
Nou ja, ‘buis’, zo langzamerhand
zijn er wel wat meer onderdelen
aangebouwd aan die pitotbuis, zoals
een drukkamer, een statische ka-
mer, een baffle plate (hè?), verwar-
mingselementen, drainagegat (?) En
ergens anders zit dan ook nog een
statische poort. Ram air is duidelijk:
daar wordt de omringende lucht erin
geramd en daar moeten we het juist
van hebben. Een zeer belangrijk
stuk uitrusting voor ons waar je als
flightsimmer niet alles van hoeft te
weten. Maar wel: wat doet hij en
waarom moeten we zorgen dat hij
niet bevriest? De PITOT HEATER
SWITCH is belangrijk.

De werking is in principe simpel. Lucht
komt via de opening aan de voorkant in
de pitotbuis en daar wordt druk opge-
bouwd. Naarmate we sneller vliegen
onstaat meer druk. Daar kunnen we een
metertje aan koppelen en dan kunnen
we de IAS aflezen. IAS: Indicated Air-
spead of ook wel KIAS: Indicated Air-
spead in Knots. Dat is dus de snelheid
door de lucht die wij meten. Je kunt ook
zeggen dat de pitotbuis meet hoeveel
luchtmoleculen tegen het vliegtuig bot-
sen. Hoe sneller we gaan hoe meer
luchtmoleculen. Dat is vergelijkbaar met
een racefietser die in de regen fiets en
daarnaast een wandelaar. De fietser
botst tegen veel meer regendruppels
aan. Wel vijf keer zoveel.
Het aantal luchtmoleculen dat in de pi-
totbuis terecht komt… totdat hij verstopt
zit natuurlijk. Of misschien zijn we ver-
geten het beschermkapje van de buis af
te halen voor de vlucht want dat gebeurt
ook wel. In de tekening zie je bovendien
dat de druk in de pitotbuis niet alleen
voor de Airspeed Idicator wordt gebruikt
maar ook voor de Vertical Speed Indica-
ter (stijgen en dalen) en voor de hoog-
temeter. En dat heeft dan mede te
maken met het feit dat de lucht naarma-
te we stijgen snel dunner wordt. Het
aantal luchtmoleculen per eenheid (b.v.

een kubus van 10x10x10cm) neemt snel
af bij het stijgen.
De baffle plate moet ervoor zorgen dat
er zo min mogelijk vocht en vuil in de
buis komt. Beneden de baffle plate zit
nog een drainagegat (drainhole) om
vocht af te voeren en verderop zit er
nog zo een. De Static Hole is er om de
pitotbuis op de omgevingsdruk te hou-
den als we stil staan op de grond. Voor
die static pressure is nog een tweede
voorziening de Static Port.
Wat er ook in zit in de pitotbuis en dat is
misschien het belangrijkste is electrische
verwarming. Als we stijgen in de atmos-
feer neemt de temperatuur snel af en de
pitotbuis kan makkelijk bevriezen. En
dan zien we niet veel meer op onze
klokken. Dat geeft je een onrustig ge-
voel. Standaard wordt de pitot heat voor
de vlucht aangezet. Het is niet zo dat als
je het vliegtuig verlaat en de pitot heat
aan laat hij dan bij de volgende vlucht

automatisch aan staat. Hij wordt juist
automatisch afgezet als je het vliegtuig
afsluit. En dat is natuurlijk gedaan om-
dat electrische verwarming heel makke-
lijk de accu kan leegtrekken. Maar niet

alleen. De pitotbuis kan behoorlijk heet
worden en je kunt je handen er aan
branden. Houdt dat dus in je achter-
hoofd als je je inspectierondje vooraf
rond je kist maakt.
Oké, dat was een beetje dollen. De af-
name van de luchtdruk bij stijgen en de
afname in temperatuur zijn serieuze
zaken. Hieronder een tabel waaruit je
makkelijk kunt zien dat de temperatuur
snel daalt naarmate we stijgen en al op
een hoogte van rond 8000 - 9000ft
moeten we rekening houden met bevrie-
zingsgevaar. Maar dit is weer een ver-
simpelde weergave want bevriezing van
vleugels, propellerbladen, motoren, pi-
totbuizen is van nog veel meer factoren
afhankelijk. Als we dat precies willen
weten komen we terecht in kennis van
het weer en gedragingen van gassen bij
verandering van temperatuur en druk.
Oh boy, heavy stuff.

Je ziet bovendien dat de luchtdruk snel
afneemt. De lucht wordt dunner. Als de
lucht dunner wordt gaan we ook sneller
vliegen want we hebben minder weer-
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stand en dat is fijn. Bijvoorbeeld bij een
KingAir C90B was de indicated airspeed
op 18.000ft hoogte 175kts (afgelezen
uit de snelheidsmeter), terwijl de snel-
heid over de grond 210kts was. En dat
is winst. Maar er zit ook een grens aan.
Hoe hoger we komen hoe minder grip de
propeller heeft op de dunnere lucht. Het
vermogen loopt terug. Straalmotoren
hebben daar minder snel last van.
Terug naar de pitotbuis. De meeste
vliegtuigen die zijn uitgerust met een

pitotbuis hebben een alternatieve bron
voor het meten van de luchtdruk. De
piloot kan hierop overschakelen indien
zijn instrumenten onjuiste waarden gaan
aanwijzen. Dat noemen we de Static
Port die je ook op de tekening ziet. De
werking hiervan kan variëren van uiterst
simpel, slechts een meting van de lucht-
druk in de cockpit bij een vliegtuig zon-
der drukcabine, tot gecompliceerd. Hoe
gecompiceerder het vliegtuig (dus met
drukcabine) hoe meer de pitotbuis en de

static port geïntegreerd worden en deel
uitmaken van complexe systemen. Om
je de lust te ontnemen je in deze mate-
rie te verdiepen geef ik hier links een
schema van een typisch pitot-static sy-
steem in een tweemotorig vliegtuig met
drukcabine. Deze serie artikelen is niet
bedoeld om dit soort schema’s te ver-
duidelijken.
Wat eenvoudiger te begrijpen is, is de
werking van de ASI (Air Speed Indica-
tor). Na enig aandachtig kijken wordt je
dit duidelijk. De druk van de RAM-air uit
de pitotbuis komt op een trommel zoals
je die ook in barometers vindt. De ‘dek-
sel’ hiervan gaat daardoor naar voren of
naar achteren en deze beweging wordt
overgebracht op de wijzer van de ASI.
Wie met enige regelmaat de verrichtin-
gen van Gromit en zijn vernuftige me-

chanische sytemen
volgt zal minder
moeite hebben
deze overbrenging
te begrijpen. Maar
daar gaat het hier
niet om. Je ziet
ook een aanslui-
ting ‘Static air line’

en die komt van de statische poort af.
De snelheidsmeter geeft namelijk het
verschil weer tussen de impact van de
dynamische druk die van de pitotbuis
komt en de statische (omgevings)druk.
Die wordt bij vliegtuigen zonder drukca-
bine in de cabine gemeten zoals eerder
gezegd, want daar ‘staat de lucht stil’.
En dat is wat wij willen.
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