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In dit hoofdstuk geeft Nick Peterson, verantwoordelijk voor het ontwerp van de Flight Dyna-
mics waardevolle tips en uitleg voor het goed functioneren van de Avro RJ serie.

Deze flying tips zijn ondergebracht onder de volgende hoofdpunten:

-  Cold & Dark startup

-  Pre-Flight

-  Motoren opstarten en taxiën

-  Take-off en eerste klim

-  Klim, Cruise en Afdaling

-  Nadering en landing

-  Na de landing  / Parking

-  Shutdown

Deze handelingen zijn samengesteld na vele gesprekken met echte piloten van de Avro RJ en
Bae146.
Nick heeft persoonlijk nooit gevlogen met de 146 (wel als observator in de jumpseat) maar
zijn ervaring als beroepsmatige airliner piloot bestaat uit de A319, A320, A321, B757-200,
B767-300ER, EMB-145, SF340 en J-31.
Uit deze ervaring komt natuurlijk een fundamenteeel begrijpen en ook kunnen vertalen voort
van de operating technieken die je voor het vliegen van de Ultimate 146 Collection nodig
hebt.

Voordat we ons in de details gaan verdiepen laten we eerst even de ‘universele muis-klik filo-
sofie’ doornemen.
Door de gehele cockpit heen zul je steeds deze ‘links/rechts-klik filosofie’ tegenkomen. Een
linkermuisklik verminderd altijd de waarde van de schakelaar-positie, een rechtermuisklik
vermeerdert altijd de waarde van de positie.
Je zult er snel aan gewend raken.
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Cold & Dark Startup
Als je het vliegtuig hebt geladen zal het altijd klaar voor vertrek zijn. Wanneer je een volledi-
ge startup wilt doen doen moet je het eerst terugbrengen in de ‘Cold & Dark’ conditie. Dit
noemen we een kompleet ‘Unpowered Flightdeck’ (geen enkel paneel is verbonden met een
energieleverancier).
In de Ultimate 146 Collection zijn er twee mogelijkheden om het toestel in deze conditie te
brengen.

Option 1)
Ga naar je Flight Simulator hoofdfolder. Open de map qw146.cfg in de QualityWings folder
met bijvoorbeeld Notepad en voeg de volgende tekstregel toe:
PanelState=01_Cold_And_Dark.PNL
Op deze manier wordt elke keer het Cold & Dark panel geladen wanneer je het vliegtuig laadt.

Option 2)
Open de FMS door gebruik van de ‘FMC’ Simicon, door op Shift+6 te drukken of ga naar de
FMS (=FMC) in de virtuele Cockpit. Het eerste wat je ziet is de INIT REF pagina als je op
INDEX hebt gedrukt. Volg de instucties hieronder teneinde handmatig de Cold & Dark panel-
state te laden.
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De FMC opent met de IDENT pagina. Druk op INDEX

Op de INDEX pagina druk op LOAD PNL

Op de PANEL pagina druk op COLD_AND_DARK.PNL
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Stap 1 - Zet de Battery aan.

Zet de battery aan op je voorste Overhead Panel. In de 2D cockpit kan je die vinden onder de ‘OH1’
Simicon of door op SHIFT+2 te drukken.
TIP: Je kunt makkelijk navigeren door het 2D Overhead Panels door gebruik te maken van de kleine
pijl in de rechter bovenhoek.
Het vliegtuig is nu voorzien van een energiebron op het niveau van noodvoorziening. Je ziet verschil-
lende lampjes gaan branden en hoort een drietonig ‘gong’-signaal. Om dat geluid uit te zetten druk je
op de oranje flikkerende knop vlak onder de bovenrand van het instrumentenpaneel voor je.

http://qwsim.com
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Overtuig je ervan dat de Standby Inverter en Standby Generator schakelaars in de ARM positie staan.

Op dit moment hoor je ook je navigatielichten aan te doen (achterste Overhead Panel. Simicon: ‘OH2’
/ SHIFT+3) en de flightdeck (lees: de cockpitpanelen) emergengy lichten. Je kunt de betreffende scha-
kelaars op de afbeelding hieronder vinden.
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Stap 2 - Start de APU

De Battery alleen zat niet voldoende energy kunnen leveren om de motoren te starten en alle syste-
men te laten werken. We kunnen of een Ground Power Unit aan het vliegtuig aansluiten, of de Auxilia-
ry Power Unit in de staart van de Avro RJ gebruiken.

Voordat je de APU opstart overtuig je ervan dat je de left inner brandstof pomp hebt ingeschakeld om
brandstof naar de APU te voeren.

Zet daarna de APU START / STOP schakelaar op START. Je zult spoedig de RPM (toerenteller) en EGT
(exhaust Gas Temperature) zien stijgen. Als je het zijraam hebt opengezet of de Simulator op een view
van buiten hebt gezet, kun je de APU ook horen opstarten.

Na ongeveer 27 seconden zie je een groene indicatielampje aangaan.

De APU loopt nu en is klaar om je vliegtuig van energie te voorzien.

Als je een GPU (Ground Power Unit) wilt ge-
bruiken, moet je deze via het QualityWings Con-
trol Panel aansluiten.

Zet je Parking Brakes aan wanneer je dit doet.

Wanneer de GPU is aangesloten zet je de EXT AC
schakelaar aan op het voorste Overhead Panel
om zo het vliegtuig van energie te voorzien.
Als je van deze voorziening gebruik maakt kan je
Stap 3 op de volgende pagina overslaan.
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De APU draait maar levert nog geen energie aan het toestel. Laten we dit veranderen.

Stap 3 - Verbindt de APU generator.

Klik met de rechtermuisknop op de APU GEN schakelaar zodat deze van OFF/RESET naar OFFLINE
gaat. Dit verbindt de generator aandrijving aan de APU.

Kijk nu naar de twee metertjes aangegeven hierboven om de APU power output te checken. De wijzers
moeten in het groene vlak staan.

Alles oké? Klik dan weer met de rechtermuisknop op de APU GEN schakelaar om de APU Generator
definitief aan het electrische systeem van het vliegtuig te koppelen.
Je zult dan een soort ‘clack’-geluid horen als de verbindingsschakelaar zich sluit en je hoort het geluid
van koelingventilatoren van de verschillende systemen.

Als je in de cockpit rondkijkt zie je dat de schermen nog steeds uit staan. Maak je geen zorgen. Dat
komt allemaal aan de beurt in Stap 4.

http://qwsim.com
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Stap 4 - Zet spanning op de Avionics (de klokken) en zet de Antiskid & Liftspoiler systemen in wer-
king.

Meteen boven je hoofd op het achterste Overhead Panel vind je flink wat schakelaars voor Avionics,
Antiskid en het Liftspoiler Systeem. Zet alle aangegeven schakelaars op ON, zoals hierboven aangege-
ven.

Als je de AVIONICS MASTER schakelaars hebt omgezet zie je de schermen tot leven komen. Je ziet dat
dit even tijd kost omdat we hier te doen hebben met CTR schermen.
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Stap 5 - Het Inertial Reference System oplijnen.

Het inertial Reference System (IRS) vertelt ons waar onze kist zich op dit moment bevindt. Zolang dit
systeem nog niet actief is zul je nog geen kunstmatige horizon zien op het Primary Flight Display (PFD)
en ook geen navigatiegegevens op het Navigation Display (ND).

Om het IRS syteem in te schakelen ga je naar het IRS Paneel rechts van de First Officer’ en schakel je
twee draaiknoppen zoals hierboven aangegeven naar de stand NAV. Het systeem heeft ongeveer 10
seconden nodig om op te lijnen klaar voor gebruik. Je kunt deze tijd aanpassen in de qw146.cfg file. In
de 2D cockpit zijn de IRS schakelaars bereikbaar door het AUDIO Paneel te openen door het ‘AUDIO’of
‘IRS’ Simicon aan te klikken of door op SHIFT+7 te drukken.

Belangrijk: Verplaats het vliegtuig niet tijdens het oplijnen van de IRS.

http://qwsim.com
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Pre-Flight - Het programmeren van de ‘Box’ (FMC).

Ik geef een korte uitleg hoe je de FMC (soms ook wel BOX genoemd) voor een specifieke vlucht pro-
grammeert.

Vandaag gaan we een Avro RJ70 vliegen op een vlucht van Boston Logan (KBOS) naar Buffalo (KBUF),
New York. De vluchtgegevens zijn als volgt:

Route: KBOS-SYR-ROC-EHMAN-KBUF
Hoogte: FL280
Afstand: 348NM
Brandstof: 4700 KGS (10500 LBS)

Vertrekkend van runway 4L op de Logan 6 departure en aankomst in Buffalo op runway 23.
Eerst moeten we de brandstof laden van de Dispatcher.

BRANDSTOFPLANNING

De hoeveelheid brandstof is slechts de hoeveelheid brandstof nodig voor de te vliegen afstand.
Zoals bij elk ander vluchtplan in de werkelijkheid moet je brandstof toevoegen voor taxiën, hol-
ding, alternatieve luchthaven en minimale reservebrandstof (30 of 45 minuten afhankelijk van de
voorschriften ter plekke) TOEGEVOEGD aan de hoeveelheid die je brandstofplanner opgeeft.

Bijvoorbeeld:

Brandstofverbruik (Dispatcher fuel): 2800 kgs (afstandsafhankelijk)
Taxi brandstof:    180 kgs
Uitwijkhaven indien nodig:   2000 kgs per uur
Minimum reserve ten minste:  1700 kgs
Extra voor vertraging of holding:  2000 kgs per uur

Dus als minimum zonder uitwijkluchthaven moet je voor deze vlucht: 4700KGS (afgerond) laden.

Wanneer je de kist gaat beladen zal de hoeveelheid brandstof gespecificeerd in de QW Dispatcher au-
tomatisch worden geladen. Dit kun je zien door een bericht in de FMC commandoregel (onderin het
scherm). Klik de melding in de commandoregel daarna weer weg met CLR.

Indien je dit bericht niet ziet kun je de brandstof handmatig laden door de volgende stappen:

1.  Druk op de INIT REF knop in de linker bovenhoek van de FMS

2.  Druk LSK 6L (Line Select Key Links 6) om naar de INDEX pagina te komen.

3.  Druk weer op LSK 6L om de brandstof te laden (de ‘<LOAD FUEL’ invoeging op het scherm)

http://qwsim.com
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We gaan nu onze route inbrengen. Druk op de RTE toets.
Voer de DEP en ARR luchthaven vierletterige ICAO codes in. In ons geval dus KBOS en KBUF.

Selecteer nu de baan van vertrek en de SID. Druk hiertoe op de DEP / ARR toets.

Selecteer DEP (LSK 1L) en kies dan runway 04L. De FMS zal automatisch de SIDS uitfilteren beschik-
baar voor de gekozen baan. Kies de SID LOGAN6

http://qwsim.com
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Ga nu terug naar de RTE pagina. Je ziet dat LOGAN6 is ingevoerd als een route naar het laatste
waypoint van de SID. In dit geval is dat HD036.

Het volgende waypoint is SYR. Type SYR eenvoudigweg in de commandoregel onderin je scherm en
voeg het in na het laatste waypoint van je route. In dit geval moet je dus LSK 5R indrukken.

We zijn aan het einde van de pagina. Je hebt waarschijnlijk opgemerkt dat in de rechterbovenhoek van
het scherm  de paginaweergave is veranderd van 1/1 naar 1/2. Je kunt nu kiezen tussen pagina 1 en 2
met de PRV / NXT toets in de linker benedenhoek van bovenstaande afbeelding.

http://qwsim.com
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Voeg de waypoints ROC en EHMAN in op pagina 2 op dezelfde manier.

Ga weer terug naar de DEP/ARR pagina en klik op LSK 2R om naar de pagina met arrivals te komen.

Kies voor ILS23. Selecteer geen transition behalve wanneer dit op het ATC vluchtplan is aangegeven.

http://qwsim.com
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Druk dan op INIT REF. Verifieer of de hoeveelheid brandstof overeen komt met wat je hebt geladen.
Check ook  de Zero Fuel Weight (gewicht exclusief brandstof) en Gross Weight (totaalgewicht). Deze
moeten overeen komen met je geplande takeoff gewicht en de GW wordt gebruikt om je takeoff V-
speeds in te stellen. Voer reserve brandstof in (dit is het punt waarop je gewaarschuwd moet worden
voor weinig brandstof), in dit geval 1,7 (17000KGS). Check de kruishoogte van FL280 of voer FL280 in
via de commandoregel indien die nog niet op het scherm staat:

Druk nu op de VNAV toets. Voer een CLB speed (klimsnelheid) in van 270/.70M. Deze snelheid zal va-
riëren met company policy of andere factoren, zoals kopwind/staartwind. Normaal gesproken is een
klimsnelheid 270-280kts transition naar climb van Mach .65-.70 correct:

Klik NXT om naar de CRZ pagina te gaan in dit VNAV-gedeelte. Voer nog een keer 270/.70M in. Dezelf-
de snelheid als bij CLB voldoet prima voor cruise.

Klik NXT om naar DES (afdaling) te gaan. Voer nogmaals 270/.70M in:

http://qwsim.com
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Druk op PROG. Check of de afstand tot KBUF klopt met het vluchtplan. Er kunnen kleine verschillen
zijn doordat een SID of STAR mijlen toevoegt. Wat we niet willen zijn aanzienlijke verschillen.

Kies dan als laatste stap de LEGS pagina. Met de FORMAT knop op het EFIS instelpaneel (Electronic
Flight Instruments System) stel je in op PLAN. Druk op LSK 6R (STEPS) om met stappen door het
vluchtplan te gaan op de map display en te kijken of alles klopt. Let op bepaalde hoogtebeperkingen
die deel uitmaken van de SID bij het opstijgen. Als dat zo is dan is het een goed idee deze hoogte in
het altitudevenster van de MCP  in te voeren. In dit geval heeft de LOGAN6 geen beperkingen.

http://qwsim.com
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Als je een route discontinuity (DISCO), oftewel een ‘gat’ in je route tegenkomt selecteer dan het way-
point onder de disco, waardoor deze in de commandoregel onderin het scherm verschijnt. Klik daarna
op de toets naast de disco. Na elke verandering moet je EXEC aanklikken. Om de FMC deze verande-
ring te laten accepteren. Je hebt dus altijd even bedenktijd voordat je het in werking stelt.

Dat is het dan! De route is opgezet en je bent klaar om te vertrekken. Je kunt nu het beste of de LEGS
of de VNAV pagina op de FMC selecteren om de takeoff en klim goed te kunnen volgen. Daarna over-
gaan naar de PROG pagina is een goede keus.

http://qwsim.com
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Pre-Flight - Het Thrust Rating Panel (instelling van je gas, de hoeveelheid kracht die de motoren moe-
ten leveren).

Een belangrijke voorziening in de Avro RJ is het Thrust Rating Panel (TRP). Als eerste moeten we het
gewenste takeoff niveau instellen. Hebben we full power nodig voor takeoff? Kunnen we met minder
toe en zo brandstof besparen?

Klik op de meest linkse knop om heen en weer te switchen tussen maximale of gereduceerde takeoff
thrust.

Rechtermuisklik nu op de buitenste ring om naar de TEMP mode te gaan. Hiermee stel je de buiten-
temperatuur in. Bij het opstarten van FSX wordt de bestaande buitentemperatuur automatisch inge-
voerd. Die kun je hier handmatig verstellen indien je dat wilt. Dat kan voor komen.

http://qwsim.com
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Op de TRP kun je nog meer instellen dan alleen de takeoff thrust. Je kunt ook de relevante snelheden
voor de takeoff en initial climb (begin van de klim) invoeren. Roteer de buitenste ring naar V1 en klik
op het middengedeelte van de knop om de snelheid aan te passen. De V1-speed zal in magenta ver-
schijnen op de speedtape (snelheidslint) van je PFD (Primary Flight Display).

Draai nu de buitenste knop door naar VCROSS (de V met het kruis) en zet de snelheid zoals bij VR  links
op de speedcard is aangegeven. De speedcard zal altijd de correcte snelheden aangeven afhankelijk
van het gewicht van het toestel.

Kies nu VDOT (met de punt) en verdraai de snelheid naar de waarde van VFTO op de speedkaart. VFTO is
de snelheid waar je je flaps moet intrekken.

http://qwsim.com
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En dan moet je ter afsluiting V2-speed ingeven in het snelheidsvenster in de MCP. Deze snelheid zul je
in lichtblauw op het snelheidslint in je Primary Flight Display zien verschijnen. VDOT en VCROSS worden
ook op het snelheidslint weergegeven met kleine symbolen.

Dit is wat je nu op je Primary Flight Display zou moeten zien:

http://qwsim.com
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Check of je ‘Attentie Fasten Seatbelts’ aan staat

Je bent nu klaar voor de Pushback!

http://qwsim.com
http://qwsim.flight1.net/forums


http://qwsim.com  Version 1.3 http://qwsim.flight1.net/forums

The Utimate 146 Collection                                                                                 23

Motoren starten en taxiën - Start your engines!

Om de ground crew te waarschuwen dat je de motoren gaar starten zet je als eerste het Beacon Light
aan. Net zoals alle lichten aan de buitenkant (uitgezonderd Landings- / Taxi-lichten), is de schakelaar
voor het Beacon Light op het achterste overhead panel rechts.

Controleer of je APU en ENGINE AIR SUPPLY units uit staan evenals de beide packs. Je hebt de pers-
lucht te hard nodig voor het starten.

http://qwsim.com
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Teneinde engine surge (???) Te voorkomen, moet het ijsprefentie systeem voor de motoren worden
ingeschakeld. Als je deze stap overslaat heeft de Avro een geautomatiseerd systeem dat ijsprefentie
inschakelt als je dit vergeet.

Schakel eerst alle vier brandstofpompen in. Verstel dan de draaiknop op het startpaneel naar de motor
die je wilt starten, in dit geval dus engine 1. Zet de  START MASTER op ON.

http://qwsim.com
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Zet nu de engine startmotor in werking. Klik op de ENGINE scahkelaar. Die gaat naar Sart positie en de
motor begint rond te draaien.

Kijk nu naar je main panel en throttle quadrant.

Kijk naar de primary engine display. Bij ongeveer 10% N2, rechtermuisklik  de fuel-cutoff schakelaar
op de thrusthendel van de betreffende motor. De thrusthendel gaat daardoor naar IDLE waardoor
brandstof wordt ingevoerd. Onsteking zal plaats vinden bij ongeveer 20% N2.

http://qwsim.com
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Bij 40% N2 gaat het groene STARTER OPERATING verklikkerlampje op het voorste overhead panel uit.
De motor komt op toeren tot thrust idle.
Herhaal deze stapen voor de andere motoren.

Het is tijd om de generators van de motoren aan het electrische systeem van het toestel te koppelen.
Nadat je gechecked hebt of de power van de generators 1 en 4 in orde is (net zoals bij de APU genera-
tor in stap 3) zet de GEN1 en GEN4 op ON. De APU GEN schakelaar kan naar OFF/RESET.

Schakel de ijsprefentie in. Dat is inclusief voorruit verwarming en pitot verwarming.

http://qwsim.com
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Schakel de door de motoren aangedreven hydraulische pompen in, alsmede de AC Pomp en de Power
Transfer Unit (PTU). Zet de BRAKE FANS schakelaar naar AUTO.

En als laatste schakel je Engine Air Supply op motor 4 (ENG AIR 4) in. Dit zal zorgen voor de noodza-
kelijke perslucht om de drukcabine op het juiste peil te houden.
Schakel dan APU AIR naar ON en schakel de packs in. De APU levert nu perslucht aan de packs nodig
voor het functioneren van de airconditioning.
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Als je klaar bent en het vliegtuig is ‘clear’ schakel dan je taxilichten in. In het 2D Paneel kun je of het
voorste overhead paneel gebruiken of je klikt op het bovenste gedeelte van de middenraamstijl om het
lichtenpaneel te openen.

Wij hebben nogal wat werk gestoken in een zo realistisch mogelijk taxigedrag bij dit product. Slechts
een heel klein beetje thrust is nodig om in beweging te komen. Een juiste thrust setting om op gang te
komen is tussen 30% en 35% N1.

Gebruik het taxiën om alle flight instrumenten na te lopen, de trim (meestal rond 3.0-3.5 voor een flap
setting van 18 takeoff), de flaps en je MCP instellingen (snelheid, hoogte).
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Takeoff en begin van de klim

We bespreken hier het basis takeoff en departure profiel for de Ultimate 146 Collection,

Het maakt niet uit welke serie je vliegt, het profiel en de technieken zijn gelijk voor alle modellen.
De standaard takeoff flap setting is 18 graden oftewel in het eerste slot.
Voor korte banen (minder dan 6500ft) wordt flaps 30 aanbevolen. Bij hoog gewicht, speciaal bij de
RJ100 / 146-300 zal flaps 30 nodig zijn bij baanlengtes van meer dan 6500ft.
Takeoff performance is gecompliceerd en elke baan heeft zijn eigen terrein en obstakels en daardoor is
het onmogelijk om precies kloppende takeof performance gegevens te leveren. Hieronder overall gege-
vens die in het algemeen goed werken.

Als de gewenste flapsetting voor vertrek is gekozen check dan goed dat de juiste Vspeeds zijn gekozen
gebaseerd op de ingestelde flapsetting. Flaps 18 zal aanzienlijk hogere snelheden opleveren dan flaps
30. Daardoor zal flaps 18 een langere ground roll nodig hebben maar door de hogere snelheid/minder
drag(luchtweerstand)-configuratie zal een betere climb performance gehaald worden. Daartegenover
zal flaps 30 minder grond nodig hebben maar zal een lagere climb gradient gehaald worden. De trim
setting zal ook verschillend zijn voor de beide flap settings. Voor flaps 18 zal een trimsetting van onge-
veer 3.0 (dit is nose down trim) nodig zijn terwijl bij flaps 30 de trim op 3.5-4.0 moet staan.

TIP:
Door toevoeging van SetTakeoffTrimOnACLoad=1 aan de file qw146.cfg, zal het vliegtuig automatisch
de trim op ongeveer de juiste takeoff positie zetten.

Een andere waarde die we moeten invoeren is thrust. Er zijn in de basis twee mogelijkheden met deze
thrust: Max/TOGA en Flex. Max/TOGA. TOGA betekent: Takeoff/Go-around, altijd een hoge stand van
thrust. Max TOGA betekent de maximale thrust bij een bepaalde buitentemperatuur en een bepaalde
hoogte waarop het veld zich bevindt. Max wordt gebruikt bij korte banen en/of hoog gelegen terrein en
obstakels in het vertrekpad. Max kan gekozen worden op de TRP door op de TOGA knop te drukken
zoals hieronder aangegeven. Deze knop toggelt tussen MAX en REDU.

Flex is een gereduceerde takeoff thrust. Omdat Max slechter is voor de motoren is het beter om op te
stijgen met minder thrust indien gewicht en condities dat toestaan. Nogmaals, een flex instelling is
landingsbaan- en gewicht-afhankelijk en daardoor onmogelijk om zomaar te berekenen. MAAR we kun-
nen ook een beetje logisch nadenken bij onze keus. Wanneer we vertrekken van een 10.000ft baan in
een vlak land kunnen wij een aanzienlijke reductie van de takeoff thrust instellen.
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Hieronder een Flex selectie met een flex temperatuur van 46 graden:

Het is belangrijk je te realiseren dat, bij vertrekken met een Flex temperatuur climb N1 ook geredu-
ceerd zal worden indien we NORM climb na takeoff hebben geselecteerd. Dit kan de climb performance
op grotere hoogten beïnvloeden. Daarom, indien je een reductie hebt ingesteld, kan het gewenst zijn
de temperatuurzetting te verwijderen op de TRP indien op grotere hoogten de stijgsnelheid beneden de
1000ft per minuut komt. Moeilijk dit alles? Ja. Lees vooral pagina’s 200, 201 en 202 van de grote ma-
nual waar het Thrust Rating Panel uitgebreid wordt behandeld (nog niet vertaald).

Eerder is al iets verteld over de Vspeeds setting. In de bovenstaande afbeelding kun je zien dat we drie
speed standen hebben om op de speed tape van de PFD te zetten. Maar in feite moeten we VIER snel-
heden invoeren voor vertrek. Deze zijn: V1, Vr, V2 en VFTO. V1 is decision speed. Bij V1 kunnen wij de
start niet meer afbreken en moeten we doorgaan. V1 bepalen is afhankelijk van vele factoren zoals
lengte van de baan en staat van onderhoud. V1 kan nooit hoger zijn dan Vr (rotatie). Je kunt voor V1
en Vr dezelfde waarden invullen maar dan kan het voorkomen dat de geluidsbestanden niet correct
worden afgespeeld. V1 5kts vroeger ingesteld dan Vr is prima. V2 is de veilige snelheid waarmee nog
doorgegaan kan worden bij een motoruitval. Deze snelheid moet in het snelheidsvenster op de MCP
worden ingevoerd. En dan wordt als laatste VFTO, de snelheid waar de flaps worden ingetrokken, op
de speedtape ingebracht.

Oké, na de final checks (flaps, trim, Vspeeds, thrust settings, parking brakes off, A/T switch on, speed-
brakes closed, exterior lights on) rollen we de baan op en zijn klaar voor vertrek.

Eerst over de stand flaps 18 voor takeoff. De flaps 30 takeoff zal hetzelfde zijn als de flaps 18 behalve
in het laatste gedeelte van de takeoff. Daarover later.

Klaar voor takeoff schuif de thrust levers (gashendels) omhoog tot 50-60% N1 en wacht tot de moto-
ren op toeren zijn gekomen en zich hebben gestabiliseerd. Klik dan op TOGA op de MCP. De autothrust
zorgt voor een takeoff N1 thrust. Check je snelheid bij 80 kts om te kijken of de airspeed indication
niet hapert.

Belangrijk:

Indien je een config warning sound hoort bij het naar voren brengen van de throttles, check dan of je
takeoff configuratie wel correct is.

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan worden:
 - Flaps moeten tenminste op 18 graden staan
 - Elevator trim moet in het groene bereik staan (kijk op het throttle quadrant)
 - Airbrake moet ingetrokken zijn
 - Parking brakes off
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Op Vr (wordt afgeroepen) trek je de neus langzaam omhoog. Deze handeling doe je in ongeveer 4 se-
conden, dus langzaam. De pitch moet hierna 12 graden zijn. Bij de 146 serie is dit niet een ‘krachtpat-
ser’-performance zoals bij de B757. Je trekt de neus op naar een snelheid van V2 tot V2+20. Wanneer
je de snelheid steeds ziet toenemen is het oké om de pitch te verhogen naar 15 graden ongeveer. Je
bent natuurlijk niet vergeten het landinsgestel in te trekken. Klim met deze snelheid naar acceleration
hoogte. Er bestaan in het algemeen gesproken drie verschillende acceleration altitudes die meestal af-
hankelijk zijn van het land waar je bent. In de US is dat vrijwel altijd 1000ft AGL (Above Ground Le-
vel). In andere landen is dat 1500ft of 3000ft AGL. We gebruiken hier de meest voorzichtige instelling
voor geluidsoverlast waarbij N1 wordt gezet op 1500ft AGL. Om Climb N1 in te stellen klik je op de
CLIMB knop op de TRP.

Ga door met de klim  met V2-V2+20 tot 3000ft AGL.
Op 3000ft AGL breng je de neus naar beneden tot ongeveer 7 graden teneinde de snelheid op te voe-
ren. Bij VFTO trek je de flaps in. Onthoudt dat indien je op de hand vliegt je een ERNSTIGE nose down
pitch zult voelen en je moet de neus dus een HELEBOEL omhoog trimmen.

Dit is ook het punt waar je door je After Takeoff Checklist moet gaan. Check of de wielen omhoog zijn
en de flaps ingetrokken. Zet het Anti-Ice Systeem aan indien dit uit stond . En dan nu een specialiteit
van Avro RJ / Bae 146 series, de zogenaamde persluchtomschakeling (Bleed Change). Op de grond
leverden de motoren niet voldoende bleed air (perslucht) om de air conditioning te laten werken. We
hadden slechts ENG AIR 4 geselecteerd om de uitstromingskleppen te bedienen zodat de Packs door de
APU van perslucht werden voorzien. Nu kunnen de motoren dit overnemen. Schakel alle vier ENG AIR
schakelaars. Dan kan de APU AIR schakelaar naar OFF en check of de Packs schakelaars in de ON stand
staan. Je kunt nu de APU uit zetten en dan heb je de After Takeoff Checklist afgewerkt.
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Accelereer door tot 250 kts. Je kunt de autopilot op elk punt na 400ft AGL inschakelen. Om de autopilot
in te schakelen druk je eerst de VNAV en LNAV knop in op de MCP. Op die manier worden de verticale
en laterale navigatie ingeschakeld voor de Flight Director. Klik nu de NAV1 knop om de autopilot in te
schakelen. De kist gaat nu de Flight Director (het kruishaar op de PFD) volgen. De autopilot is nu ge-
koppeld aan de FMS en vliegt de route die we eerder geprogrammeerd hebben. Zie hieronder voor dit
stijgprofiel.

Voor flaps 30 is het profiel precies hetzelfde tot aan Positive Rate of Climb / Gear up. Omdat we in dit
geval flaps 30 nodig hebben en de runway kort moeten houden, beginnen we vroeg met de extra drag
(luchtweerstand) te verwijderen, dit alles om vrij van obstakels te blijven. Trim daarom na 400ft AGL
de neus iets lager, naar 10 graden, teneinde snelheid te winnen. Als de snelheid tenminste V2+20 is
trekken we de flaps in tot 18 graden. De pitch wordt veranderd dus je zult moeten bijtrimmen. Klim
door met V2+20 tot acceleration altitude. Vanaf dat punt is het profiel hetzelfde als voor flaps 18. Hier-
onder nog even het profiel.
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AUTOPILOT BASICS

Een korte uiteenzetting over het gebruik van de autopilot in het algemeen. Moderne autopilots zijn bij-
zonder efficiënt in het verminderen van de werkdruk voor de piloot, maar kunnen indien niet correct
bediend, dat wat makkelijker zou moeten worden in feite een stuk moeilijker maken.

Wanneer je dat nog niet gedaan hebt lees dan het autopilot gedeelte in de manual om je de verschil-
lende autoflightvarianten eigen te maken (de grote manual vanaf pagina 165). Hier worden alleen al-
gemene operating technieken besproken en niet hoe elke variant precies werkt.

Als het om AP modes gaat hebben wij het vooral over twee assen van het vliegtuig: Pitch en Roll. Yaw,
de derde as van het vliegtuig wordt door de autopilot automatisch gecorrigeerd door de Yaw Damper,
dus hierover verder geen details.

Tijdens de takeoff geeft de FD (Flight Director: het kruishaar in de PFD: Primary Flight Display) alleen
de Takeoff Mode weer. Daarom moeten we een laterale en verticale modus selecteren na de takeoff
om de vlucht in werking te stellen.

De eerste modus die we selecteren is de laterale. Dit zal normaal gesproken HDG (Heading Select) zijn
indien we vectoren (vectors) hebben opgekregen van ATC of LNAV als we meteen na liftoff een RNAV
departure procedure volgen (een SID). Als je meteen na liftoff naar een fix (onderdeel van een SID)
vliegt gebruik je LNAV voor het lateraal volgen. Je dient naar je vluchtplan te kijken om de legs te vol-
gen. Wanneer de instructie is ‘runway heading climb and maintain 5000ft’ dan kies je voor HDG. Als je
een laterale koers volgt kies je voor LNAV. Je moet LNAV indrukken op 500ft AGL.

Wanneer we eenmaal een laterale modus hebben ingeschakeld moet je kiezen voor een verticale mo-
dus. Er zijn drie basismogelijkheden: LVL CHG (Level Change), VNAV of V/S (vertical Speed). Als we
niet voor een verticale modus kiezen dan zal als default SPD (Speed) en V/S (Vertical Speed: stijgsnel-
heid) worden ingesteld. En dit is niet wenselijk omdat de speed is wat er toevallig in het speedvenster
van de MCP staat … bijvoorbeeld, er staat nog een V2 speed van 132 kts. De AP maakt een moment-
opname van 132 kts en de stijgsnelheid van dat moment bijvoorbeeld 2400fpm (feet per minute).

Het is dus belangrijk dat je één ding begrijpt … THERE IS NO SPEED PROTECTION IN V/S.

De A/T  zal alles proberen om 132 kts en 2400fpm te handhaven. Als er niet voldoende thrust aanwe-
zig is, zelfs niet bij max thrust. ZAL HET VLIEGTUIG IN EEN STALL KOMEN.
Daarom moet voor LVL CHG of voor VNAV gekozen worden op acceleration altitude, die, zoals wij nu
weten 1000 of 1500ft is. Normaal gesproken gebruiken we VNAV indien de departure procedure  hoog-
tebeperkingen bevat. LVL CHG zal zich niets aantrekken van hoogtebeperkingen, maar alleen maar wat
in het hoogtevenster van de MCP is ingevoerd. LVL CHG kan eventueel gebruikt worden indien er geen
hoogtebeperkingen in de departure zitten.

Nadat je een laterale en verticale modus hebt ingesteld vlieg je de kist met handbesturing zo dicht mo-
gelijk bij het kruishaar, oftewel de Flight Director en schakelt de autopilot in (NAV1).

Schakel nooit de autopilot in, in een niet gestabiliseerde situatie of bij extreme pitch of bank
angles.

En dan nog dit: Het belangrijkste van het gebruik van de autopilot zijn de modus aankondigingen
(groene en witte icons in de PFD) Dit zijn de gegevens die je altijd moet volgen. Die vertellen je wat de
autopilot precies doet. Niet wat je geselecteerd hebt in de MCP.
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Climb

Je MCP zou er zo moeten uitzien gedurende de klim:

Descent (afdaling)

Wanneer je dichter bij de Top Of De-
cent komt zul je een groene cirkel
zien op je Navigation Display, met
daarbij T/D. Dit is Top Of Decent. Als
je binnen 5NM van TOD komt verstel
dan de hoogte in de MCP  tot de
eerstvolgende hoogtebeperking op de
route. In dit geval is er geen hoogte-
beperking tijdens de approach dus
kunnen we de hoogte instellen op de
hoogte van de landingsbaan die voor
Buffalo ongeveer 700ft is. De vlieg-
veldhoogte is niet alleen nodig voor
de MCP hoogte, maar ook voor het
drukcabine systeem. Zet de landings-
hoogte op 700ft zoals hier rechts ge-
toond.

En tenslotte zet de PTU in het hydrau-
lische gedeelte aan.

Een belangrijke hoogte bij de klim is het 10.000ft punt. Als je in VNAV vliegt, zal het vliegtuig op deze
hoogte automatisch de neus verlagen teneinde snelheid te winnen om zo te versnellen naar de in de
MCP ingestelde klimsnelheid. Beneden de 10.000ft zal het op maximaal 250 kts blijven. Dat is de snel-
heidsbeperking tot 10.000ft.
Zet op dit punt je landingslichten en PTU (Power Transfer Unit) uit.

Voorbij de transition hoogte (18.000ft in de US), verander je de hoogte naar de standaard atmosfeer
van 1013 hPA door op de BARO knop te drukken vlak ernaast. Je kunt ook het Fasten Seatbelt uit zet-
ten indien er niet te veel turbulentie is.

Het is standaard om voor de klim de CLB NORM thrust te gebruiken. Gebruik alleen de CLB MAX indien
je vertical speed beneden de 1000fpm zakt.
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Wanneer we TOD gepasseerd zijn moet het toestel gaan dalen met de ingestelde descent speed. Dat is
in ons geval 270kts, hetzelfde als de cruise speed.
Als we TOD gepasseerd zijn, moet de VDI (Vertical Deviation Indicator) naar voren komen op de Navi-
gation Display (ND). Die laat ons onze positie zien in verhouding tot het ingestelde descent pad. Als de
witte ‘diamand’ in het midden staat is alles in orde en zijn we op het pad. Kleine verschillen zijn aan-
vaardbaar.

We zijn op zoek naar de ILS frequentie en de final approach course. Voer de localizer frequentie van
113.30 in in het NAV1 STBY venster links van de MCP en maak de frequentie actief door hem naar het
bovenste venster te brengen.en zet de final approach course op 233 graden. Zie de afbeelding op de
volgende pagina.

Als de VDI niet verschijnt check dan of de Primary Course Selector op het EHSI paneel meteen onder
de FMC op LNAV staat.
Nu het toestel aan het begin van zijn afdaling is moeten we de approach gaan opzetten. We hebben in
de FMC al gekozen voor de ILS procedure bij het opzetten van de vlucht, maar we moeten nog de ra-
diofrequentie en de approachkoers inbrengen. Druk op de INIT REF knop om de APPROACH REF pagina
naar voren te halen.
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Later zullen we de approach speed, meestal VREF + 5 in het MCP speed venster zetten.

Het is niet vereist maar je kunt ook NAV2 op dezelfde waarden zetten.

Ga naar de speed card en de TRP. Zorg ervoor dat TOGA MAX geladen is op de TRP. Zet VCROSS op de
VREF snelheid van 115 kts en VDOT op VFTO van 170kts.
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Approach en Landing

Laten we eens het laatste gedeelte van de vlucht dus de approach en landing bekijken. Er wordt in de
werkelijkheid voornamelijk van drie typen approaaches gebruik gemaakt:

- Precision Approaches

- Non-precision Approaches

- Visual Approaches

Eerst de Precision Approach. Dez maakt gebruik van een op de grond gestationeerde navigatiehulp die
ons voorziet van een verticale en laterale geleiding. De meest bekende is de ILS. Bij het programme-
ren van de FMC hebben wij de ILS 23 naar Buffalo (KBUF) ingevoerd. Dus laten we hiermee beginnen.
Bij het begin van de afdaling hebben we de radio correct afgestemd en de baankoers ingebracht. VREF
is per defenitie 1,3  x VSO, of anders gezegd 1,3 maal de stall speed van het toestel voor een gegeven
gewicht en landingconfiguratie. Dit is de minimum snelheid die wij willen vliegen op de approach en wij
willen hier niet onder komen. Daarom tellen wij iets op bij de VREF en noemen dit de VAPP of Vap-
proach. Standaard rekenen we VAPP is VREF + 5 knopen in nul wind conditie . Bij meer wind tellen we
de helft van de gemiddelde wind en de complete waarde van de windvlagen op bij VREF.

Voorbeeld:
Landen op baan 23 en de wind is richting 230 en 12kts met vlagen van 20 kts. VREF is 115kts.
VAPP = 115 + 0,5 x (12) + 8  is gelijk aan 129 kts. (115 +6+8). 8 wordt gevonden door 12
van 20 af te trekken.

De vaste regel is om elke approach in te gaan op 30 mijl van de luchthaven met 250kts en een hoogte
van 10.000ft. Op ongeveer 15 mijl van de luchthaven daal je verder naar de initial approach altitude of
IAF (zeg maar de hoogte van het begin van de eigenlijke approach, IAF betekent Initial Approach Fix)
en breng je de snelheid terug naar 210kts. De IAF is voor elke approach weer anders. Je hebt dus de
approach plates hiervoor nodig maar in het algemeen begint die op 15 mijl van de baan met een hoog-
te van 4000ft boven het grondniveau. De gesteldheid van het omliggende terrein (bergen en zo) heeft
een duidelijke invloed op deze algemene cijfers.
De ILS heeft een localizer die zorgt voor een laterale geleiding (de richting) en een glideslope voor ver-
ticale geleiding (de afnemende hoogte). De approach wordt beëindigd met een landing of met het be-
reiken van DA (Decision Altitude) waarop, indien er nog geen zicht op de baan is een missed approach
volgt. Plan je nadering zo dat je de localizer kunt oppakken tussen de 10 en 15 mijl van de baan. Min-
der vaart tot 170kts en zet de flaps op 18 graden. Voer een intercept (onderscheppings) koers in die
niet meer dan 40 graden afwijkt van de final approach koers van 233 graden. Een koers van bijvoor-
beeld 245 graden ingevoerd in het HDG venster van de MCP is dus goed. Maar dit kan variëren. Arm
(laadt) de localizer om te onderscheppen door op de knop VOR/LOC op de MCP te drukken. Als de loca-
lizer wordt opgepakt ben je ‘established on the localizer’. Als je verder nadert check dan of je EHSI
correct is ingesteld. Zet de primary course selector op V/L en ga over naar ARC modus zoals je hieron-
der kunt zien.
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Hieronder de EADI/EHSI (Electronic Attitude Director Inducator / Electronic Horizontal Situation Indica-
tor) voordat de localizor onderschept is.

Als je de autopilot aan laat staan, zal de kist een complete autoland maken. Je kunt dan verwachten
dat tijdens de flare de autothrottle de throttlehendels compleet terugbrengt naar idle en daarna zich-
zelf uit zet. Om lawaaiige signalen over je joystick setting te vermijden kan je beter je throttles zelf
ook op idle zetten, ook opdat niet na het afkoppelen van de autothrottle je motoren weer toeren gaan
maken. De airbrakes (klappen uit aan de staart) en liftspoilers (komen omhoog uit de vleugel) komen
automatisch in werking na touchdown. De autopilot koppelt zich af bij 60kts. Doet hij zelf. Als alles
goed is.

Eenmaal established on the localizor laad je de approach door op de APP knop op de MCP te drukken.
Hoe ver verwijderd van de baan we het vliegtuig verder configureren voor landing hangt af van wan-
neer we de localizer oppakken. De Final Approach Fix (FAF) is standaard 5-7 mijl verwijderd en 1500-
2100ft boven grondniveau bij alle approaches. Als je 3 mijl van FAF verwijderd bent gaat het landins-
gestel uit en de flaps op 24 en kies je een snelheid van 150kts. Als je 1 mijl van FAF bent gaan de
flaps naar 33 en verminder je snelheid tot VAPP (120kts bij nul wind, zie vorige pagina). Dit is je defini-
tieve landingsconfiguratie. Hieronder hoe het er uit ziet wanneer je ‘established’ bent op zowel de loca-
lizor als de glideslope.
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Non-Precision Approach

Deze approach levert alleen laterale geleiding en geen verticale. Er is geen DA (Decision Altitude) maar
eerder een MDA of Minimum Descent Altitude. De landingsconfiguratie van je toestel is eigenlijk het-
zelfde als voor ILS. Het grote verschil is wat er gebeurt na de FAF. Omdat er geen verticale geleiding is
moeten we aldalen tot MDA gebruik makend van een verticale modus in de autopilot en dat kan bij-
voorbeeld zijn de V/S of vertical speed. Op FAF druk je op V/S en selecteer je een daalsnelheid van
niet meer dan 1000fpm (feet per minute). We moeten op MDA zijn voordat we het missed approach
point bereikt hebben (MAP) om de checken of we de runway kunnen zien. Zoja, dan kunnen we de lan-
ding doorzetten.
Nieuwe technieken maken het mogelijk VNAV approaches te maken met behulp van de laterale en ver-
ticale componenten die in de FMC zijn ingebracht om zo met behulp van LNAV en VNAV een stabielere
approach te vliegen. Nadat je alle hoogtebeperkingen (altitude constraints) na het FAF punt hebt ge-
controleerd in de FMC kun je de MDA (minimum Descent Altitude) inbrengen in het altitude venster
van de MCP en daarna op VNAV drukken. VNAV zal dan een intern, in de FMC aanwezig verticaal pad
volgen. Belangrijk is dat je je realiseert dat dit geen precision approach is en daarom zijn de gevolgde
minimums hoger afgestemd.

Visual Approach en Landings Techniek

Deze techniek is vrij simpel en rechtstreeks en we richten de kist eigenlijk eenvoudig naar een punt op
de landingsbaan en maken gebruik van zichtbare aanknopingspunten buiten om het juiste verticale en
laterale pad te vinden. Dit kan een VASI of PAPI zijn of een ILS die we als backup gebruiken. De confi-
guratie is weer hetzelfde. Soms wordt van ons een hoge snelheid-approach verlangd omdat ATC meer
ruinte tussen de vliegtuigen wil. De Avro heeft een bijzonder krachtige airbrake (in de staart) waardoor
de kist snel vaart kan minderen. Approach speeds van 250kts kunnen worden gevlogen tot ongeveer 8
mijl voor de baan, waarna de kleppen in de staart worden uitgezet. Flaps en landingsgestel worden
uitgezet beneden de maximum flap speed en daarna verminderen we tot VAPP.

Het laatste punt dat we zullen toelichten is de flare en feitelijke landing. De Avro staat al heel lang,
sinds het begin van het ontwerp van de eerste Bae146, bekend als een fijn vliegtuig om mee te lan-
den. Na het ontkoppelen van de autopilot (dus niet bij een autoland) ga je door met een stabiele daling
naar de baan. Dit gaat meestal met een neutrale of lichte neus-naar-beneden stand van de kist. Wan-
neer een hoogte van 60 wordt afgeroepen zet je de staartrem uit. Bij de afroep 40 breng je het gas
terug naar idle. Zet dan langzaam een flare in. Standaard touchdown pitch is 3 tot 4 graden nose up.
Eenmaal op de grond check je de throttles of ze idle staan en je spoilers in de stand LIFT SPLR staan.
Je moet twee groene lampjes zien op het hoofdpaneel die aangeven dat de spoilers uit (uitgezet)
staan. Nadat het neuswiel op de grond is moet je je stuur niet meer veel voorwaarts hebben gedrukt.
Naar achteren trekken van je stuur met de spoilers uit verbeterd het vaart minderen ook zonder de
wielremmen te gebruiken.
Gebruik de remmen als nodig om tot stilstand te komen.
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Na landing / Parking

Eenmaal van de landingsbaan trek je de flaps in en zet je de Flight Director uit en vervolgens de lan-
dingslichten en strobes.
De airbrake en liftspoilers moeten automatisch intrekken als het toestel beneden de 15kts komt of de
throttles uit de stand idle worden gehaald.  In elk geval overtuig je ervan dat ze inderdaad zijn inge-
trokken. Omdat het toestel inmiddels een stuk lichter is geworden heb je nauwelijks thrust nodig om te
taxiën.

Shutdown

Aangekomen aan de gate is het eerste wat je doet de parkingbrakes erop zetten. En dan de motoren
uit zetten.
Maar wees voorzichtig. Je motoren afzetten betekent ook dat je je engine generators als energieleve-
ranciers kwijt bent. Dus zorg er eerst voor dat je een electrische energiebron beschikbaar hebt.
Dit kan of de APU of GPU (Ground Power Unit) zijn.
We willen liever niet de APU de hele tijd laten draaien dus laten we gebruik maken van de GPU.
Eerst moet je de GPU aan de kist koppelen. Om dit te doen open je het QW Control Panel door op de
QW simicon te drukken in de 2D cockpit of je klikt op de PEDAL ADJUST hendel in de 3D cockpit. Zie de
afbeelding hieronder. Als je parking brakes aan staan zie je in het Control Panel een gele Gnd Pwr
knop. Druk deze in om de GPU unit te koppelen. De knop wordt nu groen en naast je vliegtuig is netjes
een GPU karretje verschenen.
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Op het overhead panel zie je een groen lampje branden met ‘EXT AC PWR AVAILABLE’. De energie-
voorziening van buiten is nu beschikbaar, maar nog niet verbonden aan het electrische systeem van
het toestel. Druk op de EXT AC knop om hem in de ON positie te zetten.

Schakel nu de ENG GEN 1 en de ENG GEN 4 knoppen naar OFF/RESET. De knoppen zitten precies be-
neden de EXT AC schakelaar.
Kijk dan wat meer omhoog naar de hydraulische sectie en schakel alle hydraulische pompen en de PTU
uit.
Breng dan de thrust levers naar de FUEL OFF positie door met de rechtermuisknop op fuel cutoff levers
te klikken. Je hoort een drietonig waarschuwingssignaal en een rood attentielichtje gaat aan als de
motoren langzaam stoppen met draaien.
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Als alle motoren stil staan, kan Fasten Seatbelts uit.
Mocht de APU nog draaien schakel dan de PACK 1 en PACK 2, de APU AIR uit en zet de APU schakelaar
op STOP.

Zet de beacon lichten uit.

We hebben nu alles uitgezet dat brandstof nodig heeft dus kunnen ook alle vier brandstofpompen uit.

Ice protection: Schakel alle verwarmingselementen uit en zet de engine anti-ice op ON.
Je overhead panel moet er nu zo uitzien.

Gefeliciteerd!

Je hebt een vlucht volbracht van startup tot shutdown.

Voor een professioneel opereren is een volledige set checklists opgenomen in de manual en in de FS
Kneeboard. Mocht je het vliegtuig verlaten kijk dan ook even op de checklist LEAVING AIRCRAFT.
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