
Uitnodiging aan de HCC Werkgroep Flight Simulator en belangstellenden voor de
bijeenkomst van 16 oktober 2014 voor GA vliegen om 19.30 uur in het Arendhuis

aan de Torenring 46 in 's Heer Arendskerke.

De eerstvolgende bijeenkomst voor de Airliners is 6 november 2014

Flightplan of geen flightplan?
That is the question. Voortaan zal het ‘vluchtplan’ voor zowel de GA-avond als de
Airliner-avond kort van te voren als aparte briefing aan alle lezers van de Notam

worden verzonden. Het uitgangspunt van ‘wat gaan we doen op de bijeenkomsten’
raakte een beetje weggestopt in de Notam en kreeg daardoor onvoldoende aan-
dacht. Vanaf nu dus een apart flightplan een paar dagen van te voren. Dat houdt

ook in dat we voor elke bijeenkomst concrete plannen moeten maken.

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 zevende aflevering in de seriePMDG 737 NGX. Een vertaling vande artikelen van Jane Whittaker inde PC-Pilot. Het tweede artikelover het elektrische systeem. Deverschillende schakelaar op hetoverhead panel van het elektri-sche systeem worden nader beke-ken. Hoe de systemen worden
gevoed en vooral hoeveel ontelba-re mogelijkheden je hebt om deelektriciteit langs een alternatieveweg om te leiden indien nodig.

A2A Piper PA-28 Cherokee 180.
Dit is een Addon van A2A die ge-
schiedenis zal gaan schrijven. A2A
kwam al met de Cessna 172 trainer
een fantastisch stukje software. Men
kon het echter niet laten om dan ook
maar meteen de Cherokee aan te
pakken, de grote concurrent van de
C-172. Het is niet overdreven om te
stellen, dat wat PMDG is voor de
airliners, dat is A2A voor de GA-kis-
ten. Erg mooi. In dit nummer eerst
uitgebreid een stukje geschiedenis
van de Cherokee.

Weer twee verslagen in deze Notam.

Die van de GA-bijeenkomst van 18

september en van de Airliners van 2

oktober. Als je tussen de regels door-

leest valt op dat zowel Ron als Erik

weer onrustig aan het worden zijn. Er

moet weer vernieuwd worden anders

dutten we in. Dat gaat resulteren in

apart verzonden flightplans vindt Ron

en Erik gaat proberen zoveel mogelijk

mensen in een default airliner te krij-

gen. Nooit zijn ze tevreden die twee.

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


Het was alweer drukker dan de vorige bijeenkomst.
Alle tekenen wijzen op een goed vliegseizoen. Adrie
Barentsen bracht een video binnen over de historie
van de F16. Liefhebbers even een mailtje voor een
kopie.  Ko Dekker gaf een voorproefje van de mp die
over en langs het 100 jarige Panama kanaal gaat. Al is
het recycling, we zien ook dat er veel werkgroeple-
den zijn die de eerste keer niet hebben meegemaakt.
Ron opperde dat het aardig zou zijn eens te zoeken
naar zg. Easter Eggs in NL2000. Dat zouden dan
mooie aanleidingen kunnen zijn voor mp GA vluch-
ten. December bestaat de werkgroep tien jaar. Idee-
en zijn welkom!

René hield een smakelijk verhaal over zijn belevenis-
sen in de 737 simulator van FST in Almere. Een vlucht
in een static- of full motion simulator mogen we zien
als de kers op de taart voor alle tijd die aan 737 stu-
die besteed is. Ron bracht Bruges Air College als een
zeer betaalbaar alternatief naar voren. Ideaal  om
eens met een man of vier naar toe te rijden en dan
voor weinig geld en zonder stress eens te voelen hoe
een echte full motion simulator vliegt. 2 oktober zal
Ron op de Airliner-avond een paar korte video’s la-
ten zien van de KLM simulator.

Piet Hanse bracht een aardig probleem naar voor: als
de ATC een ogenschijnlijk verkeerd advies geeft, wat
doe je dan als ‘pilot in command’?  Henk stelde dat
de piloot àltijd verantwoordelijk is voor de veilige
vlucht en dus de beslissing neemt. In de praktijk
wordt altijd nagevraagd bij ATC of de ontvangen in-
structie correct is, en iets eleganter: of je het wel
goed verstaan hebt…repeat please.

Dan een probleem waar al eerder een oplossing voor
is gegeven, maar ja, vergeetachtigheid slaat bij Ron
toe! Wanneer Teamspeak op een tweede scherm
wordt weergegeven moet het als Administrator wor-
den uitgevoerd, anders moet je schakelen tussen FS
en TS. Simpel en duidelijk. Onthouden dus!

Carlo bracht een nieuwe flightsim voor het voetlicht:
Aerofly. Van oorsprong een modelvliegbedrijf levert
het nu naast de Radio/Controlled sim ook  een ‘ge-
wone’ Flight Simulator.  De beelden van de demofilm
waren adembenemend, niet in het minst vanwege de
aardige juf die op de linkerstoel blijkt te zitten. Al
met al een bewijs dat de flightsim-markt toch in be-
weging is, al zijn het de modelvliegers en treinbe-
stuurders die het in de lucht moeten houden.
Bedankt voor deze tip Carlo!

Erik verzuchtte dat we bijna willoos altijd voor de 737
kiezen als het om Airliners gaat. Vooropgesteld dat
het ieders eigen keus is, kan het inderdaad nooit
kwaad eens om de hoek te kijken naar bijvoorbeeld

een BAE146, of een Citation, of eens een Airbus. Erik
heeft hier wel een punt, maar het blijft ieders eigen
keus. Wel is het zo dat de 737 een ideaal begin is,
ook gezien de enorme hoeveelheid studiemateriaal
over dit type.

Hoe maak ik ook die fraaie plaatjes (zoals Erik), of
hoe maak ik een mooie video van die landing? Dit
lijkt ook een aardig onderwerp voor een lezing. Wie
is hierin thuis (behalve Erik) en pakt het op?

Onze Notam mag er zijn. het is vrijwel een magazine
geworden en we mogen er best trots mee zijn. Het
idee van een primitieve nieuwsbrief (de eerste is van
20 december 2004) lijkt ver achter ons.  Wat nu ont-
breekt is coördinatie tussen lezingen en berichtge-
ving. Daardoor is er behoefte ontstaan aan een korte
uitnodiging met agenda voor beide avonden. Ron zal
dit met Erik opnemen en als alles goed gaat ver-
schijnt er met ijzeren regelmaat elke twee weken een
mail aan geïnteresseerden.
Wat ons op het laatste item bracht: we hebben wei-
nig lezingen de laatste tijd. Het gevaar bestaat dat we
stil gaan staan en dat gaan we dus voorkomen door
meer interactieve lezingen. Tot 16 oktober kan ieder
zich voorbereiden op het vliegen van een circuit.
Meedoen is gewenst en zeg niet dat het niet nodig
is…of dat je het wel weet….een  goed circuit kunnen
vliegen ligt aan de basis van een geslaagde landing.
We gaan het zien, laptop en stick/stuur meenemen!
Check your mail.

Ron.

Verslag van de GA-bijeenkomst van 18 september j.l. in 's Heer Arendskerke



A2A did it again! Eerst kwam A2A met
een uitgebreide addon voor de Piper
Cub met als gimmick een passagiere met
een hoop commentaar op je vliegvaar-
digheden, daarna kwam de B17, waarin
ook gimmicks maar ook een bijzonder
serieuze benadering van het gehele
motorgebeuren. Er tussendoor maakten
ze AccuFeel, een programma waarmee
je elk vliegtuig van realistische geluiden,
zoals piepende remmen en gekraak in
het airframe, kon voorzien en ook extra
bewegingen. Toen was de Cessna 172
Trainer aan de beurt. Een heel serieuze
benadering van het echte toestel, met
realistische motorgeluiden en niet die
pruttelpot van de default 172 en met
een echte werkplaats voor reparaties.
Een werkplaats die je ook nodig hebt als
je slordig bent met je toestel. Hun laat-
ste stap is de addon voor de Piper Che-
rokee en dit wordt een hit. Binnen een
paar maanden na verschijning zijn er al
vele liveries (nieuw jasje) voor dit toe-
stel op internet te vinden, hetgeen de
populariteit aantoont. Hierin zitten de-
zelfde principes als bij de Cessna dus
ook vliegtuigonderhoud en een werk-
plaats. Maar er is meer. Bij de software
wordt een overinteressante manual ge-
leverd (is gratis te downloaden meer
dan 100 pagina’s) waarin veel lezens-
waardigs staat over de geschiedenis van
GA vliegtuigen kort na de oorlog, over
aerodynamica en over vliegtuigen ont-
werpen. En die artikelen en misschien
nog meer ga ik proberen samen te vat-
ten.

De Piper PA-28 180 Cherokee is de mid-
delste in een reeks, die begint met de

tweezitter PA-140. De lijn wordt doorge-
zet na de 180 met de PA-R200 Arrow met
intrekbaar landingsgestel en afgerond
door de PA-28-235 Dakota Heavy Load.
Allemaal sterk lijkend op elkaar en teza-
men een commercieel succesvolle serie
vormend.

De Cherokee-lijn werd in 1961 geïntrodu-
ceerd met de 140 met een 150 pk motor
en werd direct goed ontvangen door het
publiek, als een goed presterend veilig en
economisch toestel dat plezierig was om
mee te vliegen. Die goede eigenschappen
werden niet vanzelf bereikt.

In de tweede wereldoorlog was de pro-
ductie van GA-vliegtuigen tot stilstand
gekomen zodat men kort na de oorlog
eigenlijk alleen nog vooroorlogse ontwer-
pen kon kopen en dat waren vrijwel alle-
maal hoogdekkers en vaak gemaakt met
een canvas bekleding. De bekende pro-
ducenten waren Cessna, Piper, Taylor-
craft, Stinson, Aeronca en Lascombe.
Hoogdekkers die veel op elkaar leken,
zodat het grote publiek ze allemaal Piper
Cubs noemde. De GA-industrie had kort
na de oorlog grote verwachtingen over
verkoop van GA-kisten aan voormalige
oorlogspiloten, maar dat kwam niet erg
op gang. De omschakeling had zijn tijd
nodig en pas begin 50-tiger jaren kwam
de economische boom. Piper wilde zich
in die 50-tiger jaren al meteen onder-
scheiden van zijn concurrenten en zich
onderscheiden van het verleden. De Che-
rokee is een laagdekker geworden, of zo-
als het in de branche heet, een toestel
met cantilever vleugels. De in de 50-tiger
jaren weer geld verdienende middelklas-
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se wilde moderne toestellen naar de ico-
nen uit de oorlog, de Spitfire, de
Mustang, de Thunderbolt en nog meer.
Weg dus met het verleden.

Hoogdekkers hebben voordelen boven
laagdekkers die zeker bij kleinere toestel-
len gelden. De vleugel kan minder zwaar
worden uitgevoerd doordat steunen
worden aangebracht van de vleugel naar
de onderkant van de romp. En minder
zwaar uitvoeren kost minder geld. De
steunen veroorzaken luchtweerstand,
een nadeel, dat redelijk teniet gedaan
kan worden door een goede vormgeving.
Het zwaartepunt ligt lager bij een hoog-
dekker hetgeen een stabieler vliegtuig
oplevert. Maar daar kan voor een laag-
dekker wel iets op gevonden worden.
Het uitzicht naar beneden is bij een laag-
dekker voor de passagiers goed. Voor de
piloot die een nadering inzet naar de
baan die bijvoorbeeld links ligt is het min-
der plezierig. Enfin de discussie hoogdek-
ker versus laagdekker is nog niet tot een
definitieve conclusie gekomen.

Feit is dat hoogdekkers een beetje uit
waren na de oorlog en dat is goed te zien
aan het succes van de Beechcraft Bonan-
za V35. De Bonanza werd in 1945 ont-
worpen en in 1947 op de markt gebracht
en had een zeer goede respons. Men
hield meteen van dit prachtige vliegtuig
met uitstekende prestaties. Dat was voor
Piper en ook voor anderen dè concurrent
die geslagen moest worden. Antwoord
van Piper was de Piper Comanche, ge-
heel metaal met intrekbaar onderstel en
goede prestaties. Piper wist hierbij een
behoorlijk marktaandeel te verwerven,

maar kon de Bonanza niet slaan. Trou-
wens Beechcraft was niet de concurrent
die geslagen moest worden. Dat werd
uiteindelijk Cessna. Zoals al gezegd trok
vlak na de oorlog de verkoop voor GA-
vliegtuigen niet enorm aan. Aankoop was
eigenlijk alleen weggelegd voor bedrijven
en voor de rijken. In de 50-tiger jaren
kwam hier verandering in. De economie

trok stevig aan en er kwam een nieuwe
middenklasse die interesse toonde in de
aanschaf van een vliegtuig. Deze nieuwe
groep kon de dure Bonanza en dure Co-
manche niet betalen en de specificaties
waren ook te mooi eigenlijk. De goed
presterende Comanche heeft Piper wel
van zijn wat suffige imago af geholpen.
Door een grote overstroming van de Sus-

quehanna river, veroorzaakt door orkaan
Agnes met catastrofale schade bij de Pi-
per fabriek werd de productie van de Co-
manche gestopt, Piper kon opnieuw
beginnen en de Bonanza leefde voort.

De potentiële kopers eind 50-tiger jaren,
FBO’s (fixed base operators: service en
onderhoud enz., zie Wikipedia), vlieg-
scholen, vliegclubs en ook verhuurbedrij-
ven die de toekomstige weekend piloten
een betaalbaar aanbod wilden kunnen
doen, hadden andere wensen. Een mo-
dern all-metal concept, redelijk snel, vier-
zitter, neuswiel landingsgestel en
betaalbaar. Voor deze nieuwe groep vie-
len de Bonanza en Comanche af door het
prijskaartje. Daardoor werd het Piper
duidelijk dat niet Beechcraft de concur-
rent was maar de enige andere echt be-
langrijke fabrikant in dit segment: Cessna
met de in 1956 geïntroduceerde Cessna
172, in 1958 gevolgd door de Cessna 150
tweezitter die bij vliegscholen een hit
werd. En vliegscholen floreerden eind
50-tiger jaren. Vanaf het begin was het
Piper duidelijk dat de nieuwe Piper in zo
een beetje alles moest verschillen van de
C172 en de C150. Men wilde hèt alterna-
tief voor de Cessna’s ontwerpen.

De in 1957 geheel nieuwe Piperfabriek in
Vero Beach werd de broedplaats voor dit
nieuwe toestel, de Cherokee. Kopstukken
uit de ontwerpwereld werden uitgeno-
digd deel te nemen aan het ontwerpers-
team. Karl Bergey van Piper zette dit
team op. Fred Weick die naam had ge-
maakt op veel terreinen maar vooral be-
kend is van zijn revolutionaire ERCOUPE
uit 1936, waarin bijvoorbeeld een experi-
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ment met het koppelen van ailerons en
rudder (geen rudderpedals meer). Het
tweede kopstuk dat werd aangetrokken
door William en zoon Pug Piper was John
W. Thorp van de T211 SKYSHOOTER uit
1945.

De eerste richtlijn die Pug Piper introdu-
ceerde was dat het nieuwe vliegtuig een
laagdekker moest worden zonder vleu-
gelsteunen dus zonder de daarbij horen-
de luchtweerstand. Hij wilde doorbou-
wen op de prima reputatie van de Co-
manche en hij wilde nieuw, nieuw,
nieuw.
De tweede grote discussie ging over de
vleugelvorm, rechthoekig, versmallend
naar de einden toe (tapered), eliptisch?
Het werd rechthoekig in de US de HERS-

HEY BAR, genoemd naar de daar overbe-
kende chocoladereep, maar daar werd
binnen het team heel wat over ‘afgedis-
cussieerd’.

De Hershey Bar vleugel werd de basis
voor de Cherikee, 9,20 m wingspan en
1,60 m constant cord (overal dezelfde
breedte). Aspect ratio is 5,63 d.w.z. De
breedte van 1,60 m kan 5,63 maal afge-

past worden in de spanwijdte. Dat is
laag. De aspect ratio van de C172 is 7,49.
In principe is een hogere aspect ratio be-
ter voor een high altitude cruise, klim- en
glide vermogen (zweefvermogen, niet uit
de lucht komen vallen als de motor op
stationaar draait) maar een lagere aspect
ratio heeft in elk geval één belangrijk

voordeel, een hogere kritische grens van
overtrekken. Het duurt langer voordat
het toestel in een stall komt en dat gaat
bovendien geleidelijker, of anders gezegd
een vergevend toestel bij lage snelheden,
dus goede STOL eigenschappen. Voor pi-
loten die weinig vlieguren kunnen maken
en voor vliegscholen is dit natuurlijk een
belangrijk argument, een veilig en ge-
moedelijk vliegtuig. Verder werd de vleu-
gel onder een hoek  gemonteerd. De
vleugel werd twee graden achterover ge-
kanteld aan de romp gemonteerd wat
resulteerde in een duidelijke neus naar
beneden karakteristiek bij straight and
level en ook op de grond: een verbeterd
uitzicht naar voren. Plus een afname van
het P-effect veroorzaakt door de propel-
ler omdat het P-effect groter wordt bij
een grotere angle of attack (meer achter-
over) waardoor het vliegtuig meer de
neiging heeft weg te draaien van de baan
(veel rudder bij de start). En dat voert be-
slist te ver voor deze samenvatting. In de
manual van was wordt dit uitgelegd.

Het zwaartepunt van een hoogdekker ligt
onder de vleugel. Het toestel hangt aan
de vleugel en dat geeft een stabieler late-
raal (izijwaarts) karakter dan bij een laag-
dekker waar het zwaartepunt boven de
vleugel ligt. Dat is niet zo moeilijk te be-
grijpen. Maar aan alles is wat te doen.
Indien je de vleugels bij een laagdekker
een grotere dihedral-hoek geeft, d.w.z.
dat de vleugeltips hoger komen te liggen,
dan is dit te compenseren. En dat is
goed, want daardoor komen de vleugel-
tips ook hoger van de grond. Altijd goed
bij een crosswind landing. Je ziet hieron-
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der het verschil tussen de Cherokee en
de Cessna.

Dihedral heeft een zelf-‘rechttrekkend’
vermogen. De lift die de omhoog gekan-
telde vleugel ondervindt is kleiner gewor-
den terwijl de lift van de andere vleugel
juist groter is geworden. Kortom de kist
trekt vanzelf recht. Klinkt simpel maar de
juiste dihedral bepalen is toch iets voor
de bolleboffen, want het moet een com-
promis worden. Het gaat in principe ten
koste van de wendbaarheid… Maar een
laagdekker is door het zwaartepunt bo-
ven de vleugel per definitie instabieler.
Instabiel betekent in dit geval ook wend-
baarder. Je ziet, laat het over aan de ken-
ners. De Cherokee heeft rechthoekige
(Hershey Bar) vleugels en daardoor effec-
tief werkende ailerons en dat is hier weer
een voordeel. Na al die jaren weet men

inmiddels dat de ontwerpers dit allemaal
precies goed hebben gedaan. De Chero-
kee is wendbaar en stabiel.

Je vliegtuig scheeftrekken, bijvoorbeeld
naar rechts om een bocht naar rechts te
make, ja nu we het daar toch over heb-
ben, veroorzaakt ‘adverse yaw’, de neus
wil de andere kant uit dan wij hem wil-
len. Daarom geven wij ‘right rudder’. Hoe
komt dit? Het stuurwiel naar rechts laat
de rechter-aileron omhoog gaan en de
linker naar beneden. De rechtervleugel
krijgt minder lift en de linkervleugel juist
meer. Dat klinkt nogal in tegenspraak
met het hierboven behandelde over di-
hedral. Maar hier is iets anders aan de
gaande. De linkervleugel wordt door de

aileron naar beneden wat boller en gene-
reert daardoor meer lift. Maar meer lift is
ook meer luchtweerstand. Daardoor wil
de neus de verkeerde kant op: het haak-
effect. De rechtervleugel krijgt juist ver-

lies aan lift doordat de naar boven
gedraaide aileron de lift verstoort. En dus
ook minder luchtweerstand. Modernere
vliegtuigen hebben differentieel werken-
de ailerons. De uitslag naar boven is gro-
ter dan de uitslag naar beneden. Dat
levert op de rechtervleugel een soort ex-
tra remvermogen op die het haakeffect
tegengaat. We hoeven dan minder rechts
rudder te geven. Bij de Boeing 737
(PMDG) is het nog mooier daar komt bij
een rechterbocht de remflap bovenop de
rechtervleugel een beetje naar boven. Ga
maar checken.

Over de constant cord (overal even bre-
de) vleugel werd niet meteen overeen-
stemming bereikt binnen het team. Pug
Piper als verkoopdirecteur wilde een se-
mi tapered wing (geleidelijk smaller wor-
dend) vooral omdat hij dat veel mooier
vond en dus ook de klanten. Thorp wilde
dat eigenlijk niet. De argumenten wer-
den op een rijtje gezet.

Een semi-tapered vleugel kwam het
dichts in de buurt van de eliptische vleu-
gel van de Spitfire en werd toentertijd
beschouwd als de beste aerodynamische
vorm met een over het geheel bekeken
lagere door lift veroorzaakte luchtweer-

stand dan een volledig rechthoekige
vleugel. Een semi-tapered vleugel heeft
door het smaller worden aan de einden
minder last van doorbuigen. En zoals eer-
der gezegd een semi-tapered zou het bij
de klanten beter doen: een ‘sleek’ ont-
werp.
Thorpe ging achter de tekentafel en ach-
ter de rekenmachine en rekende voor
dat de beide eerste argumenten eigenlijk
teniet werden gedaan door de voordelen
van een Hershey Bar. De zwaardere con-
structie die nodig is voor een rechthoeki-
ge vleugel werd gecompenseerd doordat
een vleugel met minder spanwijdte nodig
was omdat ook de uiteinden veel lift ge-
nereren. Hij beargumenteerde verder dat
bij een vleugel die smaller werd aan de
uiteinden de uiteinden eerder in een stall
raken dan het andere deel. Onwenselijk
dus. Thorpe maakte duidelijk dat dit ef-
fect bij kleine vliegtuigen met lage take-
off en landingssnelheden juist zou wor-
den verergerd. Om dit te kunnen volgen
moet je je verdiepen in het begrip Rey-
nolds Number en dien je eerst studiever-
lof aan te vragen bij je baas. Datzelfde
geld voor het gedeelte in de manual over
vleugelprofielen ofwel de airfoils, een ge-
liefd onderwerp voor de professionals. Ik
sla het hier over.
Wel voor ons duidelijk zonder al te veel
nadenken is het feit dat de ailerons bij
een rechthoekige vleugel  groter zijn in
verhouding en in een bredere vleugel zijn
ingebouwd en dus meer effect sorteren
bij verdraaiing. De besturing is dus krach-
tiger. Het werd een Hershey Bar vleugel.
En wat is mooi? Vroeger ging je niet rij-
den in een Landrover. Lelijk hoekig ding.



En tegenwoordig? Een rechthoekige
vleugel is simpeler van constructie maar
wel zwaarder waarmee bij de aanhech-
ting aan de romp rekening moet worden
gehouden. Daar werd een goede oplos-
sing voor gevonden.

De stabilizers van de Cherokee zijn onge-
bruikelijk voor een GA vliegtuig. Normaal

is een vast staartvlak met daaraan gehan-
gen de stabilisator. De stabilisator van de
Cherokee bestaat uit een vlak dat in zijn
geheel verdraait maar wel een beetje ge-
holpen door aileron tabs. Het draaipunt
van dat vlak ligt op ongeveer één derde
van de voorkant. Dat is vergelijkbaar met
een balansroer in de jachtbouw. Stel je
een jacht voor met onder de bodem een
roer niet vastgemaakt aan de kiel, volle-
dig vrijhangend met een draaias die pre-
cies verticaal staat. Als die draaias op één
derde van voren zit dan gaat het voorste
deel van het roer ons behoorlijk helpen
bij de besturing. Bij verdraaiing van het
roer levert het voorste gedeelte een
kracht die ons helpt. De besturing is licht

en het effect van het roer is groot. Als we
nu de draaias precies in het midden zet-
ten, wat dan? Dan gaat de besturing nog
lichter, maar krijgen we het roer weer
terug in zijn oorspronkelijke stand?
Moeilijk. Vandaar één derde van voren.
De stabilisator bij de Cherokee werkt net
zo. Veel effect en een lichte besturing ….
maar. Altijd dat maar. In de praktijk is ge-
bleken dat er toch nog een soort correc-
tievlakje aangebouwd moet worden om
de werking wat geleidelijker te laten ver-
lopen. Plaatjes zijn duidelijker dan praat-
jes. Na enig gepuzzel wordt het je
duidelijk. De tab is eigenlijk een roer aan
een roer en bestuurt voor een deel het
hoofdroer.

Piper wilde met de Cherokee een vlieg-
tuig in de markt zetten dat meer binnen-
ruimte dus meer comfort had dan zijn
belangrijkste concurrent, de Cessna 172,
en dat economisch dus goedkoop gepro-
duceerd kon worden. Hoe doe je dat?
Door in elk geval zo min mogelijk onder-
delen te gebruiken, door de constructie
simpel te maken zonder moeilijk vorm te
geven krommingen, door onderdelen
voor links identiek te maken aan rechts,
en door alle onderdelen voor de opper-

vlakten in de staart, de flaps en ailerons
zo simpel en licht mogelijk te bouwen
door voor een groot deel over te stappen
van een constructie met interne schotten
naar een constructie met ribben in het
oppervlak. Dat is geen nieuwe manier
van bouwen. Hieronder een foto van de
JU-52, ‘Tante Ju’ van nog voor de tweede

wereldoorlog en de motorkap van de
2CV. Stijf en licht.

Piper paste dit toe bij de flaps, ailerons,
de stabilisator, rudder, net zoals meerde-
re concurrenten deden,  maar ook bij de
bodemplaat, waardoor de noodzaak voor
een extra vloer in de cabine verdween en
er flink hoofdruimte werd gewonnen. De

cabine van de Cherokee is bovendien een
inch breder van binnen dan die van de
Cessna 172 en voelt daardoor ruimer
aan. Verder werden ‘wet wing’ brand-
stoftanks geïnstalleerd die geen extra
schotten in de vleugel nodig hadden. Als
laatste werd veelvuldig gebruik gemaakt

van fiberglass voor onderdelen als vleu-
geltips. Aileron-uiteinden en ook de mo-
torkappen.

Samengevat: De Cherokee is eigenlijk
een complete familie, bestaande uit de



volgende typen: Warrior, Dakota, Archer,
en Arrow. De motoren gaan van 140 tot
300 hp, sommige turbocharged. En dan
zijn er nog afgeleide modellen, zoals de
Pathfinder. Maar de enige echte Chero-
kee is de PA-28 Cherokee 180, die hier
door A2A als model werd gekozen. A2A
heeft hierin de Lycoming O-360-A3A ge-
plaatst met 180 hp. Een overbekende
motor, die nog in vele, vele andere vari-
anten bestaat. Een betrouwbaar en over-
bend werkpaard. Van de Cherokee-lijn
zijn inmiddels rond de 32.000 vliegtuigen
gebouwd. Geen kleinigheid.
De eerste Cherokee was wat later de PA-
28 160 zou gaan heten en was voorzien
van de Lycoming 160 hp O-320-B2B. In
januari 1960 vond de eerste testvlucht
plaats en het vliegtuig werd in oktober
1960 gecertificeerd. Kort daarna volgde
de PA-28-150 een tweezitter die de con-
currentie moest aangaan met de Cessna
150 (en later de 152), ook een tweezit-
ter, die inmiddels vooral bij vliegscholen
populair was geworden. Beide Cherokees
werden goed ontvangen door het pu-
bliek, zodat Piper doorging in de ontwik-
keling van de Cherokee. 3 Augustus 1962
kreeg de PA-28-180 zijn certificaat waar-
mee de Cessna 172 werd overvleugeld.
Maar dan komen we terecht in een dis-
cussie wat nu het beste vliegtuig is, de
Cessna 172 of de Cherokee 180 en daar
is veel over te zeggen. Te veel voor dit
artikel, dus misschien de volgende keer
meer hierover.

Erik.

PilotenPost 52
Na een welverdiende vakantie, wie ver-
dient er nou niet vakantie, is Joost
weer terug met PilotenPost nr. 52. Hij
besteedt uitgebreid aandacht aan de
ramp met de MH17. Inderdaad een
gebeurtenis om bij stil te staan. Verhel-
derend is natuurlijk dat iedereen die
zich een beetje bezighoudt met de
luchtvaart zonder veel moeite de vlieg-
bewegingen in de lucht kan volgen en
ook zonder moeite kan bepalen of een
bepaalde kist een commercieel toestel
is. Bijvoorbeeld op Flightradar24.com.

Verder uitgebreid aandacht aan een
nieuwe complete 737 cockpit in Ure-
terp. Alleen de pilotenzijde is nage-
bouwd en het ziet er fantastisch uit.
Grote gedeeltes werden daar volledig
zelf op het handje nagebouwd. Onbe-
grijpelijk eigenlijk dat mensen een der-
gelijk project rondkrijgen. Ga de
plaatjes kijken!

Ook Joost besteedt aandacht aan het
feit dat Microsoft voor de tweede maal
de rechten van zijn Flight Simulator
aan een andere partij heeft verkocht
namelijk aan Dovetail de makers van
TrainSimulator, zoals al eerder was
gemeld in onze Notam. Verwacht van
Joost geen al te positieve benadering
over deze stap van Microsoft.

We weten inmiddels allemaal hoe we
de Pilotenpost kunnen downloaden:

http://library.avsim.net/login.php?Loca
tion=%2F
Log in en type in het searchvak:
pilotenpost52.zip

http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F
http://library.avsim.net/login.php?Location=%2F


We stoppen met de vluchten in Zuid
Engeland. Er zijn even geen lucht-
vaartshows en geen enkele rijkaard
die zelf geen tijd heeft om zijn vlieg-
tuig van A naar B te brengen heeft
zich gemeld. Weet je wat, we gaan
naar Frankrijk. We steken recht-
streeks over naar Le Havre aan de
monding van de Seine en kruipen
dan op langs de kust naar het noor-
den, dus de kust van Haut Norman-
die en dan Picardië.

Nou, kruipen… we kunnen een
Beechcraft King Air C90 huren en dat
is een beest. Schiet lekker op. Als
noordelijkste plaats kiezen we Le

Touquet-Paris-Plage waar we op het
vliegveld waarschijnlijk even een kop-
je koffie drinken en dan terug naar
Shoreham in Zuid Engeland. Een be-
hoorlijk reisje dus. De kanaalkust van
Frankrijk is mooi, zeker rond deze tijd
(eind juli) en er zijn veel havens en

kunstwerken langs de kust. Altijd leuk
van boven af. ‘s Ochtends vroeg bij
een lage zon staat de zijkant van de
Beech te fonkelen. Hij heeft er zin in.
Wat is het toch een beauty. Vertrek
rond 7 uur van Shoreham.
We gaan na Touquet-Paris-Plage nog
wel even in zuidoostelijke richting
naar Dunkerque (of Dunquerque of
Duinkerke) want dat is een grote ha-
ven met de bekende ferries maar voor-
al of we nog het patroon kunnen
vinden van de fortificaties uit het ver-
leden, de Gravelines. Altijd fraai het
patroon van oude fortificaties, kijk
maar eens naar Hulst.

Met het beest naar Frankrijk
Beechcraft King Air C90 boven de monding van de Somme



Van Shoreham is het een half uurtje
vliegen naar Le Havre en het is heiig.
Dat maakt het industrie- en havenge-
bied meteen een stuk schilderachtiger,
net alsof het minder grauw is. Le Ha-
vre is industrie en scheepvaart. En
volledig moderne architektuur ge-
maakt van beton. Vooral het prefab
systeem werd hier na de oorlog, nadat
Le Havre door de geallieerden in
WWII volledig plat was gebombar-
deerd, toegepast. In recordtijd werd
een stad volledig nieuw uit de grond

gestampt. Als je van oude stadjes
houdt vindt je hier niet veel en van het
vliegveld van Le Havre houdt je ook
geen romantische gevoelens over. We

Le Havre

Saint-Valery-en-Caux

Le Tréport



draaien meteen naar het noorden.Niet
alle stranden hier zijn mooi blank.
Langs de kust, het is een grote rij van
plaatsjes, dorpen en grotere steden. De
een is van bovenaf wat mooier dan de
ander. Saint-Valery-en-Caux en Le
Tréport zijn mooi. De velden zijn na-
tuurlijk ook prachtig, nu in juli. De
elektriciteitscentrale waar we per on-
geluk laag overheen vliegen natuurljk
wat minder. Mag helemaal niet, zo
laag hier. Wegwezen dus. Verder naar

het noorden. Langs de monding van
de Somme (zie de kop van dit artikel).
Dat is een natuurreservaat, voorzichtig
daar. Dan langs Boulogne-sur- Mère.
Behoorlijk wat industrie. En dan om
de landtong van Framezelle heen.
Wild water hier op de kop. We moe-

ten nu nog drie plaatsen zien voor we
weer afbuigen naar Zuid Engeland.
Dat zijn Calais, de Gravelines van
Dunqeurque en Dunquerque zelf. Je
mag ook Duikerken zeggen, maar het
is wel Frans. De twee belangrijke ha-
vens voor de veerdiensten. Maar eerst

Boulogne sur Mère.

De landtong van Framezelle met vuurtorenAls je deze scenery nader wilt
bekijken ga dan naar onder-
staande website. VFR France is
een soort samenraapsel van sce-
nery voor Frankrijk en nog wat
meer. De kwaliteit kan sterk wis-
selen en de prijs is niet gering.
De drie sceneries in dit artikel
zijn Haut Normandie, Picardië en
Nord Pas de Calais.
naar:http://www.francevfr.com/g
amme_vfr.htm

http://www.francevfr.com/gamme_vfr.htm
http://www.francevfr.com/gamme_vfr.htm
http://www.francevfr.com/gamme_vfr.htm


gaan we koffiedrinken op Le Touquet-
Paris-Plage. Geen ongezellige lucht-
haven al is het naambord boven de

kantine niet meer te lezen. Moet toch
eens een schilder bijkomen. In het lea-
rning centre van FSX komt ook een

vlucht voor van EGMH (Manston, aan
de monding van de river Thames naar
LFAT dus bij Le Touquet-ParisPlage.
Dat is een vlucht met slecht zicht. Je
vliegt geheel op je instrumenten maar
het aardige is natuurlijk dat je Engelse
vriendin die uiterst geaffecteerd (be-
kakt) praat je coach is. De Amerika-
nen zijn daar een beetje dol op, op dat

Britse accent. Grappige vlucht met
een C172.In de middag zijn we weer
terug in Shoreham om deze fantasti-
sche kist in te leveren. Mooi reisje met
scenery van VFR-France.

Erik.

LFAT

Gravelines

Calais

Duinkerke



In het vorige artikel werd het con-
cept van de elektrische bussen geïn-
troduceerd en de route beschreven
die de elektrische stroom aflegt
door de hele Boeing 737 NG. In deze
aflevering gaan we verder de diepte
in en bekijken de verschillende
schakelaars van het elektrische sy-
steem op het overhead panel.

De twee primaire bussen die wissel-
stroom leveren aan het vliegtuig worden
genoemd: AC (wisselstroom) transfer
bus 1 en AC transfer bus 2. Deze twee
bussen kunnen voorzien in de totale
behoefte aan elektrische energie van het
vliegtuig. In de vorige aflevering heb je
gelezen dat deze twee AC bussen ook de
DC (gelijkstroombussen) van energie
kunnen voorzien. Dit wordt bereikt met
behulp van drie transformer rectifier
units (TRUs), populair gezegd gelijkrich-
ters, die de energie van de AC bussen
omzetten naar gelijkstroom voor de DC
bussen.

Als zodanig zijn de twee AC transfer
bussen de absoluut meest belangrijke

bussen in het gehele vliegtuig. In feite
zijn alle andere elektrische bussen ge-
koppeld aan een van de twee AC trans-
fer bussen. Denkend vanuit het concept
kunnen deze twee gezien worden als de
hoofd snelwegen voor elektriciteit, waar
alle andere de kleinere wegen zijn die
zich aftakken via een afslag vanaf de
main highways. In het begin vraag je je
af waarom we twee bussen nodig heb-
ben. Waarom niet gewoon een ‘master’
via welke alle elektrische voorzieningen
worden gevoed? Het antwoord is over-
bemeting voor de veiligheid. Als een van
de AC bussen het zou laten afweten dan
zal automatisch de andere de workload
overnemen met een nauwelijks door de
bemanning waar te nemen verlies aan
spanning. Afgezien van kabelbreuk zijn
beide bussen altijd volledig onder span-
ning.

Het elektrische systeem op spanning
brengen

Laten we kijken naar het overhead panel
hoe we spanning zetten op deze twee
primaire bussen. De gehele tweede ko-

lom van het overhead panel is inge-
ruimd voor elektriciteit. Onderaan
kunnen we het schakelpaneel voor de
bussen vinden. Je kunt het meteen her-
kennen door de ground power schake-
laar en de APU generator schakelaars.
Als ground power beschikbaar is aan de
gate, zal het blauwe GRD POWER AVAI-
LABLE LAMPJE branden. Deze schakelaar
naar ON zetten zal meteen spanning
zetten op de beide AC transfer bussen
vanaf de ground power bron. Hieronder
kun je de GEN1 en GEN2 (generators op
de motoren) schakelaars vinden. Na het
opstarten van de motoren worden beide
in de ON positie gezet zodat de elektri-
sche generators van elke motor energie
aan het vliegtuig leveren. GEN1 zet de
AC tranfer bus 1 onder spanning en
GEN2 de AC transfer bus 2. Wat zou er
gebeuren indien we alleen de engine
generator van de linkermotor (GEN1)
zouden gebruiken, misschien veroor-
zaakt door een fout in de rechter engine
generator? Hier grijpt meteen de logica
van het 737 elektrische systeem in. Be-
halve wanneer de bemanning handmatig
anders beslist, als een van de AC trans-

Het 737 NGX elektrische systeem
op de bussen

Het meterscherm toont de toestand van de
belangrijke elektrische systemen (links).
De bus control schakelaars (rechts).
De standby power override schakelaars en
generator disconnect schakelaars (onder).



fer bussen zonder spanning is, zal de
andere bus automatisch de eerste van
spanning voorzien. Een elektrische brug
wordt automatisch geopend die beide
bussen aan elkaar verbindt door middel
van de bus tie breaker (BTB), en zo de
elektrische energie deelt. In ons hypo-
thetische voorbeeld zou dit betekenen
dat de generator van de linkermotor
beide bussen van spanning voorziet
door middel van de BTB circuitbrug.

Bij normale omstandigheden in de lucht
voorziet GEN1 (van de linkermotor) AC
transfer bus 1 van stroom en GEN2 (van
de rechtermotor) AC transfer bus 2. Je
ziet ook twee schakelaars verbonden
aan de APU generator. Wanneer APU
power voorhanden is maar niet wordt
gebruikt zal het APU GEN OFF BUS
lampje oplichten. Je vraagt je misschien
af waarom er twee schakelaars zijn om
stroom van de APU door te koppelen.
Het antwoord is nu duidelijk, de linker-
schakelaar zet spanning op de AC trans-
fer bus 1 en de rechter schakelaar op
transfer bus 2, zodat elke bus zijn eigen
verbinding met de APU generator heeft.
Wederom, net zoals bij de motoren,
indien je er voor kiest om slechts één
bus onder spanning vanaf de APU gene-
rator te zetten zal de geautomatiseerde
bridge constructie zorgen voor spanning
op de andere bus vanaf de eerste die
wel spanning had.

Kom over de brug, of juist niet

En dit brengt de vraag naar voren wat
te doen indien we geen automatische
bridge crossing willen hebben. De bus
transfer schakelaar (inhet midden onder
het klepje) lost het probleem voor ons
op. In de AUTO stand wordt automa-
tisch de spanning in stand gehouden
van een AC power bron, hetzij de bus-
sen hebben elk hun eigen onafhankelij-
ke bron van energie of door een bus
waar spanning op staat wordt de lektri-
citeit gedeeld zoals boven besproken.

Met
de
schake-
laar op
OFF vindt
geen automa-
tische overbrug-
ging meer plaats dus
wordt de BTB verhinderd
om beide bussen te verbinden. AC
transfer bus 1 en AC transfer bus 2 zijn
volledig van elkaar gescheiden. Elke bus
waar geen spanning op staat zal zonder
spanning blijven. Indien een complete
AC transfer bus zonder spanning is, zal
het corresponderende TRANSFER BUS
OFF lampje oplichten en de bemanning
hier onmiddellijk attent op maken. In-
dien er geen handmatig ingeschakelde
actieve energiebron naar de transfer bus
is doorgeschakeld zal een SOURCE OFF
lampje oplichten en er zo op wijzen dat
de betreffende bus op spanning wordt

ge-
bracht

door
bridging

technologie
vanaf de andere

bus. In feite creeert
dit een interessante ‘mix

en match’ situatie dankzij de ver-
nuftigheid van de bedenkers. In norma-
le omstandigheden zorgen GEN1 en
GEN2 voor de energievoorziening van
hun eigen bussen, maar zoals we heb-
ben gezien, kunnen beide bussen wor-
den voorzien door één motorgenerator
of via één APU generator schakelaar
met gebruik making van bridging. Als
alternatief kan de APU beide bussen op
spanning brengen. Het is ook mogelijk
voor een APU generator om één bus op
spanning te brengen, terwijl een motor
generator de andere bus bedient, door

gebruik te maken van de GEN schake-
laar voor de ene bus en de APU schake-
laar voor de andere bus. Het is warm
aanbevolen om deze schakelaars op de
grond uitvoerig te proberen om na te
gaan hoeveel mogelijkheden er wel zijn.
Die mogelijkheden kunnen een rol gaan
spelen als er een fout gaat optreden.

De gouden regels

Er zijn twee sleutelconcepten die de
piloot zich bewust moet zijn vaak aan-
geduid als de gouden regels van het
elektrische systeem.

Ten eerste moet de piloot eerst hand-
matig een elektrische bron kiezen voor
de bussen anders wordt er geen energie
geleverd aan het toestel. Dit kan zijn
ground power, APU of generators van de
motoren.

Dit houdt in dat je zelf deze de betref-
fende schakelaars moet bedienen. Je
moet handmatig een van deze drie mo-

Hier vindt al het denkwerk plaats

Dit artikel is een vertaling van het ze-
vende van tien artikelen over de
PMDG 737 NGX van Jane Whittaker
in de PC-Pilot, het overbekende lijf-
blad voor Flightsimmers. Na dit num-
mer dat wederom gaat over het het
elektrische systeem volgen nog Hy-
draulics, en een Demonstration Flight
(2 afleveringen).
Het grotere plaatwerk ontbreekt in deze
vertaling omdat een tijdschrift gewoon
meer ruimte heeft. Wel opgenomen
zijn de afbeeldingen van panelen,
FMC, klokken, enz. maar deze zijn op-
nieuw gemaakt. Dat was gewoon de
betere oplossing. Drie afleveringen nog
hierna. Ik hoop dat het gaat lukken. In
elk geval ben ik van kopij verzekerd.

Erik.



gelijkheden als bron voor energie active-
ren aan het begin van elke vlucht.
Natuurlijk is de normale routine ground
power te gebruiken terwijl de APU als
bron pas wordt ingeschakeld vlak voor
opstarten van de motoren en daarna als
de motoren zijn gestart schakel je over
naar de motorgeneratoren. Fouten of
bijzondere omstandigheden kunnen een
omleiden van de energiebronnen verei-
sen waarbij je gebruik maakt van het
paneel voor de bussen. Als piloot hoef je
niet alle omwisselingen van energie uit
het hoofd te kennen die je helpen bij
elke fout in het systeem; de Boeing QRH
(Quick Reference Handbook) geeft richt-
lijnen voor een breed scala van voorval-
len. Wat je wel moet is het electrische
systeem volledig begrijpen tot een ni-
veau zoals dat hierboven is uitgelegd.

De tweede gouden regel van het elektri-
sche systeem is gebaseerd op een prio-
riteitensysteem. De meest recent
ingeschakelde AC energiebron wordt ook
de lopende energiebron met elke andere
bron automatisch uitgeschakeld. Dat
betekent dat de meest recente keus van
energiebron over alle eerder ingestelde
keuzes met het automatische systeem
‘override’ en elke eerder ingestelde bron
op de bus loskoppelt. Een voorbeeld is
wanneer de APU beide bussen op span-
ning heeft gebracht. De schakelaars van
de motorgeneratoren omzetten zorgt
ervoor dat de APU automatisch van de
bussen wordt losgekoppeld. Op dezelfde
manier haalt het inschakelen van de APU
de ground power van de bussen. De APU
generator  inschakelen terwijl op dat
moment de motorgeneratoren de ener-
gie leveren zal de motorgeneratoren
overriden. Dus kort gezegd: indien je de
levering van energie aan de bussen ver-
andert wordt je laatste keus de actieve
leverancier en worden de andere leve-
ranciers automatisch voor jou losgekop-
peld.
Dit alles kan bij een modern vliegtuig
nogal voor de logisch lijken. Maar in de

dagen van boordwerktuigkundigen en
vreselijk ingewikkelde systeempanelen
was dit niet altijd zo. In heel wat vieg-
tuigen was er geen automatisch trans-
fersysteem en moest de
boordwerktuigkundige zorgvuldig op alle
tijdstippen de status van elke energie-
bron in de gaten houden en er voor zor-
gen dat de bussen niet werden
blootgesteld aan overload door tegelij-
kertijd meer dan één bron naast elkaar
in te zetten. Wij zijn een beetje verwend
doordat de verborgen logica in het elek-
trische systeem van de Boeing 737 al
deze verantwoordelijkheden van ons
overneemt.

Hangend aan de bus

Nu we volledig vertrouwd zijn met de
transferbussen van energie te voorzien
is het de moeite waard eens te kijken
naar een paar andere bussen die aan de
transferbussen zijn ‘opgehangen’. De
belangrijkste is misschien wel de AC
standby bus. Zoals de naam aangeeft is
dit een backup bus voor AC power. Deze
standby levert elektriciteit naar essen-
tiële voorzieningen en kan zelfs op span-
ning gebracht worden wanneer beide
motorgeneratoren en de APU generato-
ren niet werken. De standby bus wordt
direct gevoed door de AC transfer bus 1.
Zoals we eerder hebben gezien kan AC
transfer bus 2 ook stroom leveren aan
AC transfer bus 1 en zo indirect stroom
leveren voor de standby bus. Indien er
een volledig uitvallen van stroom van de
motoren en van de APU zou zijn dan
wordt de stanby bus op spanning ge-
bracht door de accu’s. In dit geval zor-
gen statische omvormers voor het
omzetten van DC power vanaf de accu’s
tot een AC bron voor de stanby bus.
Voor de praktijk betekent dit dat wil de
standby bus zijn spanning kwijtraken,
eerst de beide motorgeneratoren moe-
ten uitvallen, vervolgens de APU genera-
toren en ten slotte moeten de accu’s
‘plat’ zijn. Dit is het enige geval dat het

niet meer mogelijk is stroom te hebben
voor essentiële onderdelen. Een dergelij-
ke catastrofale keten van gebeurtenis-
sen is hoogst onwaarschijlijk en een
astronomisch aantal onregelmatigheden
die zouden moeten plaats vinden spre-
ken dit tegen. Volledig opgeladen accu’s
zijn gegarandeerd om 60 minuten back-
up power te leveren aan de standby bus.

De standby power schakelaar op het
overhead panel kan gebruikt worden om
de geautomatiseerde logistiek van het
standby systeem uit te schakelen. Deze
schakelaar naar OFF zetten zal de span-
ning afhalen van de AC standby power
bus en van de DC standby bus. De posi-
tie AUTO zorgt ervoor dat de geautoma-
tiseerde logistiek blijft functioneren. Als
alternatief zorgt de BAT positie ervoor
dat de standby bussen rechtstreeks en
alleen door de accu’s worden gevoed.
De twee links en rechts ernaast liggende

afgedekte schakelaars maken het de
piloot mogelijk de twee motorgenerato-
ren van het elektrische systeem los te
koppelen. Die kunnen niet opnieuw wor-
den aangekoppeld zonder hulp van de
ground crew dus realiseer je goed wat je
doet als je deze schakelaars wilt omzet-
ten.

Elk van de AC transfer bussen bedienen
ook de galley bussen, met de galley bus
C+D aangesloten op transfer bus 1 en
galley bus A+B op transfer bus 2. Ver-
der levert AC tranfer bus 1 ook spanning
voor de 115V AC hoofdbus 1 en AC
transfer bus 2 voor de 115V hoofdbus 2.
De DC bussen die in de vorige aflevering
ter sprake kwamen worden ook normaal
gesproken op spanning gebracht door de
AC transfer bussen, gebruik makend van
de TRUs om de spanning om te zetten
van AC naar DC met de DC bus 1 en de
DC standby bus normaal gesproken ge-
koppeld aan de AC tranfer bus 1 en DC
bus 2 aan de AC transfer bus 2. Bij ver-
lies van AC power wordt de battery au-
tomatisch gekoppeld aan het DC circuit.

De AC transfer bussen ondersteunen ook
elk een ground service bus. Gebruik ma-
kend van instellingen in de hoofdcabine
kan de ground crew de ground service
bussen van stroom voorzien zonder de
noodzaak alle andere andere systemen
in het vliegtuig te moeten opstarten.
Deze twee bussen voorzien verschillende
verlichtingen in het vliegtuig van stroom
samen met een service ‘outlet’. Dit is
Boeing taal voor een plugaansluiting
waar de aan boord zijnde schoonmaak-
ploeg apparatuur op aan kan sluiten,
zoals stofzuigers wanneer het vliegtuig
tijdens de turnaround onder handen
genomen wordt. Deze ground service
schakelaars zijn niet gemodelleerd in de
PMDG simulatie omdat ze eerder door
de staf in de cabine bediend worden dan
door de piloten.

De meter uitlezen

Welke voorziening zit op
welke bus?

De exacte lijst welke voorziening door
welke bus van energie wordt voorzien
komt eigenlijk niet voor in de operating
manuals voor de piloten omdat ze het do-
mein zijn van de ground engineers voor
het elektrische systeem. Terwijl het de
taak is van de piloot ervoor te zorgen dat
de energievoorziening van het vliegtuig in
orde blijft door middel van de schakelaars
en schema’s die eerder zijn genoemd,
wordt van de piloot niet gevraagd dat hij
de lijst van alle devices die door de bus-
sen van stroom worden voorzien precies
kent.

Maar, als je werkelijk bent geïnteresseerd
in deze lijst kan je van de hieronder ver-
melde website een PDF downloaden die de
honderden elektrische componenten in het
vliegtuig weergeeft. Zie volgende pagina.

http://www.sjap.nl/NG%20Electrical%20B
uses%20Services.pdf
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Je zult je misschien afvragen hoe we
kunnen checken welke bussen ‘levend’
zijn of de algehele staat van het electri-
sche systeem. Boeing was zo aardig om
ons te voorzien van een elektriciteitsme-
ter ingebouwd in het overhead panel,
kompleet met een digitale uitlezing van
volts, amps en frequenties.

De meest linkse draaischakelaar op dit
paneeltje is de gelijkstroom keuzescha-
kelaar. Deze kan verdraaid worden zo-
dat de meter zowel DC volts als amps
van de gekozen device laat zien, waar-
onder de battery, auxiliary battery, bat-
tery bus, DC standby power, en de drie
TRUs (gelijkrichters). De rechter draai-
schakelaar geeft toegang tot het chec-
ken van de AC standby power, ground
power, de inverters (omvormers),
motorgeneratoren en APU generator.
Het is simpel een verdraaien van een
van beide schakelaars naar de gewenste
positie om een onmiddellijke weergave
van status van het systeem te krijgen.
Ook in dit paneel ingebouwd is de bat-
tery schakelaar, die zoals de naam doet
vermoeden de accu’s in- of uitschakelt.
In de ON positie wordt automatisch bac-
kup naar battery power gemaakt indien
andere electrische bronnen verloren zijn.
Aanvullende schakelaars zijn er nog voor
het afsluiten van voorzieningen in de
cabin en entertainment voor de passa-
gersstoelen tijdens de vlucht  (bij de
600 deze laatste niet op het paneel).

Meester over je cockpit

Terwijl het electrische systeem van de
Boeing 737 NG misschien wel het meest
complexe is van alle systemen in dit
vliegtuig is het van vitaal belang om alle
nuances hiervan onder de knie te krijgen
teneinde de 737 te vliegen zoals het
hoort. Zeker gezien vanuit het stand-
punt van de piloot is het essentieel om
in staat te zijn de elektriciteitsvoorzie-
ning naar de bussen op de juiste wijze

te kunnen regelen en een fundamenteel
begrip te hebben van de basis-bus-logi-
ca om het vliegtuig correct in de hand te
hebben. Hopelijk heeft deze uitleg ge-
holpen bij het meester worden van de

mysteries van het electrische systeem.
De volgende aflevering is een ‘in de
diepte’ uitleg van het hydraulische sy-
steem.

Een leuk YouTube filmpje ingestuurd
door Wil Blokpoel. Niet het eerste film-
pje dat we zien met een crash als on-
derwerp. Het leuke is hier dat de
speaker van de luchtvaartshow waar
dit gebeurde volstrekt niet van zijn
stuk te krijgen is. Eerst vertelt hij dat
de problemen met het landingsgestel
tot de show behoren en dat hij het
volste vertrouwen heeft in de ervaren
piloot om daarna zonder verandering
van stem over te gaan in een com-
mentaar hoe goed de piloot deze
noodsituatie de baas weet te blijven.
Daarna sluit hij af met het commen-
taar dat er even een pauze wordt in-
gelast om de gestrande kist van de
landingsbaan te halen. Eh, ja is mis-
schien verstandig. Cool. Ga naar:

http://www.youtube.com/watch?featur
e=player_embedded&v=x_sf9OK8P6k

Grondtemperatuur minus dauwpunt
Celsius) maal twee met twee nullen er
achter geeft de wolkenbasis in meters
(?) Of,

Temperatuur minus dauwpunt maal
120, wordt ook gebruikt.

Kwam uit de laatste vergadering naar
boven. Klopt dat zo?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x_sf9OK8P6k
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Vijftien mensen waren aanwezig inclusief twee
nieuwe Japen. Meervoud van Jaap. Jaap Kramer en
Jaap Almekinders (?). Dat is geen slecht aantal voor
een airliner-bijeenkomst zo aan het begin van het
nieuwe seizoen. Zou de nieuwe strategie hebben
gewerkt? De strategie van vluchtplan apart verstu-
ren de maandag voor de bijeenkomst?

Jaap den Ouden was weer terug uit het ziekenhuis
en dankte Ron voor de aandacht die hij had gekre-
gen in Notam 194 voor zijn gezondheidsproble-
men. Hij is nog niet helemaal de oude (ja, ja, kon ik
niet laten) maar is wel volledig in staat tot vliegen.
Was trouwens het eerste wat hij deed na thuis-
komst.

Wat zijn de cijfertjes die je op de yoke van de
PMDG 737 kunt instellen vroeg René? Aan het eind
van de avond na enig googelen kwam Carlo met
het antwoord: je kunt voor jezelf daar bijvoorbeeld
je vluchtnummer instellen. Heeft verder geen
doorgekoppelde functie.

De OcculusRift, de ‘duikbril’ waarmee je volledig
3D kunt vliegen kwam weer langs. Aan de ene kant
lijkt dat fantastisch, het volledig 3D beleven van
het vliegen. Aan de andere kant, wat doe je met al
die toetscommando’s nodig voor de flightsim? Het
bleef bij dagdromen. Is allemaal nog veel te vers.

Inmiddels niet meer te vers is het overweldigende
aanbod van apps voor de iPad en Android tablets.
Ron had gratis een complete FMC voor de Boeing
weten binnen te halen. Maar hoe werkt het? Carlo
leverde Ron na enig googelen aan het eind van de
avond het antwoord. Misschien iets voor een klei-

ne presentatie in de toekomst? Gooi maar weg je
dure hardware, als je die hebt. De verschillende
cockpitpanelen op je tablet, dat is de toekomst. Er
verschijnen in de PC-Pilot regelmatig artikelen hier-
over. Indien je in Google intikt bijvoorbeeld ‘fsx
fmc ipad android’ dan krijg je een lange lijst van
wat er tegenwoordig mogelijk is en dat is veel.

Ron liet drie interessante films zien over de Flight
Simulator van de KLM. Dat is inmiddels een soort
flight-simulator-straat geworden. De laatste twee
films lieten de demontage en wederopbouw van
dergelijke apparatuur zien. Maar dan in versneld
tempo. Boeiend. Een menselijke mierenhoop rond-
om de stellage.

Allemaal experts technici. Wat moet zoiets kosten?
En dan zitten wij te modderen met onze armetieri-
ge PC-tje. Ja, ja.

Erik bereed weer zijn stokpaardje en gaf een pre-
sentatie over het vliegen met de default CRJ-700.
Dat alles om de nieuwere leden die het nog niet
aandurven met de Airliner-vluchten mee te doen
over de streep te halen. Het is makkelijker dan je
denkt indien je niet meteen wilt vliegen in de
PMDG 737. Herhaling van de presentatie op de vol-
gende GA-bijeenkomst.

Erik.
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