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Vraag 1 

De kinetische energie opgewekt door wind is evenredig met de derde macht van de 

luchtsnelheid. Grafiek C was dus de juiste. 

Vraag 2 

Een tandriem benadert het best de werking van een ketting: antwoord C was correct. 

Vraag 3 

Dit is het schema van een 4 naar 1 multiplexer: antwoord C. 

Vraag 4 

Twee kringen zijn ideaal wegens de kostprijs van de omvormers. Een kring die gedeeltelijk in 

de schaduw ligt, levert nagenoeg geen vermogen meer. Antwoord C. 

Vraag 5 

Als we de gewenste stijfheid gelijk nemen aan de onbekende X en de gewenste sterkte gelijk 

aan de onbekende Y, dan berekenen we de benodigde oppervlakte materiaal als volgt: 

Astaal = Y / σstaal = Y/540MPA 

AAl = Y / σAl = Y/30MPA 

ATi = Y / σTi = Y/220MPA 

De oppervlakte bepaalt de uiteindelijke massa. Als we de oppervlakte vermenigvuldigen met 

de soortelijke massa van het materiaal, bekomen we de massa per lengte. De lengte is niet 

variabel, aangezien het ontwerp al vast staat. De totale lengte stellen we gelijk aan l. 

mstaal = ρstaal . l . Y / 540MPA = 7,8 kg/l . l . Y / 540MPA 

mAl = ρAl . l . Y / 30MPA = 2,7 kg/l. l . Y / 30MPA 

mTi = ρTi . l . Y / 220MPA = 4,5 kg/l . l . Y / 220MPA 

Als we dit sorteren van klein naar groot, dan wordt dit (l en Y kunnen geschrapt worden) 

mstaal < mTi < mAl 

Dezelfde redenering kan gevolgd worden op basis van de gewenste stijfheid, met minimale 

verschillen tussen de materialen. Het juiste resultaat is dus antwoord C. 

Vraag 6 

De staande lamp straalt evenveel uit naar boven als naar onder (zie figuur). Het plafond 

bevindt zich het dichtst bij de lamp, waardoor de verlichtingssterkte daar het hoogste zal zijn. 

Antwoord B is dus correct. 

Vraag 7 

Antwoord D is correct. 



Vraag 8 

We vertrekken vanuit de maximale druksterkte van beton, dus 30.106Pa. Die druk wordt 

opgebouwd door al het gewicht dat op de beton drukt. Dat is zowel het platform met de 

soldaten als het eigen gewicht. Onderaan de kolom is de druk uiteraard het grootst, en 

maximaal dus gelijk aan die 30MPa. Maximale gewicht is dus gelijk aan 30MPa.1m²=30MN 

 Het gewicht van de kolom is Gkolom = h.24000.1.1N 

Het gewicht van de soldaten is Gsoldaten = 4.100.9,81N 

Het gewicht van de plaat is Gplaat = 5.8.0,5.7800.9,81N 

Of: 30MN = hmax.24000.1.1N + 4.100.9,81N + 5.8.0,5.7800.9,81N 

De maximale hoogte van de kolom wordt dus als volgt bepaald: 

hmax = [30.106 - (4.100.9,81) - (5.8.0,5.7800.9,81)]/(24000.1.1) 

Het juiste antwoord is dus B. 

Vraag 9 

65 liter beton is het vertrekpunt, we berekenen de volumes water, stenen en zand en trekken 

dat af van het totale volume, waardoor we het volume lucht ontdekken. Dan delen we dit 

volume door het totale volume om een procentueel resultaat te bekomen. 

Volume cement (in liter) = 20kg/(3100kg/m³ / 1000l/m³) 

Volume water = 10l 

Volume zand en stenen (in liter) = 120kg/(2650kg/m³ / 1000l/m³) 

Volumepercentage lucht = [65 – 20/(3100/1000) – 10 – 120/(2650/1000)]/65 

Juiste antwoord was dus B. 

Vraag 10 

σ = E.ε  ε = σ / E waarbij E = 210.109 

Spanning σ = (Moment M x hbalk/2)/Traagheidsmoment I 

Moment M in het midden van de voetgangersbrug = (last P x overspanning L )/4 

Last P = 70kg. 9,81m/s² Overspanning L = 10m 

Moment M = P.L/4 = 70.10/4 Nm 

Traagheidsmoment I = (bbalk x hbalk
3)/12  I = (1.0,5³)/12 m4 

Alles invullen geeft: ε = 
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Correct antwoord was dus C. (let op: fout in boekje m.b.t. haakjes) 

Vraag 11 

Antwoord C is correct. 

Vraag 12 

Antwoord D is correct. 



Vraag 13 

Van het bloed van de mogelijke verdachte zijn de loci D13S317, D7S820 en D16S539 

geanalyseerd via een piekenpatroon. Daarin zijn respectievelijk de allelen 10 en 11, 8 en 10, 

9 en 12 te vinden. Dezelfde allelen zijn terug te vinden op het bandenpatroon van het DNA-

staal van verdachte 2. Dus antwoord D is correct. 

Vraag 14 

Als twee gezonde ouders een ziek kind hebben, moeten ze beiden heterozygoot zijn (beide 

ouders hebben het recessieve gen). Kinderen van heterozygote ouders kunnen zowel 

heterozygoot zijn (50% kans), homozygoot ziek (25%) of homozygoot normaal (25%). Een 

gezond kind heeft met andere woorden 2 kansen op 3 om heterozygoot te zijn en één kans 

op drie om homozygoot gezond te zijn. Tot slot kunnen we stellen dat een gezond kind van 

een gezonde en een zieke ouder altijd heterozygoot is. 

Specifiek voor deze stamboom zien we dat Nina de ziekte heeft en haar ouders gezond zijn. 

Dus haar ouders zijn heterozygoot. Eva is niet ziek, dus heeft ze 2/3 kans om heterozygoot 

te zijn. Gerard is ziek, dus homozygoot. Kurt heeft de ziekte niet, dus is hij als zoon van 

Gerard zeker heterozygoot. De kinderen van Eva en Kurt hebben dus 2/3 x 1/4 = 2/12 = 1/6 

kans om ziek te zijn. Antwoord C is dus correct. 

Vraag 15 

Als A = B = C=1Y=0. In alle andere gevallen is Y=1NEN-werking. Antwoord A. 

Vraag 16 

Antwoord D: het “gat” is een verdunning tot ongeveer 150 DU. 

Vraag 17 

Antwoord B. 

Vraag 18 

Antwoord B. Uitleg staat in het antwoord. 

Vraag 19 

Antwoord C. Zie tekening. 

Vraag 20 

Antwoord A. Zie tekening. 

Vraag 21 

Antwoord A. Geen probleem omdat het over een DC-spanning gaat. 

Vraag 22 

Antwoord A 

Vraag 23 

Antwoord B 

Vraag 24 

Antwoord B 


