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Vraag 1 
Afgebeeld is een lamp die is aangesloten op een spanningsbron. De volgende 6 vragen hebben 
hierop betrekking. 

 

a. Teken het schema over en teken hierin hoe een Voltmeter moet worden aangesloten om de 
spanning over de lamp te meten. 

b. Teken het schema nogmaals over en teken hierin hoe een Amperemeter moet worden 
aangesloten om de stroom door de lamp te meten. 

c. Teken het schema nogmaals over en teken hierin hoe een Ohmmeter moet worden 
aangesloten om de weerstand van de lamp te meten. 

d. Wat is het bezwaar van het meten met een Ohmmeter? 
e. De Voltmeter uit vraag 1a geeft 12,4 Volt aan en de Amperemeter uit vraag 1b geeft 2,20 

Ampere aan, wat bedraagt dan de weerstand? 
f. Wat is het vermogen in de weerstand van de vorige vraag? 

 

Vraag 2. 
De volgende 6 vragen hebben betrekking op een Gel-loodaccu. 
Op de accu staat gegeven 12 V / 10 Ah  

a. Als deze accu volledig geladen is en vervolgens wordt belast met een stroom van 0,5 A hoe 
lan kan je de accu dan gebruiken? 

b. Hoe lang en met welke stroom moet de accu weer volledig geladen worden? 
c. Wat is de totale spanning en capaciteit als twee van deze accu's in serie worden geschakeld? 
d. Wat is de totale spanning en capaciteit als twee van deze accu's parallel worden geschakeld? 
e. Noem de voordelen van een Gel-loodaccu ten opzichte van een natte lood accu. 
f. Noem de nadelen van een Gel-loodaccu ten opzichte van een natte lood accu. 

 

Vraag 3.  

a. Beschrijf waarvoor kabelverbinders (splices) in zweefvliegtuigen worden toegepast? 
b. Waarom worden kabelschoenen en kabelverbinders gecodeerd met kleuren? 
c. Beschrijf de procedure hoe twee draden, die met een kabelverbinder worden gewurgt, met 

een striptang moeten worden gestript? 



d. Beschrijf de procedure hoe een kabelverbinder met de daartoe behorende krimpgereedschap 
(crimp tool) moet worden gewurgt? 

e. Op het krimpgereedschap bevinden zich twee afstelpennen. Waarvoor zijn deze en hoe stel je 
ze af? 

 

Vraag 4. 
Voor het voeden van het boordnet en het laden van een accu wordt een wisselstroom generator met 
gelijkrichter (DC Alternator) gebruikt volgens onderstaand schema.  

 

a. Waarvoor zijn de aansluitingen F1 en F2 
b. Waarvoor is de aansluiting BAT? 
c. Wat is de taak van de borstels? 
d. Hoe komt deze generator op spanning als deze wordt aangedreven? 
e. Van welke twee factoren is de boordnetspanning afhankelijk? 

 
 


