
In deze aflevering en ook de volgen-
de komt alles samen uit de voor-
gaande afleveringen bij een proef-
vlucht van Manchester naar London
Heathrow. Dit is voor ons doel een
ideale route met een vliegtijd van
iets onder de dertig minuten. Deze
vlucht heeft het bijkomen- de voor-
deel dat we niet verzeild raken in
complexe invoering van routes in de
flight management compu- ter. Lie-
ver dan een hele serie van airways
en waypoints bestaat deze route
simpelweg uit een SID (Standard
Instrument Departure) verbonden
aan een STAR (Standard Terminal
Arrival) zonder de noodzaak van het
invoegen van een tussenstuk.

We kunnen voor deze trip willekeurig
welke van de PMDG 737 NGX familie
nemen maar hier is gekozen voor de
British Airways Boeing 737-800. Dankzij
de politiek van Boeing van zoveel moge-
lijk gelijkvormige cockpits is het enige
verschil dat je zult merken tussen de de
varianten van de 737 NG het verschil in
prestaties. De grotere vliegtuigen heb-
ben hoger in te stellen topsnelheden,
door het hogere gewicht dan de kleinste

737-600. Je hoeft de take-off snelheid
niet van te voren te berekenen en even-
min de cruise en landing speeds. Dit
alles wordt heel behulpzaam voor je
gedaan door de FMC.

Brandstof en laadgewicht

Zet je kist neer aan een gate naar keuze
op Manchester International Airport
(EGCC) en overtuig je ervan dat de par-
king brakes aan staan. In de echte we-
reld zou de dispatcher de benodigde
hoeveelheid brandstof voor de vlucht
hebben berekend, daarbij rekening hou-
dend met het weer, uitwijkluchthaven
en het geladen gewicht van het vlieg-
tuig. Het is verleidelijk om de tanks
maar helemaal vol te gooien, kost niks,
maar dit zou tot gevolg hebben dat het
vliegtuig een overgewicht heeft voor de
landing op Heathrow en we deze extra
brandstof moeten opmaken door te cir-
kelen voor we gaan landen. Het maxi-
male take-off gewicht is belangrijk hoger
dan het maximale landingsgewicht. We
moeten ons dus aan deze beperkingen
van het gewicht houden. Als we dat niet
doen worden we geconfronteerd met
een overmatig hoge landinssnelheid,

overbelasting van de flaps en aanmerke-
lijk en kritisch meer belasting van het
onderstel bij de touchdown. In plaats
van een dispatcher voor het berekenen
van dit alles kunnen we ook kiezen voor
1/3 van de maximale brandstof dus on-
afhankelijk van de variant van de 737
waarvoor je gekozen hebt. Dit houdt het
vliegtuig veilig binnen de landingstole-
ranties terwijl we meer dan genoeg
brandstof hebben voor de vlucht. Zoals
al gezegd bij het hoofdstuk over brand-
stof in een eerdere aflevering moet je
nooit het vliegtuig tanken vanaf het
brandstofmenu van FSX zelf. In plaats
daarvan moet het speciale brandstofme-
nu in de FMC worden gebruikt hiervoor.
Druk op de MENU knop van de FMC ge-
volgd door FS ACTIONS en selecteer het
fuel menu. Hier kom je een aantal mo-
gelijkheden tegen. Aangenaam voor ons
behoort 1/3 van de maximale hoeveel-
heid tot de opties die je nu kunt kiezen.
Als je de brandstof hoeveelheid veran-
dert zul je ook bemerken dat het vlieg-
tuig een beetje anders op zijn poten
komt te staan door het veranderde ge-
wicht. Nu de brandstof is geladen en het
vliegtuig aan de gate staat is dit het
goede moment om nog even terug te

denken aan onze uiteenzetting over de
electriciteit en de APU (Auxiliary Power
Unit) op te starten. En dat is belangrijk.
De meeste piloten geven er de voorkeur
aan de FMC te programmeren met het
vliegtuig veilig op APU power. Het kan
nogal frustrerend zijn om een flinke tijd
bezig te zijn met het invoeren van gege-
vens en die dan ineens kwijt te zijn door
een plotseling wegvallen van ground
power. De APU is een gegarandeerde
bron van energie waarmee het vliegtuig
zelfvoorzienend is door een kwaliteits-
energiesysteem. Als de APU eenmaal is
opgestart zet dan wel de spanning van
de APU op de bussen zoals al eerder
uitgelegd en zorg ook dat de APU pers-
lucht (bleed air) levert.

De FMC opzetten

En nu kunnen we onze volle aandacht
geven aan de FMC maar misschien is het
handig om nog even een paar veel ge-
bruikte termen door te nemen. Aan elke
kant van de CDU-scherm (Console Dis-
play Unit, dat zijn de bedieningsscher-
men op de console. De eigenlijke FMC
zit diep weggestopt in het vliegtuig) zit-
ten zes knoppen. Die worden bij Boeing

PMDG Boeing 737. Een demonstratievlucht. Alles komt nu samen.

Er is meer dan voldoende cockpitvoorbereiding te doen
als we nog aan de gate staan.

Met de APU ingeschakeld hebben we een
gegarandeerde bron van electriciteit.

Vergelijk de opgegeven positie-
gegevens van de gate met die
van de FMC

Onze vertrek- en bestemmings-
velden op de RTE pagina. Van
Manchester naar Heathrow.



de line select keys genoemd ofwel de
LSK’s. Ze worden genummerd van een
tot zes verticaal en van links naar
rechts. Bijvoorbeeld, de bovenste linker-
knop is LSK1L, de onderste rechterknop
is LSK6R.
Als je op LSK1L drukt kom je op de posi-
tie-invoer-pagina. De kist wil precies
weten waar we staan. Bevestig dat de
coördinaten overeenkomen met de gate-
positie op Manchester. Je zou horen te
staan op 53 graden noord en 2 graden
west. Als dit niet klopt geeft het indruk-
ken van LSK1L een verborgen optie voor
het resetten van de geldende positie van
het vliegtuig. Voor deze vlucht wordt
ervan uitgegaan dat werd opgestart met
het Inertial Reference System al uitge-
lijnd en niet van een complete cold and
dark cockpit. Maar als je inmiddels
Bedreven bent in deze techniek voer dan
een IRS uitlijning uit.
Nu kunt je de routeknop 6R indrukken.
Voer de ICAO code voor ons vertrek in
(EGCC) op de commandoregel onderin
en verplaats dat naar de vertrekbox bij
1L. Voer op dezelfde manier de luchtha-
ven van bestemming, Londen Heathrow
(EGLL) in bij de bestemmingsbox bij 1R.

De FMC is zich nu volledig bewust dat
wij willen vliegen van Manchester naar
Londen, maar we moeten nog wat pre-
ciezer zijn en een route invoeren voor
deze vlucht.

Departures en arrivals

Druk op de DEP/ARR toets op het toets-
engedeelte om ons vertrek in te voeren.
Je krijgt dan een selectie mogelijke
departure runways met de SID’s. Kies
baan 23R waarna het aantal mogelijkhe-
den voor vertrek tot de mogelijkheden
van die baan wordt beperkt en selecteer
de HON1R SID. Bij het maken van dit
artikel door PC-Pilot bestond deze nog,
maar die is inmiddels gewijzigd in
SANB1R volgens de Airacs voor decem-
ber. Op die manier hebben we al de
helft van onze route ingevoerd die het
gehele traject van Manchester naar Ber-
mingham bestrijkt waar de SANB1R de-
parture eindigt. Druk nog een keer op
de DEP/ARR toets en selecteer de EGLL
arrivals. Op precies dezelfde manier kies
je baan 27R op Heathrow met de BNN4A
arrival en de BNN transition en check je
of ze inderdaad ook alle drie zijn gese-

lecteerd. De Bovingdon 4A arrival voert
ons vanaf Birmingham verder helemaal
naar het Bovingdon VOR-baken in het
dorpje Bovingdon vlak bij de stad Hemel
Hempstead in Hertfordshire. Dat weet je
dan ook weer. Het is gebruikelijk dat de
noordelijke aankomsten op Heathrow
geleid worden via Bovingdon (BNN)
waar vliegtuigen ook vaak in de wacht
gezet worden op deze VOR totdat er een
final-arrival-gaatje is naar de baan. Er is
hier gekozen voor de Bovingdon transiti-
on naar baan 27R zodat de FMC in staat
gesteld wordt een transition route sa-
men te stellen helemaal vanaf de VOR
tot aan de baan die wij gekozen hebben.
Onder normale omstandigheden zou
LONDON ATC ons vectors opgeven
vanaf BNN naar de baan, maar omdat
wij bij deze vlucht geen gebruik maken
van de ATC is deze door de FMC uitge-
dachte route naar de baan perfect voor
ons doel.
Druk op de RTE toets en ‘execute’ de
route bij 6R. Dit geeft aan de FMC door
dat wij tevreden zijn met de route die is
gekozen, een 160nm route van Man-
chester, over de stad Birmingham en
over Bovingdon om daarna uit te komen

bij London Heathrow. Nu mag je even
een zucht van verlichting slaken omdat
hiermee het complete vluchtplan gerea-
liseerd is.

Voorbereiding voor de performance

We moeten nu zorgen voor de perfor-
mance gegevens en de FMC van gege-
vens voorzien over gewicht en kruis-
hoogte. We gaan daarom naar de PERF
INIT pagina van de CDU. Zoals de naam
al doet vermoeden gaat deze pagina
over performance initiëren (zeg maar de
verlangde prestaties invoeren). We voe-
ren onze Zero Fuel Weight in op 3L. Dit
is het gewicht van het toestel, bagage
en passagiers maar exclusief brandstof.
Beter dan dit te berekenen vanaf het
menu OPTIONS kunnen we de zaak een
beetje bedriegen door toets 3L meteen
in te drukken terwijl daar nog niets staat
ingevuld. Dit brengt onze ZFW over naar
de commandoregel onderin en door nog
een keer op 3L te drukken wordt het
ingevoerd in de FMC. Hier wordt dus
gedaan alsof de piloot de waarde invoert
vanaf de loadsheet die door de dispat-
cher werd verstrekt. Het invoeren van

In het artikel in de PC-Pilot is gekozen
voor de HON1R departure van baan
23R. Die is nu SANB1R geworden.

De BNN4A arrival op Londen Heathrow. De performance initialisation pagina is
afgewerkt.

De take-off reference pagina met de
performance speeds.



onze Gross Weight bij 1L gaat automa-
tisch omdat de FMC simpelweg het ge-
wicht van de geladen brandstof optelt bij
de ZFW zonder dat de piloot daar aan te
pas komt. Voer bij 4L een reservewaar-
de in van 4 (4000lb indien het vliegtuig
berekening in lbs heeft of anders een 2
als de berekeningen metrische tonnen
zijn). Dit zorgt voor een waarschuwing
als de FMC berekent dat het vliegtuig op
Heathrow arriveert met brandstof bene-
den deze waarde. Wij hebben voldoende
brandstof aan boord om dit probleem te
voorkomen.
Voer een kruishoogte van 190 in op 1R.
Dit maakt het de FMC mogelijk een ver-
ticaal profiel te maken voor onze vlucht
voor een gekozen hoogte van 19.000ft.
Dit is de ook in de werkelijkheid bij
voorkeur gevlogen hoogte op deze rou-
te. We gaan ons niet bemoeien met
wind op kruishoogte en temperaturen in
deze fase dus we hoeven alleen maar de
transition height te zetten op 6.000ft bij
toets 5R en de cost index op 80 bij
LSK5L. De cost index, een waarde tus-
sen 0 en 200 bepaalt de brandstofeco-
nomie van de vlucht. Hoe hoger de
waarde van de cost index hoe sneller de
vlucht zal zijn maar wel ten koste van

een hoger brandstofverbruik. Niet ver-
bazend dat luchtvaartmaatschappijen
deze cost index laag proberen te hou-
den. Omdat wij gratis vliegen kunnen
wij kiezen voor een goede compromis
tussen economie en prestatie.

Belangrijke vluchtgegevens

Selecteer bij 6R de prompt voor de N1
limieten. Dat brengt ons naar de ‘limi-
ting’ pagina’s voor power tijdens de ver-
schillende fases van de vlucht. Het
voorstel is om deze pagina niet te ver-
anderen en de defaults erin te laten en
dan nog een keer op 6R te drukken tot-
dat we op de TAKEOFF REF pagina zijn.
Hier kunnen we de flaps op 5 graden
zetten, wat de door ons gekozen depar-
ture configuratie is, door bij 1L 5 in te
vullen. Klik op 3L twee keer achter el-
kaar waardoor automatisch de centre of
gravity wordt bepaald en de take-off
elevator trim voor het vliegtuig. Je kunt
het beste het vliegtuig trimmen naar de
waarden opgegeven in de FMC meteen
op dit moment zodat het niet vergeten
wordt want deze waarde is kritsch voor
een veilige start. Rechts bovenin worden
de cijfers voor Vr, V1 and V2 gegeven
die kunnen worden bevestigd door op de
respectievelijke toetsen ernaast te druk-
ken. Vr staat voor het punt in de take-
off dat we ervoor moeten gaan omdat er
niet meer voldoende baanlengte is voor
een veilig afbreken van de start. Vr is
het punt dat we de stuurknuppel naar
achteren trekken en roteren om airborne
te raken. V2 geeft ons de veilige initial
climb speed waar de klim kan worden
doorgezet ook indien een van de moto-
ren zou uitvallen. Zet de waarde V2 in
het speedvenster van het autopilotpa-
neel, in de Mode Control Panel (MCP). Je
moet ook de heading afstellen op 233
om op te lijnen met de runway en zet de
hoogte op 19.000ft. Dit maakt de auto-
pilot klaar om ingeschakeld te worden
kort na vertrek en zorgt ervoor dat de
Flight Director onze aanvankelijke klim-

snelheid zal volgen.
De FMC is nu helemaal klaar voor de
vlucht. Een snelle check op de progress
pagina (PROG) geeft ons onze te ver-
wachten aankomsttijd in Londen, de
verwachte hoeveelheid brandstof bij
aankomst en informatie over de eerste
twee waypoints meteen na take-off.

Check de cabinedruk.

Nu moet je nog aandacht geven aan de
druksectie op het overhead panel en
moet je de kruishoogte op 19.000 zetten
en de hoogte van de landingsbaan op
100. Dit maakt het het vliegtuig moge-
lijk de luchtdruk op de juiste waarde
voor de kruishoogte van 19.000ft te
brengen en daarna weer terug te bren-
gen tot de landingshoogte van London
Heathrow tijdens de afdaling. Dit is van
het grootse belang om het juiste percen-
tage aan zuurstof te handhaven en de
cabine op de juiste druk.
Voor deze proefvlucht is het beter om
het weer uit te zetten teneinde niet ge-
confronteerd te worden met ongewenste
afwijkingen. Maar als je gebruik maakt
van real world weather wees er dan op

voorbereid dat dit een wijziging kan op-
leveren in de baan van vertrek en van
aankomst hetgeen neerkomt op een
volledige verandering van het vluchtplan
in de FMC! Kies voor hectopascals op de
barometrische luchtdruk-klok op het
instumentenpaneel om volgens UK
standards te vliegen en druk op je toet-
senbord op B. Drukken op B zorgt er-
voor dat de luchtdruk op je instrumen-
ten gelijk wordt gezet aan de heersende
luchtdruk op Manchester. Deze lucht-
druk kun je ook direct met de hand in-
stellen als je daar de voorkeur aan
geeft. Als de luchtdruk niet correct
wordt ingesteld kan dat tot gevolg heb-
ben dat het vliegtuig de hoogtes niet
correct interpreteert. Het is dus belang-
rijk.

Klaar voor de pushback

We zijn nu bijna klaar voor de pushback.
In de volgende aflevering laten we het
toestel naar achteren duwen en vliegen
de complete vlucht naar London Hea-
throw.

Dit artikel is een vertaling van het negen-
de van tien artikelen over de PMDG 737
NGX van Jane Whittaker in de PC-Pilot,
het overbekende lijfblad voor Flightsim-
mers. Het is de eerste van de laatste twee
artikelen waarin een proefvlucht wordt
gemaakt van Manchester naar London
Heathrow. Het grotere plaatwerk ont-
breekt in deze vertaling omdat een tijd-
schrift gewoon meer ruimte heeft. Wel
opgenomen zijn de afbeeldingen van pa-
nelen, FMC, klokken, enz. maar deze zijn
opnieuw gemaakt. Dat was gewoon de
betere oplossing. Nog één aflevering
hierna!

Erik.

Onze departure route wordt op het Navi-
gation Display weergegeven.


