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Examen:          Grondwerktuigkundige    Bevoegdheid:   A/B 1 ZT   
 
Datum:            26 maart 1999  Vak:                Vliegtuigen 
 
Tijdsduur:       60 minuten  Aantal vragen:  6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9UDDJ���� a. Waarom wordt er in een vleugel een z.g. “wrong” aangebracht ?  

b. Wat verstaat men onder “stall strips” ? Waar worden deze strips aangebracht ? 
 Wat is het doel daarvan ? Geef tevens de aerodynamischt werking aan. 

 
9UDDJ��� a. Welke twee soorten vliegtuigconstructies worden tegenwoordig nog toegepast ? 

b.  Geef van een dezer constructies een schets, benoem de onderdelen en geef van 
                     elk daarvan de functie(s) aan.  

c.  Wat verstaat men onder een “fail safe” constructie ? Geef daarvan een 
voorbeeld.  
�

9UDDJ���  Bij een mechanische besturing van een vliegtuig kan gebruik worden gemaakt van 
staalkabels. 
Geef aan van welke twee soorten materiaal gebruik gemaakt kan worden. Hoe 
herkent men ze Geef de voor- en na-delen t.o.v. elkaar aan.�  

 
9UDDJ��� a. Wat verstaat men onder Alclad 24 St ? 

b. Welk hoofdbestanddeel, buiten Al natuurlijk, is het grootst ? 
c. Noem een Al legering welke sterker is dan 24 St. Geef de hoofdbestanddelen en 
 de specifieke eigenschappen van dit materiaal. 

 
9UDDJ��� Noem zes (6) niet destructieve inspectiemethoden voor het opsporen van  
  oppervlakte- en/of inwendige scheuren in metalen en beschrijf één van deze  
  methoden. 
 
9UDDJ��� Van een staartwielvliegtuig moet het leeggewicht en de ligging van het zwaartepunt 

worden bepaald. 
De volgende gegevens zijn bekend: 
Gewicht op linker hoofdwiel =  420 lbs 
Gewicht op rechter hoofdwiel        =  450 lbs 
Gewicht op staartwiel  =  132 lbs 
Brandstof in de tanks   =    45 lbs 
Het referentievlak is de voorkant van het vliegtuig. 
Afstand van de hoofdwielen tot het referentievlak   =   52 inch. 
Afstand van het staartwiel tot het referentievlak    = 280 inch. 
Gemiddelde afstand van de brandstoftanks tot referentievlak =   60 inch 
Bepaal het leeggewicht en de ligging van het zwaartepunt bij dit leeggewicht. 


