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1. Van een apparaat moet je de weerstand bepalen. Je sluit het apparaat aan op een accu met 
tussenschakeling van een Volt- en Amperemeter.  

a. Teken het schema van deze schakeling. 
b. De uitslag van de Voltmeter is 12,6 Volt en van de Amperemeter 4,2 Ampere. Bereken de 

weerstand. 

 

2. Bereken het vermogen in een weerstand van 47 kOhm die wordt aangesloten op een spanning 
van 12,0 Volt.  

 

3. Op een lampje staat 12 V / 2 W. Bereken de weerstand van het lampje.  

 

4. Als je de weerstand van het lampje met een Ohmmeter zou meten geeft deze dan ongeveer 
hetzelfde, een veel hogere of veel lager waarde aan. Verklaar waarom.  

 

5. Van welke drie grootheden is de sterkte van een elektromagneet afhankelijk?  

 

6. Hoe bepaal je de richting van het magnetisch veld om een stroomvoerende geleider.  

 

7. Beschrijf hoe van een accu naar keuze, deze moet worden onderhouden.  

 

8. Beschrijf hoe van een accu naar keuze, deze moet worden geladen.  

 

9. Beschrijf hoe van een accu naar keuze, deze moet worden getest.  

 

10. Wat is de invloed van de stroomsterkte op de draaddoorsnede?  

 



11. Waartoe dient een beveiliging met behulp van een fuse (smeltveiligheid) of circuitbreaker 
(maximaalstroomschakelaar)?  

 

12. Wat is de invloed van de volgende onderwerpen op de weerstand van een geleider? 

a. De lengte. 
b. De temperatuur. 
c. Als een parallel kabel wordt geplaatst. 

 

13. Wat is het verschil tussen afgeschermde kabel en coaxkabel?  

 

14. Wat is bij een apparaat de strain relief (trekontlasting)?  

 

15. Hoe is deze trekontlasting in het algemeen uitgevoerd?  

 

16. Beschrijf drie redenen waarom een goede bonding van een zweefvliegtuig noodzakelijk is.  

 

17. Beschrijf waarom het noodzakelijk is om een aantal gereedschappen zoals een strip- en 
kabelschoentang, periodiek te laten keuren en van een kalibratiesticker te voorzien.  

 
 


