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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Het gehele examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Je geeft de antwoorden op deze vragen op papier, tenzij anders is aangegeven. 

tijdvak 1
donderdag 26 mei

totale examentijd 2 uur

Vragen 1 tot en met 19

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer niet wordt gebruikt.
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 

Lichte jeep 
 
Terreinwagens zoals een Jeep zijn 
vaak zware auto's.  
De carrosserie (opbouw van de auto) 
is van staal. 
Om brandstof te besparen heeft 
autofabrikant Chrysler de Jeep Willys2 
ontworpen. 
De carrosserie van deze Jeep is 
gemaakt van aluminium bespoten met 
koolstofvezel. 
 

 
Jeep Willys2 van Chrysler 

 
1p 1 Als er minder brandstof wordt gebruikt, ontstaan er ook minder 

verbrandingsgassen. 
Eén van deze verbrandingsgassen versterkt het broeikaseffect. 

 Welk gas is dat? 
 
Enkele gegevens van de Jeep zijn: 
 

Massa auto: 1350 kg 
 
Dun aluminium plaatwerk bespoten 
met koolstofvezel 

 
Carrosserie: 
 

 

 
Geschikt voor recycling: 95% 

 
1p 2 Wat wordt bedoeld met: “Geschikt voor recycling: 95%”? 

A 95% van de carrosserie is van aluminium. 
B 95% van de carrosserie is koolstofvezel. 
C 95% van de carrosserie kan hergebruikt worden. 
D 95% van de carrosserie is gemaakt met duurzame energie.
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3p 3 De Jeep Willys2 rijdt 1 op 12. Dat betekent dat deze Jeep met 1 liter benzine een 
afstand van 12 km aflegt. Van het model Willys is ook een Jeep van staal 
gemaakt. Deze heeft een massa van 1850 kg. 
Voor elke 100 kg die de stalen Jeep meer weegt dan de Jeep Willys2, wordt met 
1 liter benzine een 4% kleinere afstand afgelegd. 

 Bereken hoeveel kilometer de stalen Jeep minder aflegt met 1 liter benzine 
dan de Jeep Willys2. 

 
2p 4 De carrosserie van de Jeep Willys2 bestaat uit een aluminium frame. 

 Leg uit waarom een aluminium frame wordt gebruikt en geen stalen frame. 
Gebruik bij je antwoord de tabel met gegevens van enkele vaste stoffen in 
BINAS. 

 
 



 GT-0173-g-11-1-o1 4 lees verder ►►►

Deurmat alarm 
 
Annet wil horen of iemand haar kamer binnenkomt. Als iemand op de deurmat 
stapt, moet een zoemer afgaan. Ze ontwerpt daarvoor een alarmsysteem. 
 

A

B

A
 

 
Annet verbindt de twee lagen van stof A met het alarmsysteem. 
Als iemand op de deurmat stapt, maken de twee lagen van stof A contact met 
elkaar via de openingen in stof B. Het geheel werkt als een schakelaar. 
 

2p 5 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage één kruisje achter elk materiaal om aan te 
geven of het geschikt is voor stof A óf voor stof B. 
 
Op de zoemer voor het alarmsysteem staat: 3,6 V; 15 mA.  
Deze zoemer kan Annet niet direct op een spanningsbron van 9 V aansluiten.  
Ze neemt daarom in serie met de zoemer een weerstand op in de schakeling. 
 

3p 6 Toon met een berekening aan dat de grootte van de weerstand die Annet moet 
gebruiken 360 Ω is. 
 
 

+
Ub = 9V

deurmat

360

 
 
het alarmsysteem 
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Als iemand bij het binnenkomen doorloopt, raakt hij de mat maar even aan. De 
zoemer maakt dan heel kort geluid. 
Annet wil het geluid langer horen en past de schakeling aan. Ze voegt een 
transistor en een condensator toe. Zie het schakelschema. 
 

deurmat

+
Ub = 9V

A
15 mA

 
 

2p 7 Over de werking van de transistor in deze schakeling staan op de uitwerkbijlage 
twee zinnen. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

4p 8 Als nu iemand op de deurmat stapt, maakt de zoemer 6 s geluid.  
Annet wil weten of de batterij snel leeg raakt. 
De batterij die ze gebruikt heeft een capaciteit van 220 mAh. 
Voor de capaciteit geldt de volgende formule: C = I · t. 

 Bereken na hoeveel keer op de deurmat stappen een volle batterij leeg zal 
zijn. 
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Gitaarconcert op windenergie 
 
Gitarist Jan Akkerman heeft in een weiland in Groningen een bijzonder concert 
gegeven.  
 

 
 
De energie voor zijn geluidsinstallatie is geleverd door een vlieger.  
Bij het stijgen van de vlieger rolt een touw uit die aan de vlieger vastzit.  
Door het uitrollen gaat een dynamo draaien waarbij energie wordt opgewekt. 
Met deze energie worden accu’s opgeladen. 
 

1p 9 Hoe heet de kracht waarmee het touw aan de vlieger trekt? 
A elektrische kracht 
B spankracht 
C veerkracht 
D windkracht  
 

3p 10 In de uitwerkbijlage staat een tekening met de richting van de kracht in het touw 
en de windkracht op een bepaald moment tijdens het oplaten. 

 Construeer in die tekening de resultante (nettokracht) van die twee krachten 
en noteer de grootte eronder. 
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2p 11 In de dynamo vindt een energieomzetting plaats. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de energiesoort voor en na de 

energieomzetting. 
 

3p 12 Tijdens het oplaten (in 100 s) levert de wind 45 000 J energie aan de dynamo. 
De dynamo levert dan een gemiddeld vermogen van 360 W. 

 Bereken het rendement van de dynamo bij het oplaten. 
 

3p 13 In de accu’s is voor het concert 2,5 kWh energie opgeslagen. 
Jan Akkerman gebruikte apparatuur met een totaal vermogen van 6 kW. 

 Bereken hoeveel minuten Jan Akkerman heeft kunnen spelen met de 
opgeslagen hoeveelheid energie.  
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Bovenleiding onder spanning 
 
Een bovenleiding wordt gebruikt om elektrische treinen van energie te voorzien. 
 

 
 
De bovenleiding hangt aan een constructie die is vastgemaakt aan een stalen 
balk. De onderkant van die stalen balk zit verzonken in een fundament. De 
bovenleiding is van koper. 
 

2p 14 Er zijn twee soorten krachten waartegen de verschillende onderdelen van de 
constructie bestand moeten zijn.  

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage in de juiste kolom kruisjes bij de 
reden(en) waarom er voor deze materialen is gekozen.



 GT-0173-g-11-1-o1 9 lees verder ►►►

1p 15 De koperen bovenleiding is goed bestand tegen krachten en weersinvloeden. 
Wat is de andere reden dat de bovenleiding van koper is gemaakt? 
A Koper heeft een kleine dichtheid. 
B Koper is een goede elektrische geleider. 
C Koper is een metaal. 
D Koper is verspaanbaar. 
 

2p 16 De constructie staat buiten in weer en wind. De stalen balk moet daarom tegen 
weersinvloeden beschermd worden.  

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage een kruisje achter de mogelijke 
manier(en). 

 
Langs de stalen balk hangt een contragewicht.  
Dit contragewicht wordt gebruikt om de bovenleiding strak te houden.  
 

3p 17 Het betonnen contragewicht heeft een massa van 500 kg. 
 Bereken hoeveel dm3 beton er voor het contragewicht is gebruikt. 

 
Het contragewicht zit met een kabel vast aan een grote schijf.  
De bovenleiding zit vast aan een kleinere schijf. De schijven vormen één geheel 
en kunnen draaien om het draaipunt. 
 

bovenleiding
korte arm

draaipunt

contragewicht
500 kg

lange
arm

 
schematische tekening van een spantoestel 

 
4p 18 De bovenleiding krimpt ’s winters waardoor de bovenleiding het contragewicht 

5 cm omhoog trekt. 
 Bereken de arbeid die de kracht van de bovenleiding verricht. 

 
1p 19 Er is een nieuw model spantoestel. De schijf waar het contragewicht aan 

gemonteerd zit, is groter. Het kleine wiel is even groot, de rest van de 
constructie is hetzelfde. 
Wat gebeurt er door deze verandering met de kracht in de bovenleiding? 
A De kracht in de bovenleiding blijft gelijk. 
B De kracht in de bovenleiding wordt groter. 
C De kracht in de bovenleiding wordt kleiner.  
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