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Toerentellers: 

De levensduur van een motor en het vermogen worden voor een groot deel bepaald door de 

snelheid waarmee deze draait. Het vermogen van een zuigermotor zonder turbo hangt af van zijn 

toerental en dus van de stand van de gashandel. Een toerenteller is in dit geval dus een maat voor 

het geleverde vermogen en wordt weergegeven in RPM (Revolutiona Per Minute). Bij turbine 

motoren zijn deze gekalibreerd in percentage  per toerental. 

 Bij zuigermotoren wordt daarvoor de draaisnelheid van de krukas gemeten en bij turbo-prop 

motoren wordt het toerental van de compressor-as gemeten. 

Het toerental geeft nuttige informatie over het geleverde vermogen. De instrumenten die het 

toerental aangeven worden meestal tachometers genoemd. 

 

Meestal wordt het toerental elektrisch gemeten hoewel in verschillende GA-vliegtuigen (GA = 

General Aviation) er ook mechanische toerentellers gebruikt worden. 

 

Mechanische tachometers: 

Deze zijn met behulp van flexibele kabels verbonden met de motor. De maximale lengte van deze 

kabels is 2 meter. Daarom mag de afstand tussen dit type tachometer en de motor niet te groot 

zijn. 

 

A. Centrifugale tachometer: 

Figuur 1 is een schets van een van de eerste toerentellers die gebruikt werden in vliegtuigen. 

Deze instrumenten zijn degelijk en hebben een bereik van 300 tot 5000 toeren. De aanwijsfout is 

1 tot 2%. Het is niet uit te sluiten dat je een dergelijk instrument tegen komt in een historisch 

vliegtuig. In rust hangt het gewicht naar beneden (mede geholpen door een veer)en staat de 

“sliding collar” in de bovenste stand en staat de meter op “nul”. Zodra de as gaat draaien zal door 

de centrifugaalkracht het gewicht omhoog gaan en zal er een evenwicht ontstaan tussen de 

centrifugaalkracht, de veerkracht en de zwaartekracht. Dit resulteert in een bepaalde positie van 

de wijzer. 
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B. Eddy current (wervelstroom) tachometer: 

 

Zie figuur 1 en 2. 

Het aanwijsgedeelte bevat een permanente magneet die aangedreven wordt door een flexibele 

kabel. De magneet kan vrij draaien in een koperen of aluminium beker. Ook kan er een ronde 

schijf gebruikt worden in plaats van een beker. Op de as van de aanwijzer is een gekalibreerde 

veer gemonteerd. 

Als de magneet draait worden er eddy currents (eddy= wervel, current=stroom) opgewekt in de 

beker of de schijf.  Het magnetisch veld van de vaste magneet oefent een kracht uit op deze 

stromen die de schijf of beker mee laat draaien. Hoe groter de hoeksnelheid van de magneet, hoe 

groter de kracht die uitgeoefend wordt op de beker of schijf. Het draaien van de beker of schijf 

wordt tegengewerkt door een spiraalveer (hairspring). (in figuur 2 en 7 abusievelijk torsieveer 

genoemd).  Als er een evenwicht is tussen de spiraalveer en de eddy-currents van is dit een 

indicatie voor het aantal omwentelingen van de magneet. 

 

De schijfconstructie bestaat uit 6 paar kleine permanente magneten, dusdanig op twee schijven 

gemonteerd dat ze direct tegenover elkaar staan met een hele kleine ruimte er tussen voor de 

schijf waarin de eddy-currents worden opgewekt. (zie figuur 3) 

 

Nadelen: 

a. afstand van opnemer tot aangever maximaal 2 meter, 

b. toeren bereik tot maximaal 3000 rpm 

c. gevoelig voor temperatuurwisselingen: de geleidbaarheid van de beker/schijf is 

temperatuurafhankelijk en de afstand tussen beker/schijf en magneet verandert met de 

omgevingstemperatuur. Daarom wordt er meestal een thermomagnetische shunt gemonteerd 

dicht bij de magneet. 

 

 

 

fig 1 

 

 
Lorentzkrachten: zie pagina 13 Electrotechniek 
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fig 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

fig 3 

 
 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eddy-currents: 

Het is een natuurkundig verschijnsel dat optreedt wanneer bijvoorbeeld in een metalen plaat 

(niet per se ferromagnetisch) zich een veranderlijk magnetisch veld bevindt. Dit kan een 

wisselend veld van een elektrische spoel zijn maar ook een beweging waarbij de veldlijnen 

van een vaste magneet gesneden worden door de plaat. Wanneer een geleider magnetische 

veldlijnen snijdt dan wordt er in die geleider een stroom geïnduceerd. Deze stroom is door de 

geleidende plaat kortgesloten en wekt een tegengesteld magnetisch veld op wat een 

sleepkracht veroorzaakt. 

Het verschijnsel werd in 1855 ontdekt door de Franse natuurkundige Léon Foucault.  

Eddy currents (I, red) induced in a conductive metal plate (D) as it turns  under a magnet 

(N). The magnetic field (B, green) is directed down through the plate. The increasing field at 

the leading edge of the magnet (left) induces a counterclockwise current, which by Lenz's law 

creates its own magnetic field (left blue arrow) directed up, which opposes the magnet's field, 

producing a retarding force. Similarly, at the trailing edge of the magnet (right), a clockwise 

current and downward counterfield is created (right blue arrow) also producing a retarding 

force. 

fig. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Foucault
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenz%27s_law
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Elektrische Tachometers: 

Vanwege de beperkte lengte van de flexibele kabel worden mechanische toerentellers maar weinig 

gebruikt. Moderne vliegtuigen gebruiken elektrische toerentellers. Een elektrische generator is 

gekoppeld aan de motor en het signaal wordt doorgegeven aan het aanwijsinstrument. 

 

 

 

Voordelen:  

a. afstand tussen opnemer en aangever in principe onbeperkt, 

b. hebben geen externe voeding nodig 

 

 

 

 

We onderscheiden 3 verschillende generators: 

1. DC tachogenerator: fig 5 

DC betekent Direct Current. (gelijkstroom). Deze kleine gelijkstroomgenerator produceert een 

spanning die afhankelijk is van het toerental. Hoe hoger het toerental, hoe hoger de spanning. 

Deze spanning wordt afgelezen door een “moving coil indicator” (een spoel die beweegt in een 

magnetisch veld). Deze meter is in feite een Voltmeter. 

 

Het systeem is relatief eenvoudig maar heeft twee grote nadelen: 

1. De generator gebruikt een collector en koolstofborstels. Deze zijn aan slijtage onderhevig en 

produceren vonkjes die de radio aan boord kunnen verstoren. 

2. Voltageverlies geeft een lagere aanwijzing. Dit voltageverlies treedt op door de lengte van de 

bedrading én door corrosie van bedrading en instrument aansluitingen. 

 

fig 5 
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2. AC tacho (fig 6): 

Een oplossing voor de slijtage en vonkproblemen van een DC generator is het gebruik van een 

enkel fase borstel loze AC Generator (de rotor is een permanente magneet en hoeft dus niet via 

sleepringen en koolborstels van stroom te worden voorzien). (Alternating Current: wisselstroom). 

De wisselspanning wordt dan met behulp van een gelijkrichter (Graetz-schakeling) omgevormd tot 

gelijkstroom waarvan de spanning een maat is voor het toerental. Als aanwijsinstrument wordt 

dezelfde (volt-)meter gebruikt als bij de DC tachogenerator. 

De nadelen van spanningsverlies zijn ook hier aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een groot nadeel van zowel de DC- als de AC-generator tachometers is de kalibratie. 

Temperatuurverschillen en corrosie van de connectoren beïnvloeden de nauwkeurigheid van de 

metingen. Het spanningsverlies in relatie tot het aangegeven RPM vereist een kalibratie voor 

iedere installatie. 

 

 

 

 

 

Een oplossing voor dit probleem is een AC-generator op de motor gekoppeld met een Eddy-current 

aanwijsinstrument. 
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3. Rotary-current Tachometer (fig 7): 

Een borstel loze  generator (twee- of vierpolige rotor in de vorm van permanente magneten) 

produceert een drie-fase wisselspanning. Nu is niet het voltage bepalend voor het RPM maar de 

frequentie van de wisselspanning geleverd door de generator. Hoe harder de motor draait hoe 

sneller de wisselingen in de spanning.( De frequentie) 

De drie-fase wisselstroom gaat naar een z.g. squirrel-cage (inductie-kortsluitaker-kooianker-) 

motor. (zie pagina 8) 

De squirrelcage/kortsluitanker- motor drijft een permanente magneet (of schijf) aan. (zie fig 2) 

 

fig 7 

 
Een Eddy-current cup met spiraalveer is gemonteerd omdat de rotor een relatief hoge massa 

heeft. Versnellingen en vertragingen van de rotor worden nu gedempt door de spiraalveer. 

De motorstart asynchroon maar al snel gaat deze synchroon lopen. 

De motor in het instrument die de magneet aandrijft is een squirrelcage-/kortsluitanker-motor, 

maar zodanig geconstrueerd dat deze wél de voordelen van een squirrelcage heeft (zelf-startend 

en een groot koppel) maar niet het nadeel dat de rotor langzamer draait dan het magnetisch veld 

van de stator (=asynchroniteit). Deze motor gedraagt zich verder als een synchroon motor met 

een vaste magneet.  De squirrel-cage-kortsluitanker-motor heeft dus drie aansluitingen. Als je 

twee aansluitingen om zou draaien gaat het magnetisch veld van de stator dus de andere kant op 

draaien en loopt de motor andersom. 

Vanaf de motor werkt het instrument als een eddy-current tachometer. 

Het bereik van deze tachometers is ongeveer 5000 tpm 

Om overbelasting te voorkomen is aan de motorzijde van turbinemotoren meestal een vertraging 

ingebouwd. 

 

Voordeel van dit systeem: 

geen onjuiste indicatie door het verlies van spanning want je meet de frequentie en niet de 

spanning. 

nadeel: extra bedrading. 
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Squirrelcage-inductie-kortsluitanker-kooianker-motor: 

Het grote voordeel van deze motor is dat er geen collector, sleepringen of koolstofborstels nodig 

zijn. Deze motor beweegt door inductie.  Zie paragraaf 1.4.2.1. (pagina 12) van “Elektrotechniek” 

Als er stroom geleidt door een draad dan ontstaat er om deze draad een magnetisch veld waarvan 

de richting bepaald wordt door de stroom richting.  

 

Stel we zetten beurtelings een wisselspanning op blauw dan zwart en dan bruin. 

De stroom neemt toe in de blauwe lus, om de blauwe lus ontstaat een magnetisch veld, op het 

moment dat de stroom afneemt in blauw, neemt deze toe in zwart, het veld om blauw zakt af en 

draait zelfs om, tegen die tijd daalt ook de stroom in zwart en stijgt de spanning in bruin. Het veld 

in zwart neemt dus af en in bruin weer toe. Dan is blauw weer aan de beurt. Op deze manier 

draait er om deze “stator” een magnetisch veld. De snelheid van draaien hangt dus af van de 

wisselingen (frequentie) van de wisselspanning. 

fig 8 

 

 

De stator van een inductiemotor 

bestaat uit heel veel windingen die tezamen 3 spoelen vormen. 

fig 8 

 

 
Binnen de stator bevindt zich de rotor. Bestaande uit dikke koperen of aluminium stangen, aan 

beide zijden kort gesloten door geleidende ringen. Breng je deze kooi 
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(hamsterlooprad/squirrelcage) in de stator en de stator produceert een snel ronddraaiend 

magnetisch veld, dan zal er in de stangen een stroom gaan lopen (als ware de kooi een 

koperdraad). Deze stroom wordt door de geleidende ringen rond geleidt en vormt dus een loop 

met twee stangen. Hierdoor ontstaat een magnetisch veld in de gehele kooi. Met een noord- en 

zuidpool. Gevolg is dat de kooi gaat proberen het draaiende veld van de stator te volgen. 

 

 Maar zou de kooi net zo snel draaien als het veld van de stator dan staat ze dus stil ten opzichte 

van het draaiende veld. Als de stangen het veld niet doorsnijden, maar t.o.v. dat veld stilstaan 

wordt er geen spanning geïnduceerd in de kooi, dus ook geen magnetisch veld en stopt de kooi 

met draaien.  Als de rotor dan vertraagt, snijden de magnetische velden weer de stangen, gevolg: 

spanning en magnetisch veld en de rotor draait weer mee. 

 

Conclusie: de rotor draait altijd iets langzamer dan het magnetisch veld van de stator. Dit heet 

“Slip”. (met dank aan Nikola Tesla, 1856-1943) 

 

In de tachometer wordt deze motor gebruikt omdat ze zelf startend is en een groot koppel heeft. 

Een motor waarvan de rotor niet  dezelfde snelheid heeft als de velden van de stator loopt: 

“asynchroon”.  Een motor waarvan de rotor en de velden van de stator met de dezelfde snelheid 

draaien loopt: “synchroon”. 

 

Synchrone elektromotoren hebben een ander type rotor maar kunnen gecombineerd worden met 

een squirrel-cage. Eenmaal op “bijna synchrone” snelheid nemen de synchrone wikkelingen het 

over. De rotor loopt dan net zo snel als de magnetische velden van de stator en in de squirrel-cage 

wordt dan geen spanning meer opgewekt en spelen verder geen rol als de motor op snelheid is. 

Dit type motor zit dus in de rotary-tacho meter. Zie fig 7. Dit is dus een synchrone motor die 

ásynchroon aanloopt. 

 

Induction-tachometer: 

Bij turbo-jet motoren zijn de toerentallen zo hoog dat het prettig zou zijn als er een systeem zou 

zijn zonder bewegende delen. Zo’n systeem is de Induction-tachometer. De voeler bevat een 

permanente magneet, een opname einde (pole piece) en een aantal spoelen rond een 

ijzerhoudende kern.  Aparte spoelen verzorgen de afgifte van het signaal naar de indicator en 

andere  systemen waarvoor het toerental van belang is. Zoals auto-throttle, speed comand, thrust 

rating…enz. 

 

De voeler is op de wand gemonteerd van het hogedruk compressor gedeelte. In sommige turbo-

fan motoren kan de voeler ook gemonteerd zijn in het fan gedeelte om de snelheid van de fan te 

meten. 

 

De pole-piece is vlak tegen de tanden van een transmissie tandwiel (phonic wheel) die met 

dezelfde snelheid draait als de compressor-as of fan-as. 
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De permanente magneet produceert een magnetisch veld rondom de spoelen en als de tanden van 

de phonic-wheel passeren varieert de magnetische flux met de afstand van de pole-piece tot een 

van de tanden van de phonic-wheel. De flux verandering veroorzaak een emf (electromagnetic 

field) in de spoelen. De frequentie is een maat voor het toerental. 

 

 

In de “Snelheids Signaal Vormer” (SSV), in het Engels: de Frequency to Voltage Converter(FVC) 

wordt het de frequentie van de emf omgezet in een gelijkspanning. De amplitude van het DC-

signaal is lineair proportioneel met de frequentie. 

 

 
Deze gelijkspanning wordt tegengewerkt door een gelijkspanning afkomstig van de follow-uo 

potentiometer P. 

Indien beide gelijk zijn zal de motor niet bekrachtigd zijn. Bij toerenverhoging zal de spanning 

vanuit de SSV toenemen. Het nu ontstane spanningsverschil (foutsignaal) zal via de versterker de 

motor bekrachtigen, waardoor de aanwijzer, alsmede de follow-up potentiometer P versteld 
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worden. Ook de spanning vanaf de potentiometer zal dus toenemen, totdat deze weer gelijk is aan 

die van de SSV, waardoor de schakeling weer in balans is en de motor stopt. 

 

De aanwijzer is een z.g. “vertical tape indicator”. 

De verticale band geeft het toerental in % RPM x 10 

Met de elektrische voeding beschikbaar en geen signaal van de pick-up wijst de band 0 aan. 

Is de elektrische voeding afwezig, dan zal de veer, welke normaal de band gespannen houdt, de 

band uit het schaalbeeld brengen,  de veer trekt de band helemaal naar beneden waardoor boven 

in de aanwijzer een geblokte “power-off”-band zichtbaar wordt. 

 

In plaats van een vertical tape indicator kan men ook een klok gebruiken. Deze aanwijzer heeft, 

behalve een wijzer, ook een digitaal telwerk voor de toerenaanwijzing. Tevens is de indicator 

voorzien van een z.g. “overlimit warning” en een door een computer gestuurde “command bug”. 

Deze command-bug geeft de gewenste N1 RPM aan voor b.v.: take off, climb, cruise…etc. 
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Temperatuurmeting                                     
 

De belangrijkste temperaturen welke in vliegtuigen gemeten worden zijn: 

- buitenluchttemperatuur 

- motortemperaturen (olie, cilinderkop, uitlaatgas, koelvloeistof, lucht na compressie en 

brandstof) 

 

Het meten van motortemperaturen is noodzakelijk omdat de temperatuur van bedrijfstoffen 

en motoronderdelen aan grenzen zijn gebonden. 

Tevens helpen deze gegevens om een efficiënt gebruik van de motor te maken en wordt 

storing en beschadiging voorkomen.  

 

Het meten van de buitenluchttemperatuur vindt plaats om correctie van diverse instrumenten 

(snelheidsmeter e.d.) te kunnen uitvoeren, tijdig gevaar van ijsafzetting te onderkennen, 

alsmede t.b.v. “motorsetting” 

 

Voor het meten van temperaturen wordt er gebruik gemaakt van 5 verschillende systemen: 

a. het volume van een hoeveelheid kwik of een andere vloeistof. Bij voorbeeld alcohol, 

b. verschil in uitzettingscoëfficiënt van verschillende materialen, 

c. De dampdruk van een vluchtige stof (dampdruk-thermometer), 

d. de weerstand van een geleider (weerstand-thermometer), 

e. de spanning opgewekt door een thermo-element. 

 

a. De werking van een kwikthermometer wordt bekend verondersteld. Een praktische 

uitvoering van de kwikthermometer is welke bestaat uit een meetreservoir dat door een 

haarbuis met een bourdonbuis-meter is verbonden en met kwik is gevuld. 

Fig 1: 

Bij temperatuurstijging zet het kwik uit, waardoor de bourdonbuis zich 

ontrolt. Deze beweging wordt op de wijzer overgebracht. Om foutieve aanwijzing t.g.v. 

plaatselijke verhitting te voorkomen, dient het totale volume van haarbuis en bourdonbuis 

klein te zijn t.o.v. het meetreservoir. Uitwendige druk heeft geen invloed op de aanwijzing 

(vloeistof is niet samendrukbaar). Door het gevaar wat kwik oplevert voor aluminium en de 

mens wordt deze manier van temperatuurmeting in vliegtuigen niet meer toegepast. 

 

b. Bimetaal thermometer: 

Het gebruik van de bimetaal thermometer is gebaseerd op het verschil in 

uitzettingscoëfficiënt van twee verschillende metalen. b.v. koper (0,00017) en invar 

(0,000002). Invar is een legering van staal en 37% nikkel. 
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Fig. 2 

 

De twee strips zitten vast aan elkaar. Omdat de twee metalen aan elkaar gewalst worden is de 

hechting heel vast. 

Als nu dit bimetaal verwarmd wordt dan zet het invar (metal 2) minder uit dan het koper 

(metal 1) en zal het bimetaal zich gaan krommen. Een bimetaal thermometer wordt gebruikt 

om de temperatuur van de cabine te meten. 
 

Fig 3:                                                   Fig 4: 

 

Meestal heeft het bimetaal de vorm van een spiraal. Eén zijde zit vast aan het huis, aan de 

andere zijde is de wijzer of de rotor van een synchro bevestigd. Bij temperatuursverandering 

zal het bimetaal strekken of samentrekken, hetgeen resulteert in een draaiende beweging van 

de wijzer of synchro-rotor. 

 

Een synchro of synchro-transformator is in feite een transformator waarbij de primaire 

winding fysiek verdraaid kan worden en er drie secundaire windingen zijn die magnetisch 

onder een hoek van 120 graden staan. Synchro's worden gebruikt om hoeken of 

hoekverdraaiingen te meten. Als wisselspanning wordt meestal een spanning met een 

frequentie van 50, 60 of in vliegtuigen 400 Hz gebruikt. 

Indien twee synchro's met elkaar verbonden worden met een wisselspanning op de primaire 

wikkelingen dan neemt de ene synchro de hoekverdraaiing over van de andere synchro.  

Fig 5: 

Eenvoudige schakeling met twee synchro’s. 

Voordeel: afstand tussen meetpunt en aflezing kan relatief groot zijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Transformator
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c. Dampdruk-thermometer: 

Deze bestaat uit een meetreservoir en haarbuis met een bourdonbuisdrukmeter. De ruimte is 

gedeeltelijk gevuld met een vluchtige vloeistof (ether of freon). De dampdruk in een gesloten 

ruimte is uitsluitend afhankelijk van de temperatuur van de vloeistof. De aanwijzing is 

afhankelijk van het drukverschil, d.w.z. het drukverschil tussen de dampdruk in de buis en de 

atmosferische druk óm de buis. Dat wil zeggen dat de temperatuur aanwijzing afhankelijk is 

van de atmosferische druk. De schaal is gekalibreerd voor een bepaalde druk. Meestal de van 

de standaard atmosfeer (1013,25 mbar) 

Fig 6:                                    Fig 7: 

 

De relatie tussen temperatuur en dampdruk is niet lineair. 

 

 

d. Weerstand thermometer: 

De weerstand-thermometer is een elektrisch temperatuur meetsysteem. Hiermee lukt het om 

grotere afstanden tussen opnemer en aflezer te creëren. 

De werking berust op de verandering van de elektrische weerstand van bepaalde metalen bij 

temperatuurveranderingen. De temperatuurgevoelige weerstand, meetelement genaamd, 

bestaat uit een geïsoleerde metalen kern, waaromheen bífilair gewikkeld, de 

weerstandsspiraal is aangebracht. Bifilair gewikkeld teneinde het systeem inductievrij te 

houden (het omsloten oppervlak is dan nul)  Hierom heen bevindt zich een goede 

warmtegeleidende stof, terwijl dit geheel in een metalen koker is geplaatst met een groot 

warmtegeleidingscoëfficiënt 
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Fig 8: Twee meetelementen waarvan de rechter bifilair gewikkeld is. 

 

 

 

 

Veel toegepaste weerstandsmaterialen zijn: koper, nikkel (-50 tot +200°C) en platina (-200 

tot +750°C) of een legering van deze. 

 

 Soms wordt hiervoor ook halfgeleidermateriaal gebruikt. Men spreekt dan van "thermistors". 

Zij hebben een hoger percentage weerstandsverandering voor een zekere 

temperatuurverandering dan de eerdergenoemde metalen, doch het aantal ohms per graad 

temperatuursverandering varieert sterk bij de diverse thermistors onderling, terwijl zij over de 

jaren niet zo stabiel zijn als de metalen. 

Men spreekt in verband met de meetelementen vaak over PTC (positieve temperatuur 

coëfficiënt) en NTC (negatieve temperatuur coëfficiënt). Dit wordt bij de schema symbolen 

d.m.v. een plusteken of een min teken aangegeven. 

 

Fig 9: thermistor      
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Fig 10: meetelement 

In figuur 11 is een brugschakeling (Wheatstone) getekend van een weerstandsthermometer. 

De aanwijzer is een mA-meter waarin zich drie níet temperatuurgevoelige weerstanden 

(constantaan) bevinden.  

Hét grote nadeel van dit systeem is zijn spanningsafhankelijkheid, d.w.z. dat het 

spanningsverschil tussen de punten A en B evenredig toe- of afneemt met de 

voedingsspanning. 

Fig 11: 

 

 

Deze spanningsgevoeligheid van de brug kan op verschillende manieren verholpen worden: 

 

1. Door de spanning te stabiliseren d.m.v. een zenerdiode (zie tekening), 
2. Door in plaats van een gewone draaispoelmeter een kruisspoel- of een 

draaispoelverhoudingsmeter (Ratiometer) toe te passen, 
3. Door gebruik te maken van een servo indicator. 
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Ad 2. Draaispoel-verhoudingsmeter (Ratiometer): 

Het systeem bestaat uit een brugschakeling van weerstanden waarvan er één (het 

meetelement) variabel is en daar geplaatst, waar de temperatuur gemeten moet worden. De 

anderen bevinden zich in het instrument. Tussen de punten A, B en C zijn de klemmen van de 

kruisspoel- of draaispoelverhoudingsmeter aangesloten. Tussen de punten B en C is een extra 

weerstand aangebracht, die het gewenste spanningsverschil tussen deze punten moet 

bewerkstelligen.  

Deze schakeling is minder spaningsgevoelig dan de Wheatstone-brugschakeling. 

Stel dat de aangesloten spanning 24 Volt is en R1=6Ω, R2=10Ω, R3=5Ω, R4=2Ω en R5=5Ω 

Je meet de verhouding tussen de spanning op de punten A en B en A en C. 

De stroom in het bovenste deel van het circuit is U=IxR >24=Ix(6+10)=Ix16 

>I=24:16=1,5A 

De stroom in het onderste deel van het circuit is U=IxR >24=Ix(5+2+5)=Ix12 

>I=24:12=2A 

Fig 12:  

De spanning op A=1,5x10=15Volt 

De spanning op B=2x(5+2)=14Volt, 

De spanning op C=2x5=10Volt. 

Over de linkerspoel staat dan een spanning van 15-14=1Volt 

Over de rechterspoel staat dan een spanning van 15-10=5Volt 

De verhouding van de spanningen over de spoelen is dus 1 : 5 
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Stel de spanning wordt 12 Volt: 

De stroom in het bovenste deel van het circuit is U=IxR > 12=Ix(6+10)     I=12:16=0,75A 

De stroom in het onderste deel van het circuit is U=IxR >  12=Ix(5+2+5)  I=12:12= 1,00A  

 

De spanning op A=0,75x10=7,5Volt, 

De spanning op B=1x7=7Volt 

De spanning op C=1x5=5Volt 

Over de linkerspoel staat dan een spanning van 7,5-7=0,5Volt 

Over de rechterspoel staat dan een spanning van 7,5-5=2,5Volt 

De verhouding van de spanningen over de spoelen is dus 0,5 : 2,5 = 1 : 5  

Dus hetzelfde als bij 24 Volt. Het spanningsverschil in de spoelen veroorzaakt een wisselend 

magnetisch veld waardoor de aanwijsnaald een andere positie in gaat nemen. 

 

In figuur 13, 14 en 15 zijn de twee spoelen afgebeeld zoals in figuur 12 aangegeven. Er 

bestaan verschillende uitvoeringen. De spoelen kunnen parallel gewikkeld zijn (parallel-

coil)(fig 13): 

 

 

Fig 13: 
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of "cross" gewikkeld zijn (cross-coil) (fig 14):  

Fig 14: 

 

 

Of, zoals in figuur 15, uitgevoerd als een "twin" wikkeling. 

 

Fig 15: 

 

 

De twee spoelen bewegen in een permanent magnetisch veld dat niet overal dezelfde sterkte 

heeft. De voeding is gelijkspanning (DC) of wisselspanning nadat deze gelijk gericht is. 

De spoelen zijn zodanig gewikkeld dat dat de elektrische stromen die hier doorheen lopen, 

tégengesteld van richting zijn! 

Zoals in iedere "moving-coil" aanwijzer, is de draaiing van de wijzer afhankelijk van de 

stroom en de veldsterkte. De richting van de draaiing hangt af van de richting van de stroom 

in relatie tot het magnetisch veld.  
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In een draai-spoelverhoudingsmeter (ratiometer) betekent dit dat de kracht die door een van 

de spoelen wordt ontwikkeld het aanwijsgedeelte probeert te draaien tegen de kracht van de 

tweede spoel in en omdat het magnetisch veld niet overal even sterk is, zal de spoel met de 

grootste stroom zich bewegen naar het gebied met zwakste magnetisch veld en andersom. 

Spoel B in figuur 15 bevindt zich in het gedeelte met het meetelement. De weerstanden zijn zo 

gekozen dat als de wijzer nul aangeeft, de krachten die in de spoelen ontstaan in balans zijn. 

Als nu de temperatuur in het meetelement toeneemt zal de weerstand van het hiervoor 

gebruikte materiaal (b.v. platina) toenemen. Hierdoor neemt de elektrische stroom in spoel B 

af en wordt het door deze stroom opgewekte magnetische veld zwakker. De kracht in spoel A 

zal de aanwijzer doen draaien. Spoel B zal meer naar het sterkere deel van het veld 

getrokken worden en spoel A juist meer naar het zwakkere deel. 

In de gebruikelijke spoelindicatoren wordt een spiraalveertje gebruikt. Dit veertje produceert 

een tegengestelde kracht tegen de draaiing in zodat er een evenwicht bereikt wordt in de 

aanwijzing. 

Draaispoel-verhoudings-(ratio-) meters hebben geen spiraalveer nodig. Toch wordt ook hier 

een (lichte) spiraalveer gebruikt om de meter naar de nul-positie te brengen als de stroom 

wordt uitgeschakeld. 

Variaties in de stroomvoorziening beïnvloeden beide spoelen in gelijke mate zodat er geen 

wijziging van de aanwijzing plaats vindt. (zie berekening bij figuur 12) 

Ad 3:  Servo-indicator: 

 

Fig 16: 

 

Deze methode van temperatuurmeting nauwkeuriger dan de voorgaande, terwijl bovendien 

een gemakkelijker af te lezen schaal te verwezenlijken is.  

Het meetelement vormt hier een onderdeel van een zelf-balancerende brug, welke met 

wisselspanning wordt gevoed. Bij een brugonbalans (t.g.v. weerstandverandering van het 
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meetelement) zal het ontstane spanningsverschil, na versterking, de servomotor bekrachtigen. 

Deze brengt m.b.v. de follow-up potentiometer (P) de brug weer in balans, terwijl tevens de 

aanwijzer naar de nieuwe waarde wordt versteld.  

Spanningsvariaties hebben geen invloed op de aanwijzing, omdat steeds het "nulpunt" wordt 

opgezocht (brug in balans brengen). Alleen de snelheid van verstellen tijdens onbalans kan 

beïnvloed worden door veranderingen in de voedingsspanning 

. 

e. de spanning opgewekt door een thermo-element: 

Het thermo-element gebruikt de thermo-elektrische eigenschap dat het contacpotentiaal-

verschil tussen twee materialen toeneemt bij stijgende temperatuur. Het z.g. Seebeck-effect. 

De temperatuurmeting geschiedt dus door het meten van dit potentiaalverschil. Daarbij is een 

zeer belandrijk punt bij de aanleg van de installatie, dat men moet voorkomen of corrigeren 

dat contact-potentiaalverschillen op ander plaatsen dan de meetplaats ontstaan. 

 

Contactpotentiaal-verschil: 

Altijd, wanneer men twee verschillende materialen tegen elkaar legt ontstaat een 

potentiaalverschil. Dit potentiaalverschil blijkt uitsluitend afhankelijk te zijn van de gekozen 

materialen en de temperatuur van de zogenaamde "las". 

Koolstof, 

Goud, 

Zilver, 

Koper, 

IJzer, 

Lood,  

Zink. 

Men kan met deze potentiaal zeer weinig beginnen, daar voor energie-afname of meting een 

circuit gevormd moet worden, hetgeen onherroepelijk leidt tot andere lassen met de daaraan 

verbonden potentiaalverschillen. In zijn eenvoudigste vorm ziet een dergelijk circuit er als 

volgt uit: 

Fig 17: 

 
1 en 2 zijn de lassen. A en B zijn de materialen. 

Is op las 1 het potentiaal van materiaal A hoger dan die van B dan is dit bij las 2 op dezelfde grond 

ook het geval. De potentiaalverschillen bij de lassen 1 en 2 staan tegen elkaar in, waardoor geen 

stroom loopt in dit circuit. (Als de temperatuur gelijk is bij 1 en 2!) 

Fig 18:  
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Gebruikt men meerdere materialen, b.v. A, B en C in het circuit (zie figuur 18), dan blijkt het 

circuit ook stroomloos te zijn wanneer alle lassen dezelfde temperatuur hebben. De lassen 1 

en 3 in dit laatste voorbeeld blijkt dus samen hetzelfde spanningsverschil op t leveren als las 

1 in het eerste voorbeeld. 

 

Hieruit volgt de regel dat de potentiaalsprong tussen twee materialen bij dezelfde 

temperatuur, onafhankelijk is van eventuele tussen-stoffen. Neemt men dus bijvoorbeeld een 

meter in het circuit op, dan zullen de materialen van de meter geen invloed hebben op het 

potentiaalverschil dat ontstaat tussen de op de meter aangesloten draden, zolang de meter en 

de draden bij de meter een gelíjke temperatuur hebben. 

 

Thermo-elektriciteit: 

De temperatuur afhankelijkheid van het potentiaalverschil bij een las biedt de mogelijkheid 

het spannings-evenwicht in het circuit te verstoren. Verwarmt men één van de lassen, 

bijvoorbeeld las 2 uit figuur 17 dan zal het potentiaalverschil in deze las toenemen. 

Noemt men het potentiaalverschil in las 1 U1 Volt en in las 2 U2 Volt, dan ontstaat een 

spanningsonbalans in het circuit U=U2-U1 Volt. De spanning U blijkt praktisch recht 

evenredig met temperatuurverschil tussen de lassen, derhalve kan met schrijven: 

                                         U = C (T2 – T1) 

Waarin T1 de temperatuur is van de koude las en T2 de temperatuur van de warme las, terwijl 

C de temperatuurconstante of wel de evenredigheidsfactor is. 

C blijkt uitsluitend afhankelijk te zijn van de gekozen materialen. Drukt men de temperatuur 

uit in graden Celsius dan is C voor:  
 

          Metalen 
 
+                                     - 

     Constante in 
microvolt/°C  

Temperatuurgrenzen 
 
   bij toepassing. (°C) 

Maximum temp. 
voor korte periode 

Ijzer           -   Koper 
Koper        -   Constantaan 
Ijzer           -   Constantaan 
Chromel   -   Alumel of 
                       Platinel 
Platina      -   Platina- 
                       Rodium 10% 

         9 
       42 
       51 
       42 
 
       10 

-200 tot  +350 
-200 tot  +350 
-200 tot  +750 
-200 tot +1200  
 
      0 tot +1450 

       600 
       600 
     1000 
     1350 
 
     1700 

 
Constantaan:           84% koper                    12% nikkel                            4% mangaan, 
Chromel:                  89% nikkel                    10% chroom                         1% ijzer, 
 
Alumel:                     94% nikkel                       2% aluminium                   1% silicium         3% mangaan 
Platinarhodium:       90% platina                  105 rhodium 
 

Het zal duidelijk zijn dat het bepalen van de temperatuur met behulp van thermo-elektriciteit 

uitsluitend zal leien tot het meten van het temperatuurverschil tussen de warme en koude las. 

 

Er zijn opstellingen bekend waarbij men om deze reden de koude las plaatst in een bak met 

smeltend ijs, dus 0° C. In de luchtvaart echter compenseert men de temperatuuraanwijzer 

voor de temperatuur van de koude las. De koude las is dan ook met het oog hierop altijd op 

het instrument te vinden, waardoor verwacht mag worden dat las en meter dezelfde 

temperatuur hebben. 
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Bij sommige EGT (Exhaust Gas Temperature) meters, gebruikt men de thermo-elektrische 

EMK om een stroom te sturen door een draaispoelmeter, een metertype dat de beste 

resultaten geeft bij deze meting. 

Volgens de wet van Ohm is:    U = I x R 

Waarin U de thermo-elektrische EMK vertegenwoordigt, 

R is de weerstand van het circuit én de meter, 

I is de stroom die de aanwijzing veroorzaakt via de spoel in de meter. 

 

Het systeem behoeft nu geen speciale voedingsbronnen te gebruiken n is eenvoudig van 

constructie. De spanningen waarmee gewerkt wordt zijn echter zeer klein. 

 

Het systeem is zeer weerstandsgevoelig, waardoor hoge eisen worden gesteld aan de 

vliegtuigbekabeling. Een kleine afwijking in de systeemweerstand kan resulteren in een forse 

miswijzing in de temperatuur verschilmeting tussen warme en koude las. Deze afwijking 

voegt zich dan bij de toch al moeilijke haalbaarheid van de nauwkeurigheid. 

 

Reeds eerder was geconstateerd dat de koude las zich op de meter moet bevinden. Dit houdt 

in dat het materiaal van de warme las als bedrading doorgelegd moet worden tot aan de meter 

(koude las). Aan de andere kant heeft men belang bij een láge bedradingsweerstand. Voor het 

meten van hoge temperaturen komt chromel-alumel in aanmerking. Koper-constantaan geeft 

dezelfde potentiaal-verschillen en heeft een lágere weerstand. Daar de temperatuur op koper-

constantaan dezelfde invloed heeft als op chromel-alumel kan met zonder moeilijkheden 

overgaan van het ene systeem op het andere. Wel moet men er zorg voor dragen dat de 

chromel-koperlas dezelfde temperatuur heeft als de alumel-constantaanlas. Men plaatst deze 

lassen dus bij elkaar. 

 

Het corrigeren van de temperatuuraanwijzing voor de koude lasinvloed geschiedt in de regel 

met een bimetaalcorrector in de meter. Een stroomloze meter zal dus altijd d temperatuur van 

de meter zelf moet aanwijzen. Deze situatie doet zich b.v. bij opslag van de meter voor. 
 
 

De gebruikelijke uitvoering van de bimetaalcorrector is die waarbij het bimetaal de gehele 

draaispoel naar een aanwijzing van de meter-temperatuur verstelt. (zie figuur 19) 

Fig. 19 
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In figuur 20 is het principeschema van een EGT meetsysteem met draaispoelmeter 

weergegeven     

Fig. 20:                                                                                                                                                          

 

 

In de regel gebuikt men meerdere parallel geschakelde warme lassen ( 6 tot zelfs 18). In 

figuur 21 is een dergelijk systeem geschetst.  Met dergelijke systemen bepaalt men 

gemiddelde motortemperaturen in een bepaald gebied. De meting van het gemiddelde is 

alleen juist indien de circuitweerstand vanuit het punt van parallelschakeling, door elke las 

gemeten gelijkt is. Vooral de weerstand van de thermokoppels (warme lassen) op de heetste 

plaatsen vertoont de neiging sterk toe te nemen door corrosie. Een toegenomen weerstand 

leidt tot een kleinere invloed op de meteraanwijzing. Corrosie van zeer hete thermokoppels 

leidt dus tot een aanwijzing die lager ligt dan het eigenlijke gemiddelde. 

 

Fig. 21 

 

 

 

 

Bij stroomvoerende temperatuurmeetcircuits is de weerstand van de bedrading zeer 

belangrijk. De onderhoudsvoorschriften staan dan ook slechts zeer kleine 

weerstandafwijkingen toe. 
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Men bedenke bij eventuele weerstandmetingen in de bedrading dat de meting zeer snel 

verstoort kan worden door enige thermo-elektrische spanning. In de regel wordt de meting 

verricht door de cockpitmeter tijdelijk te vervangen door een ohmmeter. Men doet er goed 

aan bij deze meting, met het oog op eventuele invloed van de  warme las, de bedrading op de 

meter na het vinden van de weerstand om te keren en nogmaals de weerstand te bepalen. De 

gemiddelde waarde van de twee metingsuitkomsten is de juiste waarde. 

 

Mocht bij een meting blijken dat de bedradingsweerstand verlopen is, dan moet daar een 

reden voor aanwezig zijn. In de regel zijn de stekker-verbindingen hiervan de oorzaak. Men 

verstelle derhalve niet te vlug de meestal aanwezige ijkweerstand. 

 

Bij transport van draaispoelmeters is het gebruikelijk de meters kortgesloten te vervoeren. 

Men dempt hiermede de bewegingen van de meter en dus het slaan van de wijzer. Een 

beweging van de draaispoel in het magnetisch veld van de draaispoel in het magnetische veld 

van de meter wekt hierin een EMK op, die door de kortsluiting een stroomloop veroorzaakt 

die de beweging van de draaispoel tegenwerkt. 

 

Compensatie-schakeling- EMK-meting: 

Tegenwoordig wordt, om een meer nauwkeurige aanwijzing te vergkrijgen, een servo-type 

toegepast  Zie figuur 22. 

De thermokoppels zijn dezelfde als die voor een eenvoudige aanwijzer. 

 

In plaats van de stroomwaarde te meten, wordt uitgegaan van een vaste gestabiliseerde 

referentiespanning. Een door een servomotor aangedreven potentiometer deelt de spanning en 

vergelijkt deze met die van de thermokoppels. Bestaat er een spanningsverschil, dan zal dit na 

versterking de motor verstellen, alsmede de potentiometer. De motor draait totdat spanningen 

aan elkaar gelijk zijn. Gelijktijdig is dan de aanwijzer versteld. Compensatie voor de koude 

las vindt hier elektrisch in de aanwijzer plaats. 
Fig. 22 
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Aandachtspunten bij het monteren van temperatuur sensoren: 
Voor het meten van een temperatuur, moet de sensor geplaatst en gemonteerd worden zoals dit 
door de constructeur is voorzien. 
Factoren die hierbij een rol spelen, zijn een goed thermisch contact met datgeen waarvan de 
temperatuur gemeten wordt (lucht, cilinderkop), het optreden van warmte lekken rondom de 
sensor, verstoringen in het overbrengen van het  temperatuur signaal (afknellen van het capillair bij 
een dampdruk meter, slechte contacten bij een elektrische meter). 
Volg dus de aanwijzingen van de fabrikant, zoals het gebruik van ringen en bouten (koper geleidt de 
warmte veel beter dan staal), buigradius en thermisch geïsoleerde doorvoeren bij capillairen, etc. 
I 
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Drukmetingen 

 

Een aantal drukmetingen is van belang om een indruk te krijgen over het functioneren van onder 

andere een aantal motorsystemen. Dit kunnen metingen van gasdrukken zijn of die van 

vloeistoffen.  

 

Druk: 

Fig 1: 

De druk p in de vloeistof waarop de zuiger, met 

oppervlak A, een kracht F uitoefent is F/A. De druk wordt doorgegeven aan ieder punt in de 

vloeistof en aan alle oppervlakten die ermee in contact staan. In SI-eenheden (Het Internationale 

systeem van eenheden) wordt p in Pascal (Pa) uitgedrukt als kracht (F) per oppervlak (A). F in 

Newton (N) en  A in m², dus1 Pa = 1 N/m² 
In de Anglo-Saksische landen wordt voor de kracht F vaak pounds (lb) gebruikt en wordt A in 

vierkante inches uitgedrukt. Een pound is ongeveer 0.454kg, een inch is 25,4mm. De eenheid 

wordt dan lb per Inch². De Amerikaanse afkorting voor lb. per square inch is “pound-square-inch”= 

psi.  1 atm = 101,325 10³ N/m², 1 N/m²= 0.000145 psi, 1 lb/sq.inch komt overeen met 4,454 

N/in² = 6904 N/m². 1 atm is dus ongeveer 14 psi én is ongeveer een kwikkolom van 29,92 inch. 
 
Bij het meten van druk worden meestal twee drukken met elkaar vergeleken. Absolute druk is de 

druk vergeleken met een absoluut vacuüm. Atmosferische druk is altijd aanwezig en oefent altijd 

druk uit, zelfs al lijkt dat niet zo. Bijvoorbeeld op een leeggelopen ballon. Zowel ín de ballon als 

buiten op de ballon wordt dan een atmosferische druk uitgeoefend. Om de atmosferische druk te 

meten is het nodig deze te vergelijken met het absolute vacuüm. Veel vliegtuiginstrumenten 

gebruiken deze absolute drukwaarden zoals de hoogtemeter en de manifold pressure meter. 

(inlaatdrukmeter) 
 
De druk die het meest gemeten wordt is het drukverschíl met de atmosferische druk. (Eng: Gauge 

pressure).   Gauge pressure is makkelijk te meten waarbij voor het gemak de atmosferische druk 

maar even vergeten wordt want pomp je je band op tot 2,5 bar dan is de absolute druk ín de band 

3,5 bar en omdat er óp de band een druk heerst van 1 bar heeft de band dus een relatieve druk 

van 2,5 bar. 

Stel dat we op zeeniveau, bij een QNH van 1000 hPa, een gasfles vullen tot een druk van 2000 

hPa. Dat wil zeggen: onze drukmeter gaat van “nul” naar 2000. De absolute druk in de gasfles is 

1000 + 2000 = 3000 hPa. 

Als dezelfde gasfles op 4000 meter (atmosferische druk 500 hPa) hoogte gevuld zou worden totdat 

onze meter 2000 hPa aangeeft, dan is de absolute druk in de gasfles 500 + 2000 = 2500 hPa. De 

relatieve (gauge-) druk is dan nog steeds 2000 hPa. 

Als de gasfles op zeeniveau (1000 QNH) gevuld zou worden tot 2000 hPa wat is dan de absolute 

druk op 4000 meter en wat is dan de relatieve (gauge-) druk? 

(de absolute druk blijft hetzelfde. Dus 3000 hPa. Maar de relatieve druk wordt 3000 - 500 = 2500 hPa.) 

 

 

Drukmetingen die verband houden met de motorsystemen zijn:  

• oliedruk, 

• brandstofdruk, 

• Manifold (de druk in het inlaatspruitstuk), 
• Engine Pressure Ratio (wordt hier niet behandeld), 

• Hydraulische systemen(wordt hier niet behandeld), 
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• Pneumatische drukken (b.v. de remmen) (wordt hier niet behandeld), 

• Druk in zuurstofsystemen (wordt hier niet behandeld). 

• onderdrukken zoals die geproduceerd worden door een vacuümpomp waarmee de gyro in een kunstmatige horizon kan worden 

aangedreven.  

 

Een methode die om praktische redenen niet meer wordt toegepast is de directe aanwijzing. Wilde 

men vroeger bijvoorbeeld de oliedruk meten dan werd er een leiding vanaf een olieleiding naar de 

cockpit gevoerd, direct naar het aanwijsinstrument. Het grote nadeel van dit systeem is zijn 

kwetsbaarheid met de daarbij behorende risico’s. Daarom past men liever een indirecte methode 

toe met als bijkomend voordeel dat de afstand tussen opnemer en aanwijsinstrument dan relatief 

groot kan zijn. 

 

De opnemers zijn mechanisch verbonden met elektrische signaalgevers, bijvoorbeeld een spoel, 

een synchro of een inductie systeem. De signalen worden dan afgegeven aan de aanwijzers die 

werken met, bijvoorbeeld een moving coil, een synchro-receiver of een servo-indicator.  

 

Fig 2: moving coil, sychro-receiver, servo-indicator: 

 

 
 

 

De opnemers/afleesinstrumenten kunnen de drukken op twee verschillende manieren meten: 

 

1. door middel van een vloeistofkolom, 

2. door middel van verende elementen. 

 

1. De vloeistofkolom: 

Absolute druk wordt gemeten door de druk te vergelijken met een kwikkolom in een van boven 

gesloten buis (de buis van Torricelli). (zie fig. 3) Voor het meten van kleine absolute drukken is 

het bakje onder de buis geheel gesloten en voorzien van een aansluiting (zie fig. 4) 

 

fig 3:                                  fig 4: 

voor het vergroten van de gevoeligheid 

kan het bakje wijder gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het meten van drukverschíllen vindt plaats door middel van U-buismeters met twee benen. (zie fig 

5). Met het ene been wordt een verbindingsleiding aangesloten op de te meten druk. Het andere 

been staat in open verbinding met de atmosferische druk. Het verschil in vloeistofhoogte is een 

maat voor het drukverschil. 
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fig 5: 

Afhankelijk van de soortelijke massa van de gebruikte vloeistof  

verandert de uitslag bij een bepaalde druk en daarmee het meet- 

gebied. Vele variaties hierop zijn mogelijk. Zo kan men om grotere 

drukken te meten een tweetal U-buizen in serie schakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verende elementen: 

Deze kunnen onderverdeeld worden in: 

a. membraan, 

b. membraandoos, 

c. balg, 

d. bourdonbuis. 

 

a. Membraan:  

 

fig 6: 

 

Een dunne ronde plaat (membraan) is langs 

de omtrek ingeklemd. Bij een drukverschil 

buigt de membraan uit waarbij het midden 

de grootste uitslag maakt. Aan het 

membraan kan een stangetje bevestigd zijn 

welke een wijzer aandrijft of bijvoorbeeld 

een brandstofafsluiter zoals in de figuur is 

aangegeven. 

 

Figuur 6 is een brandstofdrukregelaar van 

een Rotax 914F. Deze motor heeft een 

turbocharger aangedreven door de 

uitlaatgassen. Als de luchtdruk ín de 

carburateur te hoog zou worden door de 

werking van de turbo (deze kan ongeveer 350 hPa (= ongeveer 1/3 bar) overdruk leveren) dan 

zou de brandstofvoorziening in gevaar kunnen komen. Met behulp van dit systeem wordt er voor 

gezorgd dat de brandstofdruk altijd 0,25 bar hoger is dan de extra druk die de turbo kan leveren. 

(bedenk zelf hoe dit werkt!) N.B. de airboxdruk is de turbo- én atmosferische druk. 

 

Het membraan dient van veerkrachtig materiaal met goede elastische eigenschappen vervaardigd 

te zijn (b.v. roestvrij staal of brons). 

fig 7: 

 
 

Een lineair verband tussen druk en uitslag bestaat alleen voor uiterst kleine uitslagen. Wordt de 

uitslag groter, dan treden grote afwijkingen op alsmede een mogelijk verloop van het nulpunt door 

overschrijding van de elasticiteitsgrens. De uitslag van een normaal membraan bedraagt maximaal 

2 mm. Hierdoor is een grote overbrengverhouding in het aanwijsmechanisme noodzakelijk, 

hetgeen resulteert in een grote meet-onnauwkeurigheid. 
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b. mebraandoos: 

fig 7: 

Om een bruikbare membraanuitslag bij kleine meetgebieden 

te verkrijgen zijn twee membranen samengevoegd tot een 

zogenaamde membraandoos. Doordat één zijde van de doos 

vast aan het meethuis is bevestigd, zal de totale 

verplaatsing van het andere membraan gelijk zijn aan twee 

maal de verplaatsing van elk der membranen. 

 

Membraandozen kunnen vóór het sluiten van een vacuüm 

voorzien worden.  Dat zijn dan aneroïden. Deze worden 

gebruikt in veel vlieginstrumenten. Een membraandoos kan 

ook met lucht gevuld worden met bijvoorbeeld de druk van 

de standaardatmosfeer. Beide membraandozen hebben hun 

eigen toepassingsgebieden. De overeenkomst is dat 

uitzetting en het weer indrukken van de membranen 

gerelateerd is aan toe- of afnemende druk. 

 

Membraandozen kunnen gebruikt worden voor het meten van drukverschíllen (zie fig 8) of het 

meten van een ábsolute druk. Voor het meten van een absolute druk (zie fig 9) moet de 

membraandoos gesloten zijn. 

fig 8:                                                               fig 9: 

 
c. Balg; 

Een balg lijkt op een aantal in serie geschakelde membraandozen. (Eng: bellows). 

Een veelgebruikte toepassing van balgen (bellows) is het meten van drukverschil tussen twee 

gassen. (differential pressure). 

fig. 10: 

 

 

Een balgconstructie (twee bellows) in een 

differentiële gasdrukmeter meet het drukverschil 

tussen twee gassen. Indien in een van de balgen 

de druk oploopt, zet deze iets uit en drukt de 

andere balg iets in elkaar. De beide uiteinden van 

de balgen zijn vást gemonteerd. 

(wordt bv gebruikt in vliegtuigen met een 

drukcabine om de cabinedruk ten opzichte van de 

buitenlucht te meten.) 
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In moderne vliegtuigen worden halfgeleider druk sensoren gebruikt. Vaak hebben deze een digitale 

output die gebruikt kan worden door  flight computers. Sommige sensoren sturen micro-

elektronische signalen die omgezet worden naar een digitaal formaat. Deze systemen hebben het 

grote voordeel dat hun eigenschappen onder wisselende omstandigheden gelijk blijven. 

De halfgeleider sensoren die in de luchtvaart gebruikt worden produceren verschillende vormen 

van elektrische output of weerstandsveranderingen als de druk verandert. Piëzoelektrische 

kristallen, piëzoweerstanden en halfgeleider chip sensoren worden het meest gebruikt. In een 

dergelijke sensor zijn hele dunne stroom geleidende draadjes verwerkt ín het kristal of de chip. Er 

wordt bij druk een hele kleine stroom geproduceerd en in het geval van een chip en sommige 

kristallen verandert de weerstand.  

 

Bijna alle benodigde drukinformatie kan verkregen worden middels halfgeleider druk sensoren in 

combinatie met een temperatuursensor.  Maar aneroïden voor het meten van absolute drukken 

worden nog steeds volop gebruikt. (hoogtemeters, vario’s, cabinedruk, manifold absolute 

pressure) 

 

d. Bourdonbuis: 

fig. 11: 

 

De bourdonbuis bestaat uit een ringvormige 

buis van messing, brons of koper of 

legeringen hiervan. Voor hoge drukken is de 

buis stijf en voor lagere drukken wat 

soepeler. Ten gevolge van het verschil in 

lengte tussen de buitenste en de binnenste 

wand zal de totale kracht (= druk x 

oppervlak) op de buitenwand groter zijn dan 

die op de binnenwand, waardoor er dus een 

situatie ontstaat waarin geen evenwicht 

heerst, maar een resulterend moment om 

het inklempunt van de buis, dat de buis wil 

doen strekken. Doordat de doorsnede van de 

buis van elliptisch naar cirkelvorm (kleinste 

volume t.o.v. het oppervlak) wil gaan wordt 

dit effect versterkt. Het gesloten einde zal 

dus naar buiten uitbuigen. Deze beweging 

wordt overgebracht op een wijzer teneinde 

een indicatie van de druk te krijgen. 

Omgekeerd zal het buiseinde zich naar 

binnen verplaatsen indien de bourdonbuis op 

een onderdruk is aangesloten. 

Bourdonbuizen zijn betrouwbaar en eenvoudig. De instrumenten die onder andere gebruik kunnen 

maken van de bourdonbuis zijn: de oliedrukmeter, hydraulische drukmeter, zuurstofdrukmeter, 

de-icing bekleding van vleugels e.d.  

 

De uitslag van de buis is naast de druk ook afhankelijk van : 

a. de straal van de cirkel, 

b. de buislengte, 

c. de wanddikte, 

d. de elasticiteit van de wand. 

De uitslag zal groter zijn naarmate a. en b. groter zijn en c. en d. kleiner. 

 

Het overbrengingsmechanisme moet een zekere vergrotingsfactor hebben, daar de uitslag 

maximaal 3 tot 6 mm bedraagt. Hierdoor worden echter ook de fouten van het meetsysteem 

versterkt. Het is dan ook duidelijk dat een zo groot mogelijke straal van de cirkel en buislengte 

gewenst is.  Voor nauwkeurige metingen moeten de klokken minimaal 15 cm doorsnede hebben. 
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Bourdonbuizen voor kleinere meetgebieden worden veelal van fosforbrons gemaakt, hebben een 

geringe wanddikte en een platte doorsnede. 

Hoe breder en platter, des te kleiner het meetbereik. 

 

Soms wordt de buis als een spiraal uitgevoerd, of heeft een schroeflijnvorm: 

fig. 12: 

 
Deze hebben het voordeel dat de wijzer direct bedient kan worden en er dus geen 

vergrotingsmechanisme nodig is. Natuurlijk kan eer ook een synchro-motor in plaats van een 

naald gemonteerd worden waardoor uitlezing elders mogelijk is. 

 

Toepassingen: 

 

Voor het meten van absolute druk past men over het algemeen een luchtledig afgesloten 

membraandoos toe. Een aneroïd. 

Toepassingen: 

a. hoogtemeter, 

b. barometer, 

c. MAP-meter (inlaatdrukmeter). 

 

Voor het meten van relatieve druk: 

 

1. overdrukken: 2. onderdrukken: 

    a. luchtdruk:     a. vacuümmeter: 

        bourdon of membraan         bourdon of membraan 

    b. brandstofdruk:      

        bourdon of membraan 

    c. oliedruk: 

       bourdon 

    d. snelheidsmeter: 

        membraan. 

 

In het algemeen geldt: 

Voor drukken beneden de 2 MPa (≈ 20 atmosfeer): de membraandoos. 

Voor drukken hoger dan 2 MPa: de bourdonbuis. 
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Drukwaarschuwingen: 

fig. 13: 

 

 
Drukschakelaars beveiligen systemen die van belang zijn voor het uitvoeren van een veilige vlucht. 

Ze zijn verbonden met waarschuwingslampjes (annunciator lights),  of geluidssignalen in de 

cockpit. Het meest gebruikt zijn de membraan (diaphragm) schakelaars die aan een kant met de 

olie- of brandstofdruk verbonden zijn en aan de andere kant met de omgevingsdruk. 

De uitslag van de membraan door een drukverandering activeert een schakelaar waarvan de 

contacten, die verbonden zijn met een waarschuwingslampje, open blijven als de druk voldoende 

hoog is.  Als de druk zakt tot een bepaalde gekalibreerde waarde dan wordt het circuit gesloten en 

gaat er een, meestal rood, lampje branden. (zie linkergedeelte van figuur 13.) 

 

In het oliesysteem van een motor zitten oliefilters. Maar als deze verstopt zouden raken door 

“sludge” dan wordt de olie via een shunt om het filter heen geleid. (beter vervuilde olie als 

helemaal geen olie!)  

 

fig 14: 

Om aan te geven dat de bypass geopend 

wordt, wordt de schakeling gebruikt zoals 

aangegeven in het rechtergedeelte van 

figuur 13. Boven het membraan wordt de 

oliefilter inlaat druk gemeten en aan  de 

andere kant van het membraan de druk ná 

het filter. Als nu het oliefilter verstopt is 

dan loopt de druk in het inlaat op en de 

druk van de uitgaande olie daalt. Het 

membraan buigt door naar beneden en de 

schakelaar wordt gesloten. 

 

 

Manifold pressure indicators/inlaatdrukmeters: 

 

Deze meters meten de absolute druk in het inlaatspruitstuk van een zuigermotor.   De manifold 

absolute pressure (MAP) geeft de dichtheid aan van het brandstof/lucht mengsel in het 

inlaatspruitstuk (manifold) wat weer een maat is voor de hoeveelheid thermische energie van dit 

mengsel.  De MAP is daarom een maat voor het koppel zoals dat door de motor geleverd wordt.   

MAP is de absolute druk in de inlaatbuis tussen de inlaatklep en de gasklep. 

(Deck pressure is de druk ná de compressor maar vóór de gasklep) 

 

Zoals al eerder vermeld  is absolute druk de druk vergeleken met een absoluut vacuüm.   
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Zoals straks duidelijk gemaakt zal worden werkt de meter geheel zelfstandig, dus ook als de motor 

stil staat. Het moge duidelijk zijn dat de MAP meter, die de absolute druk aangeeft, in rust van de 

motor dus de atmosferische druk aangeeft.  

 

fig. 15: 

 
Een MAP-meter is een direct-reading instrument die de absolute druk in het inlaatspruitstuk van 

een motor met een turbocharger aangeeft in inches kwikdruk. 

Zoals gezegd hangt het geleverde vermogen af van de dichtheid van het verbrandingsmengsel dat 

in de cilinders wordt “gezogen” als de zuiger naar beneden gaat en de inlaatklep zich opent 

(inlaatslag).   

Stel een motor, zonder turbocharger, draait in de standaard atmosfeer 1013,25 hPa oftewel: 29,92 

inch Hg (zie rode streep in figuur 15) en als de zuiger onderin is heerst er in de cilinder een druk 

van 150 hPa. Een verschil van 863,25 hPa. Dit is de druk die het mengsel de cilinder in drukt. Een 

dergelijke motor noemen wij: normally aspirated (zelfaanzuigende motor). Het kenmerk van deze 

motor is dat zijn vermogen afneemt met de hoogte. Stel we klimmen naar 10.000 ft. De 

atmosferisch druk hier is 75% van die op zeeniveau (756 hPa). Ook de druk ín de cilinder tijdens 

de inlaatslag neemt dan met 25% af en wordt dus 150 – 25% = 112,50 hPa.  Nú is het verschil: 

756 – 112,5 = 643,5 hPa. 

Er is dus 863,25 – 643,5 = 220 hPa minder druk over om het mengsel “naar binnen te duwen” 

Dus afname van ongeveer 25% inlaatdruk. Dus ook ongeveer 25% minder vermogen. 

 

Dit vinden wij niet prettig en daarom heeft men al lang geleden drukvulsystemen bedacht. 

Er zijn twee principes: 

1. Turbocharging: 

Door middel van een turbine-gedreven compressor (een turbocompressor) wordt een inlaatdruk 

(MAP) van maximaal 30 in/Hg (ongeveer 1000 hPa) gehandhaafd tót een bepaalde hoogte. Men 

noemt een hiermee uitgeruste motor ook wel een normalized engine. 

 

2. Supercharging: 

Door middel van een compressor (door de motor of door de uitlaatgassen aangedreven turbine) 

wordt de inlaatdruk verhoogd tot een waarde bóven de een atmosfeer. Ook dit weer tot een 

bepaald vlieghoogte.  

 

Met deze systemen is het mogelijk zeeniveau-vermogen te handhaven tot een vlieghoogte van 

20.000 tot 25.000 ft. 

 

De functie van het drukvulsysteem is nu om de massa van de lucht die naar de cilinders stroomt te 

vergroten (supercharging), of op zijn minst gelijk te houden aan de massa van de lucht op 

zeeniveau (turbocharging). ( Dit alles bij een zekere luchttemperatuur). 
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fig.16: 

Motor A: normally aspirated (zelfaanzuigend): met de 

hoogte neemt de MAP af en dus het vermogen. 

 

Motor B: turbocharged:is voorzien van een compressor. 

Tijdens stijgen met constant toerental wordt er door het 

regelsysteem voor gezorgd dat de pomp harder gaat 

draaien naarmate de vlieghoogte toeneemt. 

 

Motor C: supercharged. Reeds op zeeniveau is de inlaatdruk 

hoger dan die van motor A en B. 

 

 

We kunnen onderscheid maken tussen twee systemen van drukvullen: 

1. druksystemen die ervoor zorgen dat de atmosferische druk die op zeeniveau heerst, 

gehandhaafd blijft tot een zekere vlieghoogte: de “altitude boosted of normalized engine”. 

2. druksystemen die op zeeniveau al een zo hoge inlaatdruk opbouwen, dat het afgegeven 

vermogen is toegenomen en opzichte van dezelfde motor zónder drukvulling:  

“ground boosted engine”. 

 

De gestippeld lijn in figuur 16 is de zogenaamde “Critical Altitude”. Hieronder verstaan we die 

vlieghoogte, tot waar de inlaatdruk bij maximaal motortoerental constant gehouden kan worden. 

 

fig 17: 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een 

supercharger. 

De uitlaatgassen 

draaien een 

turbine waardoor 

een andere turbine 

wordt aangedreven 

die de lucht voor 

de verbranding  

aanzuigt en 

opstuwt in het 

inlaatdeel van de 

motor en zo de 

inlaatdruk 

verhoogt. De druk 

kan zo hoog worden dat er kans zou bestaan op pre-ignition of detonatie. Daarom hebben 

superchargersystemen een zogenaamde waste-gate. Hoe verder deze klep openstaat hoe meer 

uitlaatgassen óm de turbo worden heengeleid en de turbo daarmee ontlast zodat de inlaatdruk niet 

verder zal stijgen.  De waste-gate wordt tegenwoordig meestal automatisch bedient door een 

centrale regelunit. (TCU= turbo control unit). Deze meet een aantal factoren (temperatuur 

samengeperste lucht, (deze kan wel 85 graden worden), de druk in de inlaat, de positie van de 

gashandel, de omgevingsdruk, toerental en de positie van de waste-gate) en bedient dan een 

servo-motortje die de waste-gate opent en sluit.  



10 
 

fig 18: waste gate:   

 

 

 

 

Het moge duidelijk zijn dat de vlieger te allen tijde geïnformeerd wil zijn over de inlaatdruk (MAP), 

deze druk zegt namelijk hoeveel vermogen er geleverd wordt en of de motor niet te zwaar en/of te 

lang belast wordt.  

 

Fig 18: 

De MAP-meter bestaat uit 2 membraandozen 

(bellows). De een is open en verbonden met de 

druk van het inlaatspruitstuk. De andere is dicht 

(een aneriod) en aan een kant vast gezet in het 

instrument. In de aneriod zit een veer die de 

uitslag van de membraandozen bepaalt. Tussen 

de twee membraandozen zit een 

overbreningsmechanisme naar de aanwijsnaald. 

Een verschuiving van de as tussen de 

membraandozen naar links of rechts resulteert 

in een uitslag. Net voor de open membraandoos 

is een filter geplaatst om vuil uit het systeem te 

houden en schokken in de drukken op te 

vangen.  Als de inlaatdruk toeneemt zal de 

pressure bellow uitzetten waardoor de naald 

naar rechts gaat. (N.B. inches kwikdruk) 

waardoor niet meer de omgevingsdruk wordt 

aangegeven maar de druk in het 

inlaatspruitstuk. Als de hoogte toeneemt zullen 

de membraandozen uitzetten doordat de omgevingsdruk afneemt. De membraandozen werken 

elkaar dan tegen waardoor de naald niet van positie zal veranderen. Op deze manier wordt de 

invloed van de atmosferische druk geneutraliseerd. 

Tevens wordt zo voorkomen dat er contact is tussen brandstof-/luchtmengsel en het 

overbrengingsmechanisme en kan het mengsel niet in de cockpit terechtkomen. Het mengsel is 

zowel brandgevaarlijk als corrosief. Ook hier kan een afstandoverbrenging worden toegepast met 

behulp van synchro’s  
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Niveaumetingen 

 

Inleiding: 

Het doel van een niveaumeting is, een indicatie geven van de in de tank aanwezige hoeveelheid brandstof of 

olie. 

Een vliegtuig met onvoldoende brandstof is een ernstige zaak en de brandstofmeter moet dan ook nauwkeurig 

en betrouwbaar zijn. Dit nu vormt een probleem daar de inde vleugels verwerkte tanks de vreemdste vormen 

hebben terwijl door de verschillende standen van het vliegtuig de brandstof zich steeds naar de laagste punten 

in verschillende delen van de tank zal begeven. 

 

Er zijn in principe twee methoden van standmeting: 

1. Voor olie-hoeveelheden past men veelal een vlotter-type meetsysteem toe 

2. Voorbrandstofhoeveelheden wordt meestal een capacitief meetsysteem toegepast. 

Vlotter-type: 

Een eenvoudige standmeting kan plaatsvinden door middel van een vlotter, welke via een overbrenging een 

potentiometer bedient (z.g. tank-unit). 

Fig. 1: 

 

Om de 

weerstandsverhouding 

van de potentiometer in 

een aanwijzing om te 

zetten, wordt een meter 

van het verhoudings-type 

(ratio-meter) toegepast .  

(zie pagina 17-18. Aanwijzing dus niet afhankelijk van de boordspanning!) Deze meet de verhouding 

van twee spanningen welke bepaald worden door de afstand van de loper tot elk einde van de 

potentiometer. De permanent-magneetrotor met de daarop gemonteerde wijzer zal zich dan richten 

op het resulterend magnetisch veld, opgewekt door de spoelen A en B.  

Een ander type aanwijzer (zie figuur 2) heeft een meter met drie spoelen in plaats van twee, 

waardoor een groter bereik (grotere schaallengte) verkregen wordt. De drie spoelen zijn verbonden 

met de tank unit (vlotter-type) en de voedingsbron. De rotor, een permanente magneet met daarop 

de wijzer, bevindt zich binnen de statorspoelen. De gever fungeert als spanningsdeler over de 

spoelen A en B in de aanwijzer. 

fig. 2: 

Indien de loper zich nabij de vol-positie 

van de potentiometer bevindt, zal de 

spanning over spoel A groter zijn dan over 

spoel B en het resulterende veld van deze 

spoelen zal de rotor met wijzer doen 
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oplijnen in een stand nabij “FULL”. De spoel C wordt direct gevoed en bepaald de schaallengte van 

de aanwijzer.  

Nadelen vlottersysteem: als de tank kantelt kan er een onjuiste aanwijzing weergegeven worden en  

als de brandstof warm wordt of afkoelt wijzigt de energiedichtheid.   

 

Het volgende is een voorbeeld uit het Wartungshandbuch van een Super Dimona. Door de positie 

van spoel C  te beïnvloeden kan het nul-punt van de brandstofmeter bepaald worden (niet 

onbelangrijk!) 

2.3.5 KALIBRIERUNG DER TANKANZEIGE 

. Tank bis auf nicht ausfliegbare Menge entleeren. 

. Einige Sekunden warten, bis sich die Anzeige stabilisiert hat. 

. Von vorne betrachtet befindet sich auf der linken Seite des Anzeigegeräts eine 

   kleine Öffnung, welche mit Klebeband verschlossen ist. Klebeband entfernen; 

   Anzeige mit kleinem Schlitzschraubendreher auf Null justieren; neues Klebeband anbringen. 

 

 

Een ander type standmeting werkt met behulp van zogenaamde “Reed-schakelaars: 

fig. 3:                                                                   fig.  4: 

   .          

 

fig. 5: 

 

 

De balk links van de reedschakelaars is een zogenaamde weerstandsbank. 

 

Een reedschakelaar is een klein, hermetisch afgesloten, schakelaartje. 
Wanneer een magneet in de buurt komt wordt de verbinding gesloten.  

Plaatst men nu een rij reed-swichtes  verticaal onder elkaar en een magneet ín een drijver opent en 
sluit de reed-switches, de verbonden zijn met de weerstandsbalk, dan bepaalt het niveau van de 
vloeistof de weerstand van de schakeling.  

Deze schakeling is te vergelijken met een lineaire  potentiometer. In de aanwijzer is een door een 
versterker gestuurde draaispoelmeter toegepast. Tevens is er een testmogelijkheid aangebracht 
door in plaats van de tank-unit een vaste weerstand in het circuit te schakelen. 
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Fig. 6: Oliestandmeting met behulp van reed-switches. 

 

 

Vlotter-typen vindt men nog voornamelijk bij oliestandmeters. Brandstofstand- en soms ook 
motoroliestandmeting, gebeurt meestal met capacitieve standmeters. 

Capacitieve standmeting: 

de basis van dit systeem is een variabele condensator (capacitor) in een tank, een versterker en een 
aanwijsinstrument. Het gehele systeem vormt een elektrische brug die zich, als gevolg van de 
wisselende capaciteit van de capacitor in de tank en een referentie capacitor. Het elektrische signaal 
wordt versterkt waardoor een elektromotortje wordt bedient die dan weer een aanwijzer aanstuurt 
die dus de capaciteit van de tank capacitor aangeeft en dus de hoeveelheid resterende brandstof. 

Elektrische capaciteit: 

Indien men een elektrische spanning toedient aan twee geleidende oppervlakten die gescheiden 
worden door níet geleidend materiaal (diëlektricum genoemd) dan wordt er een elektrische lading 
opgeslagen. Deze eigenschap noemt men de capaciteit. Het systeem van de twee geleidende 
oppervlakten én het niet geleidende materiaal wat hier tussen zit (het diëlektricum) noemt men een 
capacitor  (condensator).  

Het toedienen van een elektrische stroom aan een capacitor veroorzaakt een spanningsverschil 
tussen de twee geleidende oppervlakken. Omdat het diëlektricum geen vrije elektronen bezit kan de 
stroom hier niet door heen. Maar in de geleidende oppervlakken ontstaat een “verplaatsingsstroom” 

fig. 6:  
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Als in figuur 6 de schakelaar in positie 1 staat stromen er elektronen, de ladingsstroom (charging 
current), van plaat A, door de batterij naar plaat B en stopt pas als het spanningsverschil gelijk is aan 
die van de batterij.  

Als nu schakelaar geopend wordt dan blijven de platen positief en negatief geladen. Plaat A mist 
elektronen en plaat B heeft een overschot. Conclusie: er is stroom opgeslagen in het elektrische veld 
tussen de platen. 

Zetten we de schakelaar nu in positie 2 dan worden de platen kortgesloten en vliegt de overmaat van 
elektronen in plaat B naar plaat A. Net zo lang totdat er geen spanningsverschil meer is tussen de 
platen. De ontladingsstroom is tegengesteld aan de ladingsstroom. 

De capaciteit van een condensator is de verhouding tussen de lading en het spanningsverschil tussen 
de platen en wordt uitgedrukt in farads. Eén farad wordt gedefinieerd als het vermogen van een 
condensator om een lading van een coulomb (6,24 x 1018) vast te houden. Het spanningsverschillen 
tussen de platen is dan 1 Volt. 

Omdat een farad te groot is voor praktisch gebruik, gebruikt men meestal de microfarad. Een 
microfarad  ( 1 µF) is 10−6F. Voor het capacitieve brandstof meetsysteem is deze eenheid nog te 

groot en gebruiken we de picofarad. 1pF= 10−12F 

De capaciteit van een condensator is afhankelijk van: 

a. De afstand tussen de platen, 
b. Het oppervlak van de platen en, 
c. De middenstof tussen de platen (de diëlektrische constante daarvan) 

In formulevorm: C=Ɛ
𝑎

𝑑
 

Ɛ is de diëlektrische constante van de tussenstof, 𝛼=oppervlak van de platen en d=de afstand tussen 

de platen. 

 De diëlektrische constante (𝜀)  wordt weergegeven door de letter K en is de verhouding tussen de 

capaciteit van een condensator voorzien van een bepaalde tussenstof en de capaciteit van een 
condensator met lucht tussen de platen. 

De diëlektrische constanten van een aantal tussenstoffen zijn bijvoorbeeld: 

Lucht                                               1,000 

Water                                           81,07 

Waterdamp                                   1,007 

Avgas                                              1,95 

Kerosine                                         2,10 

 

Zoals reeds gemeld stroomt er geen stroom door een condensator als er gelijkspanning wordt 
gebruikt (afgezien natuurlijk van de beginstroom). Als wij een condensator (capacitor) willen 
gebruiken voor het meten van de hoeveelheid brandstof dan hebben we een stroom nodig die niet 
stilstaat zodat het aanwijsinstrument kan reageren op wijzigingen in de brandstofhoeveelheid. Dit 
wordt bereikt door de capacitor van wisselspanning te voorzien want door wisselspanning toe te 
dienen stromen de elektronen van en naar de platen. Dit wisselen van aan- en afstromen, zónder de 
platen te passeren, is afhankelijk van  de frequentie. 



5 
 

Om brandstofhoeveelheden te meten worden capacitors gebruikt die in vorm afwijken van de 
condensatoren die wij kennen uit de elektronica. De platen bestaan uit twee buizen die concentrisch 
en vlak van elkaar gemonteerd zijn. Ze zijn bovenin de tank gemonteerd zijn en reiken tot op de 
bodem van de tank. Op deze manier zijn 2 van de factoren die de capaciteit bepalen al vastgelegd. 
Namelijk het oppervlak van de platen en de afstand. Het diëlektricum is de variabele. Het 
diëlektricum wordt bepaald door lucht en brandstof.  

Fig. 7: 

 

 

In figuur 7a zien we twee capacitieve tankprobes in een lege tank en de capaciteit in lucht is 100pF, 
weergegeven door CA. In figuur 7b zien we een volle tank, gevuld met kerosine en  een K waarde van 
2,1 omdat de probes geheel ondergedompeld zijn. We hebben gezien dat K de verhouding is tussen 
de capaciteit van een bepaald diëlektricum (noemen we CT) en de capaciteit indien het diëlektricum 
lucht is. Dus: 

K = CT : CA  hieruit volgt dat: CT = CA.K  CA=100 en K=2.1  Dus CA=210 

De toename van de capaciteit van 110 pF is het gevolg van de brandstof als diëlektricum. De 
tóename van de capaciteit noemen we CF. De tankprobes hebben een totale capaciteit van CA + CF = 
100 + 110 = CT (de T van “totaal”) 

In figuur 7c is de tank half vol. De bijdrage van de brandstof aan de CT halveert: daarom is de totale 
capaciteit in dit geval: 100 + 55 = 155 pF. De capaciteit toename als gevolg van de brandstof is CF = CT 

– CA. (in dit geval dus: 155-100=55) We vervangen CT door CA.K(immers CT=CA.K): 

CF = CA.K – CA  > CF = CA (K-1). De factor K-1 is de toename van de K waarde boven die van lucht. 

Het deel van de brandstofbijdrage aan de CT  is de hoogte van het brandstofniveau (L) gedeeld door 

de hoogte van de tank (H). Als we deze verhouding ( 
𝐿

𝐻 
) gebruiken in de vorige vergelijking hebben we 

de formule voor de CF: 

                                                CF = 
𝐿

𝐻
 (K-1) CA 
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De tankunits zijn parallel geschakeld om een zo groot mogelijke variatie in capaciteit te verkrijgen. 
Bovendien zijn ze zodanig geplaatst dat een compensatie bereikt wordt indien het vliegtuig niet 
zuiver horizontaal vliegt. (het draaien van bochten, klimmen, dalen enz.)  Zie figuur 8. 

Fig. 8: 

Hierin is een rechthoekige tank 
weergegeven met twee tankunits (A 
en B) in twee verschillende standen. 

 

 

 

 

 

In sommige tank units heeft de binnenste buis een variërende diameter en is in andere het werkzaam 
oppervlak van de binnenste buis niet constant. Dit alles om de capaciteitsverandering van de 
condensator lineair te maken met de inhoud van de tank. 

De doorverbinding tussen de verschillende tank units en het koppelen daarvan aan de aanwijzer, 
geschiedt door middel van coaxiaal kabel. 

In figuur 9 zijn twee tankprobes weergegeven. Een zonder en een met een “compensator” 

Fig. 9: 
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Figuur 10 laat een complete tankinstallatie zien: 

Fig. 10: 

 

 

Principe van de meting:  

Wat we meten aan de condensators (capacitors) is een wijziging van de impedantie.  Impedantie is 
een  frequentieafhankelijke weerstand uitgedrukt in Ohm, zoals die o.a. voor het uitdrukken van de 
weerstand van een condensator gebruikt worden.  

Impedantie X = 
1

2𝜋𝑓𝐶
  uitgedrukt in Ω.   𝑓 is de frequentie en C de capaciteit. 

Fig. 11:  

 

De tank units (CT) maken deel uit van een balansschakeling, bestaande uit een secundaire wikkeling 
van een transformator, waarvan de middenaftakking met massa verbonden is en waarop via een 
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potentiometer (P) een condensator (Cr) is aangesloten(zie 8 in figuur 9). In figuur 11 is het principe 
van deze schakeling weergegeven. De op brugtak van deze schakeling is een versterker aangesloten, 
welke een ingangssignaal krijgt als de schakeling in onbalans is. 

Voor de balanstoestand in deze schakeling, dat wil zeggen géén spanningsverschil over de versterker 
geldt de wet van Ohm; U = I x R > I = U/R 

I1 = I2          U1       =        U2                                                                                                                                                          

.            
1

2𝜋𝑓𝐶𝑟
            

1

2𝜋𝑓𝐶𝑡
    Hieruit volgt: U1  x  Cr  =  U2  x  Ct 

 Wanneer nu door brandstofverbruik de capaciteit van de tank units afneemt, waardoor U2 x Ct 

kleiner wordt dan U1 x Cr en de schakeling dus uit balans raakt, zal het nu ontstane spanningsverschil 
via de versterker het motortje bekrachtigen. Deze zal op zijn beurt via een tandwielvertraging de 
potentiometer P zodanig verstellen dat de spanning U1 verlaagd wordt en het geheel weer in balans 
komt. Gelijktijdig zal dan de aanwijzer naar een lagere waarde versteld zijn. 

We hebben gezien dat de capaciteit van de tank units afhankelijk is van de hoogte van de 
diëlektrische constant van de brandstof, waardoor in feite volume-meting plaats vindt. Wij wensen 
echter geen indicatie van het volume doch van de massa van de brandstof omdat de 
verbrandingswaarde in kJ/kg gedefinieerd wordt.  Een bepaalde gewichtshoeveelheid brandstof 
bevat een bepaald aantal brandstofmoleculen die met zuurstof kunnen reageren. Als deze 
hoeveelheid uitzet blijft het aantal moleculen gelijk. Maar per volume-eenheid zitten er minder 
moleculen in een bepaalde hoeveelheid brandstof als deze uitzet door de warmte. 

Wanneer namelijk de temperatuur van de brandstof toeneemt, zal tevens het volume toenemen, 
maar daarentegen de soortelijke massa én de diëlektrische constante van de brandstof juist 
afnemen. 

Nu bestaat er een verwantschap tussen de soortelijke massa en de diëlektrische constante van de 
brandstof (de zogenaamde Fuel-index), hetgeen door de aanwijzer benut wordt om het totale 
capaciteitssignaal om te zetten in een aanwijzing van de gewichtshoeveelheid. 

Fig.12: 

(K-1)    = diëlektrische constante 

Density is soortelijke massa 𝜌. 

Zoals uit de grafiek blijkt zit er een klein 
verschil tussen de verandering van de 
diëlektrische constante en de soortelijke 
massa. Dit kan leiden tot een fout van 3% in 
de aanwijzing. Deze kleine fout wordt 
geaccepteerd. 

Voor kalibratiedoeleinden waarbij de massa 
van de brandstof maatgevend is wordt er van 
uit gegaan dat de verhouding tussen de 
diëlektrische constante K-1 en de soortelijke 
massa constant is. Dit is de fuel-index (of de 
capacitive index.) 

𝐾−1

𝜌
 = Constant  
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De fuel-index is dus constant over een groot temperatuurgebied. Dus is de verandering van de 
capaciteit van een condensator niet temperatuur afhankelijk maar afhankelijk van de massa! 

Het systeem in deze vorm heeft als nadeel dat het moet worden geijkt voor de fuel-index van de te 
gebruiken brandstof. De gemeten massa is dus afhankelijk van de waarde van de fuel-index 
waarvoor het systeem geijkt is. 

Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden: 

a. Door middel van een referentie compensator (compensator: zie 8 in figuur 9) 
b. Door 𝜀f (diëlektrische constante fuel) en 𝜌 afzonderlijk te bepalen. 𝜀f via een condensator en 

𝜌 via een densitometer (wordt hier verder niet behandeld) 

Compensator: 

Nr 8 in figuur 9.  

Indien het diëlektricum van de brandstof verandert (dus b.v. kerosine tanken in plaats van avgas) en 
daarmede de capaciteit van de tank-units, zal, mits de referentie-condensator Cr zich in dezelfde 
brandstof bevindt het referentiesignaal evenredig veranderen, waardoor een eventuele verandering 
in de balansschakeling teniet gedaan wordt. 

Aangezien de diëlektrische constante van brandstof vrijwel evenredig is met de 
brandstoftemperatuur, zal een referentie-condensator dus tevens corrigeren voor de 
dichtheidsveranderingen van de brandstof. De referentie-condensator, ook wel compensator 
genaamd, bestaat uit een aantal concentrische ten opzichte van elkaar gemonteerde buizen, die de 
platen van een condensator vormen.  

Hij dient in de tankt gemonteerd te zijn, teneinde de diëlektrische constante van de brandstof te 
kunnen meten. Vaak is hij aan de onderzijde van een der tank-units bevestigd. (zie figuur 9 en 10) om 
het verwisselen te vergemakkelijken. Zoals we gezien hebben, is de compensator zodanig in de 
schakeling van het meetsysteem opgenomen, dat variaties van de diëlektrische constante geen 
invloed hebben op de aanwijzing. 

De platen van de compensator mogen nóóit droog komen te staan! Zou dit gebeuren, dan zal de 
capaciteit dermate laag worden dat het aanwijssysteem van de desbetreffende tank maximaal zal 
gaan aanwijzen. In moderne systemen wordt dit voorkomen door een condensator parallel te 
schakelen aan de compensator op het moment dat deze droog komt te staan. 

 

 

 

 

 

Brandstofmetingen op de grond: 

Ondanks alle moderne systemen zoals hierboven beschreven wordt er nog steeds gebruikt gemaakt 
van betrouwbare en eenvoudige metingen op de grond. We behandelen tot slot de: 

a. drip sticks 

b. magnetic sticks. 
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fig. 13: 

 

Een drip-stick is een buisje 
met een klein gaatje 
bovenin. Het buisje zit 
opgesloten in de tank. Om 
het af te lezen opent men 
het dop er onder en trekt 
het buisje net zo ver naar 
buiten totdat er druppels 
brandstof uit vallen. Dit is 
een maat voor het 
brandstofniveau.  Op het 
buisje staat een 
schaalverdeling die 
overeenkomt met het 
aantal liters brandstof in de 
tank. 

 

b. Magnetic stick: 

 De magnetic-stick verschilt met de drip-stick omdat deze een drijver bevat met daarin een 
permanente magneet. De drijver is rond en beweegt zich omhoog en omlaag rond een afgesloten 
buis. In deze buis zit een peilstok met een magneet op de top. Nadat de peilstok, net zoals de drip-
stick, wordt vrijgemaakt, zakt de peilstok net zo ver naar beneden totdat de drijvende magneet de 
magneet die bovenop de peilstok zit stopt. De magneten bevinden zich dan op hetzelfde niveau in 
de tank en de lengte van de peilstok die onderuit de tank steekt is een indicatie voor de hoeveelheid 
brandstof. 
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Benodigde leerstof voor de onderwerpen: 8L.15, 8L.16, 8L.17, 8L.18 en 8L.21 

 

8L.15 tot en met 8L.18 gaan voornamelijk over instrumenten, onderhoud, veiligheid en visuele 

hulpmiddelen over motoren met brandstofinjectiesystemen. Als voorbeeld voor de leerstof gaan we uit 

van de 915 iS A van BRP-Rotax GmbH uit Oostenrijk. Dit is de enige injectiemotor (tot nu toe) die in 

TMG’s wordt gebruikt. 

Zie:  

https://youtu.be/QG8KQV2LvSI 

 

De leerstof is verder te vinden in de Installation Manual, de Operation Manual, de Maintenance 

Manual Light en de Maintenance Manual Heavy van de 915 iS A. 

Deze manuals zijn als volgt te vinden: 

Ga naar: 

www.flyrotax.com 

          ↓ 

Services 

         ↓ 

Technical Documentation 

         ↓ 

Engine Type: 915 iS A 

         ↓ 

Document type: vul in: Installation Manual of Maintenance Manual Light of Heavy of Operators Manual 

         ↓ 

Search Database 

 

 

8L.17 

BYPASS LINE To allow venting of the fuel system after a potential inclusion of air, there could be 

installed a restricted bypass line between the inlet (pressure side of the fuel pump module) and the 

return line. In this bypass line a restricted jet should be installed so that there is an ideal balance 

between short venting time and minimum fuel flow rate. The positioning and dimensioning of the jet is 

up to the aircraft manufacturer. If no bypass line is installed, the pressure release in the fuel lines is 

very slow. This should be noted accordingly in the manuals of the aircraft manufacturer (fuel lines are 

possibly under full operating pressure even after engine stop). 

 

 

 

https://youtu.be/QG8KQV2LvSI
http://www.flyrotax.com/


 

Van de Operators Manual bestuderen: Hoofdstuk 3.3 tot en met 3.6 

                                                              4.1 tót 4.1.1. (failure of internal generator), 

                                                              7.5.1 tot en met 7.5.4 

Van de Installation Manual bestuderen: pagina 17 van hoofdstuk: 00-00-00 (Documentation) 

                                                               hoofdstuk 76-00-00 en 77-00-00 alleen de afbeeldingen 

Van Maintenance Manual Light bestuderen: hoofdstuk 12-20-00 pagina 11 en 12 

Van Maintenance Manual Heavy bestuderen: hoofdstuk 73-00-00 en 73-10-00 

 

Leerstof voor module 8L.21: 

FADEC is een acroniem afkomstig uit de luchtvaart. Het is de afkorting 
van Full Authority Digital Engine Control, en slaat op digitale elektronische regelapparatuur die 
volledig zelfstandig de regeling van vliegtuig- en helikoptermotoren uitvoert. 
Zowel zuigermotoren als straalmotoren worden voorzien van FADEC. 

Het voornaamste doel van een dergelijk systeem is om de motoren in alle omstandigheden zo efficiënt 
mogelijk te laten werken. Dit komt het brandstofverbruik en de levensduur van de motoren ten goede. 
De regeling van de motoren gebeurde traditioneel door de piloot of door een boordingenieur, die de 
parameters van de motor vanuit de cockpit instelde met behulp van een aantal knoppen en hendels. 
Met FADEC gebeurt dit door een digitale regelaar, de ECU (Electronic Control Unit) die uitgerust is 
met een microprocessor. De ECU ontvangt continu van een aantal sensoren gegevens over onder 
meer temperaturen en drukken in de motor. Ook de stand van de gashendel is een input voor de 
regelaar. Het controleprogramma in de ECU verwerkt deze gegevens en met de resultaten daarvan 
stuurt de regelaar de motorparameters aan. 

FADEC verlicht dus de werklast van de piloot; deze kan trouwens niet meer ingrijpen in de controle 
van de motoren (daarom is het "full authority"). Voor de veiligheid is het uiteraard essentieel dat 
FADEC zo betrouwbaar mogelijk is; als het systeem uitvalt, valt ook de motor uit. Een FADEC-
systeem is voorzien van ingebouwde redundantie: er zijn minstens twee ECU's, die elk afzonderlijk 
kunnen functioneren. Ook de sensoren zijn dubbel uitgevoerd. De software in de regelaar 
moet fouttolerant zijn. Voor de energievoorziening moet er een back-up systeem zijn dat onafhankelijk 
werkt van de primaire voeding. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acroniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegtuigmotor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuigermotor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalmotor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cockpit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microprocessor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Redundantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Software
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fouttolerant


Zweefvliegtuigen met een elektro motor 

 

Mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van elektro motoren, vermogenselektronica, 

en batterij techniek, zijn er de laatste jaren bruikbare elektrische aandrijvingen voor zweefvliegtuigen 

ontwikkeld. Voordelen t.o.v. een brandstof motor zijn gering motorgeluid, grote betrouwbaarheid, 

en weinig onderhoud. Een nadeel is de kwetsbaarheid, en het brandgevaar, van de accu. 

Een voorbeeld van wat nodig is voor elektrisch vliegen: een zweefvliegtuig van 600 kg, en een 

glijgetal van 1:40, verliest bij een snelheid van 40 m/sec aan energie: 

    600 [kg] * g [= 10 m/sec2] * 40 [m/sec] * 1/40  =  6000 Nm / sec of 6 kWatt 

wat de aandrijving moet leveren om op dezelfde hoogte te blijven vliegen. 

Als de aandrijving (propeller, motor, en stuurelektronica) een rendement heeft van 0.75, is dus een 

motor van 8 kW nodig om op dezelfde hoogte te blijven vliegen. Voor stijgen, zeg met 3 m/sec, is dan 

(3 + 1) * 8 = 24 kWatt nodig. 

Om zo’n vermogen te leveren, zal de accu een hoge stroom moeten leveren: bij een spanning van 

bijv. 12V, zou 24kWatt/ 12 Volt = 2000 A nodig zijn. Een hoge stroom leidt tot verlies door de 

inwendige weerstand van de accu. Als de accu spanning hoger is, en de stroom daardoor lager is bij 

eenzelfde vermogen, is dat verlies lager; vandaar dat een hoge accu spanning (100V – 600V) wordt 

gekozen. Bij 100V is de stroom 24kWatt / 100V = 240 A. 

Om 1 uur te kunnen vliegen op dezelfde hoogte, met8 kWatt verbruik, is 8 kWatt uur nodig; bij een 

accu spanning van bijv. 100 Volt, is dan een accu capaciteit van 80 Ampere-uur nodig. 

De aandrijf kracht die de aandrijving op het vliegtuig uitoefent is niet hoog: bij een glijgetal van 1:40, 

moet de aandrijving een voorwaartse kracht van 1/40 van het gewicht van het zweefvliegtuig 

leveren, bij ons vliegtuig dus 1/40 * g * 400 kg = 100 Newton. 

 

De elektrische aandrijving bestaat uit de volgende componenten: 

Propeller 

Hiervoor wordt vaak een klap propeller gebruikt, die uitklapt door de centrifugale kracht wanneer de 

propeller aangedreven wordt. 

 Een in de neus geplaatste motor / propeller (FES) heeft een door de grondspeling beperkte 

diameter, en daarmee trek kracht, waardoor een zelfstart vaak niet mogelijk is. Het alternatief is 

plaatsen op een uitklap inrichting -zoals bij een brandstof turbo, waarmee een grotere diameter 

mogelijk is.  

 



 

De propeller is meestal niet verstelbaar, en heeft daardoor in een beperkt vliegsnelheidsgebied een 

hoog rendement. 

 

Motor 

Motoren voor vermogens van tientallen kiloWatts kunnen 3-fase inductie motoren zijn: robuust en 

compact.  

 

  

Inductie motor                        Outrunner 

Voor zweefvliegtuigen wordt vaak een ander type motor gebruikt: de outrunner. Deze bestaat uit 

een stator met een groot aantal pool spoelen (7-14), en daaromheen een rotor met een groot aantal 

permanente magneten. De motor wordt gevoed met 3 fase draaistroom, waarbij meerdere polen op 

dezelfde fase zijn aangesloten (bijv. abc abc abc.) 

De motor draait hierdoor veel langzamer dan het draaiveld; en door de velen polen is het koppel 

hoog. Hierdoor kan de propeller direct, zonder vertraging, op de motor worden gemonteerd. 

 

Motor stuur elektronica 

De stuur elektronica zet de DC accu spanning om in een 3-fase draaistroom, waarvan de frequentie 

meeloopt met het motor toerental. Hiervoor moet de elektronica de positie en snelheid van de rotor 

in de motor kennen.  Dit kan door kan Hall (magneetveld) sensoren in de motor te gebruiken, of uit 

de fase van de tegen-e.m.k. van de motor. 

De stuur elektronica verwerkt een vermogen van 10-tallen kiloWatts: ook bij een hoog rendement zal 

een aanzienlijke hoeveelheid warmte geproduceerd worden. 

De motor stuur elektronica weet ook de toestand van motor, en van de accu (temperatuur, geleverd 

vermogen, lading etc.): de gegevens worden getoond op een display op het instrumenten paneel. 

Daar zit ook de aan/uit en de ‘gas’ regeling. 

 

Accu 

Een vliegtuig accu moet een hoge energie dichtheid (kWatt-uur per gewicht) moeten hebben, bij een 

betaalbare prijs. Op dit moment zijn Lithium accu’s onovertroffen, en worden veel toegepast. 



Een nadeel van de lithium accu is de kwetsbaarheid voor mishandelen. Beschadigen, en stoten 

kunnen een lithium accu instabiel maken, waardoor brand kan ontstaan.  Dit kan ook gebeuren bij 

overladen, of kortsluiten: hiervoor is de accu voorzien van beveiligingselektronica, het Battery  

Management System of BMS.  

NB Een brandende lithium accu is heel moeilijk te blussen……. (een zeker niet met water). 

 

Accu lader 

De accu lader is aangepast aan de accu, en wordt met het systeem / de accu meegeleverd. Het 

gebruik van een andere lader kan de accu beschadigen, met band gevaar tot gevolg. 

 

Aspecten voor de zweefvlieg technicus 

Een elektrisch voortstuwingssysteem zal veelal door de vliegtuig fabrikant worden ingebouwd; 

wanneer dit zelf kan worden gedaan, moeten de inbouwvoorschriften nauwkeurig worden gevolgd. 

Ook het inspectie schema zal door de fabrikant voorgeschreven zijn. 

 

Bij het inspecteren van een elektrische voorstuwing zal o.a. moeten worden gelet op: 

Propeller:  geen beschadigingen aan de bladen; klapmechanisme in orde 

Motor: geen beschadigingen; bevestiging in orde; en koelopeningen open.  Demonteer de motor niet 

zelf: er zitten heel sterke magneten in. Pas op met ijzervijlsel e.d. rond de motor ! 

Stuur elektronica: koelopeningen vrij; de stuur elektronica doet vaak een zelftest, waarbij fouten 

worden gedisplayed. 

Bedrading: er lopen forse stromen tussen accu en  motor. Let dus op de aansluitingen, 

beschadigingen van de kabel, en fixatie van de kabels (door de hoge stromen ontstaat een 

magneetveld rond de kabel, waardoor een andere stroomkabel een kracht ondervind). 

Accu: wanneer de accu aan hoge versnellingen is blootgesteld (vallen, crash), of mechanisch 

beschadigd is, kan de accu instabiel worden en spontaan in brand vliegen. 



Algemeen: de spanning en stromen waarmee gewerkt wordt zijn veel hoger dan je in de zwakstroom 

techniek of in woning installaties tegenkomt. Plan je werk dus zorgvuldig om elektrocutie en 

brandgevaar te voorkomen ! De 12V elektrische instrumenten zullen contact met de motorspanning 

niet overleven… 

 

Meer informatie over elektrisch vliegen vind je op de sites van FES http://www.front-electric-

sustainer.com/highlights.php , en EMRAX https://emrax.com  

 

 

http://www.front-electric-sustainer.com/highlights.php
http://www.front-electric-sustainer.com/highlights.php
https://emrax.com/


Straalmotoren voor zweefvliegtuigen 

 

Een straalmotor bestaat uit een compressor, die de inlaat lucht stroom (adiabatisch) verdicht, een 

brander, waarin de lucht bij gelijkblijvende druk door het verbranden van brandstof wordt verhit (en 

dus versnelt),  een turbine die door de gasstroom wordt aangedreven en die via een as de 

compressor aandrijft, en een uitlaat deel. 

De thermodynamische cyclus heeft de Brayton cyclus; het is de cyclus die de gasstroom door de 

motor ondergaat;  de motor zelf werkt continu, dus niet in takten. 

 

 

 

Een straalmotor heeft veel minder componenten dan een zuigermotor, maar er worden wel heel 

hoge eisen aan de materialen gesteld. In een kleine straalmotor draaien compressor en turbine met 

een hoog toerental (100.000 / min), waarbij de turbine zo’n 1000 graden C kan worden. De as tussen 

compressor en turbine heeft lagers midden in het hete deel van de motor. De compressor is bij 

kleine motoren vaak een centrifugale compressor. 

De stuwkracht van de motor wordt gegeven door (Newton, F = m * a): 

     F  =  (massa van de gasstroom door de motor / sec) * (v uit – vin  van de gasstroom) 

De stuwkracht wordt bij een simpele straalmotor geregeld door meer of minder brandstof toe te 

voeren; de turbine gaat harder/zachter draaien door het hetere gas;  ook het compressor toerental 

neemt dan toe/af, en daarmee de gasstroom door de motor. Het veranderen van de brandstof 

toevoer moet geleidelijk gebeuren, en in de pas blijven met het toerental, om te voorkomen dat de 

verbranding te heet wordt, of de motor afslaat; de brandstof toevoer wordt daarom geregeld door 

een automaat (FADEC), waarbij de vlieger alleen de gewenste stuwkracht instelt. 

De brandstof wordt ontstoken in de  brander door een soort bougie; eenmaal ontstoken houdt de 

verbranding zichzelf in principe in stand. In situaties waarin een flame-out gevaarlijk is, wordt de 

ontsteking weer aangezet. 

Straalmotoren kunnen op verschillende brandstoffen (lpg, diesel, jet fuel) lopen, maar de afstelling 

van brander en gasregeling moet hier wel op worden afgesteld.    

Bij het starten ven de straalmotor moet worden voorkomen dat brandstof zich ophoopt in de motor 

en brand kan veroorzaken; de volgorde is: compressor laten draaien met een startmotor; ontsteking 



aanzetten; brandstof toevoeren; nagaan of het toerental van de motor toeneemt, en de uitlaatgas 

temperatuur stijgt. 

De stuwkracht wordt beperkt door de temperatuur van het gas dat de turbine bereikt (die smelt 

anders), en het toerental van compressor en turbine (lagers en centrifugale krachten). 

Wanneer de stuwkracht gelijk blijft bij toenemende snelheid van het vliegtuig (wat ongeveer zo is), 

neemt het vermogen toe met de snelheid van het vliegtuig. Hierdoor is een kleine straalmotor het 

meest geschikt als sustainer, waarbij de vliegsnelheid best hoog mag zijn. 

Voordelen van de straalmotor zijn de compacte afmetingen, de eenvoud, het ontbreken van een 

propeller die veel weerstand geeft wanneer de motor niet zou starten. Nadelen zijn de 

geluidsproductie, en het hoge brandstofgebruik (bij een kleine motor is het moeilijk om een hoge 

compressie verhouding, en daarmee een goed rendement te halen; de compression ratio van huidge 

kleine straalmotoren is in 3-5). 

Bij het integreren van een straalmotor in een zweefvliegtuig is de brandveiligheid, en de afvoer van 

de hete uitlaatgassen een aandachtspunt. De benodigde stuwkracht is niet hoog: om een vliegtuig 

met een massa van 600 kg, en een glijgetal van 1:30 bij een snelheid van 60 m / sec op dezelfde 

hoogte te houden, is een stuwkracht nodig van 

                       (1/30) * 600 kg * g = 200 N 

(waarbij het geleverde vermogen 200N * 60m / sec = 12 kWatt is) 

 

Aandachtspunten voor de zweefvliegtechnicus: 

Inbouw voorschriften, en opstellen van een onderhoudsschema zullen worden gemaakt door de 

vliegtuig en de motor fabrikant. 

Schade aan de motor kan ontstaan door te hoge temperatuur in de motor, bijv tijdens een mislukte 

start (hung start),  schade aan de lagers (wegvallen van smering), contact tussen compressor en 

motor huis, en door het binnenzuigen iets anders dan lucht (foreign object damage). Vaak uit dit zich 

door trillingen in de motor. Een endoscope is nuttig bij inwendige inspecties. 

De brandstof en ontstekings regeling, en de motor bewaking (toerental, temperaturen) wordt vaak 

verzorgd door een elektronische motorregeling; die werkt alleen wanneer de bedrading in orde is. 

 

 

 


