant een keuze kan doen.

Boeing heeft zijn 737 NG bedoeld als
een complete vervanging van de voor-
gaande 737. Het PMDG programma om-
vat het basispakket waarin de 800 en
900 standaard zitten terwijl 600 en 700

varianten als expansion pack (uitbrei-
dingdpakket) worden geleverd. Het ex-
pansion pack draait niet zonder het
800/900 standaardpakket.

Zoals al gezegd levert Boeing vier basis-
varianten: De 600-, 700-, 800- en 900-
737, een indeling in grootte dus maar
elke variant beslaat ook zijn eigen afge-
bakende markt. De 600 vervangt vaak
de turboprop regionale kist, de 700 en
800 worden op een groot aantal hogere
passagiers-bezettingen ingezet, terwijl
de uitgerekte 900 een gat in de markt
heeft gevonden voor vervoer van veel
passagiers op kortere stukken tussen
dicht bevolkte steden.
Dat de 737 slechts een short-haul vlieg-

tuig is klopt niet. De NG-serie heeft een
actieradius van meer dan 3000nm en
wordt ook gebruikt voor transatlantische
vluchten als aanvulling op short- en me-
dium-haul diensten. In de praktijk blij-
ken langere vluchten met een ingelaste

tankstop vaak kosteneffectief te zijn
door het economische ontwerp van dit
toestel.

De zaken worden wat ingewikkelder als
we de verschillende varianten binnen elk
model gaan bekijken. Het duidelijkste
verschil maakt de keus tussen met of
zonder winglets. Winglets werken kos-
tenbesparend bij lange cruise segmen-
ten in het vlchtplan, vandaar dat je ze
op de 600 niet ziet omdat dit vliegtuig
vooral voor de kortere vluchten wordt
gebruikt.

Het tweede onderscheid dat je kunt ma-
ken zit hem in het product improvement
programme van Boeing. Vliegtuigfabri-
kanten volgen dezelfde procedure als
autofabrikanten met steeds opvolgende
nieuwe modellen. Nieuwe voorzieningen
en snufjes worden aangebracht in het
basismodel, een stukje herontwerp hier,
restyling daar, zodat over een aantal
jaren de nieuwste uitvoering wezenlijk
verschilt van het eerste model.
Het derde onderscheid wordt bepaald
door je persoonlijke configuratie. Lucht-
vaartmaatschappijen pakken een lijst
van extra voorzieningen die Boeing hen
mogelijk maakt. Net zoals bij auto’s le-
vert Boeing een lange lijst van extra
opties en gadgets en dat alles tegen een

Dit artikel is een samenvatting van het
eerste van tien artikelen over de PMDG
737 NGX van Jane Whittaker in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor
Flightsimmers. Na deze introductie ko-
men aan bod: De 737 configureren (naar
je eigen wensen uitrusten), Heads-up
Guidance System, Electronic Flight
Displays, Starting up the engines, The
Electrical System (2 afleveringen), Hy-
draulics, 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 be-
tere oplossing. Tien afleveringen dus. Ik
hoop dat dat gaat lukken. In elk geval
ben ik van kopij verzekerd.

Erik.



prijs natuurlijk. Dat hoeft niet per se
onder het hoofdstuk opleuken te vallen.
Daar zitten ook wezenlijk zaken bij zoals
ETOPS (Extended Twin Engine Operati-
ons) voor wie de oceaan wil overvliegen
of het short-field package waarmee van
veel kleinere vliegvelden gebruik ge-
maakt kan worden. Een Heads-up dis-
play is niet zo maar een verwennerij
voor de piloot maar maakt vliegen ook
een stuk veiliger.
PMDG doet niet onder voor Boeing.
PMDG biedt alle genoemde voorzienin-
gen en nog meer in het basispakket
voor FSX. In wezen komt de accessoire-
lijst van PMDG aardig overeen met de
werkelijkheid zodat wij zelf een vliegtuig
kunnen uitkiezen dat het beste overeen-
komt met ons vlieggedrag en voor ons
flightsimmers speelt geld geen rol. Jane
Whittaker (iets meer ervaren in de
flightsimmer) kwam al snel tot een lijst

van meer dan honderd extra’s en is toen
maar gestopt.

Je kunt liveries downloaden van de
PMDG website en in die liveries is met-
een ook de configuratie aangebracht die
de betreffende maatschappij hanteert.
Als je bijvoorbeeld een livery van West-
jet installeert en een van United Airlines
dan heb je twee totaal verschillende
toestellen. Bevalt die configuratie je niet
dan kan je zelf allerlei veranderingen
aanbrengen. Het is zelfs mogelijk de
configuratie van een bepaalde livery
volledig over te zetten naar een ander

toestel. En dat gaat uiterst simpel. Je
kunt ook een eigen vliegtuig ontwerpen,

binnen het 737 airframe natuurlijk.
Sommige flightsimmer zijn in deze val
getrapt. Ze installeerden het ideale toe-
stel en gingen er toen van uit dat dit de
enige cockpit was die mogelijk was. Ei-
genlijk zijn er honderden mogelijkheden
waarvan sommige een dramatisch ver-
schil in de beschikbare voorzieningen
teweeg brengen. Wij letten niet op geld
dus niets weerhoudt ons ervan om een
super, all swinging, kist in elkaar te zet-
ten. Alle voorzieningen kunnen ook zo

weer veranderd worden, tijdens het vlie-
gen met een onmiddellijk effect. Indruk-
wekkend is dat geen van deze opties er
voor de show in zitten. Ze werken ge-
woon. Elke keus die je maakt zal het
vliegtuig ook naar je wens veranderen

Oudere analoge standby klokken

De nieuwere ISFD met auto-land functie

Oudere Honeywell autopilot

Nieuwste autopilot

Elke knop werkt in de twee overhead panels

Radiostack, in het centrum het paneel voor de HGS



en laten werken binnen de Boeing-speci-
ficaties. Ze werken exact zoals in de
praktijk tot in de kleinste details. Als je
een internet-hub bovenop je romp
plaats zodat je passagiers aan boord
kunnen internetten en zo, dan kan je
een vergrote drag (luchtweerstand) en
hoger brandstofverbruik constateren. En
ook een hoger electriciteitsverbruik.
Denk niet dat je passagiers daarop gaan
letten. Stalen remschijven monteren op
de wielen i.p.v. carbonschijven levert
een slechtere remweg op en een stijging
van de remvloeistoftemperatuur. En ook
de viscositeit verandert. Voor elke in-
stallatie van een bepaalde opties treedt
een complete oorzaak en gevolg ketting-
reactie in werking. Sommige van die
opties zijn state-of-the-art, het nieuwste
van het nieuwste. Wij flightsimmers ver-
keren dus in de gelukkige omstandig-
heid dat wij parallel aan de echte piloten
deze laatste snufjes mogen proberen.
Waar vind je dat?

Een van de meest in het oog springende
opties is het Heads-up Guidance System
(HGS). Door dit display kun je recht
vooruit door het raam blijven kijken ter-
wijl je toch allerlei gegevens over de
stand van het vliegtuig en performance
kunt uitlezen. De HGS is al eerder in
FSX voorgekomen maar nog niet op zo
een gedetaillerde manier. Dat is zodanig
goed gedaan volgens de Boeing specifi-
caties dat het officiële Boeing handboek
voor het werken hiermee kan worden
gevolgd.

RNP is Required Navigational Precision.
Dat zit in de nieuwe 737. Met zo een
mededeling van de reclameafdeling van
Boeing (of Mercedes of Audi) blijf je al-
tijd met een gevoel zitten van is het iets
of word ik belazerd? RNP is een gloed-
nieuwe technologie speciaal voor ap-
proaches en PMDG heeft dit in zijn 737
NGX ingebouwd. In het kort, RNP-ap-
proaches maken het mogelijk om een
approach te vliegen zonder te hoeven

refereren aan wat voor op de grond ge-
stationeerde navigatiehulp ook. Doordat
de computer zorgvuldig een aankomst-
route en afdalingspad gebaseerd op
GPS-waypoints construeert. De PMDG

737 is op dit moment de enige airlinersi-
mulatie voor FSX die deze voorziening
accuraat nabootst (juli 2012).

Hand in hand werkt deze RNP samen
met het laatste op het gebied van ter-

rain guidance. De 737 NG kan momen-
teel met een kaart het terrein om het
vliegtuig heen weergeven waarbij een
kleurencode wordt gebruikt om het ni-
veau van de bedreigingen weer te ge-
ven. Een andere instelling laat een
profiel zien van het pad van de vlucht,
waarbij het terrein vooruit grafisch
wordt weergegeven. Deze voorzieningen
maken deel uit van een Ground Proximi-
ty Warning System (EGPWS), vrij ver-
taald een waarschuwingssysteem voor
gevaarlijk dichtbij komend terrein. Een
systeem dat in zichzelf een complexe set
van uitgangspunten mogelijk maakt van
door de computer gegenereerde oplos-
singen met als doel de piloot uit de ge-
varenzone te houden (een mond vol).
Dit systeem is state-of-the-art en is in
de PMDG volledig gemodelleerd. In de
werkelijkheid heeft dit systeem er voor
gezorgd dat het risico van CFIT (Con-
trolled Flight Into Terrain) aanzienlijk is
verminderd.

Kan dit alles kapot? Nu PMDG alles uit
de werkelijkheid zo perfect heeft weer-
gegeven komt de vraag boven, kan dit
alles ook kapot gaan? Of blijft mijn 737
in nieuwstaat, net van de fabriek opge-
leverd? Een van de opties is dat je wear
and tear kunt instellen, oftewel slijtage
door gebruik van alle belangrijke vlieg-
tuigcomponenten. Met het stijgen van
de vlieguren wordt je kist ook ouder en
zullen kleine storingen optreden en dit is
natuurlijk normaal en geeft het echte
vliegtuig weer. Zoals airlines het noe-
men een MEL (Minimum Equipment
List). De MEL nalopen informeert de
maatschappij over de ernst van de sto-
ring en of het onmiddellijk verholpen
moet worden of dat het kan wachten tot
de volgende ingeplande servicebeurt.
Een storing door laten woekeren kan
leiden tot een sneeuwbaleffect en zo
door totaal uitvallen ook andere syste-
men in het vliegtuig beschadigen. Net
zoals bij echte luchtvaartmaatschappijen
zul je een service systeem moeten op-
zetten om je kist luchtvaardig te hou-
den. Het is ook mogelijk om welbewust
een belangrijke storing te veroorzaken
door gebruik te maken van het uitge-
breide Failure Menu indien je wilt trainen
op dit soort calamiteiten, zoals bijvoor-
beeld het uitvallen van een motor.

De PMDG 737 NGX biedt een enorme
range aan ongelofelijk realistische opties
die het echte vliegtuig tot in details
weergeeft al voordat we alles in werking
hebben gesteld. In het vliegen is de kist
net zo accuraat. In de volgende afleve-
ring wordt dieper ingegaan op het confi-
gureren van het vliegtuig naar jouw
wensenpakket, dus in detail hoe je de
verschillende opties moet kiezen en be-
waren voor volgende vluchten.

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

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

De bovenste afbeelding is de moderne uitvoering van de displays. Piloten die nog in de
overgang van analoge klokken naar deze moderne uitvoering zitten kunnen de beeld-
schermen aanpassen naar een bekender beeld.
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