
In de vorige aflevering stonden we
geparkeerd aan de gate met de
Boeing 737 NGX wachtend voor ver-
trek voor een korte vlucht naar Lon-
don Heathrow. Als je de vorige afle-
vering hebt gevolgd moet je pre-
flight voorbereiding nu bijna com-
pleet zijn. Voor deze vlucht wordt
de British Airways Boeing 737 ge-
bruikt maar elke andere keus uit het
NGX pakket van PMDG voldoet ook.

De laatste voorbereidingen

Nu het vliegtuig volledig geladen is en
klaar is voor de pushback checken we
nog even of de centre of gravity correct
is ingevoerd en daaruit volgend de trim
voor de take-off (het trimwiel). Een cor-
rect uittrimmen overslaan of een slecht
uitgelijnde centre of gravity heeft geleid
tot dramatische ongelukken dus deze

stap is van kritisch belang. Klikken op de
toets naast CG op de TAKEOFF INIT pa-
gina van de FMC brengt automatisch
deze waarde over van je load sheet naar
de FMC. Naast deze CG waarde vind je
de in te stellen trim en je brengt die
over naar het trimwiel. Als je ‘Show
Cockpit Tooltips’ in FSX aan hebt staan
kan je de ingestelde waarde nauwkeurig
uitlezen.
Op deze take-off reference pagina kun-
nen we ook de berekende V-speeds le-
zen. V1, Vr en V2. Klik op deze V-speeds
om ze te bevestigen. Om het nog even
te herhalen: V1 is de snelheid waarop er
onvoldoende baanlengte over is om te
stoppen indien er een probleem zou op-
treden, dus alle problemen nemen we
mee de lucht in. Vr is de rotatiesnelheid
waar we beginnen de neus van de grond
te trekken. V2 is onze take-off safety
speed, de snelheid waarmee we nog een
veilige klim kunnen doorzetten zelfs in-
dien een van de motoren zou uitvallen.
Voer de berekende V2 snelheid in het

venster van de autopilot in. Onze stan-
daard klimsnelheid voor het eerste stuk
is V2+10. De systeem software telt au-
tomatisch deze 10 knopen op als flight
director guidance is ingevoerd (de FD-

knoppen aan staan) gedurende de klim.
Over de flight directors gesproken, dit
moment, nog voor de pushback is het
juiste moment de flight directors in te
schakelen. De flight director aan de kant
van de co-piloot moet ook worden inge-
schakeld om het systeem correct te la-
ten functioneren. Als je dat niet doet zal
de TOGA (Take-off Go Around schake-
laar) bij de take-off niet werken!
Je kunt nu de pushback starten en de
motoren starten zoals beschreven in
eerdere artikelen. Voel je niet bezwaard
om er op dit moment een checklist bij te
pakken. Maar in dit artikel concentreren
we ons eerder op de technieken die no-
dig zijn om het vliegtuig te vliegen dan
op het strikt volgen van de airline proto-
collen. Als de pushback is afgerond ver-
geet dan niet de beide motoren aan de
electrische bussen te koppelen en ver-
bind de PACK flow met de engine bleed
persluchtbronnen. DE APU kan nu wor-
den uitgeschakeld.

Taxi out

Als je naar baan 23R van Manchester
taxiet is het een goed idee om de bestu-
ringsvlakken te testen op volledig en vrij
bewegen. De standaard taxisnelheid is
maximaal 20kts voor de rechte stukken
en maximaal 10kts voor het bochten-
werk. Je drukt ook op de LNAV en VNAV
knoppen op de MCP. Dit zal de laterale
en verticale navigatie mode van de au-
topilot in stand-by zetten. Als beide niet
kunnen worden ingeschakeld is dit een
duidelijk signaal dat er iets fout is ge-
gaan bij het configureren van de FMC,
dus er moet gechecked worden of alle
pagina’s van de FMC correct waren afge-
rond. Het is ook aan te raden te kijken
of de remmen volledig en goed werken
door ze lichtjes aan te tippen en te zien
of er meteen een vermindering van snel-
heid is. Selecteer flaps 5 wat de gekozen
take-off setting is.

De Manchester Shuttle

Mistig op Manchester

Het overhead panel is nu helemaal inge-
steld voor de vlucht en wordt niet, met
uitzondering van de lichten, veranderd
tot  na de touchdown.



De theorie wordt in praktijk gebracht.

Als je de baan op draait kom je tot een
volledige stop. En houd je het toestel op
de voetremmen om daarna het vermo-
gen van de motoren naar 70% N1 te
brengen. Het doel van dit op toeren la-
ten komen is om zeker te zijn dat beide
motoren compleet synchroon lopen. Als
een van de motoren achterblijft in ver-
mogen kan dit leiden tot catastrofale
afwijkingen en van de baan raken, dus
het is belangrijk te constateren of beide
motoren normaal draaien en een sym-
metrisch vermogen leveren. Je kunt nu
de gashendels naar vol draaien, de rem-
men loslaten en op de TOGA knop druk-
ken. Voor het gemak heeft PMDG een
verborgen ‘clickspot’ ingebouwd op de
linker benedenhoek van het MCP (zie
rode ovaal hierboven) die het indrukken
van de TOGA knop simuleert. Kom op
snelheid op de runway en houdt de mid-
dellijn zo goed mogelijk aan met gebruik
van je roer indien nodig. Eén hand moet
op de stuurknuppel liggen en de andere
hand op de gashendels. Op deze manier,

mocht er zich een noodsituatie voor-
doen, kan heel snel het gas naar idle
worden teruggebracht. Bij V1 behoren
beide handen op de stuurknuppel te lig-
gen. Je hebt nu geen keus meer. De
start moet worden doorgezet en je moet
dus take-off power blijven geven. Als
het vliegtuig Vr bereikt breng je de neus
langzaam van de grond en roteer je het
toestel de lucht in.

Het eerste gedeelte van de climb-out

Als het toestel eenmaal veilig in de lucht
is en de verticale snelheidsindicator een
positieve klimwaarde aangeeft ga je
door en trekt je het landingsgestel in. Je
moet nu het kruishaar van de flight di-
rector in de PFD volgen. De horizontale
streep van de flight director geeft de
gewenste pitch aan voor dat gedeelte
van de vlucht terwijl de verticale streep
je geleiding is voor je laterale navigatie.
Als beide lijnen gecentreerd staan en zo
een perfect kruis vormen dan is het
vliegtuig op koers met de juiste neus-
stand. Stuur eventueel met de hand bij
om de flight director lijnen precies goed
te krijgen. Als acceleration hight (de
hoogte dat het vliegtuig moet gaan ver-
snellen) is bereikt gaat de horizontale
lijn zakken en dit dien je ook met de
hand te volgen. Het minder steile klim-
pad stelt het vliegtuig in staat te ver-
snellen naar climb speed. Houd de
flapmarkeringen op het snelheidslint van
het primary flight display goed in de
gaten en trek de flaps in volgens het
schema dat hier wordt gegeven. Als de
snelheid door de markering 1 gaat trek

dan de flaps in naar 1 en als de marke-
ring UP wordt bereikt trek ze dan volle-
dig in. Je vliegt nu op de flight director
nog zonder dat je de autopilot hebt in-
geschakeld. Je kunt nu die autopilot in-
schakelen maar je kunt ook gewoon op
de hand blijven doorvliegen en dan op
de flight director. En dat is wat vele
flight simmers nog niet weten, dat de
flight director je correcte geleiding blijft
leveren gebaseerd op de ingestelde au-
topilot modus ook met de autopilot niet
ingeschakeld. We kunnen eventueel ge-
woon doorgaan met achter de verticale
en horizontale lijn van de FD aan te vlie-
gen helemaal tot Londen Heathrow. Ge-
woon ervoor zorgen dat het kruishaar
steeds goed in het midden staat. Het is
natuurlijk verstandiger de autopilot in te
schakelen op acceleration hoogte om de
workload te verminderen.
Je hebt natuurlijk gezien dat er een be-
hoorlijk scherpe bocht naar links is en
het zal niet moeilijk zijn deze bocht veel
te ruim te nemen als je de autopilot ge-
woon zijn werk laat doen zonder ingrij-

pen. Door op de Speed Intervention
knop te drukken (meteen onder de
VNAV-knop) met VNAV ingeschakeld
kunnen we de door de FMC bepaalde
snelheid van 250kts overrulen. Druk
eenvoudig op Speed Intervention en
draai de snelheid naar 210kts in het
speed venster (of wat eventueel je
‘schone’ snelheid is gebaseerd op het
gewicht van het vliegtuig). Deze 40kts
minder maakt een enorm verschil in het
netjes en soepel vliegen van een scher-
pe bocht. ATC zal je daar dankbaar voor
zijn maar ook je passagiers die op deze
manier hun comfort niet hoeven op te
offeren. Eenmaal de bocht om en op een
directe koers naar het Honiley baken
(HON), door nog een keer op de Speed
Intervention knop te drukken, wordt de
autothrottle snelheid van 250kts weer
automatisch ingevoerd. Boven de
10.000ft gaat het toestel automatisch
versnellen in de klim naar onze doel-
kruissnelheid. Als het vliegtuig recht
trekt op 19.000ft zal de kruissnelheid
bereikt zijn, met het vliegtuig voldoende
vermogen leverend om de kruissnelheid
te handhaven.

De autopilot is klaar voor vertrek en V2 is in het speed venster gezet, de heading
van de baan is ingevoerd en de kruishoogte staat in het altitude venster. De click-
spot voor TOGA zit links beneden op het paneel.

We gebruiken speed intervention om te
voorkomen dat het vliegtuig veel te ver
van de route afwijkt bij de scherpe
bochten van de route bij Manchester
vandaan.

Flaps 5 is de meest gebruikte flapzetting
voor take-off bij veel airlines.

Dit artikel is een vertaling van het
tiende en laatste artikel over de
PMDG 737 NGX van Jane Whittaker
in de PC-Pilot, het overbekende lijf-
blad voor Flightsimmers. Het is het
tweede deel van een proefvlucht van
Manchester naar London Heathrow.
Het grotere plaatwerk ontbreekt in
deze vertaling omdat een tijdschrift
gewoon meer ruimte heeft. Wel opge-
nomen zijn de afbeeldingen van pane-
len, FMC, klokken, enz. maar deze
zijn opnieuw gemaakt. Dat was ge-
woon de betere oplossing. En hierna
is het over!

Erik.



Voorbereiding voor de afdaling

Er is maar weinig tijd om achterover te
leunen en van het uitzicht daar beneden
te genieten want er zitten slechts een
paar minuten na Top of Climb (T/C)
voordat het toestel moet gaan afdalen
naar Londen toe. Draai het altitude ven-
ster terug naar 2500ft wat onze ILS op-
pak-hoogte is op Heathrow en breng het
gas terug naar idle.
Het vliegtuig begint niet meteen aan de
afdaling naar deze hoogte. Wat we in
wezen doen is VNAV toestaan te gaan
afdalen naar de final approach hoogte
maar met inachtneming van enig voor-
schrift over een minimum op het laatste
stuk van die route. Feitelijk zeggen we:
‘Je kunt gaan afdalen als je er klaar voor
bent, behoudt hoogte op punten waar
een restrictie geldt maar ga beslist niet
lager dan 2500ft.’ Je moet het altitude
venster dus zien als een hoogtebarrière
beneden welke het toestel niet mag ko-
men zolang we op VNAV vliegen.

De aankomst

Er zijn vele, vele manieren waarop de
autopilot gebruikt kan worden in de af-

daling, waarbij verschillende modi ge-
bruikt kunnen worden afhankelijk van de
eisen die bemanning en ATC stellen,
maar een van de meest fascinerende is
een full VNAV approach. Wanneer je
afdaalt houdt dan de kist in VNAV mo-
dus. Als je beneden de 10.000ft komt
vermindert het toestel automatisch
vaart tot 240kts. Bij 7000ft zet je de
flaps uit naar 1. Een hele slimme truc in
de 737 software, die je in geen van de
andere Boeing series kunt vinden, is dat
je de flaps verder kunt uitzetten in de
VNAV modus en dat dan het systeem
het toestel automatisch vaart laat ver-
minderen tot de bijpassende snelheid.
Dus als we de eerste fase van de flaps-
stand invoeren neemt de snelheid van-
zelf af tot de doelsnelheid van die
flapsstand.
Nu moet je beide navigatieradio’s af-
stemmen op de ILS-frequentie van baan
27R op Heathrow (110.30 in beide NAV
ontvangers en een koers van 271 in bei-
de course vensters). Druk op INIT REF
in de CDU om de approach speed voor
flaps 30 te bevestigen. Als de bocht naar
de landingsbaan in je navigatiescherm
verschijnt geef je flaps 5. Dan brengt
het vliegtuig de snelheid wederom terug

tot de bijbehorende snelheid zonder dat
de piloot hoeft in te grijpen. Druk dan
op de APP knop op het MCP om het
vliegtuig te laten weten dat wij de ILS
willen oppakken. Het vliegtuig gaat een
bocht maken en pakt de ILS op. VNAV
wordt dan meteen losgekoppeld omdat
het toestel in de approach modus is ge-
zet. Als de boven ons liggende glideslo-
pe het toestel steeds dichter begint te
naderen zet je het landingsgestel uit en
geeft flaps 15. Je moet het vliegtuig nu
terugnemen tot de in de FMC opgegeven
snelheid plus 5kts (in het speedvenster
invoeren). Druk op de tweede autopilot-
knop zodat in beide het lampje brandt.
En je moet de speedbrakes op standby
zetten (Shift-/). Het toestel is nu klaar
voor een volledig automatische landing
op Heathrow. Interessant om te weten
dat dit de enige snelheidscorrectie is bij
een automatische landing die wij met de
hand invoeren. Als we op de hand zou-
den landen zouden we landingssnelhe-
den moeten bepalen waarbij we gebruik
maken van een formule gebaseerd op de
heersende wind, waaraan een factor
toegevoegd moet worden die bestaat uit
de helft van de wind rechtstreeks van
voren vermeerderd met de complete
kracht van windvlagen tot een maximum
van 20kts boven de in de FMC ingestel-
de Vref snelheid (of de door flapsstand
beperkte snelheid minus 5 knopen), die
we hebben ingevuld (bevestigd) op de
approach speed pagina in de FMC. (Yes
this is the real world, Erik). Bij een auto-
matische landing zijn deze berekeningen
niet nodig omdat de autothrottle alle
noodzakelijke aanpassingen voor wind
voor zijn rekening neemt tijdens de gli-
deslope.
Als je beneden 500ft komt check dan of
het vliegtuig volledig stabiel in de nade-
ring ligt met zowel de correcte snelheid
als op koers voor de ILS en laat het
vliegtuig zelf de daling naar de baan
uitvoeren. De flare wordt automatisch
ingezet vlak voor de touchdown en gelij-
delijk wordt zo de landing uitgevoerd.

Maar een autoland geeft toch meestal
een hardere touchdown, gezien vanuit
het standpunt van comfort, dan een
touchdown op de hand door een goede
piloot. En dit is met opzet zo gepro-
grammeerd omdat een ferme touch-
down precies op de juiste plek beter is
dan een heel vriendelijke landing buiten
de geplande zone.
Haal de snelheid eruit met de remmen
en met reverse thrust. Eenmaal op
60kts haal je de thrust reversers weer
uit hun positie door de gashendels een
tikje naar voren te geven (die stonden al
sinds het begin van de afdaling op idle)
en haal de snelheid er verder uit met de
voetremmen. Als je de baan afdraait en
op weg gaat naar de gates gaan de flaps
weer omhoog en start je de APU op
voordat je de gate hebt bereikt. In deze
laatste twee artikelen kwam alles wat in
eerdere afleveringen is verteld tezamen
en wordt het dus tijd om zo langzamer-
hand te gaan overstappen naar de 777.

Of misschien toch eerst maar een beetje
oefenen met de 737.

Bij een dergelijke korte vlucht zijn zowel
top of climb (T/C) als top of decent
(T/D) tegelijk in beeld, evenals het punt
van vaart verminderen (DECEL).

Druk op de knop naast 122kts van flaps
30, waarmee de Vref in het snelheidslint
komt. Dit zijn overigens de approach
speeds van de 737-600

Automatische deceleration punten en de
track naar 27R


