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Vraag 1  

a. Een accu van 12 Volt heeft een capaciteit van 7Ah. De accu wordt belast met een stroom van 
400mA. Hoe lang kan deze accu de belasting leveren? 

b. Twee accu's van 6 Volt en 7Ah worden in serie geschakeld. Teken hoe dit moet worden 
uitgevoerd. Bepaal de totale spanning. Bepaal de totale capaciteit. 

c. Twee accu's van 6 Volt en 7Ah worden parallel geschakeld. Teken hoe dit moet worden 
uitgevoerd. Bepaal de totale spanning. Bepaal de totale capaciteit. 

d. De accu van 12 V / 7 Ah moet worden aangesloten op een acculader met tussenschakeling 
van een Volt- en een Amperemeter. Teken hiervan het schema en geef hierin duidelijk de 
polariteit aan van: de accu, de lader, de Voltmeter en de Amperemeter. 

e. Op welke manier kan bepaald worden in hoeverre een accu leeg of vol is? 

 

Vraag 2.  

a. Waarom moet bij een zweefvliegtuig de stuurknuppel en de lierstarthaak elektrisch met elkaar 
verbonden zijn? 

b. Hoe moet de bonding, van bijvoorbeeld een aileron, worden uitgevoerd? 

 

Vraag 3.  

a. Beschrijf de procedure om een PIDG kabelschoen op een draad AWG20 te krimpen. 
b. Hoe kan je aan een geknepen kabelschoen inspecteren of deze met de juiste 

kabelschoentang geknepen is? 
c. Op welke manier kan je controleren of een gebruikte kabelschoen tang aan de eisen voldoet? 

 

Vraag 4. 

De DC Alternator spanning moet volgens opgave van de vliegtuigfabriek op een bepaalde waarde 
worden afgesteld.  

a. Wat gebeurt er met de accu als de alternator spanning te hoog is? 
b. Wat gebeurt er met de accu als de alternator spanning te laag is? 

 

Vraag 5. 

Van weerstanden wordt behalve de waarde ook het maximum vermogen gegeven.  

a. Waarom wordt dit gedaan? 



b. Wat is de maximale spanning voor een weerstand van 470 Ohm en 0,5 W? 
c. Wat is de maximale stroom voor een weerstand van 68 kOhm en 2 W? 

 
 


