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1. Installatie techniek  

a. Welke draad - kabelboog verbindingen zijn toegelaten in de luchtvaart? 
b. Waar moet men in het bijzonder op letten bij het strippen van de draden en het krimpen van 

de kabelschoenen? 
c. Het komt wel eens voor dat een stroomverbruiker meer stroom trekt dan vermeld is op de 

documentatie, er zijn twee mogelijkheden om dit aan te passen:  
 

1. Nieuwe dikkere draad? 
2. Paralelle draad, naast de bestaande? 

Welke mogelijkheid is volgens U de juiste keuze en motiveer uw antwoord. 

 

2. Antenne Techniek  

a. Welk type antenne wordt in moderne zweefvliegtuigen toegepast? 
b. Als de staande golf verhouding van een antenne correct is, waar kijkt u naar als in de gehele 

antenne installatie toch de staande golf verhouding groter is als toelaatbaar. 
c. Welke antenne kabel wordt toegepast voor een transponder antenne? 
d. Welke antenne kabel verbindingen kent U voor een frequentie gebied van 118 tot 137 MHz 
e. Hoe berekent U de lengte van de antenne voor de VHF frequentie band? 
 

 

3. Voedingen  

a. In een zweefvliegtuig wordt veelal gebruik gemaakt van "gell" batterijen, die voor deze 
toepassing een goede spanningsbron is. Bij een motorzweefvliegtuig wordt gebruik gemaakt 
van een aan de motor mechanisch gekoppelde generator  

1. Noem een type generator? 
2. Wat mag beslist niet gebeuren? 

b. Op welke spanning moet een spanningsregelaar mimimaal en maximaal worden afgeregeld 
c. Wat is het principe van een gestabiliseerde voeding, schets een blokschema en geef uitleg 

 

4. Radio techiek  

a.  
1. Noem drie type microfoons? 
2. Welke worden het meest toegepast? 
3. Welke voorzieningen moeten er worden getroffen? 

b. Welke modulatie techniek wordt toegepast in de luchtvaart band van 118 tot 137 MHz? 
c. In de moderne radio installaties met meerdere zendkanalen wordt een bepaalde basis 

techniek gebruikt  
1. Hoe heet deze techniek? 



2. Wat zijn de belangrijkste onderdelen? 
d. In het zendergedeelte is het noodzakelijk om de stabiliteit van de zend frequentie en de 

bandbreedte stabiel te houden, hoe wordt deze stabiliteit onder andere bereikt? 

 

5. Componenten  

a. Een zenderdiode heeft een zenderspanning van 5V.  
1. Teken de stroom - spanningkarakteristiek van deze zenerdiode 
2. Beschrijf een toepassing van een dergelijke zenerdiode 

b. In een elektrisch variometer systeem wordt gebruik gemaakt van een bijzonder type 
weerstand.  

1. Welk type is dat? 
2. Beschrijf de werking? 

c. In de moderne radio's worden veel kleine condensatoren gebruikt, de z.g. tantaal-
condensatoren. Waar zijn deze gevoelig voor? 

d. Bij het gebruik van serie en parallel geschakelde weerstanden en condensatoren is er een 
tegengestelde gelijkheid, leg uit en geef een voorbeeld. 

e. Wat is het verschil in effectieve gelijkspanning bij gebruik van een enkelvoudige- en een brug 
gelijkrichter? 

 
 

 


