
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de
bijeenkomst van 18 september 2014 voor GA vliegen om 19.30 uur in het Arend-

huis aan de Torenring 46 in 's Heer Arendskerke.

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Airliners is 2 oktober 2014

Flightplan
Vlucht 215 in het Caribisch gebied van TFFR (Guadeloupe) naar TNCM (St. Maar-
ten) is een interessante vlucht maar zonder ILS-landing. Wel een VOR-DME, dus
extra leuk. Kijk eens in Notam 188. Daar staat die VOR-DME uitgebreid omschre-

ven. Dus waarom deze niet nog een keer doen?

19.00 uur: zaal open, 19.30 uur: Mededelingen, vragen en antwoorden over
Flight Simulator.

U krijgt deze NOTAM omdat u zich
hiervoor heeft ingetekend of omdat
u zich heeft aangemeld voor de
werkgroep Flight Simulator van de
HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
http://www.hccflightsimulator.nl/
De overkoepelende organisatie van
de HCC voor het Flight Simulator
gebeuren.

Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

De zesde aflevering in de serie
PMDG 737 NGX. Een vertaling vande artikelen van Jane Whittaker inde PC-Pilot. Over het electrischesysteem. Hoe wordt elektriciteitaan het vliegtuig geleverd? Watzijn de energiebronnen en hoe
wordt dat in het vliegtuig gedistri-bueerd. De elektrische systemenin airliners zijn niet eenvoudig. Dehierna volgende aflevering gaatdus ook weer over het elektrischesysteem.

Deel twee van een nieuwe serie.
Weer vertalingen allemaal uit de
PC-Pilot het lijfblad voor flight sim-
mers. IFR-vliegen, dus vliegen op je
instrumenten. Artikelen van Peter
Stark. Dus nu kun je al dat belang-
rijke basiswerk, wat je vroeger mis-
schien een beetje hebt afgeraffeld
weer helemaal over doen. En dit is
het degelijk werk. Drie artikelen ach-
ter elkaar over de NDB, over het
‘inswingen’ op een koers naar de
NDB toe, maar ook vliegen van een
NDB-baken vandaan. De NDB als

hulpmiddel voor de overgang naar
een precision landing (ILS), ap-
proach kaarten, de afstand tot een
NDB bepalen door een tien graden
hoek te vliegen, een non-precision
landing met behulp van de NDB.
Verder, een holding op een NDB en
hoe vlieg je die holding binnen,
standard rate turns en nog veel
meer en dat alles met de toeters en
bellen eraan. En daarna gaan we
door met de VOR, oftewel de VHF
Omnidirectional Radio Range.

Ron vertelt over P3D

Over de wereld die voor hem is open-

gegaan met Prepar3D. Maar was niet

elke overstap naar een nieuwere ver-

sie van de Flight Simulator een open-

baring? Soms niet. En Ron had al

jaren gewacht op de wolkenschadu-

wen. Wolkenschaduwen? Daar gaan

wij allemaal aan voorbij, maar echte

romantici zien dat en wachten er dus

op.

http://www.hccflightsimulator.nl/
http://www.hccflightsimulator.nl/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de bijeenkomst van 21 augustus j.l. in 's Heer
Arendskerke

Niet zo heel druk, maar de sfeer was als
vanouds. Het gescharrel met tafels en
stoelen verloopt automatisch, wie langs-
loopt steekt een handje toe. Nadat we
met  12 man gesetteld waren werd be-
gonnen met de mededeling van het
overlijden van Cees van Dienst. Voor
veel van ons een onbekende, maar een
van de eerste wg leden.

Onze immer actieve en vrolijke Jaap den
Ouden moet voorlopig rust houden.
Piet heeft te kennen gegeven dat hij
geen ATC meer zal doen.  We hopen dat
hij zijn kennis en ervaring zal gebruiken
om anderen op te leiden want we kun-
nen niet zonder ATC.

We bespraken onze buitenactiviteiten.
Dat waren er niet zo heel veel deze zo-
mer. In het voorjaar nog Wemeldinge en
een geslaagd Ter Reede. Kerkwerve
werd niet bezocht;  de Hoogvliegerdag
werd wegens slecht weer afgelast en de
Zeeuwse vliegdagen gingen om politieke
reden aan onze neus voorbij. Er zal een
gesprek komen zodat we hopelijk vol-
gend jaar wel van de parttij zullen zijn.

Ko had enkele onderwerpen voor ons.
FSCommander begon dienst te weigeren
door een foute update van een Airac.
Wie het houdt op versie 9.5 van FSC
heeft geen probleem. Wel een onder-
werp voor de winter.

Het idee om een complete AI-vloot sa-
men te stellen voor de mp vluchten (zo-

dat iedereen van elk gebruikt toestel de
juiste livery kan zien) wordt verlaten.
Ieder die meent een mooi toestel te
hebben dat interessant is voor anderen
zal zelf  moeten zorgen dat die livery bij
anderen terecht komt. Al eerder werd
door Henk aangekaart dat we heel goed
met de standaard vloot kunnen vliegen
en dan zijn er nooit problemen. Waarvan
akte.

De eerste Airliners mp  kende minder
deelnemers dan gebruikelijk, maar dat
zal in de loop van het seizoen weer aan-
trekken. Kan de ATC het wat makkelijker
bijhouden. Elk nadeel hep …

Carlo bracht ons op de hoogte van enke-
le issues in versie 2.3 van Prepar3d.  Wie
in v2.2 een hotfix ( simpele verandering
van bestand) heeft gedaan vanwege een
bug in de FlightPlanner heeft een pro-
bleem in versie 2.3. Dat wordt dan weer
veroorzaakt door de NVidia driver. Voor
de meesten is P3d nog terra incognita,
maar wel de toekomst omdat er in FS10
geen progressie   meer zit.  Carlo, Will en
Ron zijn nu actieve P3D’ers.  Berichten
over opname van FS10 in andere catalo-
gi houden geen verdere ontwikkeling in.
Heleboel geruchten, maar een geheel
nieuwe simulator komt niet van de
grond.

Ron

Verslag van de Airliner bijeenkomst van 4 september j.l.
in 's Heer Arendskerke

Tien man en toch nog een beetje in va-
kantiestemming. Het moet nog op gang
komen het nieuwe seizoen. Wat zijn on-
ze plannen? Piet Hanse had in Spanje ge-
vlogen met de BAe 146 (klapeend), nou
ja de modernere versie dan, de Avro RJ ..
en hij houdt van dit toestel. De stoelen
waren prima. Moeten we van dit toestel
een keer een presentatie maken en het
verder gaan uitdiepen? En er mee vlie-
gen natuurlijk. Bij voorkeur nadat de ver-
talingen in de Notam van de 737 zijn
afgerond, dus over een maand of vier. Er
is een vertaling van de quick start manu-
al. Deze software van Quality Wings is
een niveautje lager dan PMDG. Bijvoor-
beeld de overschakeling via de FMC van
vlucht naar ILS verloopt niet altijd even
goed. Ouderwets handwerk op dat mo-
ment is beter.  De software is daardoor
ook minder gecompliceerd, dus dat is
niet elke keer helemaal opnieuw begin-
nen als je een een tijdje met iets anders
bezig bent geweest. Over een maand of
vier zijn de vertalingen van de 737 arti-
kelen achter de rug. Die tien artikelen
moeten voldoende zijn om iemand weg-
wijs te maken in dit gecompliceerde toe-
stel. En René, heb ik begrepen, gaat
gewoon door met zijn woensdagse
spreekuur. Moeten wij de 737 niet eens
gaan loslaten? Waarom zouden wij niet
kunnen gaan vliegen met de default CRJ
700 eventueel aangevuld met de Ben-
dex- King/Honeywell FMC van Garrett
Smith (freeware)? Hetzelfde principe als
Friendly Panels voor de Learjet. Vragen,
vragen.

Ron stelde de vraag of wij niet eens wa-
tervliegtuigen op de agenda moesten
gaan zetten want opstijgen en landen
met waterviegtuigen is toch weer een
bepaalde moeilijkheidsgraad. Is dat zo?
Het water in FSX is als je het nadert altijd
mooi vlak ongeacht de hoeveelheid
wind. Dat is in Prepar3D wel anders. Een
interessant onderwerp voor de GA-ver-
gadering van 18 september a.s. Wij heb-
ben twee default watervliegtuigen in
FSX, de Goose en de Beaver en ze zijn
allebei heus wel mooi genoeg om er mee
te vliegen. De oude Goose is zelf een
beetje ontroerend als je erin gaat zitten.

Drie mensen vliegen nu met P3D, Ron,
Wil en Carlo. Wie had er nou gezegd dat
alle problemen in één keer zouden zijn
opgelost. PSInn koppelen aan P3D lukte
nog niet goed en Ron ziet overal vuur-
werk. Neen, echt vuurwerk! Dus geen
vuurwerk in zijn hoofd. Hè, hè, grappig
hoor. Wat kan dit in godsnaam zijn? En
in P3D kan Ron wel de virtual cockpit
met zijn raamstijlen uitschakelen. Voor
iemand als Ron met een complete C172
thuis natuurlijk belangrijk. Hoe? Lees zijn
artikel op de volgende pagina.

Vragen, vragen. Wat gaan we doen. Erik
heeft samen met Wil een grootschalig
plan opgezet om mensen warm te ma-
ken voor het installeren van add-on sce-
nery. Het wordt allemaal zoveel mooier
daar beneden. De vluchten zijn al uitge-
werkt. Nadere berichten volgen t.z.t. Te
zijner tijd.
Erik



Of vernieuwing ook verbetering is? Een vraag die
we ons elke keer stellen als we voor de keus
staan.  Wat was ik opgetogen toen René zijn ge-
downloade versie van Prepar3D ter overname
aanbood. Dat scheelde weer een hoop gedoe
want ruim 10 gig downloaden was met het lokale
ADSL-lijntje niet echt een optie. Mijn interesse
was - na een demo van Carlo - omgezet in enthou-
siasme door de aanblik van de wolkenschaduwen
in P3D waar ik bij elke nieuwe versie van FlightSi-
mulator tevergeefs op wachtte.

Een stukje geschiedenis

Ook FlightSimulator ontkwam in de loop van de
versies niet aan vernieuwingsdrift welke deels te-
recht en deels he-l-e-maal verkeerd uitpakte. Geen
verwijten, ik realiseer me welk een lang en moei-

zaam traject de ontwikkeling van software vergt.
En elk nieuw product heeft weer zijn eigen staf van
jonge mensen die het wel eens even helemaal an-
ders zal aanpakken, begeisterd van nieuwe moge-
lijkheden. Komend uit de DOS wereld van Bruce
Artwick’s FS2, zag ik in elke versie flinke verbeterin-
gen. Werd eerst wat argwanend naar Windows ge-
keken, met Windows3 en vooral 3.11 ging het snel.

FS5 was nog voor MS-DOS en met FS6 floepten we
het Windows tijdperk in.

Intussen waren we wel een paar dingen kwijtge-
raakt in FS. Het zelf bouwen van een scenery in FS3
heeft veel uurtjes leuke arbeid opgeleverd. Ik heb
Noord Walcheren inclusief EHMZ nog op een dis-
kette staan. En wat viel er veel te leren met het
zelf ontwerpen of aanpassen van vliegtuigen.

Overstappen naar P3D en nog wat dingetjes

Bruce Artwick (met trui)

FS 2

FS 3

FS 4

FS 5 en 6



Aan de andere kant kwam er met FS4 ècht geluid
in FS. Ja, beste simmers, ‘vroeger’ was er slechts
het pc speakertje dat knettergeluidjes produceer-
de. Geheugen was een probleem.
Het ging mis bij FS7/FS2000. Opgetogen dat er een
nieuwe versie van ons geliefde spel uitgekomen
was, gekocht, huiswaarts en geïnstalleerd.
Hmmm…niet soepel. Op de een of andere manier
liep hard- en software uit de pas. Weinig plezier
beleefd aan deze versie..

Flight Unlimited

Mijn goede vliegvriend Cor kwam op een beurs
Flight Unlimited tegen. Okee, de toestellen vlogen
véél te hard, slecht te controleren, maar wàt een
pret hebben we gehad met supergraphics, een uit-
muntende humorvolle ATC, previous flight, foto-
landschappen, wat een mooi geluid(!) en realis-
tische crashes en stressdamage waar zelfs FS10
nog wat van kan leren. We waren FS2000 en MSFS
op slag vergeten. Versie’s FU2 en 3 volgden, alle
downwards compatible – al het voorgaande bleef

bruibaar - flinke verbeteringen zonder het goede
aan te tasten. Helaas…het wachten op de Europese
versie duurde wel errug lang.. Uiteindelijk stierf de
uitgever Looking Glass een zachte dood.
En toen kwam FS8/FS2002. Wat een verrassing..
alsof de helft van alle Looking Glass medewerkers
bij MS aan de slag was gegaan. En dat zou dus best
kunnen zoals we de FU features in FS8 terugzagen.
Wel even alle scenery’s en vliegtuigen opnieuw ko-
pen hoor, stel je voor dat iedereen zomaar al z’n
gekochte FS98/2000 spullen hergebruikt. Maar in-
middels hadden bulletinboards zoals FS-Fan al een
plek veroverd en internet werd al geaccepteerd.
FS8 werd omarmd en met veel plezier gevlogen. En
dat zal voor een deel het credit van Looking Glass
kunnen zijn.

The good, the bad and FS9

Wel eens horen zeggen dat Microsoft een afwisse-
ling kent van goede en ‘slechte’ edities? Het met
veel bombarie aangekondigde FS9/FS2004 beant-
woordde volledig aan dit opgelopen stigma. Toege-

geven, er zaten beslist verbeteringen in FS9, maar
ik hoef alleen maar het gehannes met de scenery
library in herinnering te roepen. Als u nooit van
sceneries gebruikt maakt is dat niet zo’n groot pro-
bleem maar dan mist u sowieso de helft van alle FS
pret. Ook het Oh zo belangrijke rondkijken vanuit
de cockpit werd in FS9 om onduidelijke reden be-
perkt. Even naar linksbeneden kijken vanuit de 2D
cockpit was er niet meer bij. Al met al een wat
overbodige versie met Micky Mouse wolken, nog
immer  dezelfde bugs,  onwillige schermen en din-
gen die ‘anders’ waren. Toch vloog de hele wereld
met FS9 omdat er nauwelijks alternatieven waren
en door de enorme hoeveelheid addon’s op het
internet.

Lang gewacht.. stil gezwegen

…Daar was dan FS10/FSX. Om het wat deftig te
doen lijken werd de 10 met een Romeins cijfer ge-
schreven. Inmiddels door de goegemeente omge-
doopt tot effesiks. FSX zou dus beter moeten zijn
als we van de MS geschiedenis iets geleerd heb-
ben. Maar weer dreigde het mis te gaan, al zag ie-
dereen wel de enorme potentie van FSX. Alleen
was er nog geen hardware die het ambitieuze pro-
gramma goed kon ‘handlen’. Maar…er waren enke-
le fouten uit FS9 rechtgezet en dat gaf hoop. Al
was het wachten op betere pc’s. Twee service-
packs gaven wat verlichting. De scenery library kon
weer tijdens de vlucht veranderd worden zonder
dat we FS moesten afsluiten. Een belangrijke reden
dat er een hele generatie FS vliegers het nauwelijks
aandurfde om sceneries te veranderen en je doet
zo dus geen ervaring op. Het pilotenlogboek was
daarentegen nog cryptischer geworden; konden
we het vroeger gewoon overnemen uit een tekst-

Flight Unlimited (FU) 1

FU 2



bestand en in Excel zetten…helaas; om onduidelij-
ke redenen is er haast niet meer bij te komen.
Stukje bij beetje werden de geheimpjes van FSX
ontrafeld. Het even naar beneden kijken vanuit de
2D cockpit (tilt) leek definitief verdwenen evenals
de optie om de cockpit uit beeld te halen bij rond-
kijken. Leuk hoor, die raamstijlen, maar in het echt
heb je er geen last van doordat je dynamisch kunt
kijken terwijl de stijlen op een computerscherm
alleen maar in de weg zitten. Vliegt u wel eens een

linkerhandcircuitje? Nou, dat raamstijl van de C172
kun je dan missen hoor.
De grootste tegenvaller in FSX was het doorgezette
gebruik van texturescenery in plaats van de ver-
wachte fotoscenery. Wegen doorsnijden de land-
schapstextures zoals Napoleon dat vroeger deed.
De tsunamigolven en mega-bomen in het land-
schap waren ook niet verbeterd. De addon’s gaven
uitkomst. Wel even opnieuw alles kopen hoor, al-
les wat je al had kon aan de stoeprand gezet wor-

den. Zonder internet geen FSX, maar ook geen
overvloed aan sceneries en vliegtuigen. Gaande-
weg kwamen ook de feilen aan het licht. Previous
Flight verdwenen en alleen door FSUIPC weer geïn-
troduceerd. Overgaan van fullscreen naar windo-
wed deed FSX steigeren. Soms op te lossen met
Taakbeheer, soms een crash. Geheugenbeheer
leek de achilleshiel en het ene tooltje na het ande-
re probeerde ons moed in te praten. De interne
simconnect werd beëindigd, de ontwikkeling na
twee patches stopgezet. Een onbegrijpelijke poging
om ons - hardcore simmers- naar het speelse
FLIGHT te krijgen werd uiteindelijk weggehoond.
Stuck in the middle met FSX. Fly, Flight Gear, XPla-
ne en Aerosoft geruchten om ons heen.

Be Prepared

Prepar3D dus. Alsof het zo heeft moeten zijn kwam
daar uit onverwachte hoek een wedergeboorte
van FSX uit de Lockheed (Skunk Works?) hoek. Ver-
beterd geheugenbeheer, gebruikmaking van de vi-
deokaart verbeterde menustructuur die niet
vastloopt na tien klikken. We zagen ook dat sce-
nerybuilders als het gerenommeerde ORBX met
P3D in zee(?) gingen.
Waarom stapt niet de hele goegemeente over op
P3D? De prijs.. ok.  Maar stel daar tegenover wat
we allemaal gratis van het internet halen, dan zie
je misschien alles wat we doen in betere verhou-
ding. Het lijkt uiterlijk teveel op FS10. Tijd voor een
installatie en proefvlucht.
Met René op een middagje aan de slag. Mijn cock-
pit pc was de nieuwste en krachtigste pc die ik in
huis had. Oftewel een 32bits W7 Medionnetje van
alweer vijf jaar oud. Wel met SSD, maar toch. Vol

Wolkenschaduwen in Prepar3D



verwachting P3D geïnstalleerd en de licentie over
internet verkregen. Spannend!
Liep FSX nog redelijk goed met niet al te veel cra-
shes; de combi W7 met P3D gaf weinig hoop. Na
verloop van tijd kwamen alle Out of memory’s en
blue screens me weer plagen. Pulldownmenu’s in
P3D lieten de zaak muurvast lopen. Alle schuifjes
naar links! Als het dan al voor hoogstens 10 minu-
ten liep dan waren de framerate’s onder de tien.
Dit was dus niet wat ik verwacht had. Na enige
krachtige taal en neiging geweld te gebruiken be-
gon ik eerdere adviezen van de cockpitfabrikant en
ook van Carlo uit m’n eigen intern geheugen op te
diepen en te overdenken.

Soms is scheiden beter..

Probleem was dat de cockpit alleen met 32 bitsy-
steem overweg kan. Voor zowel FSX als P3D zou
het fijn zijn de volledige geheugenruimte in een 64
bits systeem te kunnen gebruiken. Nieuwe 64b dri-
vers voor de cockpit kon ik vergeten, daarvoor be-
staan er te weinig van. Eigenlijk zou dus een aparte
pc met 32 bits voor……..juist!  Dat was dus ook het
advies. Toch nog geweld gebruikt maar dan in de
vorm van een nieuwe pc speciaal voor P3D. Een i7
met 16gb intern, vette videokaart, en 1,5 Tb op
twee SSD’s en nog een 2TB voor opslag. Zou het zo
lukken denkt u? Tussendoor nog even geprobeerd
alles in 32 bits te draaien, maar dat ging – tegen
hoop en verwachting in – niet goed genoeg. Switch
32 naar 64 bits kostte me ook de licentie van P3D.
Radicale actie vereist. Lezen op forums en bij Peter
Dowson, die van FSUIPC. Lockheed resette de li-
centie gelukkig snel. Gerust gevoel dat ze meteen
reageren.

Twee pc’s dus, een 32 b XP’tje (zonder denigrerend
te doen over XP) Pentium4 waarop de besturing
van de cockpit en WIDEFS. De andere pc dus de
eerder genoemde i7 met P3D voorzien van FSUIPC
4.93.
Nu komt de truc: de cockpit wordt 32bits als cliënt
bestuurd vanuit de P4 en communiceert naadloos
met FSUIPC 4.93 welke als server dient in de Mo-
dules-map van P3D op de i7. De verbinding gaat
over de netwerkkabels waarmee beide pc’s aan de
router - ergens in huis - hangen.

..en samen weer gelukkig

Jippieeee..nu kan ik ineens wèl heel erg positief
zijn over P3D. Het vliegt als een speer; crashes zijn
zeldzaam; ik kan vrijelijk rondkijken zonder raam-
spijlen… en de plaatjes …. mmmmm. Menu is iets
anders maar heb je snel onder de knie. Beetje han-
dig de atmosfeer inrichten en als je dan naar de
grond kijkt zie je de wolkenschaduwen over het
land kruipen. Voeg dat bij de sowieso verbeterde
algemene scenery en je begrijpt dat ik het de in-
spanningen en financiële aderlating helemaal
waard vind.
Valt er niks aan te merken? Ja tuurlijk. In NL2000
krijg ik de gebouwen van EHMZ niet te zien maar
wel overal vuurwerk in de lucht. Krijg dat maar
eens weg.. ik weet het niet. Een tourtje NL2000 zal
laten zien of het alleen EHMZ gebouwen betreft.
De software van CH Products heeft me ook een
dag gekost en ik zal het dus noooooit meer instal-
leren. Verwijderen vereiste ingrijpend handelen.
Herstelpunt kostte me weer de licentie van P3D.
Afijn, u begrijpt:  Ik doe het wel met de Windows
standaard calibratie voor de pedalen. Rook (uitlaat
vliegtuig en het vuurwerk) is nog iets teveel ge-

vraagd, ik moet het doen met vage blokjes. Dus
ook rond de wielen als over het gras getaxied
wordt. Geluid vertoont (?) soms vreemde afwijkin-
gen. Maar dit zijn zaken die in de loop van de tijd
wel opgelost gaan worden, die hoeven niet aan
P3D te liggen. Op W7 valt best wel wat aan te mer-
ken. FSInn heb ik nog niet op P3D maar dat is iets
voor volgende week.
Ik wil enkele conclusies trekken uit dit avontuur.
Last van out of memory’s of menucrashes? Ga over
op 64 bits.
Vlieg je hoofdzakelijk Airliners? P3D geeft m.i. wei-
nig toegevoegde waarde.
Vlieg je regelmatig GA? Overweeg P3D want de
beelden zijn echt beter.
Testvluchtje en zelf zien? Even mailtje
ronkonings@zeelandnet.nl

Niet elke verandering is een verbetering, maar ik
ga nu helemaal voor P3D.

Vliegende groeten, Ron.

Kijk ook eens op deze site:
http://fshistory.simflight.com/fsh/artwick.htm

Komplete cockpits werden gebouwd

http://fshistory.simflight.com/fsh/artwick.htm


Instrument Rating (IFR) deel 2. De eenvoudige, bescheiden NDB

NDB

ADF

Nadat je een aantal tips hebt doorgenomen in de
vorige aflevering voor het vinden van een ge-
schikt vliegtuig voor IFR-training ga je nu star-
ten met echt IFR-vliegen door eens het oudste
radio navigatie hulpmiddel in aviation te bekij-
ken, het Non Directional Beacon of NDB.

De bescheiden NDB

De NDB is al in gebruik zo ongeveer vanaf het moment
dat de eerste radio-uitzendingen plaats vonden. En
terwijl in scheepvaart NDBs nog steeds in gebruik zijn
zal de discussie in deze tutorial zich alleen maar rich-
ten op het gebruik in de luchtvaart. In zijn eenvoudig-
ste vorm bestaat het uit een radiozender die simpel-
weg een continu signaal op een vaste frequentie uit-
zendt. Dit maakt het elk vaartuig/voertuig/vliegtuig

met radio direction finding apparatuur mogelijk te pei-
len in welke richting dit baken is geplaatst, gerekend
vanuit de eigen positie. Dat klinkt heel simpel en dat is
het ook voor het grootste deel zolang je begrijpt wat
de tekortkomingen en beperkingen zijn.

Terwijl sommige landen over deze wereld stap voor
stap de NDBs afschaffen om ze te vervangen voor
nauwkeuriger alternatieven, is het een feit dat andere
landen ze blijven gebruiken omdat ze een goedkoop
alternatief vormen voor de meer geavanceerde navi-
gatie-hulpmiddelen. Ze leveren in elk geval een extra
‘laag’ van situation awareness (weten waar je bent)
voor piloten, die op hun beurt ze kunnen gebruiken als
gemakkelijke interception (=oppikken) van nauwkeuri-
ger hulpmiddelen zoals Instrument Landing Systems
(ILS).

De NDB zelf is van geen nut zonder de benodigde op-
vangapparatuur aan boord van het vliegtuig. De avio-
nics (benodigde apparatuur) die gebruikt wordt voor
het detecteren een NDB is een automatic direction
finder (soms wel genoemd een radio direction finder)
of ADF. De ADF wordt afgestemd op een specifieke
radiofrequentie en wanneer deze binnen bereik is wijst
de naald simpelweg naar de bron van de uitzending.
Een verdere uitleg hoe de ADF avionics in het vliegtuig
het NDB-signaal detecteren en interpreteren kun je
vinden op:
http://www.avweb.com/news/avionics/183233-1.html

Het universele symbool voor een
NDB-station dat je op alle soorten
navigatiekaarten, approachkaarten
en op kaarten in de Flight Simulater
kunt vinden is de cirkel opgebouwd
uit punten. Naast het NDB- symbool
kun je een frequentie vinden van de
NDB en een twee- of een drieletteri-
ge code en het equivalent hiervan in Morsesignalen.
Deze zijn gegeven zodat je je ADF audio selector aan
kunt zetten en het Morsesignaal dat je ontvangt kunt
vergelijken met dat op de kaart en je er zeker van
bent dat je de juiste NDB hebt ingesteld voordat je je
er aan overgeeft voor je approach of voor navigatie.

http://www.avweb.com/news/avionics/183233-1.html


De ADF

Laten we de ADF zelf nu eens wat beter bekijken want
dit is het gedeelte van het systeem waar piloten mee
te maken krijgen en waaruit ze gegevens lezen. Er zijn
twee gedeelten, de frequentieselecter en de ADF klok.
De NDB/ADF combinatie doet zijn werk binnen de fre-
quenties van 530 en 1700kHz, maar dit kan over de
gehele wereld variëren afhankelijk van de drukte op de
golfbanden en de plaatselijke wetgeving. Het bereik
kan ook sterk variëren afhankelijk de kracht van het
station, het omliggende terrein, enz., Maar wanneer
gebruikt voor de luchtvaart is dat typisch in het bereik
van 30nm tot 75nm.

Het andere belangrijke gedeelte voor de piloot is ADF-
klok zelf. De hierboven gecombineerde onvanger is de
simpelste uitvoering, maar in modernere vliegtuigen
zul je vaak andere variaties aantreffen zoals dubbele
wijzers. Dubbele wijzers waren in het verleden vrij

normaal toen de NDB voor-
al werd gebruikt voor en-
route navigatie, omdat het
mogelijk was tegelijkertijd
twee verschillende NDBs te
volgen. Zoals je hieronder
ziet heb je met een peiling
op twee NDBs een betere
indicatie van je positie dan
wanneer je maar op één
baken peilt. Hiernaast is
een modernere RMI afge-

beeld met een roterende indicator van het magneti-
sche Noorden. NDB peilen met zo een modernere RMI
schaal maakt het leven voor de piloot een stuk aange-
namer zoals we later zullen zien. De buitenste ring van
de eenvoudige basis ADF-klok is gefixeer met 360 gra-
den altijd recht vooruit (zie het eerste paneel met de

gecombineerde klok en frequentie helemaal links).
Wanneer we verder gaan ontdekken hoe we deze klok
gebruiken,zul je snel zien dat het erg nuttig is als deze
buitenste schaal de werkelijke magnetische heading
aangeeft die wij vliegen (zoals in de klok hier meteen
links). Dit worden Rotating Magnetic Indicators, of
RMIs genoemd. Dus toen de ADF verder werd ontwik-
keld, erd deze vaste ring eerst vervangen door een
draaibare ring en daarna door de uit zichzelf meedraai-
ende ring van de RMI.

Back to business

Nu we een fundamenteel begrip hebben hoe het NDB/
ADF-systeem werkt, gaan we er een gebruiken om wat
meer inzicht te krijgen. Hieronder een plaatje dat ons

een ideale start laat zien
omdat we in een nul wind
situatie vliegen met de
ADF precies gedraaid op
het NDB-baken. Onze
ADF-naald is gericht naar
het station en we kunnen
dus simpelweg onze hea-
ding (de richting waarin de
neus wijst) aan- passen
zodat de ADF-naald na
verloop van tijd recht
vooruit wijst. De neus van
het vliegtuig wijst recht
vooruit naar het NDB ba-
ken. Daar vliegen we over-
heen, dat baken, en de
naald draait rond van
recht vooruit naar recht
achter. Hoe snel dit rond-
draaien gaat hangt af van
hoe dicht je bij het NDB-
baken bent als je er over-
heen vliegt.
Het sleutelwoord in dit
voorbeeld is natuurlijk ‘nul
wind’. Dat zou een heel
bijzondere dag zijn indien
je op hoogte in nul wind
vliegt, dus laten we een
stapje verder gaan en la-
ten we de wind toestaan
invloed te hebben op ons
gebruik van de ADF.

Dit is de eenvoudigste vorm van een ADF en deze is ook wat
ouder. Tegenwoordig wordt de klok losgekoppeld van de fre-
quentiekiezer, zodat de klok in het hoofd-instrumentenpaneel
kan worden opgenomen.

Je kunt naar de Morsecode identifier luisteren door de ADF-
knop in te drukken op het audiopaneel dat de speakers aan-
stuurt.

Dit artikel is een vertaling van het tweede van een serie
artikelen van Peter Stark over  IFR vliegen in de PC-
Pilot, het overbekende lijfblad voor Flightsimmers.
De afbeeldingen zijn alle opnieuw gemaakt. Dat was
gewoon de betere oplossing. Hoeveel afleveringen dit
gaat worden? Gewoon niet aan denken. Ik ben in elk
geval van kopij verzekerd.

Erik.



In de linker afbeelding vliegen we naar de NDB met de
‘naald op de neus’ (A). De wind uit het westen duwt
het vliegtuig naar het oosten. Dit heeft tot gevolg dat
de wijzer aangeeft dat de NDB iets naar links ligt. On-
ze eerste reactie is te corrigeren zodat de wijzer weer
recht naar voren wijst (B). Als we op deze manier
doorgaan met de NDB te naderen kunnen als we in
positie C zijn wel tot de conclusie komen dat dit geen
rechte en efficiënte lijn is. We zullen er uiteindelijk wel
komen. Maar hoe? En misschien staat er wel een berg-
je daar rechts.
Om correct te tracken (de juiste koers over de grond)
moet je eerst de neus in de richting van de heersende

wind draaien, zodat je, als je je vlucht naar de NDB
voortzet, je koers over de grond op of dichtbij een
rechte lijn blijft van je vertrekpunt naar de NDB (De
middelste afbeelding). Maar hoe bereken je dit? Als je
een goede piloot zou zijn, zou je dit het weerbericht en
een vluchtcomputer bij je vluchtplanning gebruikt heb-
ben om je heading bij deze condities te bepalen. Maar
zelfs de beste vluchtplanning zorgt er nog niet voor
dat de wind ook werkelijk zo is, dus een nuttige vaar-
digheid is om de wijzer van de ADF en een bepaalde
geplande drift te gebruiken. Dit is een zodanig funda-
menteel deel in het gebruik van de ADF/NDB, ook bij
approaches, dat we dit eens verder tot in detail gaan

bekijken. In de derde afbeelding zien we de ground
track (koers over de grond) van deze oefening die je
duidelijk maakt hoe je de NDB en ADF moet gebruiken
om de ground track op te pakken en ook te handha-
ven. Let er op dat de hoeken in dit voorbeeld overdre-
ven zijn om de dingen duidelijker te maken.
Positie A laat je de situatie zien korte tijd na vertrek
met in de kleine afbeelding hieronder links een kleine
afwijking naar links van onze naald. Die staat nu rond
5 graden links van de neus van ons vliegtuig, hetgeen

betekent dat we rechts van de track zitten. We moeten
dus heading correctie naar links uitvoeren om weer op
track te komen, maar hoe veel? Een vaak gebruikte
methode is de double track error methode. Die is ge-
baseerd op een ruwe schatting van de piloot van de
track error en die dan te verdubbelen als verandering
in heading (kompaskoers).  De piloot wacht dan af om
het effect te zien op de ADF-wijzer, en wanneer hij
weer terug op track is (op de koers over de grond)
voert hij een volgende heading correctie door in een
poging de geplande track vast te houden. Die eerste
ruwe schatting is zelden correct en daardoor moet er
vaak een paar keer aanvullend gecorrigeerd worden
om het vliegtuig op de juiste track naar de NDB te
krijgen.
Dus, om weer bij het begin te beginnen: de piloot
schat dat dat de afwijking van de track 15 graden is.
Het dubbele is 30 graden, hij moet dus zijn heading 30
graden naar links verleggen (op het stuurkompas, niet
op de ADF) ofwel 330 graden magnetisch om te probe-

Als we proberen de naald te volgen met
willekeurig wat voor wind op onze kruis-
hoogte is onze koers over de grond verre
van een rechte en efficiënte lijn.

Echter, als we rekening houden
met een bestaande wind kunnen
we leren onze heading te corrige-
ren zodat we een strakkere koers
naar de NDB vliegen.

Je zult zien dat in de praktijk je
een aantal pogingen moet doen
om de heading helemaal correct te
krijgen zodat je een directe koers
over de grond hebt naar de NDB.
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025o

In positie A ontdekken we
dat de naald naar links
wijst hetgeen aangeeft dat
we naar rechts afdrijven.
We moeten dus een hea-
ding-correctie naar links
doorvoeren.
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We berekenen onze hea-
ding-correctie gebaseerd
op de double track error
methode, waardoor ook de
relatieve peiling van de
NDB op onze ADF veran-
dert.
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Als we weer terug zijn op
onze track in positie C
komt de afwijking van de
ADF-naald overeen met
het verschil tussen onze
heading en de gewenste
track (koers over grond)
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Op dat moment verminde-
ren we onze heading cor-
rectie tot de helft om te
kijken of we nu direct naar
de NDB vliegen, of dat we
nog verdere correcties
moeten doorvoeren.

345

NDBs kunnen ook gebruikt worden om piloten te helpen met
een track naar accuratere maar lagere range van navigatie-
hulpen voor precision approaches zoals een ILS.

In de volgende aflevering gaan we ook beginnen met het in-
terpreteren van de verschillende approach kaarten door de
NDB approach plate in detail te bekijken.

ren weer op de geplande track uit te komen (zie de
tweede kleine afbeelding op de vorige pagina en posi-
tie B op de grotere afbeelding). Zodra hij dit heeft ge-
daan laat de ADF zien dat de NDB 25 graden rechts
van de neus zit. Als het vliegtuig steeds meer terug
komt op de geplande track verschuift de naald steeds
meer naar rechts total het NDB-station op 30 graden
wordt gepeild: positie C en de afbeelding hieronder
links. Anders gezegd, de ADF-naald heeft nu dezelfde
hoek naar het station als onze verandering in heading
wat op zijn beurt betekent dat we nu terug zijn op on-
ze geplande track.
Maar als we zo blijven doorgaan met deze 30 graden
heading-correctie schieten we weer door aan de ande-
re kant van de track en drijven dan af naar links. We

moeten dus de heading een beetje naar rechts veran-
deren (op het stuurkompas) en kijken of dit voldoende
is om op track te blijven. De vuistregel hierbij is de
helft van de geschatte driftfout en af te wachten waar
dat ons brengt, d.w.z. Onze geschatte driftfout in het
begin was 30 graden en de helft daarvan is 15 graden.
Dus een verandering van 15 graden naar rechts, in dit
geval 345 graden. De ADF-naald laat nu het NDB-sta-
tion op 15 graden rechts van de neus zien (de rechter-
afbeelding).
Als je geschatte 15 graden correct was zal de ADF-
naald op 15 graden blijven staan de hele verdere
track. Maar het komt vaker voor dat de wijzer toch
weer langzaam wegloopt. In het voorbeeld van de
meest rechtse van de grotere afbeeldingen op de vori-

ge pagina zijn we op een gegeven moment in positie D
en is gebleken dat we nog niet voldoende hebben ge-
corrigeerd en zijn we toch nog iets naar links afgedre-
ven. Om dit te veranderen passen we een correctie toe
van de helft van 15 is ongeveer 7 graden naar rechts
waardoor onze nieuwe heading 352 graden wordt.
We zullen òf verder afdrijven naar links (waar dan een
verdere verhoging in heading voor nodig is), parallel
blijven vliegen (dus op enige afstand van) met onze
geplande track, hetgeen een kleinere verhoging in
heading vraagt om weer op track te komen) òf we
pakken de track weer op waarna een kleine verlaging
in heading nodig is om zo onze track naar het station
te stabiliseren. Je kunt hier wel een tijdje mee bezig
zijn. En dat is normaal als je de NDB gebruikt voor
navigatie. Het essentiële hierin is dat je je realiseert
waar je je bevindt. Aan welke zijde van de track je
bent en dat heading-correcties in de juiste richting zijn
(koerscorrecties zouden wij in het Nederlands zeggen,
maar laten we de Engelse termen gebruiken om de
verwarring niet groter te maken).

De keuze van je vliegtuig heeft invloed op de routine
die je opdoet in het handhaven van je track met be-
hulp van de NDB omdat niet alleen de snelheid van je
toestel in combinatie met de wind op vlieghoogte de
hoeken van je correcties bepalen, maar de scherpte en
sampling rate van je ADF-naald zal ook bepalen hoe
accuraat je bent. Houdt in gedachten dat een NDB een
non-precision radio navigatie hulpmiddel is, dus je
moet niet altijd verwachten dat je netjes binnen een
paar meter aankomt op je bestemming!

De volgende aflevering

Oefen met de NDB met het oppikken van tracks en ze
ook vast houden bij variërende windcondities dan gaan
we volgende keer bekijken hoe je de NDB kunt gebrui-
ken in verschillende andere situaties die een piloot
gewoonlijk tegenkomt.

Kijk ook eens op:
http://luizmonteiro.com/Learning_Cmpct_Nav_Inst_Si
m_Pro.aspx
Een online navigatieprogramma om te oefenen met
verschillende bakens. Dit is dus geen flight simulator.
Je kunt dit super super programma ook downloaden
om het offline te gebruiken maar dan kost het geld.

http://luizmonteiro.com/Learning_Cmpct_Nav_Inst_Sim_Pro.aspx
http://luizmonteiro.com/Learning_Cmpct_Nav_Inst_Sim_Pro.aspx


In deze aflevering gaan we ons ver-
der begraven in het overhead panel
van de Boeing 737 Next Generation,
met nu het eerste van een uit twee
gedeelten bestaande bespreking
van het elektrische systeem. Het
elektrische deel wordt vaak gezien
als het meest ingewikkelde deel van
het vliegtuig om onder de knie te
krijgen. En dat is nauwelijks een
verrassing als je bedenkt dat Boeing
volgens haar eigen cijfers 36,6 mijl
aan kabels in de 737-700 heeft ge-
stopt! Eedere versies van de 737
hadden meer dan 40 mijl aan beka-
beling.

De bedoeling van dit artikel is dit com-
plexe geheel te verdelen in hapklare
brokken die hopelijk makkelijker te ver-
teren zijn en daardoor ook interessanter
worden in plaats van een stuk droge stof
met circuit diagrammen. Dan moet wel
het voorbehoud gemaakt worden dat dit
artikel onmogelijk een uitputtende weer-
gave van het onderwerp kan zijn. In
feite zou een alles omvattende uitleg
van het elektrische systeem makkelijk
een stevig hoeveelheid aan zware boek-
werken inhouden. Het electrische sy-
steem wordt uitgelegd vanuit het
gezichtspunt van de piloot en richt zich
vooral op wat je behoort te weten om
het vliegtuig veilig te kunnen besturen.
De bedoeling is voldoende achtergrond
informatie te geven zodat je als pilot in
command voldoende inzicht hebt bij alle
beslissingen die je moet nemen bij de
interactie met dit sub-systeem van het
vliegtuig. Je vraagt je misschien af
waarom al dit ingewikkelde, maar alles
wordt snel duidelijk indien je de bijna
niet meer te volgen hoeveelheid en vari-
atie in elektrische verbruikers in ogen-

schouw neemt. Dit omvat alles inclusief
de motor die zorgt voor de flap instellin-
gen, de elektronische display schermen,
de klok in de cockpit, maar bijvoorbeeld
ook wat vaak als een van de belangrijk-
ste voorzieningen door piloten wordt
beschouwd, namelijk de koffiemachine.

De bus pakken

Hoe bereikt de elektriciteit al deze ver-
bruikers? Kort gezegd de elektriciteit
‘pakt de bus!’. Nu moet even snel het
principe van een ‘bus’ in een vliegtuig
worden uitgelegd anders snijdt het hier-
na volgende geen hout. Een bus is zeker
niet iets groots en roods die we pakken
om naar ons werk te gaan. De beste
vergelijking is die van een snelweg
waarlangs energie reist voordat het zich
afsplitst om elk apparaat dat dat nodig
heeft van stroom te voorzien. Er zijn een
aantal van deze snelwegen in de Boeing
737, niet alleen om energie te brengen
waar dat nodig is, maar om ook te vol-
doen aan de vraag die nodig is voor

Dit artikel is een vertaling van het zes-
de 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 het elektrische systeem volgen
nog The Electrical System deel 2, Hy-
draulics, en een Demonstration Flight
(2 afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in de-
ze vertaling omdat een tijdschrift ge-
woon meer ruimte heeft. Wel
opgenomen zijn de afbeeldingen van
panelen, FMC, klokken, enz. maar de-
ze zijn opnieuw gemaakt. Dat was ge-
woon de betere oplossing. Vier
afleveringen nog. Ik hoop dat het gaat
lukken. In elk geval ben ik van kopij
verzekerd.

Erik.

De 737 NGX. Het Over-
head Panel nader be-
keken.



veelvuldig overbemeten en backup sy-
stemen. Als we het voorbeeld van de
snelweg nog even aanhouden zijn de
meest belangrijke buses in het vliegtuig
de belangrijkste snelwegen die zich
daarna opsplitsen in het provinciale we-
gennet en dan het lokale. Dat betekent
dat de hoofdbuses naast het voldoen
aan de energie-eisen van de verschillen-
de vliegtuigcomponenten ook energie
kunnen leveren aan andere buses in het
‘buitengebied’ die vanaf hier zich weer
verder vertakken. Er zijn twee type bu-
ses in de Boeing 737: AC (alternating
current = wisselstroom) en DC (direct
current = gelijkstroom) die een geïnte-
greerd onderdeel van het vliegtuigsy-
steem zijn.    Dus om snel samen te
vatten en het principe van het elektri-
sche systeem duidelijk te maken: ener-
giewordt getransporteerd naar de
vliegtuigsystemen via elektrische buses
die in wezen energie-snelwegen zijn die
over de gehele lengte en breedte van
het toestel lopen. De hoofdbuses kunnen
ook secundaire buses hebben die zich
ervan afsplitsen. De buses maken ge-
bruik van AC of DC elektriciteit afhanke-
lijk van de eisen van de betreffende bus.
Ons doel als piloot is ervoor te zorgen
dat elke bus een energiebron krijgt toe-
gewezen voor verdere distributie in het
toestel. Dus laten we kijken op welke
manier wij elektrische energie aan de
buses kunnen koppelen.

De leveranciers van de energie

De 737NG heeft een aantal verschillende
energiebronnen. We kwamen de hoofd-
leverancier al tegen in de vorige afleve-
ring, de twee CFM-56 motoren. Elke
motor op zich levert voldoende energie
voor de totale stroombehoefte van het
gehele vliegtuig. Er is dus een duidelijke
overcapaciteit. Indien één motorgenera-
tor ermee stopt dan is de andere nog
meer dan in staat het vliegtuig draaien-
de te houden. Elke generator binnen de

motor levert 115 volt AC (wisselstroom)
met een vermogen van 90kVA en voor-
ziet daarmee de AC buses van energie.
Er is een fantastische voorziening in de-
ze generators ingebouwd die we zomaar
vanzelfsprekend aannemen. De Integra-
ted Drive Generators (IDG) in de motot-
ren zijn zorgvuldig ontworpen om een
constante snelheid van 24.000rpm (toe-
ren per minuut) vast te houden en zo
een schone energie van hoge kwaliteit te
leveren. Dit zorgt ervoor dat, of de mo-
toren nu op idle draaien of op vol ver-
mogen en alle verschillende standen
daar tussenin de energie die geleverd
wordt van constante kwaliteit is. In
vroegere vliegtuigmotoren konden ver-
anderingen in de throttle-stand voor
dramatische effecten zorgen met de le-
vering van elektriciteit steeds verande-
rend volgend op verschillende standen
van de throttle. Het is bijvoorbeeld niet
overdreven te zeggen dat lampen in de
cabine konden dimmen en weer opgloei-
en wanneer de piloot de thrust veran-
derde voor wijzigingen in de snelheid.
De IDG’s van de Boeing 737 zijn zorg-
vuldig ontworpen om een constante out-
put te leveren, verschhoond van pieken
en niveauwisselingen om zeker te stellen
dat de bonte verzameling van gevoelige
electronica aan boord precies die power
ontvangen die ze nodig hebben.
Tijdens het verloop van een normale
vlucht is de IDG van elke motor de pri-
maire bron van energie voor het vlieg-
tuig en zorgen beide IDG’s voor AC en
DC op de buses. Je vraagt je misschien
af hoe de DC (gekijkstroom) buses ener-
gie ontvangen van de IDG’s want hier-
boven werd al gemeld dat de IDG’s
alleen 115 volt wisselstroom leveren.
Het antwoord komt van drie slimme
gadgets in het toestel, de Transformer
Rectifier Units (TRU) voor welke het eni-
ge doel in het leven is de wisselstroom
naar gelijkstroom om te vormen. Deze
worden gevoed door de AC buses voor-
dat ze hun omvormingstaak verrichten

en leveren daarna power aan de DC bu-
ses. Met drie TRU apparaten wordt we-
derom voldaan aan het criterium van
veelvoudige overbemeting. Slechts één
TRU is voldoende om de totale DC cur-
rent behoefte te dekken indien die situa-
tie zich zou voordoen.

Ga nooit van huis zonder een reserve
batterij.

Wat nu als de AC power het zou laten
afweten? Dit zeer onwaarschijnlijke sce-
nario zou zich alleen voordoen indien
beide motorgenerators en ook de APU
(auxiliary powe unit) dienst zouden wei-
geren. In dat geval kan een andere
energieleverancier, de aircraft battery
(accu) de DC bus op spanning brengen
want deze levert 28V gelijkspanning.
Maar wat nu met de AC buses? Boeing
heeft nog een ander uitrustingsstuk ge-
introduceerd om dit probleem te boven
te komen. Statische omvormers zetten
de gelijkstroom van de accu om in wis-
selstroom met de juiste spanning en
frequentie om aan de AC bussen te leve-
ren. We hebben dus de situatie dat de
TRU’s de AC naar DC omvormen om de
DC bussen te ondersteunen en de DC
bussen kunnen de AC bussen van ener-
gie voorzien gebruik makend van de
statische omvormers. Het belangrijke
punt hierbij is je te realiseren dat, als de
accu zorgt voor de complete energie van
het vliegtuig er maar voor ongeveer een
uur spanning is voordat de accu uitgeput
is, maar het levert wel, dankzij de om-
vormers wisselspanning en gelijkspan-
ning voor het vliegtuig. Een optie voor
de klant, en een vereiste voor over de
oceanen vliegen, is de mogelijkheid een
tweede battery te installeren. Die twee-
de battery kan bij de PMDG 737 geïn-
stalleerd worden via de simulation
configuratie pagina in de FMC. Dit helpt
een boel, met de tweede accu simultaan
werkend met de eerste om de belasting
te delen. De auxiliary battery wordt al-

Bijna de gehele tweede kolom van het
overhead panel is toegewezen aan het
elektrische systeem.



len in werking gesteld door het systeem
indien een zware belasting van de mas-
ter battery wordt geregistreerd. Voor
ons flightsimmers is er nauwelijks een
reden om deze tweede accu niet te in-
stalleren temeer daar alles gratis is!
De accu’s worden opgeladen door opla-
ders die via de AC bussen werken indien
normale elektrische spanning aanwezig
is. Als je ze op de grond volledig zou
uitputten kun je erop rekenen dat het
drie uur duurt om ze weer van ‘volledig
plat’ naar opgeladen te krijgen.

Om veiligheidsredenen worden de accu’s
niet opgeladen als het luik voor brand-
stof tanken open staat en er wordt ge-
tankt.
Opladen wordt ook losgekoppeld bij de
APU start procedure en verschillende
afwijkende elektrische situaties die late
raan bod komen.

Accu’s op peil houden

Het is zinvol om voorzichtig om te sprin-
gen met de capaciteit van de accu’s in-
dien zij de enige bron voor energie zijn.
De ontwerpers van de 737 waren zich
hiervan volledig bewust en ontwierpen
een ‘load shedding feature’. Alle niet
essentiële apparaten worden van de
toevoer afgesloten, waardoor ze de ac-
cu’s niet meer leeg kunnen trekken. Dit
begint bij de galley load shedding, dus
de elektriciteitsvoorziening van de galley
(even zorgen dat je van te voren je kof-
fie hebt ingeschonken) en alle voorzie-
ningen voor de passagiers zoals
entertainment gedurende de vlucht en
scheerapparaataansluitingen in de toilet-
ten. Als je een Boeing 737 vliegt die
alleen maar over battery power beschikt
is de moraal van het verhaal dat je je
geschoren hebt voor vertrek en een
thermoskan met koffie bij je hebt. Ook
bij een normaal verloop van de gebeur-
tenissen en los gezien van de primaire
krachtbron, wanneer het electrische sy-
steem een overload registreert zal load

shedding automatisch intreden gevolgd
door een prioriteitencheck om niet es-
sentiële voorzieningen uit te schakelen
totdat de energievoorziening de eisen
weer aankan. Omdat elke IDG (integra-
ted Drive Generator) voldoende energie
kan leveren voor de complete machine,
zelfs een ongezond hoog verbruik van
koffie, is dit iets wat niet hoort op te
vallen behalve wanneer ergens een fout
optreedt ergens in het elektrische sy-
steem. Elke voorziening die werd uitge-
schakeld bij een te hoge workload zal
automatisch weer opstarten als de fout
gecorrigeerd is.

Dit lijkt natuurlijk allemaal heel logisch,
dat voorrang gegeven moet worden aan
de belangrijke apparatuur ten koste van
minder belangrijke voorzieningen. In de
oudere generaties van het vliegtuig
moest deze procedure die in de 737
NGX automatisch gaat, door recht-
streekse interventie van de boordwerk-
tuigkundige worden gedaan waarbij
allerlei schakelaars verdeeld over een
ingewikkeld elektrisch paneel omgezet
moesten worden. Enorme gecompi-
ceerdheid en workload zijn door Boeing
in één pennestreek verdwenen, maar als

captain dien je natuurlijk volledig op de
hoogte te zijn van de precieze werking
van dit proces.

De andere energieleveranciers

En zo komen we uit op de andere twee
energiebronnen die ons in dit vliegtuig
ter beschikking staan. De APU die in de
vorige aflevering uitgebreid is behan-
deld, levert naast perslucht ook 115V AC
die nodig is voor de AC bussen. Op de
grond wordt de APU gegarandeerd voor
het leveren van alle vraag naar elektrici-
teit voor het gehele vliegtuig. Een maal
in de lucht kan de APU worden opgestart
om het uitvallen van de electriciteit  van
één of beide IDG’s op te vangen. Maar
het moet gezegd worden dat naarmate
de hoogte toeneemt, het electrische ver-
mogen van de APU afneemt. Wanneer je
afhankelijk bent voor de elektriciteit van

de APU alleen is het verstandig, indien
dat mogelijk is, je hoogte te verminde-
ren om zo de APU goed te kunnen laten
werken. De limiethoogten voor de APU
werden in de vorige aflevering genoemd.

Er is een interessante catch-22 situatie
gelegen in het feit dat de APU elektri-
sche spanning nodig heeft om te kunnen
opstarten, maar hoe kan de APU opge-
start worden teneinde electriciteit te
leveren bij een uitgevallen electriciteit?
Het antwoord komt van de accu(‘s), die
naast het leveren van spanning voor de
DC-bussen ook gebruikt kan worden om
een APU-start mogelijk te maken. Als de
APU eenmaal draait moet deze gebruikt
worden om de electrical power te leve-
ren om zo de belasting van de battery
weer weg te halen. Het is daarom be-
grijpelijk, dat in het geval het uitvallen
van beide IDG’s en je wilt overgaan naar

De integrated standby flight display kan 150
minuten blijven draaien op zijn eigen inge-
bouwde accu.

Ground power wordt doorverbonden via een jack socket in de neus van het vlieg-
tuig. Dit vliegtuig heeft ook een externe bron voor de airconditioning aangesloten.



het volledige inzet van de APU de bat-
tery in goede conditie moet zijn en vol-
doende opgeladen. Als blijkt dat je
alleen maar aangewezen bent op battery
power is het verstandig de APU onmid-
dellijk op te starten teneinde niet de
battery leeg te trekken. Verbruik niet
alle accuspanning voordat je probeert te
APU te starten in een situatie van uitval-
len van beide motorgenerators omdat je
anders heel snel jezelf terugvindt in een
situatie van een vliegtuig zonder power
en dat is mild uitgedrukt geen goede
situatie om jezelf in te plaatsen.

Maar zelfs in het akelige geval dat een
dergelijke situatie zich zou voordoen en
indien je NGX is uitgerust met de Inte-
grated Standby Flight Display (ISFD),
waarin ingebouwd een kompas, snel-
heid- en hoogtemeter, en kunstmatige
horizon dan nog heeft deze unit zijn ei-
gen, onafhankelijke battery die je kan
helpen om uit de benarde situatie te
raken. Deze vervangt de originele analo-
ge standby klokken van de vorige ver-
sies van de 737 NG. De ISFD is
beschikbaar als een optie bij de PMDG
NGX. Het is zeker aan te bevelen deze
te installeren. Hij blijft 150 minuten wer-
ken zelfs als alle electrische energie voor
de 737 is weggevallen, door zijn eigen,
zelfladende accu. Een slimme eigen-
schap van de ISFD is dat hij niet uitge-
schakeld kan worden.

Ground power

Er blijft nog één energiebron over, be-
schikbaar voor het vliegtuig. Ground
power zoals de naam al doet denken is
voor het vliegtuig beschikbaar op het
vliegveld. Door een klein aansluitpunt in
de neus aan de rechterkant kan een
externe stroomkabel naar het elektri-
sche systeem worden doorverbonden.
Deze stroom, meestal van een genera-
torkar op het platform kan alle ground
power behoefte van het vliegtuig leve-
ren. Eenmaal aangesloten is deze kabel

doorverbonden met de AC-bussen. Zoals
we al eerder gezien hebben zullen deze
AC-bussen ook spanning zetten op de
DC-bussen door middel van de TRU’s,
waardoor aan alle vraag van het vlieg-
tuig wordt voldaan. Met de motoren uit
aan de gate is het zo dus niet nodig de
APU aan te hebben voor de elektriciteit
van het toestel. Daarbij moet gezegd
worden dat ground power niet altijd de
meest betrouwbare bron is voor elekstri-
citeit, hetzij door slecht verbindingsma-
teriaal of door een al wat oudere
generatorkar. De 737 NG zal alleen
ground power toestaan indien sensoren
hebben gechekt dat de ground power
van voldoende kwaliteit is. En dat is een
goed ding, want er is niets zo frustre-
rend als tijd spenderen aan het pro-
grammeren van je vlucht op de FMC om
er dan alleen maar achter te komen dat
de ground power onbetrouwbaar is en al
je zorgvuldig ingevoerde gege-
vens ineens verdwenen
zijn doordat de energie-
voorziening even was uit-
gevallen. Dat is eerder
gebeurd en waarschijnlijk
is het beter te wachten met
het programmeren van de
FMC totdat de eigen APU de
electriciteit op het boornet
heeft gezet.

Samengevat

In dit artikel werd uiteengezet
hoe alle vraag naar elektrici-
teit van het vliegtuig geleverd
wordt door de AC en DC bus-
sen die funtioneren als trans-
portwegen door het gehele
vliegtuig. We hebben ook vast-
gesteld wat de energiebronnen
in het vliegtuig zijn die deze
bussen voeden, de motoren, de
accu’s, de APU en buiten het
vliegtuig de ground power. Dit
concept van energiebronnen en
bussen is bijzonder belangrijk wil

je de werking van de Boeing 737 NG
begrijpen, omdat er een overvloed aan
componenten is die elektriciteit nodig
hebben om te kunnen draaien.

In het volgende artikel gaan we
door met het elektrische systeem en
zullen alle verschillende bussen wat
diepgaander worden bekeken, maar
ook gaan we kijken hoe we elektri-
citeit kunnen omleiden voor back-up
doelen. We keren terug naar het
overhead paneel om te kijken hoe
de bussen ‘erbij staan’ met behulp
van de geïntegreerde meter.

Ook zullen we de elektrische scha-
kelaars en verdere beschikbare mo-
gelijkheden bekijken wanneer we
spanning op de bussen gaan zetten.
Dat is een fascinerende mogelijk-
heid om eens te zien wat het on-
middellijke gevolg is bij het
overhalen van een paar schake-
laars. Dat blijft altijd spannend.

Ground power kan worden aangesloten via
het paneel GROUND CONNECTIONS in de
FMC. Daarna moet op het overhead paneel de
GRD PWR schakelaar naar beneden gedrukt
worden die dan weer vanzelf terugveert. Pas
dan staat de ground power op de bussen.



Op het gevaar af dat je mij een leugenaar vindt of
een fantast of misschien wel een verhalenverteller,
en dat laatste is natuurlijk niet erg, op het gvaar
af… wil ik je toch niet onthouden wat ik nu weer
heb meegemaakt. Want wat is het geval? Toen ik
met de Storch aankwam op Chichester, zie de vori-
ge Notam, stond daar een heuse, volledig gerestau-
reerde Spitfire Mark IX. En geloof het of niet maar
het was niet moeilijk om de beheerder van dit toe-
stel zover te krijgen dat ik erin mocht zitten.

Maar nu komt het. Hij was ervan op de hoogte dat ik
inmiddels een Albatros van Cardiff naar Compton Ab-
bas had gebracht en daarna de Storch van Compton
Abbas naar Chichester. En nadat ik zo een beetje alle
klokken en knoppen had doorgenomen, vroeg hij, hij
bleek de voorzitter te zijn van het syndicaat dat deze
Spitfire beheerde, of ik het aandurfde om de Spitfire
van Chichester naar Elstree te brengen waar een be-
langrijke show voor old warbirds zou plaatsvinden. Of
ik dat durfde? Nou, voorzichtig hiermee want je beseft

niet goed wat een Spitfire onder de kap heeft. Een be-
hoorlijk wild beest eigenlijk.

De Spitfire Mark IX is eigenlijk de laatste in de range
met een Rolls Royce Merlin motor. Daarna werd over-
gestapt naar de Griffon engine met een cilinderinhoud
van 37 liter (yes 37 liter). De Merlin Mark IX motor
(en aangepast airframe) was het antwoord op de Focke
Wulf Fw 190 die op bepaalde punten de Spitfire de
baas was. De Fw 190 was een prachtig vliegtuig en



bezorgde de geallieerden heel wat hoofdbrekens. Het
totale aantal geproduceerde  Mark IX Spritfires (en
varianten) bedraagt 5.665 stuks, meer dan van enig
andere Spitfire variant.

De cockpit. Voor ons ervaren vliegers die zonder grote
problemen de complete cockpit van de 737 kunnen
managen is dit eigenlijk een beetje teleurstellend. Zes
klokken recht voor je neus, min of meer overeenko-
mend met ons moderne sixpack. Een raar nautisch aan-
doend kompas vlak voor de stuurknuppel waarmee je
moet leren werken. Zeilers hebben hier minder moeite

mee. Je kunt er uit zien dat in het ontstaan van de
vliegtuigen de zeevaart een belangrijke rol heeft ge-
speeld. Maar er zir een handiger kompasje vlak voor
ons neus, precies achter de knuppel. Verder  een kunst-
matige horizon ofwel een Attitude Indicater (het we-
reldbolletje), een meter voor indicated airspeed, een
klim- en daalmeter, een hoogtemeter en een slipping
and a sliding meter (Buddy Holly), de meter die je
help bij het in de juiste richting zetten van de neus van
het vliegtuig. Nog geen uitgebreide HSI (Horizontal
Situation Indicator), je moet het met het eenvoudige
kompasje doen. Rechts van het sixpack zit het super-

charger en koeling gedeelte met de daarbij behorende
klokken en knoppen en links van het sixpack belang-
rijke zaken als master switch en persluchtmeter, ont-
stekingsschakelaars, klok, het zuurstofgedeelte en
flaps control. Dat is het zo een beetje. Natuurlijk nog
de bekende hendels voor gas en propellorstand en nog
wat meer. Ga het vooral zelf ontdekken. RealAir Si-
mulations levert een volwaardig vliegende demo met
twee toestellen.

De vlucht van Chichester naar Elstree stelt niets voor
indien je het rechtstreeks zou vliegen en dat doe ik dus



niet. Gewoon langs de zuidkust tot het
einde van Engeland en dan naar het noor-
den, de Thames monding indraaien en
richting Noordwest aanhouden. Te simpel
om hiervan een kaartje te laten zien. Niet
te hoog vliegen zodat we onder de airspa-
ces van de grote en kleine Londense
vliegvelden blijven. Ik had beloofd dat ik
mij niet te buiten zou gaan aan loopings
en Immelmans en zo, maar kon het toch
niet laten even flink te scheuren met deze
kist. Wat een power! Bij het indraaien
van de Thamesmonding komt mij een
prachtig toestel tegemoet vanuit het noor-
den. Grauwe kleuren en een slick machi-
ne. Het is de Focke Wulf 190 de geduchte
concurrent. Maak je geen zorgen, het
schiettuig in deze museumstukken werkt
niet meer. Maar we konden het niet laten
eens flink om elkaar heen te draaien. Sa-
men op weg naar Elstree waar we na lan-
ding nog een paar prachtig gerestaureerde
exemplaren aantroffen: de agressieve Stu-
ka (Ju87) en de de Heinkel He 219 UHU,
de bekende nachtjager. Uiteindelijk
kwam dit wat aparte gezelschap van vlie-
gers toch weer in het clubgebouw van



Cees van Dienst
is 6 augustus j.l. overleden. Cees was een van onze
leden op de achtergrond. Helaas kon hij door ge-
zondheidsproblemen nooit naar onze bijeenkom-
sten komen, maar er waren regelmatig contacten.
Door de tijd heen  waren er ook gewaardeerde bij-
dragen van zijn kant. Een klein stukje uit een inter-
view uit juni 2006:

’We staan op Eelde met zijn favoriet: de Fokker
F-100. “Daar heb ik een keer in gevlogen  tijdens
een reisje Gothenburg’, licht hij toe. Omdat er
geen tijd meer is voor een volledige vlucht, doet
Cees een radio-check. Aan zijn manier van praten
hoor je de lange ervaring. Het is toch een onmis-
kenbaar toontje dat door piloten en verkeersleiders
wordt gehanteerd.
Het eerste FS programma waar Cees mee in aan-
raking kwam was FS4. “Al meteen werd ik erdoor
gegrepen. Een prima manier om even de zinnen te
verzetten en ‘even van de wereld’ te zijn”, vervolgt
hij zijn relaas. Opgegroeid in Capelle en door het
watergeweld verdreven, werkt de als timmerman
opgeleide Cees zich op tot procuratiehouder bij de
bank. Studie en nog eens studie. Moeilijke en goede
jaren. Veel meer wil hij er niet over vertellen,’
Onze deelneming aan zijn familie en vrienden.

Het is dus gewoon waar. Microsoft
maakt de Flight Simulator verder te
gelde.

Na de mislukte poging van Microsoft met MS
Flight, om aan het flight sim gebeuren nu eens
lekker geld te verdienen, hebben ze het in de
verkoop gedaan. Eerst werden de rechten ver-
kocht aan Lockheed Martin (Prepar3D) maar nu
ook aan Dovetail Games. Dus dubbel vangen.
Hoe zit dat precies?

Hoe het precies zit is voor ons moeilijk te door-
gronden en zullen we waarschijnlijk ook nooit te
horen krijgen. Wel wordt nu duidelijk waarom,
indien je P3D aanschaft, je bij de overeenkomst
moet tekenen dat je P3D alleen gebruikt voor
educatieve doeleinden en niet voor de vlieghob-
by. Hoe dachten ze dat te gaan controleren? Ze
wilden de rechten nog een tweede keer verko-
pen aan een organisatie die gespecialiseerd is in
de simulator hobby.

Who (the fuck) is Dovetail Games? Dovetail
Games heeft kans gezien binnen vijf jaar een
niet zo bekende rail simulater uit te bouwen tot
het award winnende Train Simulator. Yep,
treinsimulator. Treinen kunnen niet vliegen. Maar
wat erachter zit bij Dovetail Games is misschien
belangrijker. Zij zien het als hun taak om simula-
torprogramma’s professioneel uit te bouwen en
te vervolmaken voor simulator hobby markt.
Sceptisch? Ja ik wel. Maar laten we bedenken
dat P3D ook al voor heel wat verbeteringen heeft
weten te zorgen. In elk geval is Dovetail geen
amateur in de markt. Afwachten dus. Dovetail
zal de flight simmers niet zo snel voor een stelle-
tje malloten houden zoals Microsoft wel heeft
gedaan met MS Flight. Volg de ontwikkelingen
op hun website:

http://www.dovetailgames.com/

http://www.dovetailgames.com/

