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Voorwoord

Ret zal misschien verbazing wekken dat op de afdeling Elektrotechniek van

de TR Eindhoven een afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden dat meer op

de afdeling Lucht en Ruimtevaart van de TH Delft had thuisgehoord.

Dit heeft te maken gehad met de start van de interfakulteit 'Avionica'

in september 1979 te Delft. De opleiding Avionica is een samenwerkings

verband tussen de afdeling Elektrotechniek en de afdeling Lucht en

Ruimtevaart. In eerste instantie zou ik bij Avionica afstuderen, maar

gezien mijn opleiding was dat niet wenselijk.

Via professor van Oosterom ben ik toen op het Nationaal Lucht en Ruimte

vaartlaboratorium (NLR) terecht gekomen. De heren Lamers en Abbink zijn

daar mijn begeleiders geworden.

Op de TH Eindhoven was professor Mulders bereid om mijn afstudeerhoog-

leraar te worden en de Heer van de Ven mijn begeleider.

De samenwerking met al deze begeleiders is, wat mij betreft, erg goed

gegaan en, gehoord de reakties, is het hen ook goed bevallen.

Verder wilde ik Reitze van der Linden danken, gezagvoerder bij Transavia,

met wie ik een aantal gezellige vluchten heb gemaakt in de Boeing 737.

Hierdoor heb ik goed kennis kunnen maken met de operationele aspekten

van het vliegen.

De tabellen zijn getikt door Irene de Jong en de tekeningen Z1Jn van de

hand van Frans Jansen.

Eindhoven december 1980
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Samenvatting

Dit rapport beschrijft een rekenmethode voor de startberekeningen van de

Boeing 737 - 200 ADV JT8D-15. Ret resultaat hiervan wordt geprogrammeerd

op een zakrekenmachine.

Eerst wordt een algemeen overzicht gegeven van een vliegtuigstart en de

definities van de grootheden die bij het startgewicht van het vliegtuig

een rol spelen. Daarna worden de basisvergelijkingen afgeleid voor de

aanlooplengte en de klimhoek. Vanuit deze vergelijkingen worden dan

algemene verbanden afgeleid tussen het maximale startgewicht en de para

meters die op het gewicht een invloed hebben. Met behulp van de grafieken

en tabellen uit de "operations manual" worden dan de coefficienten van

deze algemene vergelijkingen bepaald.

Met een blokdiagram wordt de werkwijze van de piloot toegelicht, die

gebruikt wordt bij de startberekeningen.

Verder is onderzocht welke zakrekenmachines voor het programma 1n aan

merking komen.

Ret rapport besluit met een beschrijving van een onderzoek naar de

nauwkeurigheid van de berekeningen door de computer, invergelijking met

de resultaten die bereikt zijn door een aantal proefpersonen,waaronder

piloten.
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Sununary

This report describes an algorithm for t~e take-off calculations from

the operations manual of the Boeing 737 - 200 ADV JT8D-15. The result

is progranuned on a hand-held calculator.

First a general introduction of a take-off and the parameters which

determine the maximum take-off weight of the aeroplane will be given.

From here the basic equations will be derived for the groundrun and

the climb angle. With these equations the relations between the maximum

weight and its parameters can then be obtained. With the graphs and the

tables from the operations manual the coefficients of these relations

will be calculated.

A flowdiagram for the take-off calculations is given for the method

that the pilots use. This flowdiagram is also used in the calculator

programme.

For the calculator there was en investigation to determine which type

was the best for this programme.

Finally an investigation into the accuacy of the approximations made

by the calculator is described, in comparison to the results of some

experimental persons, including some pilots.
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Roofdstuk 1 Inleiding

Ret maximale startgewicht waarmee een meermotorig verkeersvliegtuig mag

starten, berust op de overheidsvoorschriften, waaronder het vliegtuig

een bewijs van luchtwaardigheid heeft gekregen. Deze voorschriften

vereisen dat tijdens de start het uitvallen van een van de motoren zonder

gevaar van een ongeluk kan worden opgevangen door hetzij de start af te

breken en het vliegtuig op de baan weer tot stilstand te brengen, hetzij

door te accelereren tot het vliegtuig veilig in de lucht kan worden

gebracht. In dit laatste geval moet het vliegtuig aan het einde van de

baan een hoogte van minimaal 10 m (35 ft) hebben bereikt. Voorts worden

aanvullende eisen gesteld aan de stijgprestaties van het vliegtuig na

deze eerste fase van de start.

Door de fabrikant van het vliegtuig worden met het prototype zeer

uitgebreide metingen gedaan teneinde onder aIle mogelijke omstandigheden

de startlengte (inclusief afgebroken starts) en stijgprestaties te

bepalen. Het resultaat hiervan is vastgelegd in grafieken en tabellen die

de vlieger gebruikt bij het voorbereiden van een vlucht. Een samenvatting

hiervan is de zgn "Aircraft Operating Manual" (ADM).

Het voorgaande houdt in dat voor elke start het toelaatbare maximale

startgewicht moet worden bepaald op grond van een groot aantal gegevens.

Deze gegevens betreffen de karakteristieken van het vliegtuig (constructie,

stuwkracht, eigenschappen van de remm.en), de vliegtuigconfiguratie (stand

van de vleugelkleppen), de startbaanlengte en de meteorologische omstandig

heden (windsnelheid en -richting, luchtdruk, temperatuur).

Bij lijnvluchten wordt de vlieger doorgaans van de gewenste gegevens

voorzien door de luchtvaartmaat.schap.pij, of zijn voor de diverse te

gebruiken vliegveldcen de gegevens veorberekend in tabellen waarmee de

vlieger eenvoudig de benodigde startgegevens kan bepalen. Voor charter

maatschappijen is dit echter nauwelijks mogelijk. In dit geval moet de

vlieger in de beperkte, oncomfortabele ruimte van de cockpit, vlak voor

de vlucht, een groot aantal grafieken en tabellen doorwerken om de

startgegevens te bepalen.
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In het geval van de chartermaatschappij zou een grote verbetering

bereikt kunnen worden zowel veer de werkbelasting van de vlieger als

voor de nauwkeurigheid indien deze gegevens met een interaktief

computersysteem bepaald kunnen worden.

Dit afstudeerwerk beschrijft de autematisering van de startberekeningen

van een (tweemotorige) Boeing 737-200 ADV verkeersvliegtuig met Pratt &
Whitney JT8D-IS straalturbinemotoren.

Na een beschrijving van de start en de grootheden die hierbij een rol

spelen wordt een benaderd theoretisch verband tussen de startgrootheden

afgeleid. Aan de hand van de grafieken en tabellen uit de B737 ADM worden

dan de coefficienten in de theoretische' verbanden bepaald.

Vervolgens zijn een aantal eisen opgesteld waaraan het te gebruiken

computersysteem moet voldoen. Na een beperkte marktanalyse is voor de

programmering de HP-4Ic zakrekenmachine gekozen. Deze calculator is

onderzocht op zijn geschiktheid voor gebruik in de cockpit van een

straalverkeersvliegtuig.

De HP- 41c is geprogrammeerd voor de gewenste berekeningen. De resultaten

hiervan zijn vergeleken met de uitkomsten van dezelfde berekeningen

van een aantal proefpers.onen (waaronder piloten) met de conventionele

methode.
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Hoofdstuk 2 Beschrijving van de start

In dit hoofdstuk zal een algemene beschrijving van een vliegtuigstart

gegeven worden, alsmede enige begrippen die hierbij een rol spelen.

Tijdens de start Z1Jn er drie snelheden van het vliegtuig die een rol

spelen bij de startprocedure.

-De beslissingssnelheid VI

Bij de start van meermotorige vliegtuigen wordt bij de procedures er

van uitgegaan dat op elk moment gedurende de start een motor kan

uitvallen, zonder dat dit gevolgen mag hebben voor de vliegveiligheid,

of dat er schade komt aan het vliegtuig.

Wanneer een motor uitvalt direkt in het begin van de aanloop is het

duidelijk dat de start afgebroken wordt en het vliegtuig op de baan tot

stilstand wordt gebracht. Valt een motor uit wanneer het vliegtuig juist

loskomt dan wordt er doorgestart omdat de baanlengte die dan nog over

blijft te kort is om tot stilstand te komen. Voor de start wordt nu

een snelheid berekend waarbij, als er dan een motor uitvalt, de baan

lengte voor het tot stilstand brengen gelijk 1S aan de baanlengte voor

het verdeI' accelereren en klimm2n tot 10 m.

Deze beslissingssnelheid wordt internationaal aangeduid met VI'

Voor de bepaling van VI zie par. 2.2.

- De rotatiesnelheid V
R

•

Bij deze snelheid moet aan de stuureknuppel getrokken worden zodat het

vliegtuig gaat roteren. Ret neuswiel komt dan los van de grond en enige

tijd later het gehele toestel. Dit gebeurt bij de snelheid V
LO

(LO = lift off). V
LO

is een snelheid die erg handig is bij berekeningen,

maar in de cockpit wordt deze grootheid niet gebruikt en is zelfs

moeilijk te bepalen.
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Men kan pas gaan roteren als de snelheid van het toes tel groter is dan V
s

( s = stall). V is de minimale snelheid waarbij de draagkracht van de
s

vleugels gelijk is aan het vliegtuiggewicht.

Als het vliegtuig roteert wordt de invalshoek a (zie par. 4.2) groter. De

draagkracht van de vleugels neemt dan toe en op het moment dat deze

draagkracht gelijk is aan het vliegtuiggewicht, komt het toestel los.

De eisen die aan VR gesteld worden staan in de Federal Aviation Re~ulations

(FAR 25).

- De klimsnelheid V
2

Nadat het vliegtuig losgekomen is, wordt nog verder versneld totdat de

klimsnelheid bereikt is. Deze snelheid wordt dan gedurende het eerste

gedeelte van de klim aangehouden.

De klimsnelheid met een uitgevallen motor wordt V
2

genoemd. Bij een

normale start wordt met een hogere snelheid geklommen . Bij de B737 met

V2 + 15 kts. Dit wordt gedaan om de standhoek en de klimsnelheid te

verbeteren. Ook kunnen er dan steilere bochten gedraaid worden.

De eisen voor V
2

staan ~n de FAR 25.

De snelheden worden uitgedrukt in knopen (kts).

I knoop = I zeemijl per uur = 1.85 km/u

Afhankelijk van de omstandigheden ligt VI bij de B737 tussen de

110 en 150 kts.

VR ~s a 2 kts groter dan VI.

V2 ~s 6 tot 9 kts groter dan VI.

De beslissingssnelheid VI moet natuurlijk gerelateerd zijn aan de

baanlengte. Dit is grafisch weergegeven in fig. 2.2.1. In deze figuur

is uitgezet:

- de totale baanlengte die nodig is om te versnellen tot een bepaalde

snelheid, dan een motoruitval te simuleren en vervolgens te remmen.

Deze afstand heet de "accelerate-stop distance".
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- de baanlengte, die nodig is om te ve'rsnellen tot een bepaalde snelheid,

dan een motor uit te schakelen en daarna door te starten. Als baan

lengte wordt dan gerekend de afstand die het vliegtuig nodig heeft

om vanuit stilstand een hoogte te bereiken van 10 m (35 ft).

Dit heet de "continued take-off distance".

V1 ---. sne lheid waarb ij een
motor uitvalt

fig. 2.2.1 De balanced field length

benodigde i
baanlengte

BFL

start afbreken doorstarten

accelerate-stop
distance

continued take-off
distance

Bij het sn~JPunt van deze twee krommen hoort de beslissingssnelheid VI'

De bijbehorende baanlengte heet de"balanced field length" en is de

minimale baanlengte die nodig is om veilig te starten.

Dus indien een motor uitvalt bij een snelheid kleiner dan VI dan wordt

de start afgebroken. Als deze snelheid groter is dan VI dan wordt

doorgestart.

In fig. 2.3.1 is het vliegpatroon getekend voor het geval dat bij de

snelheid VI een motor uitvalt en er doorgestart wordt. De vliegbaan

wordt in vier segmenten verdeeld:
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- Ie segment. Hier wordt alleen het onderstel ingetrokken; verder

verandert er niets aan de toestand van het vliegtuig. Op het einde

van de baan moet het toestel minstens een hoogte hebben van 35 ft. De

snelheid V
2

moet dan ook reeds bereikt zijn.

- Tijdens het tweede segment blijft het vliegtuig doorklimmen tot 400 ft

met een minimale klimhoek (voor de B737 is dit 2.4%)

- Daarna komt het derde segment, waar weer versneld wordt. Tijdens deze

periode wordt ook de stuwkracht verminderd (de maximale waarde mag

maar 5 minuten gebruikt worden) en de kleppen ingetrokken. De kleppen

zijn delen van de vleugel die er voor dienen om het vliegtuig een grotere

draagkracht te geven en de overtreksnelheid kleiner te maken. Zij ver

oorzaken wel weerstand en worden daarom na de start ingetrokken (par 4.5).

- Het vliegtuig heeft nu de zgn "en route" configuratie en begint aan het

laatste segment, waarin doorgeklommen wordt tot de uiteindelijke

vlieghoogte.

Bij een normale vlucht wordt VLO natuurlijk eerder bereikt. Men blijft dan

gewoonlijk doorklimmen tot de kruishoogte bereikt is. Tijdens de klim

wordt het vliegtuig in de "en route" configuratie gebracht (gestippelde

lij n) •

Wanneer een motor uitvalt na de snelheid VI wordt doorgestart. Een eis is

dan dat het vliegtuig nog kan klimmen met een minimale klimhoek die

wettelijk is voorgeschreven. Maar niet alleen in dit geval, maar voor

alle vliegtechnische zaken zoals veiligheid, installaties, prestaties enz

zijn wettelijke voorschriften. Voor Nederland worden deze opgesteld door

de Rijksluchtvaartdienst (RLD).

Alhoewel elk land zijn eigen voorschriften heeft, probeert men toch

internationaal dezelfde regels te bezigen. Als uitgangspunt worden dan

meestal genomen de Amerikaanse voorschriften: Federal Aviation Regulations

(FAR) en de Engelse voorschriften: British Civil Airworthiness Requirements

(BCAR).
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Wanneer nu een bepaald vliegtuigtype ~n een land gecertificeerd wordt,

moet het toes tel zelf en het gebruik ervan goedgekeurd worden. Bij dit

laatste punt hoort de "Aircraft Flight Manual" (AFM). Omdat dit handboek

nogal uitgebreid is en moeilijk beschikbaar (1 exemplaar per toestel)

wordt hiervan een vereenvoudigd conservatief uitreksel gemaakt door de

vliegtuigmaatschappij of de fabriek. Dit is de ADM. De AFM is uiteraard

dominant over de ADM.
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Hoofdstuk 3 Grootheden die het maximaal startgewicht bepalen

Bij een bepaalde baanlengte hoort een maximaal gewicht van het vliegtuig

waarmee het van die baan af kan komen. Bij een hoger gewicht is er meer

baanlengte nodig om tot de snelheid VLO te komen omdat:

- de rnassatraagheid toeneemt. De versnelling neemt dan af.

- V
LO

toeneemt met het gewicht. De vleugels moeten dan een grotere

draagkracht leveren.

Behalve door de baanlengte wordt het maximale startgewicht ook beinvloed

door:

- de helling van de baan.

Als de startbaan bv oploopt dan wordt de component van het gewicht

in de baanrichting van de stuwkracht afgetrokken. Het maximale start

gewicht wordt dan kleiner.

- de wind.

De snelheid van een vliegtuig wordt t.o.v. de omringende lucht gerekend.

Als een vliegtuig op de baan stil staat en er is op dat moment een

tegenwind ter grate van V dan heeft het toes tel eigenlijk al een
w

snelheid V De rotatiesnelheid zal dus eerder bereikt worden dan bij
w

windstilte. Met tegenwind kan dus bij dezelfde baanlengte met een

groter gewicht gestart worden.

- de klepstand.

De kleppen zijn delen van de vleugel die zodanig instelbaar zijn dat

ze een profielverandering van de vleugel teweeg brengen. Een grotere

klepinstelling heeft tot gevolg een lagere overtreksnelheid. Het

vliegtuig kan dus eerder loskomen van de baan. Toch wordt niet altijd

de grootste klepstand gekozen maar de laagste die door de omstandig

heden is toegestaan. Dit Lv.m. het maximale klimgewicht W (par 3.2)
c

- de stuwkracht.

Hoe groter de stuwkracht van de motoren, des te groter is de versnelling

en des te korter de benodigde baanlengte. Bij de start wordt meestal

de maximaal toelaatbare stuwkracht ingesteld. Deze is afhankelijk van

de omgevingstemperatuur en de plaatselijke luchtdruk.
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- de hoogte van het veld.

Bij een hoog gelegen startbaan ~s de lucht veel ijler. Er ~s dan een

hogere snelheid nodig om de vleugels dezelfde draagkracht te laten

leveren. Bij dezelfde baanlengte betekent dit dat het maximaal

startgewicht kleiner wordt.

- de omgevingstemperatuur.

Bij een hogere temperatuur is er ook een hogere snelheid nodig om

dezelfde draagkracht te ontwikkelen. Verder kunnen de motoren minder

belast worden i.v.m. te warm worden van de turbinebladen.

Voor elke start moeten deze parameters in rekening worden gebracht om

het maximale startgewicht W voor de aanloop te bepalen. Dit gebeurt met
g

de grafieken en tabellen uit de ADM (bijlage 3). Daarin is reeds rekening

gehouden met de mogelijkheid dat op het ongunstigste moment (bij V = VI)

een motor uitvalt.

Behalve dat er een maximaal gewicht is om van de startbaan los te komen

~s er ook een maximaal gewicht om aan de vereiste klimgradient te voldoen.

De klimgradient voor een tweemotorig vliegtuig dient minimaal te zijn:

voor het Ie segment: positief

2e 2.4%

3e positief

4e 1.2%

De parameters voor de berekening van W zijn:
c

- de hoogte van het vliegveld.

- de stuwkracht.

- de klepstand.

Hoe groter de klepstand, des te groter wordt de weerstand van het

vliegtuig en kan daardoor minder stij 1 klimmen.

De invloed van de klepstand is dus bij de berekening van W en W
g c

tegengesteld. In de praktijk wordt het liefst met een zo klein mogelijke

klepstand gestart om zo snel mogelijk omhoog te komen.
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In het derde segment van de klim worden de kleppen helemaal ingetrokken

en krijgt de vleugel het profiel dat het optimum voor de kruisvlucht het

beste benaderd.

W kan uit de AOM bepaald worden.
c

Na de berekening van W en W ~s het maximale startgewicht bekend. Dit
g c

~s natuurlijk de kleinste van de twee.

Als het maximale startgewicht beperkt wordt door de klimprestaties van

het vliegtuig (W < W ) kan door zgn improvement toch nog met een
c g

groter gewicht gestart worden. Er is nl een stuk startbaan over als er

gestart wordt met het gewicht W • (Ret maximale baangewicht is immers W
c g

en dat is groter dan W ). Dit gedeelte van de startbaan wordt nu gebruikt
c

om het vliegtuig extra te versnellen. Dat de klimprestaties dan verbeteren

laat fig 3.3.1 zien (Anderson blz 237).

/
klim
snelheid

T
/

V
ymax

/
beste gradient

~ vliegsnelheid

fig 3.3. I kLimsnelheid versus vliegsnelheid

In deze figuur staat de klimsnelheid uitgezet tegen de vliegsnelheid.

Ben lijn vanuit de oorsprong naar een punt op de kromme geeft direkt de

baanhoek y aan. Bij de snelheid V
2

is nog lang niet de grootste klim

hoek bereikt. Dit gebeurt pas bij de snelheid die hoort bij de raaklijn
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aan de grafiek. Als er dus geklommen kan worden met een grotere snelheid

dan V
2

, dan worden de klimprestaties beter.

3.4 Het reduceren------------------

Bij een normale start wordt vertrokken met de maximale stuwkracht. Onder

bepaalde voorwaarden mag met een lagere motorinstelling gestart worden.

Het voordeel hiervan is dat de slijtage van de motor sterk verminderd.

Reductie mag toegepast worden als het gewicht van het vliegtuig kleiner

is dan W en W • Verder moet de baan droog zijn.
g c

De tabellen in de ADM (bijlage II) zijn conservatief t.o.v. de AFM. Deze

laatste handleiding, die goedgekeurd is door de RLD, geeft onder bepaalde

condities nog een mogelijkheid om extra te reduceren.



(4.1.1)

(4.1.2)

- 19 -

Hoofdstuk 4 Vereenvoudigde berekeningen van een start

Nu de startgrootheden bekend zijn, worden enkele basisvergelijkingen

afgeleid die nodig zijn om straks de grafieken en tabellen uit de ADM

te benaderen. Daarna kunnen deze benaderingen dan geprogrammeerd worden.

Bij de afleidingen in dit hoofdstuk zal het vliegtuig beschouwd worden

als een star lichaam waarop vier krachten werkzaam zijn:

- de draagkracht L (L lift)

- de weerstand D (D drag)

- het gewicht W (W weight)

- de stuwkracht E (zie opmerking)

De invloed van wind en baanhelling wordt hier buiten beschouwing gelaten.

In par. 6.3 wordt daar nader op in gegaan.

Dpmerking: In de litteratuur wordt voor de stuwkracht de letter "T"
gebruikt (T = thrust). Om verwarring met de temperatuur "T" te voorkomen,

is voor de stuwkracht de letter "E" genomen. "E" komt van EPR (engine

pressure ratio), de eenheid waarin de stuwkracht van de motor wordt

uitgedrukt.

Voor de draagkracht L en de weerstand D gelden de vergelijkingen

(Anderson blz 151):

L = CL!PV2 S

D C !pV2 S
D2

P de luchtdichtheid

v = de s,nelh.eid van het vliegtuig

S = het vleugeloppervlak

C = de draagkrachtcoefficient
L

C = de weerstandscoefficient
D

C
L

en CD zijn afhankelijk van de vormgeving van het vliegtuig, in het

bijzonder van het profiel van de vleugel en de invalshoek a (fig.4.2.1).
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De vergelijkingen die het verband geven tussen de v~er krachten die op

het vliegtuig werken, heten de bewegingsvergelijkingen. Bij de afleiding

in deze paragraaf worden de vOlgende aannamen gedaan:

- de stuwkracht E werkt in de richting van de vliegbaan

- zijdelingse bewegingen worden buiten beschouwing gelaten

- er is een rechthoekig coordinat.enstelsel met een as evenwij dig aan de

vliegbaan en een as loodrecht hierop.

In fig. 4.2.1 is een eenvoudige schets gegeven van de krachten op een

vliegtuig tijdens de vlucht.

L

koorde

E-- - vliegbaan

____ horizontaal

w

fig. 4.2.1 de krachten op een vliegtuig
tijdens de vlucht

In deze figuur is de vliegbaan de weg die het zwaartepunt van het

vliegtuig in de ruimte afleg.t. Alle krachten op het toestel worden

verondersteld op dit zwaart.e1'lunt aan te grijpen.

De kioorde is een denkbeeldige lijn door de voor- en achterkant van de

vleugel.

De hoek tussen de koorde en d.e vliegbaan wordt de invalshoek ex genoemd.

Onder deze hoek wordt de vIeugel door de ongestoorde lucht aangestroomd.

De hoek tussen de vliegbaan en de horizontaal wordt de baanhoek y

genoemd.
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Met behulp van de wet van Newton (F = rna) kunnen we schrijven~

krachten evenwijdig aan de vliegbaan~

krachten loodrecht op de vliegbaan~

E - D - Wsiny

L - Wcosy ==

ma
t

ma
n

(4.2.1)

(4.2.2)

a = dV/dt = versnelling in de vliegrichting
t

a V2 /R = versnelling loodrecht op de vliegrichting
n

R = radius van de vliegbaan

m = Wig massa van het vliegtuig

g versnelling van de zwaartekracht

Met de voorgaande formules zal een uitdrukking gevonden voor de

benodigde baanlengte s en voor de baanhoek y.
g

In deze paragraaf zijn de volgende aannamen gedaan:

- de versnelling tijdens de aanloop is constant

- bij de snelheid V = V
LO

(LO = lift off) komt het vliegtuig los en

klimt daarna met een constante snelheid onder een baanhoek y.

- bij een normale start wordt 10 tot 20% van de stuwkracht gebruikt om

de rol- en aerodynamische weerstand te overwinnen (Williams blz 5).

Voor een eerste orde benadering van de aanlooplengte s wordt deze
g

weerstand verwaarloosd.

Deze aannamen zijn verwerkt ~n het startpatroon van fig. 4.3.1.

L

V=o

W

E

4- -- -- - s
g -- -~

fig. 4.3.1 vereenvoudigd startpatroon
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Het vliegtuig wordt versneld van V=O tot V=VLO ' De draagkracht L neemt

tijdens de aanloop kwadratisch toe met de snelheid V (zie vgl 4.1.1).

Op het moment dat de draagkracht gelijk is aan het gewicht W komt het

vliegtuig los. Dit geschiedt bij de snelheid VLO .

De werkelijkheid is iets ingewikkelder. Er wordt versneld tot de snelheid

V
R

' Op dat moment is de draagkracht nog kleiner dan het gewicht. Bij het

roteren wordt de invalshoek groter en dus ook de draagkracht. Op het

moment dat L=W komt het vliegtuig los. Omdat de rotatie dan nog doorgaat

neemt de draagkracht nog steeds toe en brengt een baanverandering

teweeg. Gedurende deze tij d is L > Wcosy. Door het roteren neeD~t de

component van L in de richting van Waf. Op het moment dat L = Wcosy

is de baanhoek bereikt waarbij met constante snelheid geklommen wordt.

Dat W=L op het moment van loskomen volgt ook uit de bewegingsvergelijking

(4.2.2), als hierin a = 0 en y = 0 ingevuld wordt.
n

Met vgl (4.1.1) kunnen we schrijven:

W= L = C 'PV2 SL2 LO

Uit de bewegingsvgl (4.2.1) volgt voor D=O en y=O:

(4.3.1)

E = ma
t

Voor een eenparige versnelling met beginsnelheid V=O geldt:

Na eliminering van at volgt:

Es = ~mV2 = !~V2
g LO g 10

(4.3.2)

(4.3.3)s g

Dit zou ook direkt uit een energiebeschouwing volgen.

Wanneer uit (4.3.1) en (4.3.2) VLO geelimineerd wordt krijgen we:

W W 1 1- - - --
S E C

L
pg

Deze laatste vergelijking zal gebruikt worden om, samen met de grafieken

uit de AOM, een algorithme voor het maximale baangewicht W te krijgen.
g
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Om een algorithme te vinden voor het maximale klimgewicht W moeten we
c

een uitdrukking hebben voor de baanhoek y. Deze volgt direkt uit de

bewegingsvgl (4.2.1). Omdat met een constante snelheid geklommen wordt

~s a =0 en dus:
t

. E - D
s~ny = W (4.4.1)

Ret vleugelprofiel is ontworpen voor subsonische snelheden gecombineerd

met een lage aerodynamische weerstand. Bij de start en de landing wordt

niet zo snel gevlogen en eigenlijk is dan een ander vleugelprofiel

gewenst. Door nu delen van de vleugel uitschuifbaar en draaibaar te

maken kan het oppervlak en de vorm van de vleugel veranderd worden.

Dit gebeurt nu met de zgn kleppen of flaps.

Bij de B737 zijn aan de achterkant van de vleugel zgn "triple-slotted

flaps" gemonteerd. Deze bestaan uit drie delen die uitgedraaid kunnen

worden. met tussen elk deel een luchtspleet om de luchtstroming vast

te houden. Verder zijn aan de voorkant tussen de romp en de motorgondels

de neuskleppen of "Krueger flaps" gemonteerd en tussen de gondels en

de tip de zgn "slats".

Slats en neuskleppen worden gebruikt om de maximale invalshoek a.

zo groot mogelijk te maken. In fig 4.5.1 is de invloed van de

klepstand getekend. Een grotere klepstand betekend een grotere

draagkrachtcoefficient C . De maximale invalshoek neemt dan wel af.
L

Door slats te gebruiken wordt deze maximale hoek groter. (gestippelde

lijn)

Bij de Boeing 737 uJn voor de start zes klepstanden beschikbaar:

1. 2. 5. 10. 15 en 250

Voor de landing drie standen:
o15. 30 en 40
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1

~ CL

fig. 4.5.1 invloed van de klepstand f

en de slats op C
L

De invloed van de klepstand ~s voor W en W tegengesteld.
g c

Een grotere klepstand betekend een toename van CL en CD en het vleugel-

oppervlak S. Uit vgl (4.1.1) en vgl (4.1.2) voIgt dan dat de draagkracht L

en de weerstand D groter worden.

- Uit vgl (4.3.1) voIgt dan dat het gewicht (dus W ) toeneemt.
g

- Uit vgl (4.4.1) voIgt dat bij gelijkblijvende stuwkracht E en

baanhoek y het gewicht (dus W ) kleiner wordt.
c

Ret mathematisch verband tussen de klepstand enerzijds en het gewicht

en de snelheid anderzijds is niet eenvoudig. Bij de berekeningen is

daarom een zgn klepcoefficient ingevoerd. Bij de klepstand van 10

wordt het gewicht of de snelheid uitgerekend. Retzelfde wordt gedaan

voor de andere klepstanden. Ret verschil met de eerste berekening is

een getal wat de klepcoefficient F is genoemd.
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Roofdstuk 5 Werkwijze van de piloot en het computerprogramma

Ret flowdiagram in fig 5.1 geeft de werkwijze weer volgens welke de piloot

de diverse startgrootheden berekent. Deze volgorde is ook in het computer

programma aangehouden.

Voor de berekeningen zijn een aantal gegevens nodig:

- meteorologische gegevens:

luchtdruk. Op het vliegveld wordt de luchtdruk opgegeven, die op de

baan zou heersen indien deze baan op zeeniveau zou

liggen. Deze druk heeft de code-aanduiding "QNH".

temperatuur. Opgegeven wordt de "outside air temperature" (OAT).

windsnelheid en (magnetische) richting.

- baangegevens: lengte

(magnetische) richting

hoogte boven zeeniveau

helling van de startbaan

- vliegtuiggegevens: het startgewicht W .
o

Als deze gegevens bekend zijn dan kunnen de volgende grootheden berekend

worden: (zie par. 6.2)

- drukhoogte. Met de QNH druk en de hoogte van de baan wordt de zgn

drukhoogte berekend; de bij een bepaalde barometrische

druk behorende hoogte in de standaardatmosfeer.

- baanwind. Met de windsterkte en -richting en de baanrichting kan

de windkomponent in de startrichting berekend worden.

- max. EPR. De maximale stuwkracht die ingesteld mag worden is

afhankelijk van de drukhoogte en de temperatuur. (bijlage 1).

In principe wordt gestart met de maximale EPR.

- vervolgens wordt bekeken met welke klepstand gestart moet worden. Ret

liefst met een zo iaag mogelijke stand, omdat het vliegtuig cqn beter

(sneller) klimt. Pas als het vliegtuig te zwaar is om van de baan af

te komen, wordt een grotere klepstand gekozen.

tenslotte, als aan aile gewichtsvoorwaarden ~s voldaan, worden de

drie startsnelheden uitgerekend.



Berekening v.d. startgegevens:

klepstand = 1
0

~
- drukhoogte - - meteorologisch start-'

EPR
...

- baanwind
.."

- startbaan "max.

- max. EPR - vliegtuig

,~

ja .. ja ..
'"

bepaal W = .. W < W ?
klepstand mogelijkheid om, max ,

0- max
1

0 ?
min (W .W ) = te reduceren.

nee '-- nee ~
g c

..II
~ L

.... ,
...~

klepstand ja .... bleeds off ja ""'" Ir
"-- .. W < W ? N

1
0 ?

,
0- max (j'\

= nieuwe EPR
\ nee - nee - I

... '..
~ ~... "

ja ... ja .. berekening VI,
- W < W ? improvement

..
?, W < W V

Rc g 0- max
nee - nee f-- V2

-i .. ' ... '

neem de volgende klepstand ja
.. niet starten-,

klepstand - = 25
0 ? 0-

W =min (w .W ) output
nee - max g c

~

fig. 5.1 Voorbereidingsprocedure bij de start
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De procedure in fig. 5.1 begint dus met klepstand = 1 en de maximale EPR.

Met de voorgaande gegevens wordt het maximale baangewicht W (bijlage 3)
g

en het maximale klimgewicht W (bijlage 8) berekend. De kleinste van deze
c

twee is W genoemd: W = min (W tW ).max max g c
Indien het gewicht van het vliegtuig W lager is dan W (W < W )

o max 0 - max
dan is men in principe klaar en mag met deze klepstand gestart worden.

Bij een klepstand van 10 kan ook nog gereduceerd worden. (bijlage 11).

Tenslotte worden de startsnelheden V1t VR en V2 berekend (bijlage 17)

en alle startgegevens zijn dan bekend.

Opmerking: Volgens de AOM mag bij elke klepstand gereduceerd worden.

In de praktijk komt dit bij een hogere klepstand dan 10 niet voor

omdat de maximale EPR dan nodig is om van de baan te komen.

Als na de gewichtsbepalingen W > Wist dan is er nog de mogelijkheido max
om de "bleed air" af te zetten. Van de motor wordt een gedeelte van de

gecomprimeerde lucht afgetapt voor o.a. de airconditioning. Wanneer dit

niet gebeurt, dan is er een groter vermogen beschikbaar voor de ver

snelling van het vliegtuig. De maximale EPR mag dan verhoogd worden

met 0.03.·Met dit nieuwe motorvermogen worden W en W opnieuw berekend.
g c

Als dan W < W dan kan met de "bleeds" af gestart worden.
o - max

Wanneer het vliegtuig nog te zwaar is zijn er twee mogelijkheden:

1) W is kleiner dan W : Er bestaat de mogelijkheid voor een
c g

"improved climb".

2) W is groter dan W: In dit geval wordt een hogere klepstand gekozen
c g

en begint de procedure van voren af aan.

ad 1. Als met improvement blijkt dat W > W dan is het vliegtuig teo max
zwaar. Een grotere klepstand kiezen heeft verder geen zin omdat

het vliegtuig "klimgelimiteerd" is. Ret maximale gewicht wordt

immers bepaald door W (W < W) • Een hogere klepstand betekent
c c g

dat W nog kleiner wordt. Met het vliegtuiggewicht W mag dus
c 0

niet gestart worden.

ad 2. Bij alle klepstanden ongelijk 10 wordt de berekening uitgevoerd

met de ltbleeds" at. Als de procedure voor de 6e maal (klepstand 25)

is doorlopen t is het vliegtuig te zwaar en mag er niet gestart

worden. Een grotere klepstand is niet toegestaan en het vliegtuig

is dan "baangelimiteerd".
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Op het moment dat de procedure afgebroken wordt, is tevens het maximale

startgewicht (W ) bekend.max
In het maximale startgewicht kan de pi loot ook geinteresserd zijn als

hij wil weten hoeveel brandstof er meegenomen mag worden. Rij kent het

gewicht van het vliegtuig met alleen de betalende lading (pay-load).

Dit gewicht heet het "zero fuel weight" (ZFW). Ret verschil tussen

W en het ZFW is de maximale hoeveelheid brandstof die meegenomenmax
mag worden.

De verschillende blokjes uit het flowdiagram zullen ~n het volgende

hoofdstuk in detail besproken worden.

'Bleeds off'
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Hoofdstuk 6 Benadering van de benodigde grafieken en tabellen

In hoofdstuk 4 zijn enige basisvergelijkingen afgeleid die nu gebruikt

gaan worden voor een algebraische benadering van de gegevens uit de AOM

van de Boeing 737 ADV met JT8D-15 motoren. Deze vergelijkingen worden

dan gebruikt om een programma te schrijven volgens het blokdiagram

van hoofdstuk 5 (fig. 5.1).

Eerst wordt de werkwijze beschreven die gebruikt is om de coefficienten

van een vergelijking te berekenen, met behulp van de gegeven grafieken.

Dit is gedaan voor een gefingeerde functie y die lineair afhankelijk

moet zijn van k en logaritmisch van x (fig. 6.1.1).

k=5
k=4

y k=3

t k=2

k=1

fig. 6.1.1 y als functie van x en k

Omdat het verband tussen y en x logaritmisch moet zijn kunnen we

schrijven:

y = a
1
1n x + aO

Vervolgens worden een aantal waarden voor x en y uit de grafiek gelezen

voor k = I. Met lineaire regressie kunnen dan de coefficienten a
l

en aO
bepaald worden. Dit wordt dan voor elke k gedaan en de resultaten

worden in tabel 6.1.2 ingevuld.
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a l ao

k I
k 2
k 3
k 4
k 5

tabe16.1.2 De coefficienten a
l

en a
2

als functie van k

Omdat gegeven is dat y lineair afhankelijk moet zijn van k kunnen we

voor de coefficienten a
l

en a O schrijven:

a = blk + bO

Het is mogelijk dat a
l

of a O onafhankelijk van k is (dan is bl=O).

Dit moet dan uit de berekende waarden in tabel 6.1.2 blijken.

Stel a
l

is onafhankelijk van k. Dan wordt uit tabel 6.1.2 het

gemiddelde genomen van aIle a l • Dit gemiddelde is dan al •

Met de vergelijking

a = y - a 10, xo I

wordt met de afgelezen grafiekwaarden een nieuwe a
O

berekend voor

elke k. Met lineaire regressie worden dan de coefficienten b
l

en b
O

bepaald. Hiervoor worden dus niet de waarden uit tabel 6.1.2 genomen.

Het uiteindelijke resultaat heeft dan de vorm:

Met deze laatste formule worden de waarden van y voor verschillende

x en k berekend en vergeleken met de afgelezen grafiekwaarden.

Als eis is gesteld dat voor de grafieken het verschil tussen afgelezen

en berekende waarde niet grGlter mag zijn dan de afleesnauwkeurigheid.

Voor de benadering van tabellen is gesteld dat het minst significante

getal niet meer dan "I" af mag wijken.

De afgelezen en berekende waarden van y voor de verschillende x en k

zijn in tabellen in de bijlagen weergegeven. Een cirkel om een

berekend getal betekend een afwijking naar boven, een vierkantje een

afwijking naar beneden t.o.v. de afgelezen waarde.
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Het ~s natuurlijk niet nodig om de volgorde, zoals die beschreven is,

aan te houden. Men kan ook eerst de coefficienten bepalen van

y = clk + Co
en vervolgens c

1
en/of Co als functie van x berekenen.

Beide methoden zijn toegepast, maar aIleen de formule die het beste

resultaat gaf, is in het verslag opgenomen.

P~.9f~~~~~SF~ hp

Luchtdruk, temperatuur en luchtdichtheid van de ons omringende lucht

varieren onophoudelijk, maar de afwijkingen van de gemiddelde toestand

zijn zelden groter dan 10%. Er is eeIi zgn lnternationale Standaard

Atmosfeer (ISA) ontworpen die uitgaat van een luchtdruk p van
o

1013.25 mBar en een temperatuur T van 15 °c op zeeniveau. Hierin is
o

aangenomen dat de temperatuur in de troposfeer (dat is de atmosfeer tot

12 km hoogte) afneemt met L = 0.0065 °C/m, dus:

T = T - Lh
o

Met behulp van de hydrostatische grondvergelijking

op = -pgoh

en de toestandsvergelijking

p = pRT

(6.2.1)

(6.2.2)

(6.2.3)

kan de luchtdruk en de luchtdichtheid in de ISA als functie van de

hoogte afgeleid worden (Houghton bIz 18):

p. ('T -. Lh) Lo LR
Po= To

(6.2.4)

Q..=

Po
P To
P . To

(

T - Ljli' (oL - I)o LR
=

T
o

(6.2.5)

In vergelijkingen (6.2.1) tim ( 6.2.5) zijn
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luchtdichtheid zeeniveau 3
Po = op = 1.225 kg/m

2
Po = luchtdruk It = 101325 N/m = 1013.25 mBar

T = temperatuur It = 288 OK = 15 °c
0

P = luchtdichtheid op hoogte h

p = luchtdruk II

T = temperatuur II

h = hoogte boven zeeniveau

L = temperatuurafname (laps) per hoogte eenheid = 0.0065 °K/m 2 °C/IOOOft

versnelling van de zwaartekracht = 9.81 m/ sec 2
g

2 2
R = gaskonstante = 287 m /sec K

De drukafname op zeeniveau voIgt uit (6.2.2) en (6.2.3):

ch R T 20 0.083-= ---= m/Nmcp pog
8.3 m/mBar

27 ft/mBar

Nu de drukafname met de hoogte bekend is kan de drukhoogte op een

vliegveld berekend worden. De drukhoogte is gedefinieerd als de hoogte

in de ISA die overeenkomt met een bepaalde druk. Als op een bepaald

vliegveld de druk op zeeniveau gegeven wordt t dan kan de drukhoogte

bepaald worden met:

hp = hv + 27(1013 - PQNH)

h drukhoogte van het vliegveld (ft)
p

h werkelijke hoogte van het veld boven zeeniveau (ft)
v

PQNH = luchtdruk die ter plaatse op zeeniveau zou heersen (mBar)

Controle in de stuurhut: Indien de subschaal van de hoogtemeter op

de grond ingesteld staat op 1013 mBar t dan geeft het instrument de

berekende drukhoogte aan.

De baanwind V
w

De baanwind is de windkomponent in de baanrichting:

V = V cos (~ - a )w wmb w
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v = windkomponent in de baanrichting (kts)
w

V = opgegeven windsnelheid (kts)
WID

a
b

magnetische richting van de baan

a magnetische windrichting
w

De tegenwind wordt positief gerekend.

De maximale EPR E

Teneinde van de motor een goede werking te verzekeren, de levensduur zo

lang mogelijk te maken en het onderhoud te beperken, worden voor elk

motortype door de fabrikant bepaalde grenzen gesteld aan de stuwkracht,

die onder verschillende omstandigheden mag worden gebruikt. In de AOM

is de maximale EPR als functie van de drukhoogte en de temperatuur in

tabelvorm gegeven en staat afgedrukt in bijlage I. In bijlage 2 zijn

deze tabelwaarden ~n een figuur uitgezet.

De maximale EPR kan dus temperatuur- of drukgelimiteerd zijn. Ret verband

tussen E en Tis, binnen bepaalde gebieden, lineair. Dit geldt ook voor

het verband tussen E en h (Wittenberg bIz 49):
p

E = a 1 h + a
Op

E = b 1 T + bO

De coefficienten a en b kunnen met lineaire regressie en de tabel

bepaald worden.:

E
I

.. - 0.0054 T + 2.2 voor T < 10 °c
2. 14 10 < T < 24

- 0.0095 T + 2.37 T > 24

E2 = 0.054 h + 2. I h ~n 1000 ft
p P

E
3 2.31 absoluut maximum

De maximale EPR E =min (E
1

, E2, E
3

)

Met de!ze formules is <ile t'abel optueuw gereprod.uceerd en het resultaat

staat in bijlage 1.
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Voor de berekening van W worden de grafieken in bijlage 3 gebruikt. In
g

deze grafieken komen de invloeden tot uiting van diverse parameters. Een

algemeen overzicht hiervan is reeds in par. 3.1 gegeven. Er volgt nu

een beschrijving hoe de grafieken in bijlage 3 gebruikt moeten worden.

Daarna zal elk onderdeel apart behandeld worden. De grootheden s. en W.
~ ~

zijn resultaten van tussenberekeningen. In de grafieken is een voorbeeld

ingetekend waarvan de gegevens in bijlage 25 staan.

Men gaat de grafieken in met de beschikbare baanlengte (sO) naar de

eerste referentielijn (bijlage 3). Dan wordt eerst een korrektie

toegepast voor de helling van de baan (s1) en daarna voor de baanwind (s2)'

Er moet getracht worden zo goed mogelijk te interpoleren tussen de

gegeven krommen. Vervolgens wordt de invloed van de gekozen klepstand

berekend (s3)'

Indien speciale banden worden gebruikt of op gravel gestart wordt, dan

kan dit ook verwerkt worden (s4 en s5)' In de praktijk komt dit overigens

zelden voor.

Nu is de gecorrigeerde baanlengte bekend en kan het maximale startgewicht

(WI) berekend worden als functie van de stuwkracht. Tenslotte komen er

nog korrekties voor de drukhoogte (W
2

) en de temperatuur (W
3
).

Het uiteindelijke maximale startgewicht voor de aanloop is W
g

W
3

•

De invl?ed van de baanhelling ~ (runway slope)...............................
Bij de volgende afleiding wordt de index " 0 " gebruikt voor de horizontale

baan en de index "~" voor een baan met een helling van ~o. De helling

wordt pesitief genemen als de baan oploopt.•

Met de bewagingsvgl (4.2.1) kunnen we schrijven:

y = ~: E - D W sin ~ m a~

y 0: E - D m a
0

met m a~ = m a - W sin ~
0

en m = Wig

krijgen we a~ = a - g s~n ~ (6.3. I)
0
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Voor een eenparige versnelling met beginsnelheid V
o

o geldt:

s =

Uit fig. 4.3. 1 voIgt dan de benodigde baanlengte

2 /2s VLO a
0 0

2 /2s = V
LO a~~

(6.3.2)

(6.3.3)

Met (6.3.1) en de laatste twee vergelijkingen kunnen VLO en a~

geelimineerd worden:

s = s
~ 0

1 - g sin ~

a
o

Met de eerste grafiek uit bijlage 3 wordt niet de benodigde baanlengte

berekend, maar het maximale gewicht dat het vliegtuig mag hebben om

van een gegeven baanlengte af te komen. Ret verband tussen baanlengte

en gewicht is kwadratisch (zie vgl 4.3.3): W ~ Is
Ret verband tussen gewicht en baanhelling wordt dan:

W
J.=
W

o
_ g sin ~

a
o

~ 1 + A- ~ voor kleine ~2a
o

Met betrekking tot de eerste grafiek in bijlage 3 kunnen we schrijven:

s = s + k ~
1 0

s lengte van de startbaan (1000 ft)
o

sl = gecorrigeerde baanlengte voor de helling

k = konstante die weI afhankelijk blijkt te zijn van s
o

~ helling van de baan in %

Met de afgelezen grafiekwaarden (zie eerste tabel bijlage 4) wordt k

berekend. Ret blijkt dat k verschillend is voor een positieve dan weI

een negatieve helling.

~ > 0

~ < 0

k - 0.05 (s - 1)
o

k = - 0.08 (s - 3)
o
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In formulevorm wordt dit:

s baanlengte in 1000ft
0

sign ~ = voor ~ > 0

sign ~ =-1 voor ~ < 0

- 29 - (3 s -19) sign ~)
o

De eerste tabel in bijlage 4 kan met deze formule geheel gereproduceerd

worden.

De invloed van de baanwind V
• • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • • • w

Bij de volgende afleiding wordt de index IIWIl gebruikt als er sprake is

van een windsnelheid V en de index 11 0 11 indien V = o.
w w

Een tegenwind wordt positief gerekend.

Bij wind geldt de snelheidsrelatie:

V = V - V
g w

= windsnelheid (in de baanrichting): de baanwind

= snelheid van het vliegtuig t.o.v .. de grandV
g

V

V
w

II "
de lucht

Voor een eenparige versnelling is de benodigde baanlengte:

s = V
2 I 2ag

2
s (V

LO
- V

w
)

w
s 2

0 V
LO

V
)2dus (l - ws s

VLO
w 0

Het verband tussen baanleng;te en baanwind is dus kwadratisch. Dit geldt

ook voor het verband tussen baanlengte en gewicht (vgl 4.3.3). Het

verband tussen gewicht en baanwind mag lineair verondersteld worden:

Met betrekking tot de tweede grafiek van bijlage 3 kunnen we nu schrijven:



- 37 -

s2 gecorrigeerde baanlengte voor de wind

s 1 = " "
helling

V = baanwind (kts)
w

k = konstante die afhankelijk ~s van sl

Om rekening te houden met de veranderlijkheid van windsterkte en -richting,

moet (FAR part 25) ~n de berekeningen de tegenwind met 50% gereduceerd

worden. De rugwind (V < 0) moet voor 150% gerekend worden. In de AOM is
w

hiermee al rekening gehouden (zie de knik in de tweede figuur van

bijlage 3). De originele grafieken zonder deze wettelijke korrektie

kunnen gemaakt worden met de afgezen waarden uit de grafiek van bijlage 3

en de vergelijking:

v* = V -! Ivwlw w

In fig. 6.3.1 zijn de resultaten hiervan getekend.

.~ ~ ~I-. :::+8..:.
~b'

• ~T:' _'-'CC ~.~:•.. -

V*
w

1. 0 -

-22!

fig. 6.3.1 gekorrigeerde windgrafiek

- -'--'.

:=

De dikke punten in deze figuur zijn de waarden die overgeruomen zijn uit

de grafiek van bijlage 3. Ret blijkt nu dat de lijnen geen knik meer

vertonen en deze grafieken kunnen nu beschreven worden met:

De waarde van k wordt met lineaire regressie bepaald uit de afgelezen

waarden (2 e tabel in bijlage 3):

7 sl + 15 v*
1000 w



s3 = s2 (0.9 + F )
g

= gekorrigeerde baanlengte voor de klepstand

" " " " wind

= klepcoefficient (g = ground)
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De invloed van de klepstand f...............................

In par. 4.5 is de invloed van de klepstand op het startgewicht

behandeld. De vorm van de derde grafiek in bijlage 3 geeft aanleiding

om de volgende formule te veronderstellen:

s3

s2
F

g

Bij deze formule is er van uitgegaan dat F = 0 voor f = 10
•

g
Met behulp van de afgelezen waarden (zie derde tabel van bijlage 4),

wordt voor de andere klepstanden F bepaald:
g

klepstand f 2 5 10 15 25

klepcoef. F 0 0.054 0.100 0.160 0.212 0.256
g

Met deze coefficienten kan tabel 4 weer gereproduceerd worden.

De invloed van "low pressure" banden en "gravel"baan......................................................

Indien andere banden dan de standaardbanden gebruikt worden, moet er

een korrektie op het maximale baangewicht toegepast worden, die nog

afhankelijk is van de beschikbare baanlengte.

Hetzelfde geldt als er niet van een verharde baan wordt gestart.

In het compute"rprogramma zijn deze parameters niet verwerkt omdat ze

weinig voorkomen. Voor de volledigheid worden weI de formules gegeven.

Korrektie voor low pressure banden:

s4 = s3 (1 - 0.03 y) met y voor low pressure banden

y = 0 voor normale banden

Korrektie voor gravelbaan:

s5 = s4 - (0.16 s4 - 0.4) Y Y = voor gravelbaan

y 0 voor verharde baan

Omdat deze formules niet ~n het progrannna zijn opgenomen wordt:
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Beschouwen we weer de vergelijking voor de aanlooplengte (4.3.3):

s = W W I 1--- -
E S C

L
Pg

Rieruit volgt dat: .

W'" Is

W'" IE

De krommen in de grafiek die zich links boven ~n bijlage 3 bevindt

zijn nu benaderd door:

WI a
I

/s
5

+ao

a
l

= b
I

IE + b 0

WI = maximale baangewicht

9
5

gekorrigeerde baanlengte

E = stuwkracht

De coefficienten a en b zijn met lineaire regressie berekend m.b.v. de

afgelezen waarden in bijlage 5. Bij de bepaling van a
l

en a
o

bleek de

laatste vrij konstant te zijn voor de verschillende waarden van E.

Voor a is daarom het gemiddelde genomen van alle berekende waarden en
o

hiermee is a
l

opnieuw uitgerekend. Daarna is a
l

bepaald als funktie

van IE. Ret resultaat is:

Met deze formule is de tabel uit bijlage 5 weer gereproduceerd. De

afleesnauwkeurigheid van de grafieken kan gesteld worden op 1 hokje

of 0.2 ton. De afwijkingen naar boven zijn aangegeven met een cirkel,

naar onGler me·t een vieFkantj e.
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De invloed van de drukhoogte h
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p

We gaan weer uit van de vergelijking voor de aanlooplengte (4.3.3).

Hieruit volgt dat:

W2 :: p

p = luchtdichtheid

Uit vgl (6.2.5) volgt na invulling van de bekende gegevens:

h
£ = (I _ -E-)4.256
Po 144

(6.3.4)

verband tussen h is e Het verband tussen WHet p en van de 4 graad.

2e p
en h mag dan van de graad verondersteld worden.

p
2

hW2 = a h + a + a
2 p I P 0

1W
2

WI gekorrigeerd voor drukhoogte

h = drukhoogte in 1000 ft
P

Uit de grafiek voor drukhoogte in bijlage 3 blijkt dat de referentielijn

bij hp = 0 ligt, dus dat dan W
2

= WI' We nemen daarom ao = WI'

De coefficienten a
2

en a
l

kunnen met lineaire regressie en de tabel

met afgelezen waarden uit bijlage 6 bepaald worden:

(16 h - 28 WI + 10) h
W = P P

2 1000
ton

Met deze formule is de tabel weer gereproduceerd en staat in bijlage 6.

De invloed van de temperatuur T................................

Als bij gelij:kblijvend.e druk de temperatuur varieert, dan heeft dit

invloed op de luchtdichtheid. Uit de t.oestandsvergelijking voor droge

lucht (6.2.3) volgt dat:

T :: lip

uit vgl (4.3.3) volgt dat:

W :: Ip
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Voor het verband tussen W en T mag nu geschreven worden:

+a
o

. 0met T In K

met T in °c

Uit de laatste grafiek in bijlage 3 blijkt dat de referentielijn

bij T = IS °c ligt; dus dan is W3 = W2.

De algemene formule wordt dan:

r288
W3 = a l (V}73 + T - 1) + Wz

Na berekening van a l met de afgelezen grafiekwaarden in bijlage 7

krijgen we tenslotte:

r 288
W3 = Wz + (0.55 Wz + 17)(V Z73 + T - I)

Wz max. baangewicht gekorrigeerd voor drukhoogte (ton)

W
3

Wz gekorrigeerd voor temperatuur (ton)

T de temperatuur in °c

Het resultaat van deze formule staat in bijlage 7.

Bijzondere korrekties op W
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• g

Slush korrektie

Als er natte sneeuw, modder of plassen water op de baan ligt, dan wordt

het maximale baangewieht verminderd. Op droge sneeuw kan zonder

prestatieverlies gestart worden als de dikte van de laag niet meer

bedraagt dan 10 em. Bij "slush" wordt aangeraden niet te starten als

deze laag meer bedraagd dan 1.2 cm (~ inch).

De gewichtsreduktie bij slush is:

~W = (3 In s - I) d
o

~W gewicht.reduktie in ton

s = baanlengte in 1000 ft
o

d slushdikte in cm

Als de baan nat is hoeft er geen gewichtskorrektie toegepast te worden,

weI als er plassen op staan. Bij een natte baan mag piet gestart

worden met gereduceerd motorvermogen.
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Anti-skid inoperative

Als het anti-slip remsysteem niet werkt moet W met 5.9 ton verminderd
g

worden. Ook VI wordt kleiner met een bedrag dat afhankelijk is van de

baanlengte.

De voorgaande twee korrekties zijn niet in het computerprogramma

opgenomen omdat ze weinig voorkomen en extra invoer van gegevens

noodzakelijk maken.

Ret maximale baangewicht wordt dan tenslotte:

W = W
g 3

Ret absoluut maximum van W
g

60 ton.

Voor de berekening van W worden de grafieken in bijlage 8 gebruikt.
c

Rier wordt eerst met de drukhoogte h en de stuwkracht E het maximale
p

klimgewicht W4 bepaald. Rierna komt nog een korrektie voor de klep-

stand. Algemeen zijn deze parameters reeds besproken in par. 3.2.

De "obstacle clearance" is niet in de berekeningen opgenomen.

W als funktie van h en E
c p..........................

Voor een stationaire stijgvlucht geldt (zie de bewegingsvgl (4.2.1)

en (4.2.2) met at = an = 0):

W sin y E - D

W cos Y = L

Met behulp van de vgl (4.1.1) en (4.1.2) krijgen we:

W= E

CD
sin y + -- cos YC

L

Rieruit voIgt dat W evenredig is met E.



- 43 -

Omdat W evenredig 1S met P,vgl (4.3.1) en P evenredig met h:, vgl (6.3.4),

mag verondersteld worden dat W evenredig is met n4 •
p

De algemene vergelijking voor W4 wordt dan:

max.

W
4

= a
l

E + a
o

klimgewicht

a

= stuwkracht

= 4e machtsfunktie van h
p

Bij de berekening van a
l

en ao bleek dat een 4e machtsfunktie van h
p

geen goede benadering was. De beste benadering was een kwadratische:

W = «5 h2 - 167 h + 4050) E - (7 h
2

-151 h +3225))/ 100
4 p p p P

h = drukhoogte in 1000 ft
p

E EPR

Een vergelijking van de afgelezen en berekende waarden staat in bijlage 9.

De invloed van de klepstand f.............................

klepstand op het klimgewicht besproken.

is voor de bepaling van W ervan
c

= 0 voor de klepstand f = I:

Evenals bij de berekening van W
g

uitgegaan dat de klepcoefficient F
c

In par. 4.S is de invloed van de

W4 = max. klimgewicht (ton)

Ws W4 gekorrigeerd voor de klepstand

F = klepcoefficient (c = climb)
c

De afgelezen en berekende waarden van Ws staan 1n bij lage 10. Rier is

uitgegaan van de volgende klepcoefficienten:

f 2 5 10 IS 2S

F 0 0.038 0.062 0.126 O. 170 0.210
c

Ret maximale klimgewicht wordt nu:

W = W
c S
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Indien het rnaximaal startgewicht wordt beperkt door de klirnprestaties

ook par. 3.3). W wordt dan met een bedrag ~W
c c

vergroot. Uiteraard worden de snelheden VI' VR en V2 ook groter.

Bij de berekeningen wordt er onderscheid gernaakt tussen klepstand 1
0

o
en klepstanden groter dan I •

Er wordt gebruik gemaakt van de grafieken in bijIage 13.

Er is geen theoretisch verband afgeleid tussen de gebruikte grootheden.

( W < W ) , kan door zgn improvement toch met een groter gewicht
c g

gestart worden (zie

oKlepstanden groter dan 1

Uit de bovenste grafiek van bijIage 13 volgt uit het gewichtsverschil

tussen W en W (W ) direkt het improved klimgewicht ~W • Dit is
g c gc c

nog weI afhankelijk van de kleppositie. Ook de toename van de drie

snelheden is direkt af te Iezen:

~W = (14 - int cos (f - 2 ) - 2 int cos (f - 25) ) W / 33c gc

3 ~W + (~W - 1)(1 + sign(~W - I)c c c (kts)

(kts)

~W = improved klimgewicht (ton)
c

W W - W (ton)
gc g c

f = klepstand

Randvoorwaarden: W > 0
gc -

Wgc max

V > 1

o. 14 (W - 10)
g

Opmerking: int cos (a - b)

sign c

als a = b

= 0 als a :f b

als c > 0

= -I als c < 0

De berekening van ~W komt exact overeen met de afgelezen grafiekwaarden.
c

Voor de berekende waarden van ~V zie de tabel in bijIage 14
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o
Klepstand = I

Bij deze klepstand kan het gebeuren dat de snelheid van het vliegtuig

op de grond zo groot wordt, dat de snelheidslimiet van de banden

overschreden wordt. Riermee moet dan rekening worden gehouden. In het

programma is dit niet gedaan, omdat het een vrij uitgebreide berekening

is en extra invoergegevens nodig zijn voor de rekenmachine. Ret

komt overigens weinig voor dat het maximaal startgewicht door de

banden beperkt word.t. Ret programma geeft wel een indikatie dat de

maximale bandensnelheid overschreden kan worden: Ittire limit.

Voor de volledigheid worden wel alle formules gegeven.

- Improvement toegestaan door het startbaanoverschot.

De berekening verloopt overeenkomstig als bij klepstanden groter dan IV.

Met behulp van het verschilgewicht W = W - W wordt het improvedgc g c
gewicht lIWcl uit de middelste grafiek van bijlage 13 bepaald. Ret

verband tussen deze grootheden is kwadratisch aangenomen. Als parameter

zou W nog moeten fungeren,maar de verschillen zijn zo klein, dat
g

hiervan is afgezien:

llWc I = (27 - W ) W / 50gc gc

llWc I = improved klimgewicht (ton)

W W - W (ton)gc g c

Wgc max iw - 2.2
g

64.4 - 1.8 h
p

De afgelezen en berekende waarden staan in bijlage 14.

- Improvement toegestaan door de gebruikte banden.

Eerst wordt in de grafiek linksoncler in bij lage 13 het max. startgewicht

bepaald dat de banden toestaan (W
b

). Ret verband tussen W
b

en h
p

is

lineair en het verband tussen W
b

en T is kwadratisch aangenomen:

Wb = 28 10-5 r 2 - 0.18 T +

max. startgewicht voor de banden (ton)

drukhoogte in 1000 ft
. 0temperatuur ~n C
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Deze formule geldt voor banden met een maximale snelheid van 200 MPH

(Statute Miles Per Hour ).

Voor banden van 210 MPH wordt W
b

verhoogd met 4.5 ton,

" 225 MPH "
10.9 ton.

Verder wordt per knoop rugwind W
b

verlaagd met 0.50 ton

en per knoop tegenwind verhoogd met 0.35 ton.

W = 60 ton.
b max

In bijlage IS staan de afgelezen en berekende waarden voor W
b

. Voor erg

hoge temperaturen en drukhoogten 1S de benadering aan de lage kant.

Nu kan het improved klimgewicht dat de banden toestaan (~Wc2) bepaald

worden in de grafiek rechtsonder in bijlage 13:

t:.Wc2 improved klimgewicht (ton)

Wbc = W
b

- W (ton)
c

Wbc = 16 tonmax

De afgelezen en berekende waarden staan 1n bijlage 16.

- Het uiteindelijke toegestane improved klimgewicht is:

- De snelheidstoenamen voor t:.Wcl en t:.Wc2 zijn niet geheel gelijk. De

verschillen zijn echter zo klein dat dit te verwaarlozen is:

exp « W
c

1.18t:.V
I

= 1.13 ~Vl

+ 0.2)/1.2) kts

kts

kts

t:.V. = 2m1U

t:.V = 20max

kts

kts

De afgelezen en berekende waarden voor t:.V staan in bijlage 16.
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De stuwkracht mag gereduceerd worden indien het gewicht van het vliegtuig

(W ) kleiner is dan het maximale baangewicht (W ) en het maximale
o g

klimgewicht (W ). Zie ook par. 3.4.
c

Roeveel er gereduceerd mag worden is afhankelijk van:

- de drukhoogte h
p

- de temperatuur T

-W =W -W
go g 9

- W W - Wco c 0

- de minimale stuwkracht E .ml.n

In bijlage 11 staan twee tabellen: de bovenste die gebruikt moet worden

boven de 2000 ft, de onderste daar beneden. Beide tabellen worden op

dezelfde manier gebruikt.

Eerst wordt het surplus baangewicht berekend: W W - W • Zoek ditgo g 0

gewicht in de linker kolom op en ga dan horizontaal naar de kolom die

bij de heersende temperatuur hoort. Rier staat dan hoeveel er geredu-

klimgewicht W = W - W • De
co c 0

worden in de meest rechter kolom,

ceerd mag worden: !:J. E •
g

Retzelfde doet men voor het surplus

direkt opgezochtreductie <A E ) kan
c

die voor aIle temperaturen geldt.

De toegestane reductie is dan:

!:J. E = min <A E ,!:J. E )
g c

en de gereduceerde stuwkracht wordt dan

E =E-!:J.E
r

E moet weI groter zijn dan de minimale stuwkracht E . • Deze laatste isr ml.n
alleen afhankelijk van de drukhoQgte h •

p

Bij hoge temper.aturen kan het voorkomen dat E. groter is dan deml.n
maximale stuwkracht E. In dat geval kan er geen reductie toegepast

worden en moet er gestart worden met de maximale EPR E. Ret feit dat

E. groter kan worden dan E komt omdat de laatste gebase.erd is op deml.n
motorprestaties, terwijl E. gebaseerd is op de klimprestaties vanml.n
het vliegtuig.
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Berekening LlE
• • • • • • • • • • g

a) h < 2000 ft
p-

LlEg 3 Wgo + 0.27 T - 8.8 - 1.4 int ~5

= W - W (ton)
g 0

. 0= ternperatuur ~n C

oRandvoorwaarden: T > - 15 C anders geen reduceren.

indien T > 34 °c dan voor de berekening T = 34 nemen.

o < LlE < 14
g-

reductie toegestaan door het surplus baangewichtLlE
g

W
go

T

b) h > 2000 ft
p

Deze tabel is rnoeilijker in een formule vast te leggen. Om toch een

hanteerbare vergelijking te krijgen is gesteld dat de afwijking naar

boven (dus dat er teveel gereduceerd zou worden) niet groter mag zijn

dan 0.01 en naar beneden niet groter dan 0.02.

Overigens is, wegens de uitgebreidheid van de formules, het resultaat

niet in het progrannna opgenomen. Onder deze ornstandigheden reducer en

komt weinig voor en er mag altijd de andere tabel gebruikt worden;

de tabel voor drukhoogte beneden de 2000 ft geeft onder dezelfde

omstandigheden een kleinere reductie. Dit is dus aan de veilige kant.

De formules voor de tabel boven de 2000 ft zijn:

LlE = 3 W - (0.085 T)2 + 0.47 T - 7.6 + kg go

voor T > 9 °c
T < 9 °c- 0.4 T

k

k

o
7 - 1.1 Wgo

De randvoorwaarden zijn <:le,zelfde als bij de andere tabel.

Ret resultaat van deze formules staat in bijlage 12. De berekende

waarden moeten nog weI door 100 gedeeld worden.
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Berekening ~E
... ".".... c

Deze grootheid is onafhankelijk van temperatuur en drukhoogte. De

gevonden fonnule is een exakte benadering van de tabelwaarden:

~E = 2.2 W - 1.4
c co

Randvoorwaarde: 0 < ~E < 14
c-

~E = reductie toegestaan door het surplus klimgewicht
c

W W - W
co c 0

Berekening E .
" " " " " " " " " " m1n

E. = (1.4 h + 188)/100ml.n p

Randvoorwaarden: E. > 1.91
ml.n -

indien E. > E dan geen reductie
ml.n -

E .ml.n
h

p

minimale EPR

drukhoogte in 1000 ft

Berekening E
" " " " " " " " " " r

E E - (min ( E, E ))/100r g c

E > E .
r - ml.n

E = gereduceerde EPR
r

E = maximale EPR

Korrektie op snelheden:
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Als de reductie groter is dan 0.08 dan moeten VI en V
R

met I kt

vermeerderd worden.



- 50 -

Voor de berekening van deze snelheden staat in de ADM een tabel die

weergegeven is in bijlage 17. Deze tabel bestaat uit 6 kolommen, die

genummerd zijn met K = I tIm 6. In welke kolom men moet kijken is

afhankelijk van de drukhoogte en de ternperatuur.

Eerst wordt nu een algoritme gegeven voor de eerste kolom, daarna

wordt de invloed van h en T behandeld.
p

Om een snelheid in kolom K = I uit te rekenen, moet het gewicht van

het vliegtuig (W ) bekend zijn en de klepstand die gebruikt wordt. De
o

invloed van de klepstand f wordt verwerkt in een klepcoefficient F .
v

Het verband tussen W en V volgt uit vgl. (4.3.1):

W~ L = C ! p v2 S
L

We gaan uit van de volgende vorm:

V = a
l

Iw + a
o 0

Met lineaire regressie worden de coefficienten voor elke klepstand

bepaald. Er blijkt dan dat a
l

onafhankelijk is van f:

V = 23 Iw - 19.1 - F + int lKI 0 v 2

VI + !(3 - sign (f - 6)) voor f < 5

f > 5

W =
0

f

Fv
K =
aIle

gewicht van het vliegtuig in ton

klepstand

klepcoefficient voor de snelheden

kolom in de tabel waarin T en h verwerkt zijn
p

snelheden in kts

Voor de klepcoefficient is gevonden:

klepstand f

klepcoeff F
v

o

2

5

5

7.2

10

12

15

16

25

18
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Invloed van de temperatuur en de drukhoogte................................................

Gemiddeld blijkt uit de tabel dat in de even kolommen (K 2, 4 en 6)

VI en VR met I kt toenemen. V2 is onafhankelijk van K.

De berekening van K is vrij ingewikkeld. In bijlage 19 ~s K uitgezet als

funktie van Ten h , in bij lage 20 is hiervan een vereenvoudiging
p

getekend. Voor deze laatste figuur gelden de formules:

h < 3000 ft: K = int (T + 5 h
p - P

K>

13)/10

+ 2.5

exp (- (..;;.T*_6.,..-~3~5) 2) + I)

T + 1.25 h
P

int (0.063 T*

h > 3000 ft:
p

K K* + int !(h - I)
P

I < K < 6

h
P

T

drukhoogte in 1000 ft
. 0temperatuur ~n C

Met deze gegevens is de tabel weer teruggerekend en het resultaat staat

in bijlage 18. Afwijkingen van 2 kts zijn aangegeven met een cirkel

of met een vierkantje.

Gezien de kleine invloed van K op de snelheid, is in het programma

alleen de formule opgenomen voor een drukhoogte .::. 3000 ft.

De minimale waarden voor V zijn (voor elke drukhoogte):

min VI = min VR = 109.8 - I! K

min VI min V > 105
R-

V2 I 10 int 6
m~n + f

Op de berekende waarden van V kunnen nog korrekties bijkomen voor

reduceren en improvement.

De korrektie voor VI tengevolge van een negatieve helling of rugwind

(zie bijlage 17) is niet in het programma opgenomen.
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Roofdstuk 7 Eisen aan en keuze van het type rekenrnachine

In hoofdstuk 5 is het flowdiagram gegeven van de diverse berekeningen

welke uitgevoerd dienen te worden. In hoofdstuk 6 zijn deze berekeningen

uitgewerkt.

Voor de keuze van de rekenrnachine om deze berekeningen uit te voeren,

dienen naast de functionele eisen ook de operationele en de omgevings

eisen betrokken te worden.

7.2 De functionele eisen-------------------------

Deze omvatten de geheugencapaciteit, de rekensnelheid en de nauwkeurig

heidseisen.

Geheugencapaciteit.

Natuurlijk moet er voldoende geheugenruimte Z1Jn om het

programma op te slaan. Maar niet alleen voer het programma

maar ook voor eventuele uitbreidingen (bv brandstofberekeningen

tijdens de vlucht) moet er ruimte zijn.

Voor het startprogramma zijn ongeveer 600 programmalijnen

nodig en 15 dataregisters.

Rekensnelheid.

De rekensnelheid moet zodanig zijn dat de resultaten binnen

een minuut beschikbaar zijn. Dit kan pas achteraf bepaald

worden omclat dit van te voren moeilijk te schatten is.

Wel kan men zeggen dat systemen met "Reverse Polish Notation"

(RPN) sneller zijn dan systemen met een "Algebraic Operating

System" (AOS). Ret laatst genoemde systeem heeft over het

algemeen meer programmastappen nodig en is daardoer langzamer

en neemt meer geheugenruimte in beslag.

Nauwkeurigheid.

Ret programma heeft geen specifieke nauwkeurigheidseisen. Alle

machines met 8 of meer digits voldoen ruim aan de vereiste

nauwkeurigheid.
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Dit zijn de eisen waaraan de computer dient te voldoen uit het oogpunt

van hanteerbaarheid, bedienbaarheid en leesbaarheid.

Klein formaat.

Het apparaat moet meegenomen kunnen worden in de cockpit.

Alleen op luchthavens, waar zich een dienst "Operations tl

van de maatschappij bevindt, kan een minicomputer gebruikt

worden. De resultaten kunnen dan via een radioverbinding

doorgegeven worden.

Batterijvoeding.

Om praktische en organisatorische redenen mag niet van de

boordspanning gebruikt gemaakt worden. Het stroomverbruik

van de machine moet dus laag zijn, wat inhoud dat een LCD

uitlezing de voorkeur verdient boven een LED uitlezing.

De rekenmachine moet een week op een batterijvoeding kunnen

blijven werken.

Permanent geheugen.

Een permanent geheugen is beter dan telkens het progrannna

inlezen met bijvoorbeeld een kaartlezer

Interaktief data invoer en uitvoer.

Voor de bedienbaarheid en om vergissingen te voorkomen is

het nodig dat de machine ook alfa-numeriek geprogrammeerd

kan worden. Verder moet er naar gestreefd worden om het

programma met zo weinig mogelijk toetsaanslagen te laten

werken.

Randapparatuur.

Het moet mogelijk zijn om het programma ep een of andere

manrer in te lezen (lcaartlezer. casetterecorder). Ook een

aansluiting op een printer strekt tot aanbeveling.

De mogelijkheid voor speciale insteekmedules (bv veer

navigatie) is niet per se noodzakelijk.
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Leesbaarheid.

De uitlezing van de calculator dient goed afleesbaar te

zijn bij diverse lichtsterkten. Een LCD uitlezing is goed

leesbaqr in zonlicht maar slecht 1n het donker. Bij een LED

uitlezing is dat omgekeerd.

Deze eisen geven de kondities waaraan de computer moet voldoen om deze

veilig in de cockpit te mogen gebruiken en de condities waarin de

computer behoort te blijven werken.

Over het algemeen geeft de fabrikant hier geen gegevens over en zal

achteraf gekontroleerd moe ten worden of aan de gestelde eisen is voldaan.

Temperatuur.

De calculator moet in een temperatuurgebied kunnen werken

van - 15 tot + 55 °C.

Luchtdruk.

De calculator moet kunnen werken op drukhoogten van - 1000

tot 10000 ft. Verder moet het apparaat veilig zijn bij een

decompressie tot een drukhoogte van 40000 ft.

Trillingen en schokken.

De calculator moet trilling en schokbestendig zijn. De eisen

hiervoor staaan in de DO-160.

EMI en RFI

Elektroniche apparatuur moet voldoen aan de "Electro-Magnetic

Interference" (EMI) en "Radio-Frequency Interference" (RFI)

eisen. Deze eisen zijn beschreven in de DO-160 en de MIL 461/462

standards. Hierin word.en metingen beschreven t. a. v. de

gevoeligheid voor storingen en het uitgestraalde vermogen

van het apparaat zelf.
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In onderstaande tabel zijn een zestal prograrnmeerbare zakrekenmachines

01' een aantal eisen bekeken. Elke calculator heeft een batterijvoeding

en het formaat is bij allen ongeveer 3 x 8 x IS em.

Casio
type TI-58c TI-59 Fx502P HP-34c HP-4Ic HP-67

max. geh. (Bytes) 480 960 410 210 2240 224

notatie AOS AOS AOS RPN RPN RPN

uitlezing LED LED LCD LED LCD LED

perman. geheugen ja nee nee ja ja nee

alfa-numeriek nee nee nee nee ja nee

kaartlezer nee ja cassette nee los Ja

printer los los nee nee los nee

spec. modules ja ja nee nee ja nee

tabel 7.5. I Vergelijking van 6 progranuneerbare calculators

7.6 De HP-4Ic----_._-------

Het is duidelijk dat de HP-4Ic als de beste calculator uit de bus is

gekomen. Alleen al om zijn geheugencapaciteit verdient die de voorkeur.

Prijs van de HP-4Ic zonder randapparatuur: 1850,-

Voor het startprogramma zijn nog twee memory modules nodig: 1135,- /stuk

Na de inleesprocedure heeft het programma maximaal een halve minuut

nodig om alle startgegevens uit te rekenen.

E~ise,n V0@r elektronische appara:tuur in de cockpit.

'llemfl'eratuur.

In de handleiding staan de temperatuurgrenzen:

In bedrij f: 0 tot 45 °c
Bij opslag: - 20 tot 65 °c

Gegevens over trilling- en schokbestendigheid alsmede die over EMI

metingen werden, ondanks de belofte, niet door de fabrikant verstrekt.
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EMI proeven.

Op de afdeling Elektrotechniek van net Nationaal Lucht- en Ruimtevaart

laboratorium in de Noordoost Polder ~s een EMI en RFI onderzoek gedaan

(Memorandum IE - 80 - 024 L).

Zowel op emissie als gevoeligheid voor stoorsignalen is de calculator

getest volgens de MIL Std 461/462 methoden. Ook aan de eisen volgens

de DO-160 wordt voldaan.

De conclusie is dat het vrijwel uitgesloten 1S dat systemen aan boord

van een vliegtuig door de calculator worden gestoord. Ook is de

calculator ongevoelig voor stoorvelden die in de cockpit aanwezig Z1Jn.

Tenslotte nog iets over eventuele uitbreidingen.

Voor het startprogramma van de Boeing 737 zijn 156 registers gebruikt

(dit zijn 1100 Bytes), wat de helft is van de totale capaciteit. Er is

nog ruimte voor twee extra memory modules, waarin programma-s kunnen

komen voor bv de benodigde hoeveelheid brandstof en de nog te vliegen

tijd tijdens de vlucht.

Voor de "inflight diversion long range cruise" waren 18 registers of

126 Bytes nodig.
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Hoofdstuk 8 Het computerprogramma

In bijlage 21 tim 24 is het programma weergegeven. Ret is geschreven

voor een HP - 41c rekenmachine. Deze calculator gebruikt de RPN schrijf

wijze (Reverse Polish Notation). De uitdrukkingen tussen quotes komen

in de uitlezing van het display.

Het programma begint in bijlage 21 met een inleesprocedure en de

berekening van de drukhoogte, baanwind en de maximale EPR.

baanrichting: a
b

"RWY"

baanlengte s "RWY ft" ~0

helling 4> "slope %"

hoogte h "elev ft" ~v
luchtdruk PQNR "QNH mbar"

temperatuur T "OAT e"
wind a .V "wind"w wm

4> ( 13 - 29 - (3 - 19)sign41 )sl s 2UO s s
0 0 0

h h - 27 <. PQNH - 1013 )p v

V V cos (a - a )
w wm w b

V* V - ! Iv Iw w w

s2 = sl + ( 0.7 sl + I.5 ) 10-2 V*
w

T > 24 E1 = 2.37 - 0.0095 T

10 < T < 24 = 2. 14

T < 10 2.2 - 0.0054 T

E2 = 2. I + 0.054

E = min ( E1' E
2

, 2.31 )

gewicht W "TOW ton"
0

jj = windsnelheid V
wm

De magnetische baanrichting o,b wordt met twee cijfers ingelezen.

Qpmerking: de wimd moet ingelezen worden als: iii.jj

iii = magnetische windrichting in graden a
w

in kts (5 kts = 05 )
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In bij lage 22 worden eerst nog enige geta11en (a, B en y) uitgerekend om

de rekentijd bij de gewichtsbepaling korter te maken:

h > 0 voor de bepaling van W en W
p_ g c

a = h ( 5 h - 167 ) + 4050
p p

S = h ( 7 h - 151 ) + 3225p p

Y = I( 288/(273 + T) ) - 1

Voor elke klepstand wordt nu routine "01" uitgevoerd, totdat W < W .
o - max

De klepstand en de drie klepcoefficienten zijn als voIgt aangegeven in

een getal:

kk.11lmmmnnn

kk = klepstand f

111 k lepcoefficient Fg
nmnn " Fc
nnn

"
F

v

lbl 02 bepaling min (W , W )
g c

W4 < 53 met de bleeds aan

W4 < 54.5 met de bleeds uit

W W4
(1. 062 + F )

c c

s5 s2 (0.9 + F )g

WI = (25.2/E- 17.52) .,85 + 2.8

W2 h (16 h - 28 (W + 10»/1000 + WI
P p 1

W = W2 + (0.55 W2 + 17) Yg

W < 60
g-

vlag 2 wordt gezet als W < min (W , W )
0- g c
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In bijlage 23 staan lbl 20 en lbl 30 respektievelijk de reducering

en de improvement.

lbl 20 Reduceren.

Deze procedure begint met twee vragen die eerst beantwoord moeten worden:

- "water no = 0". Als een ander getal dan "0" ingelezen wordt mag er

niet gereduceerd worden.

- "reduce 7" Het komt vaak voor dat de piloot mag reduceren, maar

dit om een of andere reden niet wil. Als er een "0"

ingelezen wordt, vindt er geen reduceren plaats.

Tenslotte wordt er niet gereduceerd als:

- de kleppen # 1
0 zijn

- E. < E
m~n

- T < - 15 °c

E .
m~n

0.014 h + 1.88
P

E. >1.91
m~n -

indien T > 35 dan wordt T = 34

6Eg 3 (Wg - Wo) + 0.27 T - 8.8 - 1.4 int ;5
6E 2.2 (W - W ) - 1.4

c c 0

6E min (6E , 6E )
g c

o < 6E < 14

E = E - 6E/I00
r

E > E .
r - tn~n

indien 6E > 8 dan worden V] en VR vermeerderd met 1 kt (vlag 0)

lbl 30 improvement

W W - W
gc g c



klepstand 10 W < 0.14 (W - 10)gc - g

6..W = W (14 - int cos(f - 2) - 2 int cos (f - 25))/33
c gc

6..v1 = (sign (/iW - I) + 1)(Aw - 1) + 3 6..Wc c c

D..V
1

< 10

D..V
R

= D..V
2

= D..V
I

+ D..W
c

D..V > I (6..W > 0.3)
c-

klepstand = 10 eerst komt de indicatie "tire lim"

> 2

W < 14 W - 2.2
gc - g

(W2 - 27 W )gc gc

(l:lw > 0.8)c-

exp«D..W + 0.2)/1.2)
c

l:lW
c

l:lV

D..V
I

D..V
I

< 18

D..V =
R

D..V
2

W > W
o c

"no t/o" (lbl 50)

In bijlage 24 tenslotte staan de berekeningen voor de snelheden,

de uitleesprocedure en de bepaling van het maximaal startgewicht indien

W > W
o max

lbl 40 berekening VI' VR en V2

V2 = 21.8 /wo - 3 - Fv

V2 .:: 110 + int t
korrektie voor V2 voor improvement

K int «T + 5 h - 13)/10)p

K > I
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v = 23 Iw - 19.1 - F + int !K
I 0 v

VI > 109.8 - %K

V
1

> lOS

Korrektie voor V
1

voor improvement.

Geen korrektie voor negatieve helling of wind.

VR = V1 + 1 (3 - sign (f - 6))2

V > 109.8 3--KR- 2

V > lOSR-

Korrektie voor VR voor improvement en reduceren.

lbl out (uitlezing)

"EPR ="

bij reduceren :"RED EPR"

bij bleebs uit "bleeds off"

bij improvement "impr climb"

"PA =" (ft)

"V =" (kts)
I

"V =" (kts)
R

"V =" (kts)2

"flaps ="

lbl 50 indien het vliegtuig te zwaar is.

"no TID"

"W =" (ton)max

goto 40



- 62 -

De lbl' s "TOW' en "OUT" zijn door middel van de "ASN"toets aan een

toets toegewezen. Als dan op "TOW" gedrukt wordt~ kan een ander

vliegtuiggewicht ingevoerd worden. De andere omstandigheden blijven

dan hetzelfde. Als op "OUT" gedrukt wordt, dan komen de resultaten nog

eens in het display.

Tot slot drie berekeningen om hat programma te kontroleren.

gegevens normale baan korte baan hoge, warme baan

RWY 02 27 18

RWY ft 9000 5000 30000

slope % ~ ~

elev ft - 100 2000 4000

QNH mbar 1000 1020 1000

OAT 15 30 40

wind 45.10 300.05 200.10

TOW 51 55 55

no water 0

reduce?

tire lim X

output

no T/O X

W 44.39max

EPR 2. II 2. 12 2.02

red EPR 2.01

bleeds off X X

impr climb X

PA 251 181 1 4351

VI 146 117 171

VR 148 118 177

V2 153 124 179

flaps 1 25

rekentijd (sec) 7 + 6 30 15
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Hoofdstuk 9 De nauwkeurigheid van de berekeningen

In de bijlagen Z1Jn een aantal tabellen weergegeven waar berekende en

afgelezen waarden van gevonden benaderingsformules naast elkaar staan.

Dit zegt nog niet alles over de totale nauwkeurigheid van de berekeningen.

Met de volgende fouten moet rekening worden gehouden:

- systematische fout van degene die de grafieken afgelezen heeft (in dit

geval de auteur). Een betruowbaarder afgelezen tabel kan verkregen

worden door meerdere personen de grafieken af te laten lezen. Omdat dit

1n de praktijk moeilijk te verwezelijken was, 1S dit achterwege gelaten.

- de fout die per benadering gemaakt wordt. In hoofdstuk 6 is aangetoond

dat de maximale fout ligt in de orde grootte van de afleesnauwkeurigheid

van de grafieken cq de afrondnauwkeurigheid van de tabellen.

- foutenvoortplanting. Als er meerdere berekeningen na elkaar gedaan

worden wat is dan de totale fout?

Over de eerste twee punten valt niet veel meer te zeggen. Om iets meer

te weten te komen over het derde punt, is een onder?oekje gedaan.

Uitgangspunt hierbij waren de grafieken van bijlage 3 (bepaling van W ).g
Hier worden nl de meeste benaderingen na elkaar uitgevoerd (6 grafieken).

Met 5 verschillende startcondities is door een aantal proefpersonen het

maximale baangewicht W berekend. Deze condities staan in bijlage 25
g

waarin tevens een voorbeeld is gegeven dat in bijlage 3 ingetekend staat.

De berekening van W werd gedaan door:
g

- de zakrekenmachine volgens de benaderingsformules

- een 20-tal TH studenten

- een 8-tal Boeing 737 piloten.

Aan de studenten werd eerst de hedoeling uitgelegd aan de hand van het

voorbeeld. Het gebruik van grafieken mag bij hen bekend verondersteld

werden,.

Indien iemand vaak grote afwijkingen van het gemiddelde (meer dan 2 ton)

in zijn uitkomsten had, dan deden Z1Jn resultaten niet meer mee. Als dat

bij I of 2 berekeningen het geval was, dan werd de desbetreffende persoon

gevraagd deze berekeningen nog eens over te doen.

De gemiddelde tijd die zij nodig hadden voor alle 5 de opgaven was een

half uur. Over het algemeen werd het werk vervelend genoemd,: men werd

er "tureluurs" van.
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De piloten hadden geen uitleg nodig. Al hun berekeningen zijn opgetekend.

Enkele van hen hebben de opgaven onder operationele omstandigheden in

de cockpit gemaakt.

In tabel 9.1 zijn de gemiddelde van aile berekeningen weergegeven,

alsmede de berekening van de zakrekenmachine. De afzonderlijke resultaten

staan in bijlage 26.

52.44 ton

2 44.66

3 50. 12

4 36.53

5 47.33

serie rekenmachine studenten piloten

gemiddeld spreiding gemiddeld spreiding

52.50 0.22 53.06 0.49

44.82 0.27 44.33 0.38

49.74 0.28 49.83 0.55

37.34 0.25 37.00 0.60

47.33 0.35 47.09 0.34

tabe19.1 Resultaten van het nauwkeurigheidsonderzoek

De spreiding in de waarnemingen door de piloten is groter dan bij de

studenten. Dit komt omdat er minder deelnemers waren. Toch geeft het

resultaat wei te denken: een verschil van 1.5 ton komt twee maal voor,

nog afgezien van een berekening in de derde serie, die er helemaal

buiten viele Deze laatste waarde is bij de berekening van het gemiddelde

en de spreiding niet meegenomen.

Gezien tabel 9.1 en bijlage 26 mogen we stellen dat de benadering door

de zakrekenmachine Lo. V. de berekening met de hand goed is.

Hier komt nog bij dat de grafieken die in de praktijk gebruikt worden

(A-5 formaat), de helft kleiner zijn dan die welke voor het onderzoek

gebl'".uikt ziJn (A-4 f0mnaa,t).

Bij de berekening van andere groothed.en worden minder grafieken en/of

tabellen gebruikt. De totale fout in de benadering zal dan ook kleiner

worden dan in voorgaand onderzoek.
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Conclusies en aanbevelingen

Uit een vergelijking van berekende en afgelezen grafiekwaarden uit de

AOM blijkt dat de grafieken benaderd kunnen worden door een gegeven

eerste orde verband en een regressiemethode.

Dit geldt ook voor de tabellen uit de AOM.

-Ret programma, dat gemaakt is met de gevonden formules, voldoet als

gewichtsbepaling voor de startvoorbereiding van de Boeing-737 200 AnV

met JT8D-15 motoren. Ook de startsnelheden die hierin berekend worden

zijn voldoende nauwkeurig.

- De nauwkeurigheid van de berekeningen door de calculator is beter dan

de berekeningen op de conventionele manier.

Er is ruimte voor uitbreidingen wat betreft geheugenruimte in de

rekenmachine. Deze kan gebruikt worden voor bv berekening van de

obstacle clearance, korrektie voor slush en anti-skid inoperativ,

invloed van banden en anti-ice.

Ook zijn uitbreidingen mogelijk voor berekeningen tijdens de vlucht

zoals bv de benodigde hoeveelheid brandstof.

Een nadeel van deze uitbreidingen is, dat deze meer invoergegevens

vereisen die iedere keer ingetikt moeten worden.

- Ook is een uitbreiding mogelijk voor een Boeing-737 200 AnV met

JT8D-17 motoren. Riervoor hoeft aIleen de tabel voor de maximale EPR

aangepast te worden.

- Automatische invoer van g.egevens ~s mogelijk met de leespen 82153A.

de gegevens moeten dan weI in een streepcode beschikbaar zijn.

- Een printuitvoer van de resultaten is mogelijk.

- De HP-4Jc ~s, wat betreft EMI specificaties, toegelaten in de cockpit.



- 66 -

- Het flowdiagram van het programma is erop gebaseerd dat een zo klein

mogelijke klepstand gekozen wordt. Indien op een ander uitgangspunt

de nadrukgelegd wordt, moet het flolvdiagram veranderd worden.

De resultaten van de benaderingen van grafieken en tabellen blijven

uiteraard weI geldig.

- Het maximale startgewicht kan altijd berekend worden. Op de vraag van

de calculator 'TOW ton" moet dan het maximaal toegelaten gewicht

ingetikt worden.

- De tabellen en grafieken voor obstacle clearance, flightplanning,

cruise en landing zijn nog niet benaderd. Dit zou een opdracht

kunnen zijn voor een vervolgstage of afstudeerwerk.

Ook een benadering van de AFM en de vergelijking van de AFM met

de AOM moet nog onderzocht worden.

- In dit verslag is een summier onderzoek gedaan naar de nauwkeurig

heid van berekeningen op de conventionele manier. Gezien de grote

spreiding in de resultaten lijkt een diepergaand onderzoek ook hier

op zijn plaats.

- Gezien de ontwikkeling van zakrekenmachines de laatste jaren ligt

het in de verwachting dat deze apparatuur goedkoper en uitgebreider

toegepast gaat worden. Al de gegevens en berekeningen uit de AOM of

de AFM zouden dan in een kleine ROM module gestopt kunnen worden.
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Nomenclatuur

a versnelling van het vliegtuig V
j

beslissingssnelheid

Cl draagkrachtcoefficient V
R : rotatie snelheid

E : maximale stuwkracht (EPR) V2 klimsnelheid=
E = gereduceerde stuwkracht

r VLO= loskom snelheid
f klepstand

V = overtrek snelheid
F klepcoeff. voor het klimgewicht s

c V : baanwind
F = II II het baangewicht w

g
F :

II II
V de snelheden Wb max. gewicht voor de banden

h drukhoogte W de klimp c II

P = luchtdruk W de baan=g II

S aanlooplengte
g W = vliegtuiggewicht

0
S vleugeloppervlak W (W , W )m~n

T
max g c

temperatuur

a. invalshoek

y vliegbaanhoek

<I> : klim- of baanhoek

Afkortingen

AFM = aircraft flight manual

AOM '" aircraft operating manual

BCAR: British civil airworthiness requirements

BFL balanced field length

EPR = engine pressure ratio

FAR federal aviation regulations

ISA : international standard atmosphere

OAT'" outsiGl,e air tempera.ture

QNH : code aanduiding voor luchtdruk op zeeniveau

RLD rijks luchtvaart dienst

ZFW zero fuel weight
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Lijst van bijlage

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I I

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

tabel uit AOM en berekende tabel veor de max. EPR

max. EPR grafisch uitgezet

grafieken veer W uit de AOM
g

afgelezen waarden voor s I ' s2 en s3
afgelezen en berekende waarden voer WI

" " " W2

" " - " W
3 = W

g
grafieken voor W uit de ADMc
afgelezen en berekende waarden veor W

4

" " " Wc
tabellen uit de ADM voor reduceren

berekende tabellen voor reduceren

grafieken voor improvement uit de ADM

afgelezen en berekende waarden voor 6v (f>l) en voor 6Wcl (f=l)

" " " Wb (f=l)

" " " 6Wc2 en 6V (f=l)

tabel uit de ADM voor de snelheden

berekende tabel voor de snelheden

invloed van T en h op V grafisch weergegeven
p

vereenvoudigde weergave van bijlage 19

programma voor de startberekening voor de HP-4Ic

"
"
"

gegeevens voor lle,t nauWlkeurigheidsond:erzoek

resultaten van hat nauwkeurigheidsonderzoek



Berekening max. E. P. R.

. 0
TIne

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
hpin ft

-1000 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 1.99 1.94 1.90~

S. L. 2. 10 2. 10 2.10 2. 10 2. 10 2. 10 2. 10 2.10 2. 10 2.10 2.10 2. 09 2. 04 1.99 1.94 1. 90~

1000 2. 16 2. 16 2. 16 2. 16 2. 16 2. 16 2. 16 2. 14 002. 13 2. 09 2. 04. 1.99 1. 94 1. 90~

2000 2.212.212.212.212.212.202.172.142.142.1402.092.04 1.99 1.94 1.90~

3000 2.27 2.27 2.27 [-2sl 2.23 12. 201 2. 17 2. 14 2. 14 2. 14 8 2. 09 2. 04 1. 99 1. 94 1. 90~

4000 2.31@2.2812.2512.23 ~2.17 2.142.142.1402.092.041.991.94 1.90@

Tabel uit de ADM voor de maximale EPR

EPR BLEE:D CORRECTIONS

fAAX TAKEOFF EPR ENGINE 8LEEDS FOR A!C OFF +.03
ENGINE N<TI-ICE 01 ZERO

~NE ANTI-ICE Otl SHADED AREA -.03
o TO (,Q 1::10'1'5 ENGINE BLEEDS FOR Ale ON GRAVEL PROTECT O~ t---:-:o.i-

I--

~:65 TO -13 -4 5 14 23 32 41 50 59 68 i7 86 e-2..~ 104 113 122 ;31OA'l' ----. -20 ----.:-
45·c -54 TO -25 -20 -15 -10 -5 o 5 10 15 25 30 35 40 50 5 :'

-1000 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2. OS 2.04 1.9'J t-L .2...4. 1.90 1. 84
2.10 -- --r-o--:-- ----

~.10 1.9') ~. 84S.L. 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.09 2.04 1. 34 1 :-'4-
~~~ 2.16 --2-:-Tt, '2:16 '2.16. 2.16 -U6

'
2.'f6 2:14 '2:13 ~-:TI 2.13 2. :)9 2.04 1.99 1.9.. 1.90 '"1.8 ·1

~'21 2.-2"1 1.':19 1.9·1
--:-'-2000 2.21 2.21 2.21 2.20 2.17 2.14 2.14 2.14 2.12 2.09 2.04 1. ,,;) rL.!.'_~

2.27 2.1-'1 1.99 1. '),1 ---3000 2.27 2.27 2.26 2.23 2.21 2.17 2.14 2.14 2.12 2.09 2.04 1.90 J.:_!L~
3856 , 2.31 • 2.30 2.28 2.26 2.23 2.21 2.17 2.14 12 .10: 2.14~-2 2.09 2.04 1.99 J..c)~ 1.90 1.84

ABOVE

0-
f-'.
L.

I-'
III

QQ
(1)
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TAKEOFF

PERFORMANCE

DDJ/!:.t'/·J& Z!~U
OPERATIONS f\I.,.'.NUAL

-Bij lage 3

/\ :'-i ~i'l
,L...• ~....... 'w'

)\

80

I
i

I:) i~

§50 ...
l-
X
I:)

w
45 ?=

~
0
a:
I:)

l-

i ~
40 ::l t.:A

/
X
l-
I:)
Z
W
..J

35 5
w
l.L

STANDARD TIRES ONLY

REDUCe F.L. LIMIT BY 450 KG WHEN US,NG
GRAVEL PROHCT ON CH,WLl AT GROSS WEIGHTS
ABOVE 45360 KG

TAKEOFF WITH FLAPS 1 on ~ IS NOT
PERMIl TED ON c,RAvn

"""+'; ,. ,..--,. I ,, I !. i·· i·· !!
._.\-- .J.. ..- ) .. f·+ ·1· ,I
Ii: :. ;.. ! I

: I' , "

1i-it.........~...................-..L-.ooJ...............IIiiIIIIoO!-io...........30
60 QAT °c

_2O""""-++"0-2+,,10- 4+"I>-e·'0"""""8'O·,""'ci·0~1kl"-OA T 0 F
o 2 4 6 B
PRESSURE ALTITUDE

1000 FT

DOWN
jiioii.....iiiIiii~~......Aiio+......,;.....iol.o:I~.... -2
3 4 5 6 7 8 9 10 11

HELD LENGTH AVAILABLE 1000 FT

USE THE SMALLER LIMIT MA}t.

48-1
PAGE 44

737 -K06D
Mar 13/80

" .



Bijlage 4

Invloed van de baanhelling

afgelezen waarden zijn gelijk aan de berekende waarden

5 (1000 it) 4 5 6 7 8 9 10
0

51 ( l' = 2%) 3.7 4.6 5. 5 6.4 7.3 8. 2 9. 1

51 ( l' =-2%) 4.2 5. 3 6.5 7.6 8. 8 10. 0

Invloed van de baanwind

51 4 5 6 7 8 9

• = 40)52 (V = 20 of V 4.9 6. 0 7. 1 8. 3 9.4 10. 6
w w

52 (V· = -22, 5 of V = -15) 3. 1 3. 9 4.7 5.6 6.4 7 . 3
w w
-2

k (10 ) 4.2 5. 0 5. 7 6. 3 7.0 7 . 6

Invloed van de klepstand

52
Afgelezen waarden 53 voor de volgende klepstanden

1 2 5 10 15 25

4 3. 6 3.8 4 4.2 4.4 4.6

5 4.5 4.8 5 5. 3 5. 6 5.8

6 5.4 5. 7 6 6.4 6. 7 6. 9

7 6. 3 6. 7 7 7.4 7 . 8 8. 1

8 7 . 2 7 . 6 8 8. 5 8.9 9. 3

9 8. 1 8. 6 9 9. 6 10.0 10.4



Bijlage 5

Afgelezen grafiekwaarden WI (in ton) voor de gecorrigeerde baanlengte 55

EPR 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 85 40.2 43.7 47.0 50. 0 52.9 55.7 58.4

1. 90 41. 3 45. 1 48.4 51. 5 54.4 57.2 59.9

1. 95 37. 9 42.5 46.4 49.8 52.9 55.9 58.7 61. 4

2.00 38.8 43.5 47.4 50.9 54. 1 57.2 60.1 63.0

2.05 39.8 44.5 48.5 52. 0 55.3 58.5 61. 5 64.5

2.10 40.7 45.5 49.4 53. 1 56. 5 59.7 62.8 65.9

2. 15 41. 6 46.4 50.5 54.2, 57.6 61. 0 64.2 67.3

2.20 42.4 47.2 51. 4 55.3 58.8 62.4 65.7

2.25 43.3 48.3 52.6 56.4 60.0 63.5 66.9

2.30 44.2 49.3 53.5 57.4 61. 1 64.7 68.0

Berekende waarden (in ton)

EPR 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 85 40. 3 43.8 47.1 ([~~@ 55.8 58.4

1. 90 41. 3 45.0 48.4 51. 5 54.4 57. 3 59.9

1. 95 cgy 142.3] 146.11 ~ 52.8 55.8 58.7 61. 4

2. 00 @ 143. 31 147.21 150.71 54. 0 57.2 60.1 62.9

2. 05 39.9 144.31 148.31 51. 9 55. 3 58.5 61. 5 64.4

2.10 40.8 145.31 49.3 53. 1 56.5 59.8 62.9 65. 8

2. 15 41. 7 146.21 50.4 54.2 @ 61. 1 64.2 67.2

2.20 42.5 47.2 51. 4 55. 3 @ 62.4 65.6

2.25 43.4 148.11 52.5 56.5 @ 63.6 66.9

2.30 44.2 149.11 53.5 @ 8@@



Afgelezen waarden W
2

voor drukhoogte h p (in 1000 £1)

W 0 1 2 3 4 5 6 7 81

68 68 65.8 63.8 61. 7 59.6 57. 5 55.6 53. 6 51. 7

66 66 63.9 61. 8 59.7 57. 7 55.7 53.7 51. 8 49.8

64 64 62.0 60. 0 58. 0 56.0 54. 0 52. 1 50.2 48.4

62 62 60.0 58. 0 56. 1 54.2 52.2 50.4 48.6 46.8

60 60 58.0 56.2 54. 3 52.4 50.6 48.8 47. 1 45. 5

58 58 56. 1 54.2 52.4 50.6 48.7 47. 1 45.5 43.9

56 56 54.2 52. 3 50.5 48.6 46.9 45.3 43.7 42.2

54 54 52.2 50.4 48.6 46.9 45.2 43.7 42. 1 40.7

52 52 50. 3 48.6 46.9 45.2 43.7 42.2 40. 7 39.4

50 50 48.4 46.8 45. 1 42.5 42. 1 40.3 39.3 38. 0

48 48 46.5 45.0 43.4 41. 9 40.4 39.0 37. 6 36. 3

46 46 44.5 43.0 41. 5 40. 1 38. 7 37.4 36. 1 34.9

44 44 42.5 41. 1 39.7 38. 3 36.9 35.7 34.5 33.3

42 42 40.5 39. 1 37.7 36.3 35.0 33.7 32.5 31.4

40 40 38.6 37.2 35. 9 34.5 33.3 32.2 31. 1

38 38 36. 1 35.3 34. 0 32.7 31. 5 30.5

Berekende waarden W
2

(in ton) voor druk hoogte h
p

-
2 3 4 5 6 7 8

65.8 63.7 61. 6 @ 57. 5 55. 5 53.5 [G]

63.9 61. 8 59.8 57.7 55.8 53.8 51. 9 @
61. 9 59.9 57.9 56.0 54. 0 52. 1 50 .. 3 48.4

60. 0 58.0 56. 1 54.2 52. 3 50. 5 48.7 46.9

58. 1 56. r 54.3 52.4 50.6 48.8 47. 1 \45.31

56. 1 54.3 52.4 50.6 @ 47.1 45.4 43.8

54.2 52.4 50. 6 @@@ 43.8 42.2

52.2 50.5 ~ €]) @ 43.8 42.2 40.7

50. 3 48.6 46.9 45.3 43.7 42.2 40.6 ~

48.3 46.7 45,1 43.5 42. 0 ~0-~-5] 139. 01 13_2_·]

46.4 [44.] 43.3 41. 8 40.3 ~~ 137. 41 l~_~:Q]

p7.21 135.8] [3ij]
b;I

44.4 42.9 41.4 I 40. 0 38.6
t-o.

L ..

t-'

42.5 41. 0 39.6 38.2 36.8 [3"5.]] 134. 21 132. 91
llJ

OQ

ro

40.6 39.2 37.8 36.4 35. 1 33.8 32.6 31. 4 0'>

38.6 37.3 35.9 @ 33.4 32. 2 31. 0

36.7 35.4 34. 1 @@ 30.5



Afgelezen grafiekwaarden W
3

voor de ternperatuur

° 0° 20° 40° 60°W -202

54 55.3 53.6 52. 1 50.6

52 55. 0 53. 3 51. 6 50. 0 48.6

50 53. 0 51. 3 49.6 48. 1 46.7

48 50.8 49.2 47.7 46.2 44.8

46 58.7 47. 1 45.7 44.3 43.0

44 46.6 45. 1 43.6 42.3 41. 0

42 44.6 43. 1 41. 7 40.4 39.2

40 42.5 41. 0 39.6 38.3 37.2

38 40.4 39.0 37.7 36. 5 35.4

36 38.2 37. 0 35.7 34.6 33.4

34 36.3 35.0 33.7 32.5 31. 4

32 34. 1 32.9 31. 7 30.7

Berekende waarden W
3

(ton) voor de ternperatuur

W
2

_200 0° 20° 40° 60°

54 55.3 53. 6 52. 1 50.7

52 55. 1 53.2 51. 6 50. 1 @
50 53.0 51. 2 49.6 48.2 @
48 50.9 49.2 47.6 46.2 @
46 48.8 47.1 45.6 44.3 43.0

44 €§) 45. 1 43.6 42.3 41. 1

42 44.7 43. 1 41. 7 40.4 39.2

40 42.6 41. 1 39.7 38.4 37. 3

38 40.5 39.0 37.7 36.5 35.3

36 @ 37. 0 35.7 34.5 33.4

34 36.4 35. 0 33.7 32.5 31. 5

32 @ 32.9 31. 7 30.6

Bijlage 7
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TAKEOFF ~
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)

60

55 .-

~
:ll:

8 50-

35

251510 5 2 1
. FLAP POSITION

NOTE:

1. FOR WING ANTI·ICE ON, REDUCE CLIMB
LIMIT BY 2500 KG -- DO NOT USE All WITH OAT
ABOVE 100 C (500 Fl

2 GRAVEL PROTECT ON-DO NOT APPLY -.01
EPR CORRECTION TO DETERMINE CLIM8 LIMIT
GROSS WEIGHT
GRAVEL PROTECT ANTI·ICE - REDUCE CLIMB
LIMIT GROSS WEIGHT BY 600 KG

3. STRUCTURAL WEIGHT LIMITS MUST BE OBSERVEO

o 2 4 6 8 10
PRESSURE ALTITUDE

1000 FT

)

EPR BLEED CORRECTIONS

MAX TAKEOff EPR ENGINE BLEEDS FOR AIC OFF +.03
ENGINE ,'..NTI-ICE O~l ZERO
ENGINE ANTI-rCE ON SHADED AREA -.03

o TO 60 t:;10TS ENGINE BLEEDS FOR Ale ON GRAVEL PROTECT ON -.01

lor 1-65 TO -13 -4 5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 131
OAT,oCI_54 TO -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 SO 5<;

-1:000 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 1. 99 1. 94 1.90 1. 84
S. L. 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.09 2.04 1. 99 1.94 1.90 1. 84
1000 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.'16 2.14 2.13 Z.13 2.13 2.09 2.04 1.99 1. 94 1.90 1. 84
2000 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.20 2.17 2.14 2.14 2.14 2.12 2.09 2.04 1.99 1. 94 1.90 1.84
3000 2.27 2.27 2.27 2.26 2.23 2.21 2.17 2.14 2.14 2.14 2.12 2.09 2.04 1.99 1.94 1. 90 1.84

3856 , 2.31 . 2.30 2.28 2.26 2.23 2.21 2.17 2.14 2.14 2.14 2.12 2.09 2.04 1. 99 1.94 1.90 1.84
AB0VE

-

GROSS WEIGHT AT BRAKE RELEASE

737-K06D 46-1

... .



Bijlage 9

Afgelezen grafiekwaarden W
4

(in ton) voor drukhoogten h
p

(1000 ft)

EPR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 85 42.7 41. 2 39.7 38.3 36.8 35.3 34.0 32. 6 31. 3 30. 1

1. 90 44.8 43.0 41. 4 39.9 38.4 37.0 35.6 34.3 32.9 31. 7

1. 95 46.8 45. 0 43.3 41. 7 40.1 38.7 37.3 35.9 34.5 33. 1

2. 00 48.8 46.9 45.0 43.3 41. 7 40.2 38.7 37.3 35. 9 34.5

2.05 50.9 49.0 47.2 45.4 43.7 42. 1 40.6 39.1 37.7 36.2

2.10 50.8 48.9 47.2 45.5 43.9 42.3 40.7 39. 3 37.8

2. 15 52. 8 50.8 49. 0 47.2 45.5 43.8 42.2 40. 6 39. 0

2.20 52.6 50.6 48.7 47. 0 45.3 43.7 42. 0 40.5

2.25 52.6 50.5 48. 6 46.8 45. 1 43.5 41. 8

2.30 54.4 52.4 50.4 48.6 46.8 45.2 43.6

Berekende waarden W
4

(in ton) voor drukhoogten h
p

(1000 ft)

EPR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 85 42.7 41. 1 39.6 ~ 36. 7 35.3 34.0 32.7 0@
1. 90 44.7 43.1 41. 5 39.9 38.4 37.0 35.6 34.3 33. 0 31. 8

1. 95 46.7 45.0 43.3 41. 7 40.2 .38.7 37.2 35.8 34.5 33. 2

2.00 48.8 47.0 @Q>@@@ 37.4 36. 0 Q0
2. 05 50. 8 48.9 47.1 45.3 43.6 42.0 40.5 39.0 137.51 36. 2

2.10 50.8 48.9 47.1 45.4 143.71 142.11 140.51 139. 11 37.7

2. 15 52.8 50.8 48.9 47. 1 45.4 43.7 42. 1 40.6 39. 1

2.20 52.7 50.7 48.8 47. 0 45.3 43.7 42.1 40.6

2.25 52.5 50. 6 48.7 46.9 45.2 43.6 @
2.30 54.3 52.3 50.4 48.5 46.8 45.1 43. 6



Afgelezen waarden veer W veer de klepstanden
e

Bijlage 10

W
4

1 2 5 10 15 25

36 38.2 36.9 36.0 33. 8 32.2 30. 8

38 40.3 38. 9 38.0 35.5 33.8 32.3

40 42.2 41. 0 40.0 37. 3 35.5 33.8

42 44.6 43. 0 42.0 39.2 37.4 35.7

44 46.7 45. 1 44. 0 41. 1 39.2 37.4

46 48.9 47. 1 46.0 43. 1 41. 1 39.2

48 51. 0 49. 1 48. 0 45.0 42.9 41. 1

50 53. 1 51. 2 50.0 46.9 44.7 42.7

52 55.2 53.2 52.0 48.8 46.5 44.5

Berekende waarden veer W
e

w- I 2 5 10 15 25
4

36 38.2 36. 9 36. 0 33.7 32. 1 3 O. 7

38 40.4 38.9 38.0 35.6 33.9 32.4

40 €Y 41. 0 40.0 37.4 @ @
42 44.6 43.0 42.0 39.3 37.5 35.8

44 46.7 45. 1 44. 0 41. 2 39.2 37. 5

46 48.9 47. I 46.0 43. 1 41. 0 39.2

48 51. 0 49.2 48.0 44.9 42.8 W
50 53. 1 51. 2 50.0 46.8 44. 6 42.6

52 55.2 53.2 52. 0 49.7 46.4 ~



bijlage II

~": .. '~~'.... ~

,t;: ':;,,' .;". .~.. .t-......

.....----------_._----------

I II! I•

~BASE[j eN THE FLAP 5<:TTING AND S:"EE;l

CON"FIGURATJO~~ us?::) FOR TAKEOfF ~

NOT'~' iNCREASE VI AM) VR E'Y 1 n;()'[

\iHLN 1:1-'" RF,lJLi':TIO_1l I~ .08 OH. :;R[ATE~~.

IF PERFO?M;,J-lCE: IS AFFECT:cD EY ~~INIMU:'; CO:-lTi<.OL

SPL!~:J ('11 iN S~~ADEG AREA', FIND 'J."·h~: L:IGr.'I'EST
WS;.Gi-iT ~HICii 1 S UNt.! PIX'Ti:D BY Kli\ IF:Cl·1 cnt'!'I'I~nL

~d'>C:':O A.:...~iJ LISE TH! S 'fl) CG!o1.~'UTC ALLowr...BLE r':PR
PJ~D~i(';'i r8~-J.

7:3:'·KCb,b,
rv:ay ISOS



Bijlage 12

Berekende waarden voor 6E voor drukhoogten groter dan 2000 ft

i~ -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 ~34
go

0, 5 [QJ OJ ~ I()l 1 1 t":\
LQJ 0

1,0 CD [!J OJ 1 2 CD 3 3

1,5 CD 0 IT] 2 1 2 3 4 4 ®
2, 0 (1) 0 G) [1] G) 2 4 5 6 6 6

'--/

2,5 1 CD 4 rn G) 4 5 6 7 CL 8

3. 0 2 4 5 IT] 5 5 7 8 9 9 9

3,5 [}] 5 6 6 6 7 8 @] 10 l!] 11

4,0 8J 6 6 7 [2] 8 10 11 12 ~ ~
4,5 IT] 0 7 [I] ~ 10 11 ~ 13 lU. 14

5, 0 6 '7 8 W rn [!] 13 14 14 14 14

tQ F'
5,5 7 8 9 ~ 13 14 14 14 14 14

6, 0 8 9 10 [!] rn 14 14 14 14 14 14

6, 5 9 10 11 ~ rn 14 14 14 14 14 14

7,0 10 11 12 [] i] 14 14 14 14 14 14

7 , 5 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14

> 8 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Berekende waarden voor 6E voor drukhoogten kleiner dan 2000 ft

0, 5 1

1, 0 1 2

1, 5 1 1 [I] 4

2, 0 1 3 3 4 5

2, 5 1 3 4 4 5 7

3, 0 [Q] 0 3 4 6 6 7 8

3, 5 [Q] 2 3 4 6 7 7 8 10

4, 0 1 2 3 5 6 7 9 9 10 11

4,5 1 2 3 5 6 7 9 10 10 [!] 13

5, 0 2 0 5 6 0 9 10 12 12 _ 13 14

5,5 4 5 6 8 9 [Q] 12 13 13 14 14

6, 0 5 G) 8 9 11 12 13 14 14 14 14

6, 5 7 8 9 11 12 13 14 14 14 14 14

7,0 8 ~ 11 12 14 14 14 14 14 14 14

7,5 10 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14

> 8 11 13 (8) 14 14 14 14 14 14 14 14



bijlage 13

IMPROVED CllMSi

PER FORMANCE ;
aIQiiJ!¥ 5Z,-"""z'l1

E:!'L:;E-7Af& 'll~'l7
OPERATIONS MANUAL

l •

NORMAL TAKE-oFF
: SPEED INCREASE KTS·

.V1 VR V2

1
12

1

12
11 11
10 10
9 9

- 8 . 8
L 7 7

l
l~ ;

!l!

o 3
~

8
o...

I-
~ I- 2
ro2
~w
-";
...Jib
U>

o
a::
Do
~

~....""g.... ,••J<........",,==........ FLAP POSITION 2,5.10, is, 25 ...---....----------:'):'1
t CLH~B WEIGHT trv1PROVErl'~ENT

FIELD LENGTH LIMIT)
•......... : , ,'" 'r-'

8
1000 KG

o.ft'--....,........_~.~o.o....r.-,.Io-"""""-"I ......
o 2 4 6

(FIELD LIMIT WT) MINUS (CLIMB LIMIT WT)

16

1210
1000 KG

2. INCREASE TIRE SPEED LIMIT WT BY
4500 KG FOR 210 MPH TIRES.

3. INCREASE TIRE SPEED LIMIT WT BY 10900 KG
FOR 225 MPH TIRES.

1. USE SMALLER OF IMPROVED CLIMB WT. (FIELD
LENGTH LIMITS) OR (TI RE SPEED LIMITS}.

2 4 6 8 10 12 14
(TIRE SPEED LIMIT WT) MINUS

(CLIMB LIMIT WT) 1000 KG

NORMAL TAKE-oFF
CLIMB WEIGHT IMPROVEMENT SPEED INCREASE

(TIRE SPEED LIMITS) KTS.
"~"'T'-;"":'''::'-T--':''-T'''''''i'''':''--''-'''-~'~-'--"""'-"V1 VR V2

..~.:.L.~ .. ~..:.~:~.~:L\~~ ~~;o~."rJP ~ SOt!'~1~irs. : .: .;, ~\1' A:',

"::.:J:.~~ :L~:~:: t.: .. :.,-~ .. ..' ._: .. :.~:_:.: ~E~ .... 10 ~o ~o
" '. ': • :. MAX·WT·DIFFEflENCE·. 6 6

.. :... : : ; ." :.;.. ALLOWABLe FOR" 6
...L ..j __ .;. __;_.i;.. ~ .. ~....;rH~E.Uf,-'IIT.WT'~-7" 4 4 4

. .: .. :... . .. j.: ; :~!) 50 , i.. I::.L~J 2 2 2

NOTES:

10

2 4 6 8
(FIELD LIMIT WT) MINUS (CLIMB LIMIT WT)

o 2 4 6 8
PRESS ALT 1000 FT

o
w
w
~ 50

o 45
~

w
a::
i=
J:
Do
~

FLAP POSITION 1 SEE NOTE !E'~~"'" ._-
o NORMAL TAKE-oFF
~ CLIMB WEIGHT IMPROVEMENT (FIELD LENGTH LIMIT) SPEED INCREASE KTS.

I- 8 4 :. : , ; ; ; , :..... .. :.. ;.. :.. 'V1 VR V2

~ ~ 3 .. : :.. : : !. : : ,:,~!.\1~~: ..... ~a:"~112051r5- • .. f\~I..P· ..._~ ·...5....",. 10
~ ~ i :. ; ; i : . t· 51 BE~'Ii. ; .. : : '; .: 8 10 10
~ ~ 2 '" ,....... , ,.... 'C' ,_..... • .•. , ,..... : _-,.~ c.... 6 8 8
Do ~ .' .....:. .. :. : .. :,:; : . .' L 6 6

~ ~ 1 ...... -!:.: r:::.....:.+ .r : ..7~~~rF~J~£~I~~:~l~~~~~~'!'::.; ~ ;
co w 0~ -;- ...;. __"""'"..I.p._....I_..."'-_....I.IIIIlj......: .. _., .... :

~ ~ 0
~~U w

u.
MAXIMUM TAKE·OFF WEIGHp·
(200 MPH TIRE SPEED LIMITS)

~ 60 ........ ~:.._.. 0 4
o . . \ . I-:ll::
g ., .. :\... ,~g3

.... . . :b:!'\'El .:E ~
. \ a w_
.. ~o"'''E;~2

: c:: i
.~~ 1

o
~~O

:~ 35 0
_w."\... ,\... :\, ...:d !!:

Co

"\I'PL Y SPEED INCREASE TO NORMAL V I, VR' V2 FOR ACTUAL
TAKEOFF WEIGHT
FOR FLAPS 1 OR 2, CHECK BRAKE ENERGY LIMITS WITH TAiL
WIND OR DOWNHILL SLOPE IN EXCESS OF 1%.

18-1
'AGE 46

--REDUCE TIRE LIMIT WT BY
500 KG PER KT OF TAILWIND
- INCREASE TIRE LIMIT WT BY
350 KG pER KT OF HEADWIND

3-K06A
Mar 1/80



Bijlage 14

o
Afgelezen en berekende waarden voor I:. V voor klepstanden groter dan 1

I:.W I:. VI
c

afgelezen berekend

0, 35 1 1, 1

0,65 2 2, a

0, 93 3 2,8

1, 17 4 3, 9

1,40 5 5, a

1, 57 6 5, 9

1,75 7 6. 8

2. 00 8 8, a

2, 17 9 8,9

2, 37 10 9, 9

I:.W I:.V = I:. V2 r
c

afgelezen berekend

0,25 1 1 , a

0,50 2 2, a

0.70 3 2, 8

0, 95 4 3,8

1, 15 5 4,9

1, 3 a 6 5, 8

1, 5 a 7 7, a

1, 65 8 7,9

1,82 9 8.9

2, 05 10 10. 3

2, 17 11 11, a

2,35 12 12, 1

Berekende en afgelezen waarden voor het improved klim gewicht

I:. W c1 ten gevolge van het baanoverschot (klepstand = 1°)

W I:. Wei afgelezen
I:.Wge c1

(in 1000 kg) W = 55 W = 50 W = 45 berekend
g g g

1 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5

2 1, a 1. a 1, a 1, 0

3 1, 5 1, 5 1,4 1,4

4 1,9 1, 9 1,8 1,8

5 2,2 2,2 2, 1 ( 2, 2

6 2,6 2,5 2,4 2,5

7 2,8 2,7 2,7 2,8

8 3, 1 3, a 2,9 3, a

9 3. 2 3, 1 3, 1 3, 2

10 3,4



Bijlage 15

Afgelezen waarden voor maximaal gewicht toegelaten door de

banden voor de verschillende drukhoogten (in 1000 ft)

Temp. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(oC)

50 56. 1 54.2 52.4 50. 6 49. 0 47.6 46.2

40 57. 6 55.8 53.9 52. 1 50.4 48.8 47.2 45.8

30 59. 5 57.6 55.8 53.9 52. 0 50.3 48.5 46.8 45.3

20 '59. 2 57.4 55.6 53.8 52.0 50.2 48.5 46.8 45.2

10 59. 1 57.2 55.4 53.6 51. 8 50. 0 48.2 46.5

0 59. 0 57. 1 55.3 53. 5 51. 7 50.0 48.2 46.6

-10 59. 0 57.2 55.4 53.6 51. 8 50. 0 48.2

-20 59. 1 57. 2 55.5 53.7 52. 0 50.2

-30 59.2 57.4 55. 5 53.2 51. 9

-40 59. 5 57. 6 55. 8 54.0

-50 59.6 57.8 56. 0

Berekende waarden voor maximaal gewicht toegelaten door de

banden voor de verschillende drukhoogten (in 1000 ft)

Temp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
(oC)

50 56. 1 54.3 52.5 50.7 48. 9147. 1 45.3

40 57. 6 55.8 54. 0 52.2 50.4 148. 61146. 8 45.0

30 159. 31 57. 5 55.7 53.9 52. 1 50.3. 48. 5 46.7 44.9

20 59. 1 57.3 55.5 53.7 51. 9 50. 1 148.31 46.5 44.7

10 59.0 57.2 55.4 53.6 51. 8 50.0 48.2 46.4

0 59. 0 57.2 55.4 53.6 51. 8 50. 0 48.2 M
-10 59.0 57.2 55.4 53.6 51. 8 50. 0 48.2

-20 59. 1 57.3 55. 5 53.7 51. 9 50. 1

-30 59.3 57.5Q@@

-40 59.4 57. 6 55. 8 54. 0

-50 59.7 57. 9 56. 1



Berekende en afgelezen waarden voor t,V J • t,VR en t,V 2
bij improvement met klepstand = 10

O. 65 O. 55 2

I
2.4 2 .. 2

1. 05 1. 05 4 3.4 3.4

1. 55 1. 55 6 I 5. 1 5. 1

1. 90 1. 95 8 6.8 7. 1
V = V

R
102.35 2.35 9.9 9.9

2.85 2.90 15 15. 0' 15. 6

3.20 3. 15 20 2 O. 1 19. 3

0.70 O. 65 2 I 2.4 2. 3
b:J

1. 20 1. 10 4 I 3.6 3.4 .....
w.
I-'

1. 65 1. 65 6 5.3 5.3
PJ

OQ
ro

2. 10 2.00 8 7.7 7. 1 --
V = V t

0\

2
2.50 2.40 10 I 10. 8 9.9

2.95 2.90 15 I 15. 6 15. 0

3.20 3. 15 20 19. 3 18. 5

Improved gewieht toegestaan door de gebruikte banden

t,W
e2

(W
b

= 45) AW (W
b

= 60)
e 2

W afgelezen berekend afgelezen berekend
be

1 0.35 0.34 0.35 0.34

, 2 0.65 0.66 O. 65 O. 67

3 O. 95 0.96 0.95 0.98

4 1. 25 1. 24 1. 25 1. 27

5 1. 55 1. 50 1. 55 1. 55

6 1. 75 1. 73 1. 80 1. 80

7 1. 90 1. 95 2.10 2.05

8 2. 10 2. 15 2.30 2.28

9 2.25 2.33 2.55 2.49

10 2.40 2.49 2.70 2.68

11 2.50 2. 62 2.90 2.86

12 2.65 2.74 3.05 3.02

13 2.75 2.83 3.20 3. 16

14 2.85 2. 91 3.30 3.29

15 2.95 2.97 3.40 3.41

16 3.00 3. 00

v = V
1

..

Afgelezen waarden Berekening /1..V

11W'c1 /l.W
e2 /l.V met ti W met b,.W

e] e2.

0,75 0.70 2 2.2 2. 1

1. 40 1. 25 4 3.8 3.4

1. 90 1. 80 6 5.8 5. 7

2.30 2.25 8 8.0 7. 7

2.65 2.55 10 ] O. 8 9.9

3. 10 3. 05 15 ] 5. 6 15. 0

3.40 3.30 20 20. 1 18. 5



bijlage 17

K R.. 2 K = 3 K 4 K 5 K 6._--
PRESS ALT OAT

1000 FT

V1,VR,V2
OF -65 TO -2 -, 32 33 TO as

9 TO 10
°C -54 -19 -1~ TO 0 1 29

7 TO
.~ -0') 5 6 36 37 85 S6 103

9
°C -54 =0

-15 -14 TO 2 3 TO 29 30 TO 33
ANTI-SKID O~ 't· -65 14 b 42 43 86 6, 101 102 TO 112

5 TO 7
°C -54 TO -10 -9

TO
5 6

TO
30 31

TO
38 39 44

'F 65 .tJ 24 4:1 ,,0 ~ 92 93 105 to? ~o 120
3 TO 5

°C -54 TO -5 -4 TO
9 10 .0 32 33 TO

40 4: • 49

1 TO 3
OF .,.65 TO 71 72

TO
93 94 TO 107 103

TO
121

OT VALID :\~;E:l °C -54 22 2"3 33 34 41 42 49
ARE PREDICATED

1 TO
'F -65 TO 93 94

TO
110 ill 121

F CLEAP:tlAY,
1

°C -54 34 35 43 44 ?O 49
IMPROVED GROSS WT
ARE LUll TED 1000 KG VI V

R
'1

2 VI V
R '1

2 VI V '1
2 VI V '1

2 VI V '1
2 VI ....R V

·R R R
ENE:RGY 55 151 154 159 151 154 153 152 155 159 153 156 159 15; 156 159

50 144 146 151 145 147 151 146 148 151 146 148 151 145 148 151 147 149 151

1 45 135 136 143 136 137 143 137 138 143 137 138 143 137 139 143 137 139 143
40 126 127 135 127 128 135 127 128 135 128 1.t9 135 123 130 135 129 130 135
35 117 118 12.. 118 119 126 119 120 126 119 120 126 12J 121 126 120 121 126
30 109 108 Ll6 108 loa 116 110 110 116 110 110 116 lIt> 111 116 III 111 116

55 146 149 154 146 149 154 l-i7 150 154 148 151 154
50 140 142 146 140 142 1-<6 iH 143 146 141 143 146 142 144 146
45 131 132 138 132 133 133 1.32 133 138 133 134 138 133 134 13S 133 134 138

2 40 122 123 130 122 123 130 123 124 130 123 124 130 124 125 130 124 125 HC
35 113 114 122 114 115 1:'2 114 115 122 115 116 122 11e 117 122 116 117 12
30 . .I.00i.L1Ja .I...LJ i LVI .l.Of ...1.3•il~:> W5· u:> 106 106 113 107 107 113 107 107 11

55 144 146 151 144 146 151 1';5 147 151
50 136 138 143 137 139 143 137 139 143 138 140 143 IH 141 143
45 12B 129 136 129 130 136 129 130 136 130 131 136 13e 131 136 131 132 136

5 40 119 121 128 120 121 128 120 121 128 121 122 128 121 122 128 122 123 128

1f 35 111 112 119 112 113 119 112 113 119 113 114 119 113 114 119 114 115 119

« 30 ,108109 lll. 10~ lQ1 1ll 105 . .105..J.11 105,1.Q$ ill. lOS lOS III lO;.lR~<·lU
..J
u- 55 140 141 146 141 142 146 l·a 142 146 142 143 146

50 132 133 138 133 134 138 133 134 138 134 135 138
1C 4$ 122 123 130 123 124 130 124 125 130 124 125 130 1204 125 13C

40 114 115 123 115 116 123 115 116 123 116 117 123 116 117 12 116 117 123
35 108 108.115 107 1~1.15 107 108 115 lOB 109 115 1C3 109 115 109 11.0 115
30 •. 100:108. uo la7 107: llO 105 lO5}.J.Q Il}S ,lOS ,uo 105 105 lle 105~:iiU~

50 128 129 134 129 l30 134 130 131 134 130 131 134 131 132 13<
. 1~ 45 119 120 127 120 121 127 120 121 127 121 122 127 121 122 12

40 110 111 119 In 112 119 112 113 119 112 113 119 113 114 11~ 113 114 ne
35 t,l.OIJ.:f;Q8,lla ~Q7J,Ol. 110 lOS .lO~.UO lOS- 1M lie l.OS l06. 11e lOS.~~:~()

30 l.o.a:·J;l)9· ,no 101 lO?;110 105 105110 lOS l(5).lC lOS lQ$ll( l,(lSk.~lC

2~
45 117 118 124 118 119 124 118 119 124 119 120 124.. 40 109 llO 117 109 110 117 109 110 117 110111. 117 lEl 111 ],.

.' 35 .1OS lOB Ul} 107 107 ilO 105 lOS 110 105 1051.10 lOS 105 at 16.5,._10.
30 iuaio8 110 101 161110 lOS laS 110 105· 105.1.10 lOS· laS Hi:~.. "' .. ':1i6~

SHADED AREA INDICATES PERFOR.'1ANCE AFFECTED BY HINIMUM CONT?GL SPZEO, MINIMUM
FIRLn LENGTH pnl'l T·If'HT::ST \oo'Elr.H~ AJa(1VF. SHAOFTI JI. f<.~n TC:: "'l:' "l"~:>':'r'l

VI ADJUSTMENTS

WT'l'1 I C::T 1"1"'"
SUBTRACT 1 KT PER FUBTRACT 1 KT PER

5 KTS TAILWPiD 1\ OOI'l'N SLOPE

SPEEDS N
WEIGHTS
ON USE 0
STOPWAY,
CLIMB OR
BY BRAKE

737-K06A
Mar 31/77
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k1ep- W k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 k = 6
stand ton VI Vr V2 VI Vr VI Vr VI Vr VI Vr VI Vr

55 151 153 159 152 154 152 154 153 155 153 155
50 144 146 151 145 147 145 147 146 148 146 148 147 149

1 45 135 137 143 136 138 136 138 137 139 137 139 158 140

40 126 128 135 127 129 127 129 128 130 128 130 129 131
35 117 119 126 118 120 118 120 119 121 119 121 120 122

30 108 108 116 108 <:II:V ~ 110 109 111 109 111 110 112

55 146 148 154 147 149 147 149 148 150
50 139 141 146 140 142 140 142 141 143 141 143

2 45 130 132 138 131 133 131 133 132 134 132 134 133 135

40 121 123 130 122 124 122 124 123 125 123 125 124 126

35 112 114 121 113 115 11 3 115 114 116 lIIiI 116 115 117

30 108 108 113 107 107 105 105 105 105 [TII] LIO?] [Q~~
55 144 146 151 145 147 145 147
50 136 138 144 137 139 137 139 138 140 139 140

5 45 128 130 136 129 132 . 129 131 130 132 130 132 131 133
40 119 121 128 120 122 120 122 121 123 121 123 122 124

35 110 112 119 111 113 11 1 113 112 114 112 114 113 115

30 108 108 111 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105

55 139 140 147 140 141 140 141 141 142
50 132 133 139 133 134 133 134 134 135

10 45 123 124 131 124 125 124 125 125 126 125 126
40 114 115 123 115 116 115 116 116 117 116 117 117 118
35 108 108 114 107 107 106 107 107 108 107 107 108 109
30 108 108 110 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105

50 128 129 135 129 130 129 130 130 131 130 131
45 119 120 127 120 121 120 121 121 122 121 122

15 40 110 111 119 111 112 111 112 112 113 112 113 113 114
35 108 108 110 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105
30 108 108 110 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105

45 117 118 125 118 119 118 119 119 120

25 40 108 109 117 109 110 109 110 110 111 110 111
35 108 108 110 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105
30 108 108 110 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105

I;l:j
t->.......
t-'
II>

OQ
ro

-co
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Bijlage 21

Boeing 737-20-0- ADY

JT8D-15

156 prog. reg.

13 data reg.

6 vlaggen

ROO = vrij

ROI = 52

R02 = red EPR

R03 = F

R04 = h /1000
P

R05 = T

R06 = W
o

R07 = EPR

R08 = W
g

R09 = W
c

RIO = VI

RII = V
R

RI2 = V2

Vlaggen:

o = red.>0.08

= bleeds on

2 = Wo < Wmax
3 = impr.

4 = reductie

5 = klep. = 10

32 :+:

7 11

34 ~:CL 0121

89+LBL 03
90 CHS
9.1 ~ 0095
92 ~

93 2~37

94 +
95 GTO 05

80 10
81 X<=Y?
82 GTO 04
83 2~2

84 RCL 05
85 ~0054

86 *'
87
88 GTO 1215

96+LBL 1214
97 2_.14

113 PROMPT
114 STO 06

112 "TOW TOt-l

111+LBL "TO"'~

98+LBL 05
99 2~31

1013 X>V?
101 X< >'l
102 RCL 04
103 ~054

104 *'
105 2~1

106 +
107 X>Y?
108 X<>Y
109 STO 07 Cr)
1113 SF 01

PROt'IPT
"QHH MBR

R"
PROt'IPT
1013

62 COS
63 *
64 ENTER-r-
65 RBS
66 2--,. ./t· i

43
44

41
4 _-·.::.

45 
46 27
47 *
48 -
49 1 E3
50 ---- (~,J...~
51 :3TO 04
52 "ORT C"
53 PF~O!'iPT

54 STO 05
55 "WIt-iI)"
56 PROt'lPT
57 FRC
58 LASTX
59 H-IT
6(1 RCL 02
61 -

40 "ELE'·... FT

73 +

69 ~:CL €f1
68 -

70 ~7

71 :+:

72 1 ~ 5

74 *'
75 ST+ ellS.>
76 24
77 RCL 1-35
78 X ).ai?
79 GTO 03

"SLOPE ~-~

S! Gt-~

PROt-1PT
STO ~3(1

28

23 RCL (11
22

33 -

-!35 :+:

3E. 21210

24 3
25 :+:

26 19

29
30
31

03 R··... IE ...~
04 PSE
05 "F.:~·J·l"

06 PF.:OMPT
07 1 (1

[18 :+:

09 STO 02
10 "F~~·J·"I' FT"
11 PROt-1PT
12 1 E3
13 .....
14 11
1 5 ::< ::::- \' -?
1 E. >::< >'"1'
17 ENTEF:::-t
18 STO 1211
19 13
20 :+:

21 29

0i.LBL "873

02 "8737/15



Bijlage 22

125 -

.. 1 5 C:F ('!01- ...
1 i 6 CF 1.33
1 1 7 C:F ~)4...
1 1 .--. 2:=:~:... .=-
1 1 9 RCL 05
1 213 273
1 2 1 +
1 22 ••a

oa

1 ";)7 SG!RT___"

1 24 1

158.LBL 09
159 1
160 :x:EC"~ 01
161 CF 1215
162 2 .. 121541-33=::;

1215
163 XEG! 01
164 5 .. 10012162

12172
165 >~EQ 01

( Wa.)

225 -

243 -

213 RCL 03
214 FRC
215 .,9
216 +
217 RCL 01
218 *
219 SQRT
220 RCL 07
221 SQRT
222 25 ... 2
223 *
224 17 ... 52

244 ENTER-t
245 ENTER-t
246 ... 55
247 *.
248 17
249 +
250 RCL 12
251 *
252 +
253 6e
254 X:;'V?
255 X<:;'Y
256 STO e8
257 RCL 09
258 X:;'Y?
259 X<>Y
26121 RCL e6
261 X<=V?
262 SF e2
263 RTN

226 *
227 2 ... 8
228 + (W,)
229 ENTER1'
2313 ENTERt
231 113
232 +
233 28
234 *
235 RCL 0121
236 16
237 *
238 -
239 ·RCL 13121
240 *
241 1 E3
242 /

09 (We)

10.,1612112
61 c:

>~EQ l2t1
15 .. 212U:i

81'::·
>=:EG! 01
25 .. 25614

81 :::;
XEC"~ 01
GTO 50

195

192.LBL 1212
193 54.,5
194 FS? 01

21212 .....

211 *

186.LBL 14
187 RCL 08
188 RCL 139
189 :~::< Y?
190 GTO 3121
191 RTN

171
172

166

167
168

169
17121

173.LBL el
174 STO 03
1 75 >~E(:! 02
176 FS? 02
177 GTO 2121
178 FC? 135
179 GTO 14
18e ... 133
181 ST+ 07
182 CF 1211
183 XEG! 02
184 FS? 02
185 GTO 40

212 STO

196 RCL 1121
197 RCL 07
19::=: *
199 RCL 11
21210 -
201 1 E2

21213 X >'r'?
204 x< >..... (W.)
205 1 ... 12162
21216 RCL 1213
207 1 E3
208 *
21219 F~:C

210 -

EHTER-r·
EHTER·r
S.TO 0121
5

*167

STO 12
121
RCL 1214
X<.= ......"?

137 
138 *
139 405121
14121 +
141 STO 10 lel)
142 CL~<

143 7
144 *
145 151
146 -
147 *
148 3225
149 + l"~)
150 STO 11
151 SF 135
152 CF 1-32
153 FS·-;:' 01
154 GTO 09
155 .. 1213
156 ST- 1217
157 SF 01

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136



Bijlage 23

264+L8L 2121 324 >~ ),,1"'''7 384 1

265 Fe? 1215
7-"J1E:'" ::.:; _::: ::_ \1 385 +_..... .:- ,,_I

266 GTO 4(1 32E.' 121 38E. :+:

~~~ TOt-lE C" 327 ::< _::: =I"il -""?I 387
...,.

~ t· ," "_I
..=.'

268 "l·JRTER f·~ 32::;: ;-=;.< )~ ..... lAf} 388 RCL 1210
O=~3 .. "7 --:. ca" STO i-30 389 :+:

~~--

269 PROt'lPT 330 -1121121 390 +

270 >C:::;t:0?
"'7"'71 ."J>- 391 10,,_I,,_I.!.

271 GTO 40 332 RCL 07 392 >c: >Y?

272 "REIIUCE
"'7 "'7 "'7 + 393 X< >.....
,,_I _1,,_1

~I: 334 ~:CL 1212 394 STO 1121
~7"'7 PROl'1PT 335 X-(=V? 395 RCL 00
'- I; ,,_'I

274 X=I2I? 336 ~/ "'-1\..- 396 +'I.'. .~- ,

275 GTO 40 337 STO 02 bwt) 397 STO 11

276 RCL (14 7'70 RCL 121121 398 STO 12_1,,_1 I_I

277 .. 12114 339 8 399 GTO 12

27:=: *' 340 X<=Y?
279 .1 c·o 341 SF 121121 4121I21+L8L 11

~ ...... I_I

280 + 342 GTO 40 401 "TIRE LI

281 1 .. 91 M"-....... ,... X<=",-'? 343+L8L 313 402 RVIEW
c.o~

~O7 X I ~ ... 344 - 403 TONE 5
.:- lJ_1 1":"0 / ... f

284 STO 02 345 SF ~"'7 404 RCL 08_ -...J'

285 RCL 07 346 FS? 05 405 4

286 V .."_I.,,-. 347 GTO 11 406 /"
.. ~-_- I :'

287 GTO 40 348 RCL 08 407 2 ~... .::.

288 -16 349 10 408 -

289 RCL 1215 350 - 409 X>Y?

290 :~.( =··I.}--;:~ 351 -' 14 410 X<>Y

291 GTO 4~3 352 *' 411 X1'"2

292 SF 1214 353 x>'.... ? 412 -

293 "'70:::- 354 X<>y l~t.) 413 LRSTX_1-_'
294 >C' ~ ... --. 355 14 414 27

", .-:' I :"

295 X< )-I"i" 356 RCL 03 415 *'
296 STO 121121 (T) 357 INT 416 -

297 ,,27 358 ..... 417 -50.::.

298 *' 359 - 418 /" lelJc)
299 8 .. 8 360 COS 419. ST+ 09

3121(1 - 361 INT 420 .. 8

31211 RCL 00 362 - 421 X<= ...... ?

3132 25 363 RCL 133 422 X<>Y

31213 /" 364 INT 423 .. 2

31214 INT 365 ..... 0:::- 424 +.::. -_,

31215 1..4 366 - 425 1 .. 2

3136 *'
367 COS 426 /"

307 - 368 INT 427 E1'"X

3138 RCL 08 369 .-. 428 18.::.

309 RCL (16 37~3 *' 429 x>y-?

310 - 371 - 4313 X<>V

311 3
77--:" *' 431 STO 113
-...J" "-

312 :+: 373 33 432 1 .. 18

313 + {~E,) 374 /" \6W&) 433 :+:

314 RCL 1219 375 ST+ 139 434 STO 11

315 RCL 12If. 376 .. 3 435 .. 96

316 - 377 X< =l-'? 436 :+:

317 2 .... 378 >~< >...... 437 STO 12
•• i:...

318 :+: 379 STO 13121
319 1..4 38121 1 43S+LBL 12

3213 - l. leo} 381 - 439 RCL 09

i 321 X>Y? 382 ENTER1'" 440 RCL 136
e~ 322 X<>y 383 SIGN 441 x> ...... ?

323 14 442 GTO 50
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443+LBL 4~:f 504 I r~.JT 559 FC? 03
444 Fr-··-· 1-33 560 GTO 08-=- ~ 505 >~-::: >'-f=

445 GTO 13 506 561 "IMPR ,-.,
RIH·~

_·L

446 ~3 507 + 1MB"
447 C·"T'"(') 1 (1 50:::: 1 €i9 .1 ~=~

562 AVIEW__I I I_I

448 STO i 1 509 RCL (1(1 563 PSE
449 STO ~ .-,

510 564 PSE.i.e.. 3
450 FC"? 00 51 1 *'451 GTO 13 C" 1 ,,":• - 565+LBL e8

•_i.i.~

452 1 513 1 (15 566 F 1:X: €I

453 :::::TO 1 (1 514 i< >_Iy.'? 567 RCL 04
454 STO 1 1 515 >::.::: >_ -a( 568 1 E3
455+LBL 13 516 RDN 569 *
456 ~:CL 06 517 >; .::~ = ··l·~· 570 "F'R= "
457 SQRT 518 GTO 06 571 ARCL X

458 21~8 519 ST+ 10 572 AVIEW
459 * 520 ST+ 11 573 PSE
46.1;;:1 3 521 GTO "OUT 574 PSE
461 - 575 PSE
462 RCL 1)3 576 ""11="
463 1 E6 522+LBL €I6 577 ARCL 113
464 *' 523 ~:< >y 578 A..... IEW
465 FRC 524 ST+ 10 579 PSE
466 1 E2 (F" ) 525 3 580 PSE
467 * 526 RCL 03 581 PSE
468 STO 00 C" •• ....,. 6 582 "VR="_I.e.. i

469 - 528 583 ARCL 11
470 6 529 SIGH 584 AVIEW
471 RCL 03 53(1 - 585 PSE
4 -;0 .-, It.... T 531 .J 58E: PSE( ,c '-

473 .",0- ~ '7 .-=. ../ 587 PSE-- ~'-
474 INT 533 + 588 ""12="
475 1 10 534 ST+ 11 589 ARCL 12
476 + 590 AVIEW
477 >~.( =",..I? 535+LBL "OUT 591 PSE
478 ..... / ......... 592 PSE

I~"'. ",..- I

479 ST+ 12 .V~ 536 BEEP 593 PSE
480 RCL 06 537 F I:X: '::' 59'4 "FLAPS="

'-

481 SORT 538 "EPR=" 595 ARCL 03
482 -·S 539 ARCL 07 596 AVIEWrC., __1

483 * 540 AVIEW 597 STOP
484 19 .. 1 541 PSE
485 - 542 PSE 598+LBL 50
486 RCL 00 543 PSE 599 "NO T/O"
4·-·-:0 - 544 FC? 04 6130 RV I El-l1:=. i

48B RCL 05 545 GTO 07 6131 BEEP
489 RCL 04 546 "REI! EPR 6132 PSE
490 5 -" 6133 FIX 2
491 * 547 ARCL 02 6134 RCL 108
4'='~' + 548 A...·' I EW 6135 RCL 09_,c

493 13 549 PSE 6136 X>Y?
494 - 550 PSE 607 X<> .....
495 10 551 PSE 6138 STO 06
496 ../ 6139 "W MRX="
497 It.... T 552+LBL e7 610 RRCL X
498 1 553 FS? 1211 611 RVIEW
499 X(='i? 554 GTO 08 612 GTO 413
5130 x< >..... 555 "BLEEDS 613 END
5131 2 OFF"
5132 / 556 RVIEW
5133 STO 013 557 PSE

558 PSE
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length slope wind flaps EPR altitude temp. weigth

vb 5500 ft - I % 20 kts 10 1. 99 2000 ft 40 °c 44.8 ton

7800 0 - 5 2 2.10 50 20

2 5200 10 2. 19 1700 - 5

3 9000 1 0 1.94 -300 (=0) 452

4 4600 I 22 5 1.96 3500 432

5 6300 ! 15 2 2. 13 2000 25

Gegevens voor de nauwkeurigheids berekeningen.
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