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Oplossingen voorronde 

Vraag 1 

Het gaat om 500.000 ton staal. Dat is een volume van 500.000 ton/7.8 ton/m3 = 64.103 m3 

De doorsnede van de filamenten = π*D2/4 = π *(200µm)2/4 = 31,41510-9m2 

Te maken aantal meter filamenten = inhoud/oppervlakte = 2.040.447.988.357 m 

Omtrek van 1 filament = π*D 

Oppervlakte mantel filamenten = omtrek filament * lengte filamenten = 1.282.051.282 m2 

Oppervlakte van een voetbalveld = 110m*70m/voetbalveld = 7.700m2/VV 

Oppervlakte in voetbalveldeenheden (VV) = 1.282.051.282 m2/(7.700m2/VV) = 166.500 VV 

Antwoord C is dus juist. 

Vraag 2 

Antwoord B is correct. 

Vraag 3 

De schuifpasser duidt de maat 3,2 mm aan. 

Vraag 4 

De lichtsnelheid is ongeveer 300.000 km/s in het luchtledige. De brekingsindex van glasvezel 

is 1,46. Dat betekent dat de voortplantingssnelheid in die glasvezel een factor 1,46 kleiner is. 

Deze bedraagt dus 300.000/1,46 km/s = ongeveer 205.000 km/s. Antwoord B is correct. 

Vraag 5 

Antwoord A. 

Het dampscherm voorkomt dat het isolatiemateriaal vochtig wordt door condensatie. 

Vraag 6 

De kracht F in het punt E zorgt voor een trekkracht in de lijn B-E, waardoor het punt B naar 

beneden wordt getrokken. Daardoor zal in ligger B-A een drukkracht ontstaan. 

Vraag 7 

Alle reactievergelijkingen zijn in evenwicht, maar door de experimentele bepaling van de 

reactiesnelheid, weten we dat er twee keer zoveel 03 nodig is om te reageren als er C2H4 is. 

De stoichiometrische coëfficiënten moeten dus deze zijn als in antwoord A. 

Vraag 8 

Halfreactie (1) is de anodereactie, halfreactie (2) de kathodereactie. De positieve pool trekt 

elektronen aan. Halfreactie (2) gaat door aan de positieve pool. Antwoord D is dus correct. 

Vraag 9 

Uit de grafiek kan afgeleid worden dat de productie van ammoniak toeneemt (evenwicht 

verschuift naar rechts) als de druk toeneemt. 



Vraag 10 

In een gaschromatogram stellen de pieken verschillende componenten voor waaruit een 

mengsel is samengesteld. Hieruit blijkt dat zowel diesel als kerosine mengsels zijn van 

meerdere zuivere stoffen, onder andere alkanen met 9, 10 en meer koolstofatomen. 

Bij een gaschromatogram worden de componenten vooral gescheiden op basis van hun 

kookpunt. Laag kokende verbindingen komen er als eerste uit, de hoog kokende als laatste. 

Diesel is in dit geval hoog kokender. 

Diesel en kerosine zijn als alkaan niet mengbaar met water want uit het gaschromatogram 

blijkt dat ze bestaan uit een mengsel van alkanen met 9 en meer koolstofatomen. Enkel 

alkanen met weinig koolstofatomen zijn mengbaar met water. 

Er kan niets afgeleid worden in verband met de vorming van CO2. Antwoord D is correct. 

Vraag 11 

Het verbruik van 400 omwentelingen komt overeen met 1kWh of 1000Wh. 10 omwentelingen 

komen dus overeen met 1/40ste van die 1000Wh of 25Wh. Een verbruik van 25Wh komt 

overeen met 25Wh * 3600s/h = 90.000Ws. Als dit verbruik in 8 minuten en 20 seconden of 

8*60+20 = 500 seconde afgenomen is, betekent dit dat het gaat om een vermogen van 

90.000Ws/500s = 180W. Dit is het vermogen van 3 identieke lampen. Eén lamp heeft dus 

een vermogen van 60W. Antwoord A is correct. 

Vraag 12 

Antwoord C is correct, uitleg staat in de vraag. 

Vraag 13 

Antwoord B is correct. De andere antwoorden kunnen misschien inspiratie geven voor de 

ontwikkeling van een nieuw type aanraakschermen. 

Vraag 14 

De tag <title> zorgt voor de titel in de titelbalk. De tag <h1> maakt van de tekst “Technologie 

op het internet” een hoofding. De tag <a> is een hyperlink naar Google. Bij het volgen van de 

link wordt de pagina geopend in een nieuw tabblad, door de optie “_blank”. De link omvat de 

tag <img> die zorgt dat een figuur op het scherm komt. Antwoord C is correct. 

Vraag 15 

Antwoord D is correct. 

Vraag 16 

Het vermogen wordt berekend aan de hand van het kwadraat van de effectieve spanning. 

Om het halve vermogen te bekomen, moeten we dus een effectieve spanning hebben dat 

een factor wortel 2 kleiner is, of met andere woorden 71% van het maximum. Het vermogen 

wordt op deze manier gehalveerd. Een signaal met een duty-cycle van 50% levert een 

effectieve spanning van 71% ten opzichte van het maximum. Het juiste antwoord is dus B. 



Vraag 17 

Bij opeenvolgende tandwielen is enkel de verhouding tussen het eerste en het laatste 

tandwiel van belang. Het eerste heeft de helft zoveel tanden als het laatste. Dit betekent dat 

tandwiel 5 aan het halve toerental van tandwiel 1 draait. Tandwiel 1 draait 10 toeren per 

minuut, tandwiel 5 dus slechts 5 toeren per minuut. In twee minuten tijd dus 10 toeren. 

Antwoord A is dus correct. 

Vraag 18 

In een netwerk bepaalt het traagste onderdeel de maximale snelheid. In dit geval is dat 

40Mbps, antwoord B is dus correct. 

Vraag 19 

Antwoord C is correct. Uitleg staat bij de vraag. 

Vraag 20 

Een stroom door een geleider veroorzaakt een magnetisch veld. Door de geleider rond een 

spijker te wikkelen, maak je een spoel. Iedere wikkeling maakt het magnetisch veld sterker. 

Antwoord A is dus correct. 

Vraag 21 

Deze techniek heet ondermetselen. Antwoord C. 

Vraag 22 

Door het ei in aluminiumfolie te stoppen, zal de inhoud van het ei niet door de microgolven 

opgewarmd worden. De stralen worden gereflecteerd op de folie. Het water rond het ei zal 

wel opwarmen. In feite wordt het ei dus op de klassieke manier gekookt met kokend water. 

Enkel het water wordt via de microgolven opgewarmd. Antwoord C is correct. 

Vraag 23 

Antwoord C is correct. Je kan goed het verloop zien als je de figuren naast elkaar legt. 

Vraag 24 

97 is het grootste priemgetal kleiner dan 100. Hierdoor is hebben we na deling door 97 het 

minste kans op gelijke resultaten voor de rest. Antwoord B is correct. 

Vraag 25 

Antwoord B is correct. 

Vraag 26 

De inhoud van één hokje is 0,4mm x 0,4mm x 0,1mm = 0,016mm3. Als er zich in één zo’n 

hokje 6 cellen bevinden, dan komt dit neer op een concentratie van 6 cellen / 0,016mm3. Dit 

is ook gelijk aan 6000/16 cellen/mm3 = 375 cellen/mm3. Overgaan naar ml  1000mm3. Er 

zijn dus 375.000 cellen/ml of 3,75.105 cellen/ml. Antwoord B is correct. 



Vraag 27 

Het magnetisch draaiveld van de motor is verkeerd. Om dit te verhelpen, moeten twee 

fasedraden gewisseld worden. Antwoord B is correct. 

Vraag 28 

Antwoord A is correct. 

Vraag 29 

Met 3 homologe chromosomen kunnen er 23=8 unieke combinaties gemaakt worden. 

Antwoord B is dus correct. 

Vraag 30 

Antwoord D is correct. 

Vraag 31 

De druksterkte van beton is 30MPa. Een druk van 1Pa komt overeen met 1N/m2. Beton kan 

dus een gewicht van 30MN verdragen op een oppervlak van 1m2. Aangezien het oppervlak 

hier slechts 0,1mx0,1m = 0,01m2 bedraagt, mag er maar een belasting zijn van 300kN. 

Antwoord C is correct. 

Vraag 32 

Antwoord D is correct. 

 


