
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
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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.


