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1. Inhoud van het boek

I. Inleiding 

II. Voorschriften 

III. Aerodynamica en vliegmechanica

IV. Constructie  

V. Materialen 

VI.Instrumenten

VII. Elektrotechniek

VIII. Motoren

IX. Motorinstrumenten (nog niet aanwezig)

X. Radio's (nog niet aanwezig)

XI. Antwoorden op de vragen van alle hoofdstukken (gedeeltelijk mee  begonnen, maar nog niet
opgenomen in dit boek. Vanwege het vele werk hieraan wordt hulp gevraagd!)

2. Inleiding

Dit is de nieuwe uitgave van het “Theorieboek voor  technici”. 
De vorige uitgave “Handboek voor technici” is daarmee komen te vervallen.
Het theorieboek  wordt uitgegeven op CDROM in pdf-format. Dit format is te lezen en af te drukken met
de gratis verkrijgbare Acrobat-reader van Adobe
In uitzonderingsgevallen kan ook een gedrukte versie geleverd worden. 

Dit theorieboek steunt voor een deel op de stof uit het oude handboek. De bruikbare delen heb ik over-
genomen. De delen die niet over de examenstof gaan zijn weggelaten.
Meer theorie is de vinden in de literatuuropgave in elk hoofdstuk.

Veel aandacht is besteed aan een identieke layout van alle hoofdstukken. Ook heb ik geprobeerd zoveel
mogelijk plaatjes in dit boek op te nemen waardoor de tekst verhelderend werkt.
Het hoofdstuk “Voorschriften” is gebaseerd op de nieuwe wetgeving. 

Een aantal hoofdstukken is nieuw, onder andere motoren, motorinstrumenten en radio's.

Dit theorieboek is speciaal  toegespitst op het  examen voor zweefvliegtechnici.  Het is dus persé geen
naslagwerk. Op dat gebied  is er genoeg literatuur.
Het omvat de examens A, B en C.

Voor ZVT-A dienen de volgende hoofdstukken bestudeerd  te worden:
I.     Voorschriften
III.   Aerodynamica en vliegmechanica
IV.   Constructie 
V.    Materialen
VI.   Instrumenten
VII. Elektrotechniek

Voor ZVT-B (motoren) dienen bestudeerd te worden de hoofdstukken:
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III.   Aerodynamica en vliegmechanica
IV.   Constructie 
VII.   Elektrotechniek
VIII. Motoren
IX.   Motorinstrumenten

Voor ZVT-C (radio's)
III.  Aerodynamica en vliegmechanica
IV.  Constructie 
VII. Radio's en elektronica

Achter elke paragraaf zijn vragen opgenomen. Deze vragen zijn afkomstig van examens voor zweefvlieg-
technici vanaf ca 1984.
Vragen  die  meerdere  paragrafen  beslaan  zijn  opgenomen  achterin  het  betreffende  hoofdstuk  onder
“Vragen algemeen”.
De antwoorden op de vragen zijn in  hoofdstuk IX terug te vinden.

Voor diegenen die een aantal disciplines niet machtig zijn, zijn hieronder een aantal paragrafen opge-
nomen als hulp en als eventueel naslagwerk.

3. Het Griekse alfabet

Het Griekse alfabet wordt in de techniek veelvuldig gebruikt in formules.
Hieronder is het volledige alfabet weergegeven met de uitspraak.

Naam Groot Klein 

Alfa A α

Beta B β

Gamma Γ γ

Delta Δ δ

Epsilon Ε ε

Zeta Ζ ζ

Eta Η η

Theta Θ θ

Iota Ι ι

Kappa Κ κ

Labda Λ λ

Mu Μ μ

Nu Ν ν

Xi Ξ ξ

Omikron Ο ο

Pi Π π

Rho Ρ ρ

Sigma Σ σ, ς

Tau Τ τ

Upsilon Υ υ

Fi Φ φ

Chi Χ χ

Psi Ψ ψ

Omega Ω ω
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4. Vermenigvuldigingsfactoren

Factor Naam Symbool Factor Naam Symbool

101 deca da 10-1 deci d

102 hecto h 10-2 centi c

103 kilo k 10-3 milli m

106 mega M 10-6 micro μ

109 giga G 10-9 nano n

1012 tera T 10-12 pico p

1015 peta P 10-15 femto f

1018 exa E 10-18 atto a

Hierin betekent bijvoorbeeld 102 = 10*10 = 100; 103 = 10*10*10 = 1000 enz.

                       10-1 = 0,1;  10-2 = 0,1*01, = 0,01; 10-3 = 0,1*0,1*0,1 = 0,001 enz.
* = maalteken

5. Grondeenheden van het SI-stelsel

In wetenschap en techniek zijn veel eenhedenstelsels in gebruik geweest. Sinds 1960 is het SI-stelsel 
(Système International d'Unités) overal in gebruik1.
Om een grootheid te kunnen meten, moet men kunnen beschikken over een, voor die grootheid geschikte,
maat (een eenheidsmaat) kortweg eenheid genoemd.
De waarde van de gemeten grootheid is het aantal malen dat die eenheid kan worden afgepast op de te
meten grootheid.
Als twee grootheden in dezelfde grootheid kunnen worden uitgedrukt, hebben  ze dezelfde dimensie.
Bijvoorbeeld lengte, breedte en hoogte hebben de dimensie meter. De verhouding van twee grootheden
met dezelfde dimensie levert een dimensieloze grootheid op.
Een grootheid of eenheid wordt weergegeven door een symbool.

Het SI-stelsel bestaat uit maar 7 grondeenheden. Met behulp van deze 7 grondeenheden kan elke fysische
grootheid beschreven worden. Dit worden dan afgeleide grootheden genoemd.
Deze grondeenheden zijn:

grootheid symbool eenheid Symbool

lengte l meter m

massa m kilogram kg

tijd t seconde s

stroomsterkte i ampère A

temperatuur T kelvin K

lichtsterkte I candela cd

hoeveelheid stof n mol mol

Naast deze grondeenheden zijn nog een tweetal aanvullende grootheden:

aanvullende grootheid bijbehorende eenheid

naam symbool naam symbool

(vlakke) hoek α radiaal rad 

1In Engeland en in de Verenigde Staten van Amerika wordt in de luchtvaart nog steeds veel met het Angel Saksische 
eenhedenstelsel gewerkt (foot, pound stelsel).
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aanvullende grootheid bijbehorende eenheid

ruimtehoek Ω steradiaal sr

Uit deze grondeenheden zijn een aantal eenheden afgeleid, bijvoorbeeld de snelheid. De SI-eenheid van
snelheid is de SI-eenheid van lengte gedeeld door de SI-eenheid van tijd. De snelheid wordt daarmee
uitgedrukt in meter per seconde. Wanneer de afleiding kan plaatsvinden zonder gebruikt te maken van
herleidingsfactoren dan wordt het eenhedenstelsel coherent genoemd.
Wil  men de  eenheid  in  kilometer  per  uur  hebben  dan  moet  het  quotiënt  nog  eens  vermenigvuldigd
worden met 3,6. Door de herleidingsfactor 3,6 is het stelsel dus niet meer coherent.
Hieronder volgen een aantal afgeleide SI-eenheden die voorkomen in dit theorieboek.
Veel van de symbolen zijn afkortingen van Engelse woorden: druk = pressure = p; oppervlakte = area = A
enz.

grootheid symbool eenheid symbool

afstand l meter m

arbeid (work) W joule J = N*m

capaciteit C farad F = C*V-1

diameter d meter m

dichtheid ρ kilogram per kubieke meter kg/m3

druk (pressure) p pascal Pa=N/m2

energie E, U joule J=N*m

frequentie f hertz Hz=1/s

gewicht G newton N = kg*m/s2

inhoud (volume) V kubieke meter m3

koppel (tork) T newton meter N*m

kracht (force) F newton N

lading Q coulomb C=A*s

lengte l meter m

massa m kilogram kg

moment (koppel) M newton meter N*m

oppervlakte (area) A vierkante meter m2

potentiaalverschil V volt V = J/(A*s)

schuifspanning τ newton per vierkante meter N/m2

snelheid v meter per seconde m/s

stroomsterkte I ampère A

spanning (elektrisch) V volt V

temperatuur T kelvin K

trekspanning σ Newton per vierkante meter N/m2

tijd t seconde s

vermogen (power) P watt W=J/s=V*A

versnelling a meter per seconde in het 
kwadraat

m/s2

viscositeit (dynamisch) η pascal seconde Pa*s

viscositeit (kinematisch) ν meter in het kwadraat per 
seconde

m2/s

volume V kubieke meter m3
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grootheid symbool eenheid symbool

volumestroom Φv kubieke meter per seconde m3/s

Weerstand (elektrisch) R ohm Ω=V/A

6. Algemeen

6.1. Krachten 

Een kracht wordt gekenmerkt door:
1. de grootte
2. de richting waarin hij werkt

Bij theoretische beschouwingen is het handig krachten weer te geven met pijlen (vectoren genoemd). De
lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht aan, de stand van de pijl de richting en de plaats van de
werklijn.
In fig.5.1 zijn de krachten F1 en F2 even groot maar ze werken in verschillende richting. De krachten F1

en F3 werken in dezelfde richting maar zijn qua grootte verschillend. Krachten worden in algemene zin
aangeduid met het symbool "F" (een afkorting van het Engelse Force). De eenheid waarin de grootte van
de kracht wordt uitgedrukt is N ("Newton"). De eenheid waarin een grootheid wordt uitgedrukt wordt de
dimensie van die grootheid genoemd.
Een kracht  per  oppervlakte  wordt  druk of  spanning genoemd en wordt  aangeduid  met  de  letter  "p"
(pressure). 

Fig.5.1.: Kracht naar grootte en richting

De oppervlakte wordt aangeduid met de letter "A" (Area) en heeft de dimensie van m2.
Voor de druk kan dus geschreven worden:

p
F

A
N m= [ / ]2 (5.1)

De eenheid van druk is de "Pascal" (Pa) met 1 Pa = 1 N/m2 en 100.000 Pa = 105 Pa = 1 bar.

Fig.5.2.: Kracht en moment

De werklijn van een kracht bepaalt het "moment" van die kracht ten opzichte van een bepaald punt. Het
moment van een kracht op een lichaam ten opzichte van het zwaartepunt op dat lichaam geeft dat lichaam
de neiging om dat punt te gaan draaien (fig.5.2). Het moment "M" is gedefinieerd als het product van
kracht en de kortste afstand van het momentenpunt tot de werklijn van de kracht (loodrechte afstand van
M tot de werklijn (ook wel moment-arm  genoemd ). 
In formulevorm:
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M F l N m= . [ . ] (5.2)

De krachten die de omringende lucht op het vliegtuig uitoefenen worden  luchtkrachten genoemd. Dit
gebeurt in de vorm van drukken over het gehele oppervlak. Behalve van de atmosferische omstandig-
heden hangen zij ook af van de stroming van de lucht langs dat oppervlak. Met behulp van de stromings-
leer kunnen deze krachten naar grootte, richting en aangrijpingspunt bepaald worden.

De zwaartekracht = het gewicht is de aantrekkingskracht van de aarde op het vliegtuig en alles wat
daarin zit. Hij is in deze beschouwingen altijd even groot en altijd in dezelfde richting name lijk verticaal
naar beneden. (In werkelijkheid hangt de grootte van de zwaartekracht af van de plaats op en de hoogte
boven  de  aarde).  Wanneer  een  voorwerp  in  verschillende  standen  wordt  gehouden  t.o.v.  het
aardoppervlak  dan  blijken  de  werklijnen  van  de  zwaartekracht  allemaal  door  hetzelfde  punt  te  gaan
(fig.5.3). Dit punt wordt het zwaartepunt genoemd. 

Fig.5.3.: Het zwaartepunt

Voortstuwende krachten zijn de krachten die op het vliegtuig uitgeoefend worden door een lierkabel, 
sleepkabel, propeller of straalmotor.

Traagheidskrachten of massakrachten zijn iets bijzonders omdat ze niet vanuit  de omgeving op een
lichaam  worden uitgeoefend, maar door een lichaam op zijn omgeving. In de praktijk maakt dit niet
zoveel uit, want "actie = reactie", dus als een voorwerp op iets in zijn omgeving een kracht uitoefent,
"voelt" het dat de omgeving een even grote (maar tegengestelde) kracht op zichzelf uitoefent.
Wanneer krachten van buitenaf op een lichaam elkaar opheffen is dat voorwerp in rust of beweegt het
zich met een constante snelheid langs een rechte lijn (eenparige snelheid) of draait het met een constante
draaisnelheid om zijn zwaartepunt (eenparige rotatie).
Wanneer  echter  bijvoorbeeld  de  draagkracht  van  de  vleugels  groter  wordt  dan  het  gewicht  van  het
vliegtuig,  doordat  aan  de  stuurknuppel  getrokken  wordt,  dan  trekt  het  overschot  aan  liftkracht  het
vliegtuig omhoog - de baan wordt naar boven afgebogen. Ons eigen lichaam in dat vliegtuig is "traag" en
wil eigenlijk rechtuit. Het verzet zich tegen afbuiging van de baan en drukt tegen de zitting die omhoog
wil. We hebben het gevoel dat we zwaarder zijn dan normaal. De extra kracht op de stoelzitting is de
traagheidskracht van ons eigen lichaam. Hetzelfde treedt op met alle delen van het vliegtuig en de totale
traagheidskracht is net zo groot als het overschot aan draagkracht.
Zwaartekracht en traagheidskracht samen maken voortdurend evenwicht met de luchtkrachten (en even-
tueel de voortstuwende krachten).
Traagheidskrachten treden altijd op wanneer de beweging niet langs een rechte lijn plaatsvindt (bochten,
loopings) en wanneer de snelheid groter of kleiner wordt (start, afremmen in de rulle akker  of tegen de
boom aan het einde van het veld).

6.2. Goniometrie

Als eenheid voor de hoekmaat geldt de radiaal (1 radiaal is 57,3°); het is het verhoudingsgetal tussen de
lengte van de boog en de lengte van de straal (fig.5.4).
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Fig.5.4.: Definitie van de boog

Fig.5.5.: Definitie van de goniometrische grootheden

In de geometrie worden relaties gegeven tussen hoeken en afmetingen.
De definities  (fig.5.5.):

sinα=
overstaande rechthoekzijde

schuine zijde
=

a
c

cos α=
aanliggenderechthoekzijde

schuine zijde
=

b
c

tg α=
overstaanderechthoekzijde
aanliggende rechthoekzijde

=
a
b

In de onderstaande tabel zijn van een aantal veel voorkomende hoeken de sinus, cosinus en tangens 
gegeven:

Waarde 
van α in 
rad

in graden

0

00

π/6

300

π/4

450

π/3

600

π/2

900 

sin  α 0 ½ ½√2 ½√3 1
cos  α 1 ½√3 ½√2 ½ 0
tan  α 0 1/√3 1 √3 ∞

Opm.:
De omtrek van een cirkel is 2πR, ofwel de totale cirkelomtrek komt overeen met 2 π radialen = 3600.
1 rad = 360°/2π = 57,3°.

6.3. De grootheden van de kinematica

Om de grootheden uit de kinematica (bewegingsleer) te kunnen meten is er behoefte aan een tijdseenheid.
Als eenheid van tijd is de seconde [s] gekozen.

Van de tijd en de bovengenoemde grootheden is een aantal eenheden afgeleid:

- de snelheid v : meter per seconde [m/s]
- de versnelling a : meter per sec. kwadraat [m/s2]

- de volumestroom Φv : kubieke meter per sec. [m3/s]
- frequentie f : Hertz, afgekort Hz [1/s]

Opm..:
•  De volumestroom wordt ook wel volumedebiet genoemd.
•   De frequentie is het aantal keren dat een verschijnsel zich voordoet per tijdseenheid; deze 
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afgeleide eenheid heeft een eigen naam: Hertz.

6.4. De grootheden van de statica en dynamica

Een van de belangrijkste relaties in de statica en de dynamica is de Wet van Newton:

Kracht = massa x versnelling

In formulevorm:

F = m*a (5.3)

Zo is ook:
Gewicht = massa x zwaartekrachtsversnelling

in formulevorm:

G = m*g (5.4)

Omdat de zwaartekrachtsversnelling niet overal op aarde constant is, is niet de kracht maar de massa 
(hoeveelheid van stof) als grondeenheid gekozen.
De massa wordt uitgedrukt in kilogram (kg).
Van de nu bekende eenheden worden er verschillende afgeleid, namelijk:

- de kracht F(orce) Newton [N] = [kg.m/s2]
- de druk p(ressure) Pascal [Pa] = [N/m2]
- het moment M(oment) Newtonmeter [N.m]
- de energie of arbeid W(ork) Joule [J] = [N.m] 
- het vermogen P(ower) Watt [W] =  [J/s]

Opm.:

• Een kracht van 1 N geeft aan een massa van 1 kg een versnelling van 1 m/s2.

• Het moment wordt ook wel koppel genoemd.
• Als een kracht van 1 N in zijn werklijn 1 meter verplaatst wordt, is er een arbeid nodig van 1 J.
• Vermogen is arbeid per tijdseenheid (energie per tijdseenheid). 1 pK = 736 W

De pk is dus geen SI-eenheid en mag eigenlijk niet meer gebruikt worden.
De druk wordt vaak uitgedrukt in andere eenheden:

1 bar =  105 [N/m2] = 105 [Pa] = 1000 [mbar] = 1000 [hPa] ≈ 750 mm kwik
1 atm = 1013,25 [mbar] = 1013,25 [hPa] ≈ 760 mm kwik

De atmosfeer is geen SI-eenheid maar wordt in de luchtvaart wel nog steeds gebruikt. De atmosfeer is 
nog afkomstig van een vroeger stelsel.

6.5. De grondeenheden van de thermodynamica

In het SI-stelsel is de Kelvin [K] als grondeenheid gekozen voor de temperatuur.
Het nulpunt van de Kelvin-schaal ligt op -273 graden op de Celcius-schaal (om precies te zijn: -273,15 
°C) .
Verder is 1°C = 1 K (Het °-teken wordt bij Kelvin niet geschreven!!).

6.6. De grootheden van de elektriciteit, licht en straling

Daar deze eenheden voor de aerodynamica geen betekenis hebben, wordt hier volstaan met op te merken 
dat de grondeenheid in de elektriciteitsleer de Ampère is [A] en voor licht en straling de Candela (cd).

- 10 -


	1. Inhoud van het boek
	2. Inleiding
	3. Het Griekse alfabet
	4. Vermenigvuldigingsfactoren
	5. Grondeenheden van het SI-stelsel
	6. Algemeen
	6.1. Krachten
	6.2. Goniometrie
	6.3. De grootheden van de kinematica
	6.4. De grootheden van de statica en dynamica
	6.5. De grondeenheden van de thermodynamica
	6.6. De grootheden van de elektriciteit, licht en straling


