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	a)  (10 * 20 / 10.000) * 365 * 24 = 175,2 m3

	b) (5 * 10 / 10.000) * 365 * 24 = 43,8 m3

	c) (5 * 10 * 20 / 10.000) * 365 * 24 = 876 m3

	d) ((9-4) * 5 * 10 * 20 / 10.000) * 365 * 24 = 4380 m3 

In hedendaagse en gerenoveerde woningen wordt 
hoogrendementsglas of drievoudig glas gebruikt voor ecologische rede-
nen. Bereken hoeveel m³ aardgas er jaarlijks meer verbruikt wordt wan-
neer een woning uitgerust is met 20 m² enkel glas tegenover een woning 
uitgerust met hoogrendementsglas.

Gegevens:
Energetische waarde aardgas: 10 kWh/m³
Ug enkel glas: 6 W/(m².K)
Ug hoogrendementsglas: 1 W/(m².K)
Buitentemperatuur: 10 °C
Binnentemperatuur: 20 °C
dikte enkel glas: 5 mm
dikte hoogrendementsglas: 9 mm

  Hoeveel m³ aardgas wordt er jaarlijks meer verbruikt?
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	a) √(600.000 J / 60% * 2) / (200 kg * 25%) = 200 m/s

	b)  √(600.000 J * 60% * 2) / 200 kg = 60 m/s

	c)  √(600.000 J / 60% * 2) / 200 kg = 100 m/s

	d)  Om dit te kunnen berekenen moet de hoogte van de windmolen
  gegeven zijn.

Windmolens beloven nog veel energie op aarde in de
toekomst. Maar, een zekere mijnheer Betz heeft berekend dat een wind-
molen in het allerbeste geval 60 % van de kinetische energie van de wind 
kan omzetten in nuttige energie (Wet van Betz).
De kinetische energie is – dit weet je allicht – gelijk aan massa x snelheid 
x snelheid gedeeld door 2 (m.v²) met massa in kg en snelheid in meter/
seconde.
De relatieve vochtigheid van de lucht is 25 %.

Hoe snel moet dus 200 kg wind gaan om 600 kJ (600.000 Joule)
nuttige energie te leveren?
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	a) Rood Groen
  alert(“Ga verder in euro.”); alert(“Ga verder in dollar.”)

	b) Rood Groen
  alert(“Ga verder in dollar.”); alert(“Ga verder in euro.”)

	c)  Rood Groen
  antwoord = false; break;

	d) Rood Groen
  alert(“Ga verder in euro.”); break;

Je hebt je medewerking beloofd aan een nGO die een
website wil opzetten voor het doneren van geld. Dat geld moet gebruikt 
worden voor dringende hulp aan de derde wereld.
Als de bezoekers geld willen doneren, wordt ergens in dat betalingspro-
ces een laatste controle gedaan op de gebruikte munteenheid. De gebrui-
ker kan ‘OK’ of  ‘annuleren’ klikken. 
De controle op de website zelf gebeurt via JavaScript. Dat is een program-
meertaal die dikwijls gebruikt wordt in webtoepassingen.
De bewuste code zie je hieronder:

De functie ‘confirm’ heeft een terugkeerwaarde van het type bool. Dit kan 
‘true’ of ‘false’ zijn. Als de gebruiker op ‘OK’ klikt wordt ‘true’ teruggegeven, 
anders ‘false’.

Welke code moet op de rode en groene plaats komen?
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	a)  CaO  + CO2  Ò  CaCO3

	b)  CaO2  + CO2  Ò  CaCO4

	c)  CaO2  + CO  Ò  CaCO3

	d) CaO  + CO  Ò  CaCO2

Door verbranding van fossiele brandstoffen (benzine, e.d.) 
ontstaat koolstofdioxide. Hierdoor verhoogt de concentratie koolstof-
dioxide in de atmosfeer waardoor de aarde opwarmt, het zogenaamde  
broeikaseffect. We zouden dus in de toekomst best eens nadenken over 
het gebruik van brandstoffen...
Sommige technologen zijn echter van mening dat koolstofdioxide uit de 
lucht kan weggenomen worden door dit te laten reageren met mineralen. 
Bijvoorbeeld calciumoxide. 

Welke van onderstaande reacties is juist?
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	a) 1/(1/(256*128*4)) = 131.072 Hz 

	b) 1/(256*128*4) = 7,6 µHz

	c) 256/(128*4) = 0,5 Hz 

	d) 1/(1/(256*128)) = 32.768 Hz 

Een opslagplaats met hulpgoederen op de Filippijnen 
moet bewaakt worden tegen diefstal. Hiervoor werd een systeem ontwik-
keld die iedere seconde een camerabeeld opslaat op een geheugenkaart. 
De tijd tussen twee beeldopnames, één seconde dus, wordt bepaald door 
een microcontroller. Die heeft een zogenaamde Timer-module in zich. 
Hieronder zie je daar een schematische afbeelding van. 
Een timer wordt gevoed met een klokpuls, die noemt men FOSC. Op 
locatie Z krijg je een uitgangsignaal (zgn. overflow) wanneer TMR0, 256 
klokpulsen heeft binnengekregen. Dat uitgangsignaal, op locatie Z, 
wordt gebruikt voor het opslaan van de beeldopname en moet dus ie-
dere seconde plaatsvinden.
Op locatie X wordt de inkomende klok onmiddellijk gedeeld door 4, op 
locatie Y wordt de klok nogmaals gedeeld door 128.

Welke frequentie moet FOSC (locatie X) hebben om op het einde 
(locatie Z) iedere seconde een overflow te hebben?
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	a)  De personentrein heeft de langste remafstand.

	b)  De goederentrein heeft de langste remafstand.

	c)  De remafstand hangt in grote mate af van de aerodynamica van de
  trein en het antwoord kan dus niet voorspeld worden.

	d)  Beide treinen zullen ongeveer dezelfde remafstand hebben.

Om de uitstoot van schadelijke gassen tot een minimum
te beperken is het gebruik van de trein als vervoermiddel van goederen of 
personen sterk aan te raden.

Een lege personentrein weegt ongeveer 100 ton, terwijl een geladen goe-
derentrein vaak tot 500 ton weegt. De locomotieven van beide treinen 
zijn identiek.

Stel nu dat de 2 treinen door een vergissing op hetzelfde spoor terecht-
gekomen zijn, en keihard moeten remmen om niet tegen elkaar te rijden. 

Welke van de 2 treinen zal de langste remafstand hebben, als ze 
een verschillende startsnelheid hebben (zie figuur)?
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	a)  Het mes werd gevonden in 10.000 vóór Christus.

	b) De leeftijd van de pot komt overeen met de halveringstijd van C14.

	c)  De cavia werd in Europa binnen gebracht in de 16de eeuw na Christus.

	d) De leeftijd van de olifant komt overeen met 700 vóór Christus.

Archeologe Fabienne Pigiere vond skeletresten van cavia’s. 
Ze zou graag weten hoe oud de skeletten zijn. Men denkt immers dat 
de cavia vanuit Zuid-Amerika werd binnen gebracht in Europa. Daarom 
analyseert ze de resten op de aanwezigheid van C14 (koolstof 14). Deze 
methode berust op het feit dat levende materie anno 2014 een kenmer-
kende verhouding C12/C14 vertoont en dat dode materie minder C14 be-
vat te wijten aan radioactief verval. 
Onderstaande figuur toont het verval van C14. 

Fabienne liet de skeletresten meten en bekwam onderstaand resultaat. 
Ze liet ook nog een aantal andere voorwerpen meten (restanten van een 
olifant, een mes en een pot). A = olifant; B = pot; C = mes en D = cavia

Welke stelling is juist?
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	a) Boom A

	b) Boom B

	c) Boom C

	d) Boom D

Johan, een hedendaagse kunstenaar, heeft een 
landschapsschilderij gemaakt. Je ziet van onder naar boven een weg, een 
pad waarop enkele bomen groeien, en een omheining. Achter deze om-
heining is een met gras begroeide heuvel te zien, waar ook 1 boom staat. 

Welk van de 4 bomen is in werkelijk het grootst?
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	a)  Zonder de wapening zou het beton breken wanneer deze krimpt
  door afkoeling.

	b)  Zonder de wapening breekt het beton door het verkeer.

	c)  Het is moeilijker om de wapening in de dwarsrichting aan te 
  brengen, daarom werd gekozen om deze in de lengterichting uit te
  voeren.

	d)  De wapening in de lengterichting voorkomt betonrot. 

In België zijn er vele wegen aangelegd in doorgaand 
gewapend beton. Doorgaand gewapend beton is een doorlopend en 
voegloos betonnen wegdek. De initiële aanleg in doorgaand gewapend 
beton is duurder vergeleken met asfalt, maar het is een duurzame oplos-
sing die rendeert op langere termijn.
Op de foto zie je de wapening in de lengterichting. 

Waarom is er in de lengterichting wapening voorzien?
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	a)  Er zijn twee beveiligingen om extra veiligheid door middel van 
  redundantie te verkrijgen.

	b)  De twee beveiligingen vullen elkaar aan, de ene werkt snel bij veel
  te grote stroom, de andere werkt nauwkeuriger maar veel trager.

	c) Wanneer de thermische beveiliging geactiveerd werd is de 
  automaat defect en moet hij vervangen worden, vandaar dat er
  ook een magnetische beveiliging werd voorzien.

	d) Door twee elementen in serie te schakelen wordt voorkomen dat
  de schakelaar automatisch weer aanschakelt als de overstroom
  verdwenen is.

De overstroombeveiliging van een installatieautomaat is 
een samenspel van twee in serie (achter elkaar) geschakelde elementen:
Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een 
elektromagneet. Het tweede element is een thermische beveiliging met 
bimetaal.

Waarom zijn er nu twee beveiligingen in één automaat?
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Je wil thuis via een speciaal computernetwerk je muziek
streamen. Dat betekent dat je muziek digitaal over dat netwerk versluisd 
wordt van bijvoorbeeld je harde schijf naar je muziekversterker.

Je wil uiteraard een zo goed mogelijke kwaliteit van je muziek wanneer 
die wordt afgespeeld via je luidsprekers.

Welk type muziekbestand kan de beste audiokwaliteit bereiken?

Een bestand met: 

	a) sample frequentie van 44.100 Hz – 16 bit getallen

	b)  sample frequentie van 44.100 Hz – 24 bit getallen

	c) sample frequentie van 192.000 Hz – 16 bit getallen

	d) sample frequentie van 192.000 Hz – 24 bit getallen
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	a) Ethanol (C2H5OH)

	b)  Azijnzuur (CH3COOH)

	c) Ethaan (C2H6)

	d) Methanol (CH3OH)

Heb jij ook af en toe barstende koppijn en weet je dan 
met jezelf geen blijf? Vroeger werd dan een kompres van uien in de nek, 
tegen de voetzolen of tegen de kuiten gelegd. 
Gelukkig bestaan er vandaag de dag pijnstillers. Paracetamol is een be-
langrijk molecule in pijnstillers. De synthese van paracetamol vind je hier-
onder. 

Er komt (naast paracetamol) nog een product vrij bij de laatste 
synthese stap; welk is dit?
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	a) 10 toeren per minuut

	b) 100 toeren per minuut

	c) 20 toeren per minuut

	d) 200 toeren per minuut

Windmolens, we kennen ze allemaal. Vroeger om water 
op te pompen of graan te malen, nu voor het opwekken van elektriciteit. 
Om vanop afstand de snelheid van de wieken te kunnen meten heeft de 
ontwerper een sensor op de rotor geplaatst. Telkens als één bepaald punt 
van de rotor voorbij de sensor passeert, slaat de waarde van de sensor om. 
Die waarde is ofwel 0 Volt, ofwel 5V. Om alles te testen wordt de sensor in 
het labo eerst bekeken op een oscilloscoop. Dat oscilloscoopbeeld zie je 
hieronder.

Als je weet dat één horizontaal vakje de tijd voorstelt van 2 seconden, 
hoeveel toeren per minuut draait de windmolen dan ongeveer?
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	a)    

	b)   

	c)  

	d) 

Om energie te produceren wordt gezocht naar oplossingen die weinig 
vervuiling veroorzaken. 
Daarom worden sinds een tiental jaren veel windmolens gebouwd. 

Om niet teveel lawaai te maken, en de mensen niet te storen, mogen 
de wieken niet te vlug draaien. normaal draait zo’n wiek 15 toeren per 
minuut. 

Als de lengte van een wiek 50 m bedraagt, hoe groot is de snel-
heid dan waarmee de top van zo’n wiek ronddraait?

a) π ∙ R⏞
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 140 kmu   

 

b) 2π ∙ O⏞  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 560 kmu  

 

c) 2π ∙ R⏞  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 280 kmu
 

d) π ∙ R⏞  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 70 kmu  

 

a) π ∙ R⏞
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 140 kmu   

 

b) 2π ∙ O⏞  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 560 kmu  

 

c) 2π ∙ R⏞  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 280 kmu
 

d) π ∙ R⏞  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∙ ⋕⏟
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

= 70 kmu  
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In een microscoop maakt men gebruik van bolle lenzen
om voorwerpen te vergroten. 
Het objectief is de lens die zich bevindt net boven het preparaat. Er zijn 
verschillende objectieven met verschillende vergrotingen (10x, 25x, 40x 
en 100x). Het oculair bevindt zich ter hoogte van het menselijk oog (ver-
groting 10x). 
Een onderzoeker ziet volgende 
chip door de microscoop:

De chip is in werkelijkheid 3 μm 
groot, maar de wetenschapper 
ziet de chip als een voorwerp van 
1,2 x 10-3 m. 

Welke afbeelding komt overeen met de waarneming? 

Biotech: vraag 2 

In een microscoop maakt men gebruik van bolle lenzen om voorwerpen te vergroten.  

Het objectief is de lens die zich bevindt net boven het preparaat. Er zijn verschillende objectieven 
met verschillende vergrotingen (10x, 25x, 40x en 100x). Het oculair bevindt zich ter hoogte van het 
menselijk oog (vergroting 10x).  

Een onderzoeker ziet volgende chip door de microscoop: 

 

De chip is in werkelijkheid 3 μm groot, maar de wetenschapper ziet de chip als een voorwerp van 1,2 
x 10-3 m.  

Welke afbeelding komt overeen met de waarneming?  

 

A) objectief 25x, want 3.10−3

1,2.10−3 ∗  10  B)  objectief 40x, want 1,2.10−3

3.10−6 ∗  1
10 

 

C) objectief 40x, want 1,2.10−3

3.10−6 ∗  1
10  D) objectief 25x, want 3.10−3

1,2.10−3 ∗  10 

 

	a) 	b) 

	c) 	d) 
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	a)  Dit lukt in minimaal 7 stappen.

	b) Dit lukt in minimaal 15 stappen.

	c)  Dit lukt in minimaal 21 stappen.

	d)  Dit lukt in minimaal 31 stappen.

De Torens van Hanoi is een spel of puzzel met een aantal 
schijven. Het spel bestaat uit een plankje met daarop drie stokjes. Bij aan-
vang van het spel is op een van de stokjes een piramidevormige toren 
van schijven met een gat in het midden geplaatst. Elke schijf heeft een 
verschillende diameter en de schijven zijn zo geplaatst dat de kleinste bo-
venop en de grootste onderaan ligt.

Het doel van het spel is om de complete toren van schijven te verplaatsen 
naar een ander stokje, waarbij de volgende regels in acht genomen die-
nen te worden:

1. Er mag slechts 1 schijf tegelijk worden 
 verplaatst.
2. nooit mag een grotere schijf op een kleinere 

rusten.

Hiernaast zie je een uitgewerkt voorbeeld waarbij 
slechts 2 schijfjes gebruikt worden. In 3 stappen 
kun je die toren verplaatsen.

Stel dat je werkt met 4 schijven. Hoeveel 
stappen heb je dan minimaal nodig om de 
toren te verplaatsen?
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	a) De diameter van de aansluitingsbuis op het waterleidingnet is niet
  gegeven, daarom kan dit niet berekend worden.

	b)  1.000 kg/m³ * 10 N/kg * 50 m = 500.000 N/m² = 50 N/cm²

	c)  1.000 kg/m³ * 10 N/kg * 50 m * 40 m / 10.000 m³ = 2.000 N/m² = 20 N/dm²

	d)  1.000 kg/m³ * 10 N/kg * 40 m  = 400.000 N/m² = 40 N/cm²

Watertorens zijn torenachtige gebouwen en hebben 
bovenaan een reservoir. De bedoeling van een watertoren is om de druk 
in het waterleidingnet constant te houden. Onderstaande watertoren is 
50 m hoog en heeft een diameter van 40 m. De watertoren bevat boven-
aan ongeveer 10.000 m³ water. 
Dichtheid water: 1.000 kg/m³. Veronderstel de valversnelling g = 10 n/kg.

  Hoeveel zal de druk zijn op het waterleidingnet met deze toren?
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	a) We dienen een wisselschakelaar toe te voegen tussen S2 en S3.

	b) We dienen een wisselschakelaar toe te voegen tussen S1 en S3.

	c)  We dienen een kruisschakelaar toe te voegen tussen S1 en S3.

	d) Een lamp kan niet bediend worden met 4 schakelaars, 
  we hebben daarvoor elektronische schakelapparatuur nodig.

In onderstaande figuur staat een elektrische schakeling 
met twee wisselschakelaars (S1 en S3), een kruisschakelaar S2 en een 
lamp E1.
Met deze schakeling kunnen we de lamp E1 aan- of uitschakelen door één 
van de drie schakelaars om te schakelen.

Wat moet er nu gebeuren indien we de lamp E1 willen bedienen 
met 4 schakelaars?
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	a)  5

	b)  10100000

	c)  10101101

	d) 00000101

In veel van de moderne productieprocessen, wordt 
gebruik gemaakt van een speciaal soort computers: PLC genaamd.
Een PLC kan sensoren inlezen en actoren sturen. Op die manier kan je 
bijvoorbeeld een verpakkingsmachine laten werken.
Om de waarde van bijvoorbeeld 8 sensoren voor te stellen kan gemakke-
lijk één byte aan informatie gebruikt worden. Iedere sensor stelt dan een 
digitale 1 of 0 voor. Die 8 enen en nullen vormen samen één byte. 
Als er 8 metaaldetectoren boven een transportband gemonteerd zijn 
kan je controleren hoeveel afgewerkte metalen producten er op de band 
liggen. Ligt er een product, dan geeft de sensor een waarde 1 af, anders 
een 0. Die informatie kan je in één byte opslaan.

Wat is de binaire informatie die in de byte zit als er 5 afgewerkte 
metalen producten op de band liggen?
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	a) We eten het element koolstof dagelijks.

	b) Een C-atoom kan 4 verbindingen aangaan met andere atomen en
  vormt aldus een tetraëder.

	c)  C is aanwezig in aminozuren maar niet in DnA.

	d) Grafeen (zie foto) is een monolaag van koolstof die zeer goed
  stroom kan geleiden.

Koolstof (C) is essentieel voor het leven op aarde. 
Zo overvloedig is het niet op onze planeet. nochtans is het een heel bij-
zonder element.

Welke van onderstaande stellingen is fout?
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	a) Een gyroscoop

	b) Een accelerometer

	c) Een barometer

	d) Een magnetometer

Meer en meer worden onbemande vliegtuigen of helikopters 
ingezet voor allerhande taken. Ook de brandweer kan dergelijke drones 
inschakelen om bijvoorbeeld met een warmtecamera te zoeken naar 
smeulende brandhaarden. 
De elektronica die op zo’n drone zit, moet ervoor zorgen dat die niet neer-
stort. Hierbij is het belangrijk dat de drone kan uitzoeken, met behulp van 
sensoren, waar de horizon ligt. Op die manier kan de drone horizontaal 
blijven vliegen.

Welke sensor kan gemakkelijkst de aardversnelling meten en zo 
de horizon opzoeken?
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	a)  1/9e van een toer

	b) 1/3e van een toer

	c) 3 toeren

	d) 5,4 toeren

In de tekening hieronder is het vertragings/ 
versnellingskastje van een elektromotortje afgebeeld. De rode enkelvou-
dige tandwielen hebben 18 tandjes. De dubbele tandwieltjes hebben 
10/30 tanden.

Kan jij uitrekenen hoe vaak het motorasje moet ronddraaien om 
de uitgaande as 1 keer rond te krijgen?
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	a) Y = x2 

	b) Y = 2x

	c)  Y = ½-x

	d) Y = x/(1-x)

Stel dat je een groot bedrijf hebt in kaviaarhandel. 
Er zijn echter op de markt een aantal valsspelers, die imitatiekaviaar op de 
markt brengen aan een lagere prijs. Hoe kan je bewijzen dat jouw kaviaar 
de ‘echte’ is?
Het verschil zit hem in het DnA. DnA van ‘echte’ en ‘valse’ kaviaar zijn ver-
schillend. Om voldoende DnA te hebben van de verschillen tussen beide, 
heb je iets nodig dat DnA vermeerdert. 
De polymerase kettingreactie (afgekort PCR) is een methode om, startend 
met een kleine beetje DnA, bepaalde stukjes van dit DnA te gaan ver-
meerderen (zie figuur hiernaast). Het proces bestaat uit een aantal cycli 
(meestal 30 of meer). Bij elke cyclus wordt het 
DnA vermeerderd, waardoor op het einde heel 
veel DnA fragmentjes gevormd worden. 
De techniek werd beloond met de nobelprijs 
voor de chemie! 
Het proces kan men beschrijven met een wis-
kundige vergelijking waarbij Y = het aantal ver-
meerderde DnA fragmentjes en x = het aantal 
cycli. 

Kan jij de juiste vergelijking aanduiden van 
het vermenigvuldigingsproces?
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	a)  36

	b)  48

	c)  64

	d)  72

In computeranimaties wordt vaak, om rekenkracht te
besparen, gebruik gemaakt van repetitieve geometrische structuren 
(driehoekjes, rechthoekjes,...).

In de geometrie wordt in dit geval vaak gesproken over ‘rep-tiles’. De naam 
van dit type vorm kan als volgt uitgelegd worden:

REP, het eerste stuk van die naam slaat op iets repetitiefs (dat telkens her-
haald wordt).
TILE, het tweede deeltje, is Engels voor tegel, en duid erop dat dat stukje 
deel uitmaakt van een groter geheel. 
REP-TILE in zijn geheel verwijst ook naar de huid van een reptiel, die 
meestal opgebouwd is uit schubben die allemaal dezelfde vorm hebben.

De hoofdeigenschap van zo’n REP-TILE is dat de totale vorm opgedeeld 
kan worden uit vormen die 
een miniatuurversie zijn van 
de vorm zelf: Hiernaast zie je 
2 voorbeelden van REP-TILE’s, 
eentje opgebouwd uit drie-
hoekjes, het ander uit een ¾ 
van een vierkant.  

Hieronder zie je een niet vol-
ledig opgevulde REP-TILE, waarin een trapezium opgebouwd wordt uit 
kleinere trapezium-onderdeeltjes.

Ga na hoeveel van die kleine trapezia de grote vorm volledig 
kunnen opvullen. 
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	a)  Het vermogensverlies blijft onveranderd, de grotere stroom wordt
  gecompenseerd door de lagere spanning.

	b)  Het vermogensverlies is verviervoudigd. Om hetzelfde vermogen
  te transporteren moet de stroom immers verdubbelen wat een
  verviervoudiging van het vermogensverlies veroorzaakt.

	c)  Het vermogensverlies is verdubbeld omdat de stroom en dus ook
  het vermogensverlies verdubbeld.

	d) Het vermogensverlies halveert aangezien de spanning wordt 
  gehalveerd.

Om elektriciteit te distribueren worden hoogspannings-
lijnen gebruikt. Door de spanning hoog te maken heeft men een kleinere 
stroom nodig om het vermogen te transporteren (vermogen = spanning 
x stroom). 

Wat zou er nu gebeuren met het vermogensverlies (warmte ont-
wikkeling) in de kabels als we de spanning zouden halveren en 
toch hetzelfde vermogen zouden transporteren?

Tip: weerstand = spanning / stroom (Wet van Ohm: R = U/I)
 vermogen = spanning  x stroom (P = U.I)
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	a) Een CPU levert stroom aan het moederbord, zo kunnen alle 
  onderdelen gevoed worden.

	b)  Een CPU verwerkt alle instructies die samen bijvoorbeeld een 
  programma vormen.

	c)  Een CPU verwerkt de afgegeven warmte van de naburige chips. 
  Op de CPU staat immers een ventilator.

	d)  Een CPU bezit alle data die we opslaan op ons harde schijf. 
  Het is dus een geheugen.

Computertechnologie is er vandaag de dag overal; denk
maar aan: tv, gsm, smartphone, laptop, desktop, server, … Alle compu-
tersystemen beschikken over een centrale verwerkingseenheid. In het 
Engels, central processing unit of kortweg CPU.

Waarvoor dient een CPU eigenlijk?
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	a)  

	b) 

	c)  

	d)  

We bouwen een schuine toren met houten cirkelvormige schijven. Als je 
weet dat zo’n schijfje een straal R heeft, en dat je de schijven telkens ver-
schuift over een afstand ‘s’ ten opzichte van elkaar (zie schets), bereken 
dan het maximale aantal (n) van die schijfjes die je op elkaar kunt stapelen 
vooraleer het bouwwerk instort.

Hoeveel schijfjes kun je maximum op elkaar stapelen?

Mechanica 4 

We bouwen een schuine toren met houten cirkelvormige schijven. Als je weet dat zo’n schijfje een 
straal R heeft, en dat je de schijven telkens verschuift over een afstand ‘s’ ten opzicht van elkaar (zie 
schets), bereken dan het maximale aantal (n) van die schijfjes die je op elkaar kunt stapelen 
vooraleer het bouwwerk instort. 
 

Hoeveel schijfjes kun je max. op elkaar stapelen? 

a) 𝑛𝑛 ≲ 𝑅𝑅
𝑠𝑠  

b) 𝑛𝑛 ≲ 2 𝑅𝑅
𝑠𝑠  

c) 𝑛𝑛 ≲ 0,5 ∙ 𝑅𝑅
𝑠𝑠  

d) 𝑛𝑛 = ∞ 
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	a)  Meet het volume van de cilinder onder water en weeg de cilinder  
  onmiddellijk als hij uit het water komt (nat).
  Dan is de dichtheid =             natte massa 
                                                            volume onder water
	b)  Meet het volume van de cilinder boven water 
  (met een schuifpasser) en weeg de cilinder (droog). 
  Dan is de dichtheid =            droge massa 
                                                           volume boven water
	c)  Meet het volume van de cilinder onder water, 
  laat de cilinder drogen en bepaal de massa. 
  Dan is de dichtheid =           droge massa 
                                                            volume onder water
	d)  Meet het volume van de cilinder onder water en weeg de cilinder 
  als hij uit het water komt (nat). 
  Laat deze vervolgens drogen en weeg nogmaals. 
  Dan is de dichtheid =                      droge massa
                                                         volume onder water – volume water

In Vlaanderen is er een uitgebreid wegennet. Voor de
aanleg van wegen wordt vaak gebruik gemaakt van asfalt. Asfalt is een 
mengsel van steen, zand, mineralen die worden samen gekleefd met bi-
tumen (een kleefstof die gewonnen wordt uit aardolie). Tevens zit er in 
asfalt lucht. Dit is belangrijk voor overdracht van gewicht op de onderlig-
gende steenlaag.

In gespecialiseerde laboratoria kan men de dichtheid van asfalt 
bepalen. Hiervoor boort men cilinders uit asfalt om deze te analy-
seren. Hoe doet men dit?




