
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.


