
Vlaamse STEM Olympiade, Technology approved 

antwoorden voorronde 2017 

Vraag 1 – Antwoord c 

De knikker bezit, op het moment dat hij de baan verlaat (bij STOP), enkel een 

‘rechtdoor’ beweging. Een lichaam met een bepaalde snelheid in een bepaalde 

richting zal die beweging ook verder zetten. Dat betekent dat de knikker verder 

beweegt volgens richting C. Om de andere banen te kunnen volgen is er ofwel een 

extra kracht of afbuiging van de weg nodig, en die is er hier niet.  

Op elke andere plaats tussen de start- en stop-positie is dat wel het geval, omdat 

de lat verhindert dat de knikker gewoon rechtdoor vliegt, en dus een extra kracht 

veroorzaakt waardoor de knikker de lat volgt.  

 

Vraag 2 – Antwoord b  

De bruistablet verdwijnt, en al de onderdelen worden door het water opgenomen. Er is dus wel 

degelijk sprake van een waarneembare verandering. Dat is ook het geval bij het zuur worden van de 

melk, omdat daar klonters ontstaan, en ook een smaakverandering optreedt. Ook de werking van 

deodorant is een chemisch proces, waarbij de chemische stoffen in de deodorant 

een dubbele werking nastreven. Een eerste doel is het verbergen van de zweetgeur 

door het verminderen van de groei van bacteriën die de geur van ons zweet bepalen. 

Daarnaast bevat deodorant ook stoffen zoals aluminiumchloorhydraat, wat de 

vetzuren in onze huid doet oplossen. Deze vloeibaarder geworden vetzuren sluiten 

de zweetkanaaltjes vervolgens af, waardoor er minder zweet afgegeven kan worden.  

Het enige proces waar aan de stof niets verandert is het in de diepvries plaatsen van 

een droog stuk hout. Als je dat hout achteraf terug uit de diepvries haalt, heb je nog 

steeds hetzelfde stuk hout als vooraf.  

 

Vraag 3 – Antwoord a 

Elektrische energie is een combinatie van twee elektrische grootheden gedurende een 

zekere tijd. Zo bevat een batterij potentiële elektrische energie bij een bepaalde 

spanning en geleverde stroom. Elektrische spanning wordt uitgedrukt in Volt en zorgt er 

voor dat de elektriciteit van de ene kant naar de andere kant stroomt via een verbruiker. 

De stroom wordt uitgedrukt in Ampère. Zonder die elektrische stroom wordt er ook 

geen elektrische energie geleverd. Zo bezit de batterij hiernaast een lading die in staat is 

om 1uur continu een stroom van 200mA te laten stromen. Deze twee grootheden 

(spanning en stroom) zijn noodzakelijk om te kunnen spreken van elektrische energie 

uitgedrukt in in Joule of Wattseconden. Meestal spreken wij van kiloWattuur. Hier is dit 

0,2 x 8,4 x 3600 = 6048 Wattseconden of 0,00168 kWh.   



Vraag 4 – Antwoord d 

Uit het zij- en vooraanzicht blijkt dat de figuur 3 blokjes hoog moet zijn, waardoor 

antwoord A niet juist is. Het vooraanzicht toont duidelijk dat de bovenste rij voor 3/4e 

gevuld moet zijn met blokken, waardoor antwoord B niet juist is, en ook dat die 

blokken allemaal tegen elkaar moeten liggen, waardoor antwoord C niet juist is.  

Het is wel zo dat het blok, dat voorgesteld wordt, als optie 4 nog 180° geroteerd zal 

moeten worden om het vooraanzicht te krijgen zoals in de opgave getekend werd.  

 

Vraag 5 – Antwoord a 

Dit figuurtje wordt een emoticon genoemd, of afgekort, een emoji. Het 

figuurtje straalt een zeker gevoel of emotie uit. Smiley’s zijn enkel 

figuurtjes van de gele hoofdjes. 

 

Vraag 6 – Antwoord a 

Om meest efficiënt zuurstofgas (𝑂2) te 

produceren, moet je op de verticale as 

een zo groot mogelijk getal hebben. Hier 

zouden we bijvoorbeeld een 

zuurstofproductie van minstens 40𝑐𝑚3 

kunnen willen bij de planten die we 

bestuderen (blauw). Hiervoor moeten 

we sowieso gebruik maken van de 

bovenste kromme, met veel 

omgevingslicht dus. Bij weinig licht, en 

dezelfde temperatuur zou slechts 15𝑐𝑚3 zuurstofgas geproduceerd zou worden. Dus is er sterk licht 

nodig om veel zuurstof te produceren. Willen we nog meer zuurstof produceren bij die sterke 

lichtinval, dan kan de temperatuur verhoogd worden. Als dit wordt gedaan, dan schuiven we bij de 

bovenste kromme op naar rechtsboven, tot aan het rode punt, waar een zuurstofproductie van 

45 𝑐𝑚3 wordt verkregen.  
 

Vraag 7 – Antwoord a  

Signalen kunnen op heel veel verschillende manieren doorgestuurd worden. Dat kan via een 

elektrisch gecodeerd signaal, zoals bijvoorbeeld doorheen een elektriciteitskabel, of doorheen een 

USB-kabeltje (denk aan het overzetten van foto’s van je GSM naar de computer). Lucht is echter geen 

geleider zoals een metalen kabeltje, dus doorheen de lucht lukt dit zo maar niet.  

Ook geluid kan gebruikt worden om een signaal door te geven, denk bijvoorbeeld aan verschillende 

alarmsignalen, waarvan het ene kan wijzen op brand, terwijl het andere kan wijzen op het einde van 

de speeltijd…  

De afstandsbediening van een TV werkt ook niet met warmtesensoren, maar met druksensoren. Je 

moet echt op een knopje duwen om in de bediening een elektrisch contact te sluiten (een soort 

schakelaar dus). 



De communicatie naar de TV toe gebeurt met elektromagnetische straling. Naast de radiogolven die 

in de opgave beschreven worden, is ook licht een elektromagnetische golf, net zoals X-stralen en 

microgolven elektromagnetische golven zijn.  

Radiogolven worden door niet veel materialen tegengehouden en vliegen 

dwars door ons heen. Ook door muren, textiel, glas, hout en nog veel 

meer vliegen zo’n stralen zonder probleem dwars doorheen. Enkel 

metalen laten zo’n radiogolven niet goed door. Gewoon licht, maar ook 

infrarood licht en ultraviolet licht kan in tegenstelling tot radiogolven, niet 

door alle materialen heen. Door glas lukt nog net, maar licht geraakt niet 

doorheen een muur, en dus ook niet doorheen de stof van een broek.  

 

Vraag 8 – Antwoord a  

Gewapend beton heeft niets te maken met wapens. Gewapend beton is verstevigd beton. Dit kan 

gedaan worden door in het beton ijzeren staven in te gieten. Op die manier wordt voorkomen dat 

het beton zal barsten en scheuren wanneer het onderhevig is aan krachten. De ijzeren staven hebben 

dus niets te maken met de isolatie of het geleiden van elektriciteit. Het wordt ook niet gedaan 

omwille van de kostprijs. 

 

Vraag 9 – Antwoord c 

Een bal moet zo ver mogelijk worden getrapt. Als de 

bal onder een hoek van 90° wordt getrapt wint de bal 

veel hoogte, maar zal geen afstand afleggen in de x-

richting. Dus veel moeite voor niets. Indien de bal 

onder een hoek van 70° wordt getrapt, zal hij iets 

minder hoog gaan, maar zal wel een beperkte afstand 

afleggen in de x–richting. Wanneer de bal onder een 

hoek wordt getrapt van 20° zal die te weinig hoogte 

halen om ver genoeg te geraken. De ideale traphoek is 45°. Hierbij wint de bal voldoende hoogte om 

vanaf het vallen van de bal de grootste afstand in de x-richting verder af te leggen.  

 

Vraag 10 – Antwoord c 

Om de legering te maken moeten twee metalen gesmolten worden in een pot. De temperatuur die 

nodig is om beide te metalen laten smelten is 1535°C. Indien de temperatuur lager zou zijn, 

bijvoorbeeld 1200°C dan zou ijzer nog niet smelten. Het koper zou wel al gesmolten zijn, maar dit is 

niet voldoende om de legering te maken. De pot waarin de legering wordt gemaakt moet een hogere 

smelttemperatuur bezitten dan het hoogste smeltpunt van ijzer. Anders zou de 

pot waarin de legering wordt gemaakt ook smelten, of al eerder zijn gesmolten. 

Dit kan niet de bedoeling zijn. 

Zo zal je ook geen lasagne in de oven steken in een plastiek pot, die smelt bij 

80℃, maar in een glazen schaal, die wel tegen een temperatuur van meer dan 

200℃ kan verdragen. 



Vraag 11 – Antwoord d 

De oplossing van deze vraag ligt in de beschrijving van het scoremechanisme bij floretschermen. Er 

wordt gezegd met je met de top van het wapen de tegenstander relatief hard moet raken.  

Om elektrisch contact te krijgen is de mechanische hevigheid van het contact niet van 

belang, wat erop wijst dat al zeker de mechanische drukmeting van belang is.  

Daarnaast wordt er ook expliciet vermeld dat je de 

tegenstander moet raken op de romp, en niet op de 

armen, de benen of het hoofd. Daar kan de 

drukschakelaar geen uitsluitsel over geven, en wordt 

gebruik gemaakt van de elektrische geleiding doorheen 

de schermvest. Omdat het contact gemaakt wordt met 

de top van het floret, is een elektrische contactmeting 

van type 2 aangewezen.  

 

Vraag 12 – Antwoord a 

We zullen hiernaast de redenering stap per stap schetsen, om tot het 

juiste antwoord te komen.  Eerst en vooral zien we dat in het gebied 

rechtsonder nog de getallen 2 en 3 ingevuld moeten worden. Omdat 

diagonaal al een 3 gegeven wordt, is er maar 1 mogelijkheid, waarbij 

rechts van het te zoeken vlakje een 2 terecht komt, en daaronder getal 3. 

Vervolgens kijken we naar het vierkant linksonder, waar zeker de getallen 

1, 2, 3 en 4 moeten terechtkomen. Het feit dat rechts de getallen 2 en 3 

aangrenzen, maakt duidelijk dat 2 en 3 in het vierkant uiterst links zullen 

terechtkomen. De positie van 3 boven het vakje dat we zoeken bepaalt de 

enige mogelijk positie van 3 in het vierkant, en daardoor ook onmiddellijk 

de plaats die 2 zal innemen.  

Om de locatie van 1 en 4 in het vierkant te vinden, kijken we eerst naar 

het gebied van vijf vlakjes groot, linksboven. Daar ontbreekt enkel getal 2 

en getal 4. Getal 2 kan enkel helemaal linksboven staan (omdat de positie 

daaronder uitgesloten wordt door de positie van 2 in het vierkant links 

onderaan. De positie van 2 en 4 linksboven is bijgevolg eenduidig bepaald, 

en de positie van 4 zorgt er voor dat in het onbekende vakje zeker geen 4 

mag staan (diagonaal), wat ons brengt tot het correcte antwoord: 1 staat 

op de onbekende plaats. 

Ook de 2 ontbrekende vakjes langs de rechterkant kunnen nog aangevuld 

worden, we krijgen van boven naar onderen cijfers 3 en 4.  

  



Vraag 13 – Antwoord b 

In een USB-muis zitten geen batterijen. Via de USB-kabel worden niet alleen de nodige signalen aan 

de computer gegeven hoe de muis wordt bewogen, maar wordt ook de nodige elektrische spanning 

en elektrische stroom voorzien om de elektronica in de muis te laten werken. Een draadloze muis 

haalt deze elektrische energie uit een batterij, die in de muis wordt geplaatst. De 

bewegingsinformatie van de muis wordt draadloos (door de lucht via een elektromagnetisch signaal) 

overgebracht naar de computer. 

 

Vraag 14 – Antwoord a 

Een bepaalde stof in de hersenen zorgt ervoor dat de 

eetlust wordt geremd, dat we dus geen goesting hebben in 

eten. Deze stof wordt leptine genoemd. Indien er veel 

leptine wordt aangemaakt is er dus ook geen zin om te 

eten. Als er geen leptine wordt aangemaakt is er dus ook 

geen remming tijdens het eten; je kan als het ware altijd 

verder eten. De dikke muis produceert dus in de hersenen 

geen leptine meer.  

 

Vraag 15 – Antwoord c 

Om bij hele grote getallen, maar ook bij hele kleine, niet alle 

nullen te moeten schrijven, wordt soms gebruik gemaakt van 

voorvoegsels . Zo spreken men van milli, centi, deci, deca, kilo, 

mega, … Ook in de digitale technieken, waar computers mee 

werken, worden deze voorvoegsels gebruikt om aan te duiden 

met hoeveel enen en nullen er wordt gewerkt. Eén ééntje of één 

nulletje wordt een bit genoemd. Acht bits samen noemen men 

een byte. Als er duizend zo’n bytes tezamen worden genomen 

dan wordt er over een kilobyte gesproken. Een miljoen bytes 

zijn een megabyte, en een miljard bytes zijn een gigabyte. 

 

Vraag 16 – Antwoord b 

Vuil afvalwater wordt in een waterzuiveringsinstallatie terug omgezet 

in proper water. Daar dienen waterzuiveringsinstallaties voor. Hierbij 

worden filters en andere processen gebruikt om het vuile water terug 

schoon te maken. Deze installaties kosten veel geld en moeten 

optimaal gebruikt worden. Het heeft geen zin om veel proper water 

naar die installaties te sturen. Dus hoe minder schoon water deze te 

verwerken krijgen hoe optimaler deze installatie werkt. Regenwater is 

veel te proper om door die dure zuiveringsinstallaties te worden gestuurd. Door deze apart af te 

voeren kan regenwater op zijn beurt veel beter behandeld worden.  

 



Vraag 17 – Antwoord b 

Ellen moet precies een snelheid lopen van 14 𝑘𝑚 𝑢⁄ . Indien ze vlugger zou lopen 

dan de snelheid van de loopband dan zou ze tegen het bedieningspaneel aanlopen. 

Indien ze trager zou lopen dan verschuift de loopband sneller naar achteren dan dat 

Ellen naar voor loopt, en valt ze er achteraan af. Uiteraard zal ze ten opzichte van de 

kamer waar de loopband staat niet vooruit of achteruit bewegen, dus is de relatieve 

snelheid ten opzichte van de ruimte 0 𝑘𝑚 𝑢⁄ , maar dat werd hier niet gevraagd!  

 

Vraag 18 – Antwoord c 

Als je het glucoseniveau van de drie teststrips bepaalt, zie je dat sporter A een glucoseniveau heeft 

van bijna 0
𝑔

𝑙⁄  , terwijl dat voor sporter B ongeveer met 2,5
𝑔

𝑙⁄  overeenstemt. Beide sporters 

hebben dus te weinig suikers gegeten. Sporter C heeft een glucosewaarde van tussen de 10 en de 

20
𝑔

𝑙⁄  laten optekenen, en zal dus zeker nog een tijdje verder kunnen.  

 

Vraag 19 – Antwoord a 

Eén batterij bezit een spanning van 1,5𝑉. Om met meerdere batterijen een hogere spanning te 

krijgen, dan moeten deze in serie worden geplaatst. In serie wil zeggen dat de ene batterij na de 

andere komt. Een batterij bezit 2 polen (aansluitklemmen), een plus klem [+] en een min klem [–]. Bij 

een batterij is de [+]-klem steeds de kant waar er een klein aansluitpunt is (klein uitsteeksel). De [–]-

klem is te herkennen door het grote contactoppervlak. Om een hogere spanning te krijgen moet de 

[+]-klem van de eerste batterij verbonden worden met de [–]-klem van de tweede. En op zijn beurt 

moet de tweede met zijn [+]-klem verbonden zijn met de [–]-klem van de derde. Dan zal er een 3 

maal hogere spanning ontstaan tussen de [–]-klem van 

de eerste batterij en de [+]-klem van de derde batterij. 

Dus 3 keer 1,5𝑉 is gelijk aan 4,5𝑉. 

Hiernaast zie je een telegeleide speelgoedauto, waar 4 

batterijen van 1,5𝑉 gecombineerd worden. De plus en 

min-zijde van de batterijen worden door metalen 

contactplaatjes met elkaar verbonden, zodat je een 

totale spanning van 6𝑉 krijgt tussen de [–]-aansluiting 

rechts onderaan en de [+]-aansluiting links onderaan. 

 

Vraag 20 – Antwoord d 

Slechts met 1 van de vier voorgestelde grote tegelvlakken kan de volledige 

vorm ingevuld worden, en dat is met de simpele driehoek, zoals op de figuur 

hiernaast te zien is.  

 

 

 



Vraag 21 – Antwoord d 

Sociale media, zoals Twitter en Facebook zijn heel moeilijk te beveiligen. Als één van de vrienden de 

foto ‘liket’ of ‘retweet’, dan kunnen de vrienden of volgers van die vriend ook de foto zien, en is er 

geen enkele rem op het verder verspreiden van de gegevens. Eigenlijk is dat ook zo als je een foto 

per mail verstuurt, want de ontvanger van 

de mail kan die mail uiteraard ook 

opnieuw doormailen. Enkel als je alles zelf 

onder controle hebt, kan je de foto’s 

enkel aan je goede vrienden tonen. 

 

Vraag 22 – Antwoord c 

Aangezien Riet constant aan hetzelfde tempo blijft lopen, verbrandt ze continu dezelfde hoeveelheid 

energie. Het totale aantal verbrandde calorieën zal dus gans de tijd met dezelfde hoeveelheid per 

tijdseenheid stijgen, we moeten dus een stijgende rechte terugvinden, zoals in scenario c getekend 

werd.  

 

Vraag 23 – Antwoord a 

Een camera is door de jaren nog niet verandert en werkt op basis van stilstaande beelden (foto’s) die 

snel na elkaar worden opgenomen. Hoe sneller de beelden elkaar opvolgen, hoe preciezer het 

filmfragment eruit zal zien. Er bestaan camera’s die extreem veel beelden na elkaar kunnen 

opnemen. Zo kan met een dergelijke camera bijvoorbeeld bij een ballon die ontploft, exact gezien 

worden hoe die uit elkaar springt, door het opgenomen beeld 

vertraagd te laten afspelen. Een camera die dit kan, neemt dus heel 

veel beelden op per seconde. Het aantal beelden die opgenomen 

worden per seconde wordt in het Engels “Frames per Second” 

genoemd of afgekort FPS. Uiteraard zal zo’n camera ook een groot 

geheugen nodig hebben (MB) om al de gegevens op te slaan, en 

meestal zal elke foto bestaan uit heel veel pixels, om een 

gedetailleerd beeld te krijgen.  

 

Vraag 24 – Antwoord b 

Als er over een afstand van 50𝑘𝑚 om de honderd meter een paal moet komen, dan heb je 

vijfhonderd palen nodig. Want 50𝑘𝑚 = 50000𝑚 gedeeld door 100𝑚 = 500 palen.  

Zoals het nu is berekend, moet er eerst een afstand van 

100𝑚 worden gelopen vooraleer de eerste paal zal 

gezet worden. Maar er moet in het begin bij de start 

ook een paal komen. Dus moeten we nog 1 paal erbij 

rekenen. Zo komen we tot een totaal van 501 palen.  

 

 



Vraag 25 – Antwoord c 

Je kan de skilift vergelijken met een balans. Om de balans in het midden te krijgen moet het gewicht 

aan de linkerkant en het gewicht aan de rechterkant evenveel zijn. Maar dit is niet voldoende, ook de 

afstand van het gewicht tot het middelpunt speelt een rol (= het hefboomeffect). Als Mohammed, 

die het meeste weegt, aan het ene uiteinde zit, dan plaats je best 

het grootste gewicht dat je nog over hebt op het andere uiteinde. 

Dit is dus Maryam. Dit zorgt dat de balans niet in evenwicht is, 

maar dat het onevenwicht niet te groot is. De balans helt nu wel 

nog naar de kant van Mohammed. Om dit te compenseren plaats 

je de persoon met zwaarste gewicht, die je nu nog over hebt 

(Yasinne), aan de kant van Maryam. Nu zal de balans overhellen 

naar de kant van Maryam. Dit kan dan opnieuw gecompenseerd 

worden door het kleinste gewicht (Amina) aan de kant van 

Mohammed te plaatsen. Op die manier zal de lift min of meer in 

evenwicht zijn. 

 

Vraag 26 – Antwoord c 

Chloor is een chemische stof die niet alleen in zwembaden gebruikt wordt, maar ook in beperkte 

mate aan ons leidingwater toegevoegd wordt. Het is nodig voor de efficiënte ontsmetting van het 

leidingwater en verhindert de groei van bacteriën, omdat de chlooratomen de cellen van de bacterie 

infiltreren en van structuur veranderen, waardoor de bacterie dood gaat. Bij buitenzwembaden is het 

daarom nodig om nu en dan een chloortablet in het 

water te gooien om het water gans de zomer algen- en 

bacterievrij te houden.  

De hoeveelheid chloor die nodig is om kleine bacteriën 

te doden is niet schadelijk voor de mens.  

 

Vraag 27 – Antwoord b 

De diesel- of benzinemotor is niet zelf startend. Deze 

motoren moeten op gang worden getrokken. Vroeger 

gebeurde dit met een zwengel waar een persoon moest 

aan draaien om de motor op te starten. Nu gebeurt dit 

met een elektrische motor. Deze krijgt bij het starten 

van de wagen elektriciteit van de batterij om te kunnen 

ronddraaien. Zo wordt de verbrandingsmotor op gang 

getrokken. Indien de benzine- of dieselmotor is 

opgestart, dan wordt het elektrisch circuit tussen 

batterij en elektrische motor onderbroken. De 

verbrandingsmotor is vanaf dat moment in staat om zelf genoeg energie te leveren en blijft dus 

draaien. Een wagen met een ontladen of defecte batterij kan dus niet starten.  

 



Vraag 28 – Antwoord a 

Om Karolien van start naar eindpunt te laten stappen moet Karolien 

vooruitstappen tenzij er een rechts een afslag is. Met de eerste code 

wordt dit omgezet in duidelijke instructies voor Karolien. De andere 

codes leiden Karolien naar ergens anders.  

 

Vraag 29 – Antwoord a 

Een 3D-printer is revolutionair van concept, omdat je een structuur van nul kunt opbouwen zoals je 

dat zelf wil, door het voorwerp laagje per laagje te ‘printen’. Bij een conventionele freesmachine 

start je van een groot blok van het materiaal waar je het voorwerp uit wil vervaardigen, en 

schijf/boor/frees je stukken weg om tot de uiteindelijke vorm te geraken. Met een freesmachine kan 

je dus nooit helemaal vanbinnen in het materiaal een afgesloten holle ruimte creëren omdat je 

daarvoor je boor naar binnen moet krijgen, en dat alleen kan doorheen een opening.  

Bij een 3D printer kan dat wel, door gewoon geen materie op die 

plaats te ‘printen’. Het juiste antwoord is dus a. De werking is lichtjes 

verschillend afhankelijk van het te printen materiaal, maar in grote 

mate komt het altijd op hetzelfde neer. Een bepaald materiaal wordt 

door opwarming plastisch/vloeibaar gemaakt en op de juiste plaats 

neergelegd, waar het terug hard wordt. Dat materiaal hoeft zelfs geen 

kunststof te zijn, ook metaal kan met de juiste 3D-printer geprint 

worden.  

 

Vraag 30 – Antwoord b 

’s Zomers hebben we er allemaal last van, zweten. Wanneer de temperatuur stijgt, beginnen de 

zweetklieren in onze huid meer zweet te produceren. Zweet verdampt op je huid, zoals bijvoorbeeld 

water op een warme kookplaat verdampt.  

Om die verdamping te laten plaatsvinden neemt het water warmte van die kookplaat op en daardoor 

koelt die kookplaat af. Dat gebeurt dus ook als we zweten. De verdampingswarmte die nodig is om 

ons zweet te laten verdampen, wordt uit ons lichaam gehaald, waardoor dat lichaam afkoelt.  

Zweetklieren zijn eigenlijk de airconditioning van ons lichaam. Als het 

erg warm is moet je zweten, hoe onprettig dat ook is. Omdat we 

zweten op warme dagen blijft ons lichaam op een constante 

temperatuur van 37 graden. Zweten doen we altijd, ook wanneer we 

het niet extreem warm hebben. Gemiddeld verliest iemand een halve 

liter zweet per dag, mannen iets meer dan vrouwen. Door spieren te 

gebruiken tijdens inspanningen warmt ons lichaam op. Om het 

lichaam terug af te koelen zweten we, net zoals het paard op de foto hiernaast. 

 

 

 



Vraag 31 – Antwoord b 

We zien op de grafiek dat de verwarming ofwel helemaal niet werkt, ofwel haar volledige vermogen 

(12𝑘𝑊) aanspreekt. Deze informatie maakt duidelijk dat er alleszins geen PID-regeling gebruikt 

wordt, want daar verwarmt de verwarming soms maar met een fractie van het totale vermogen (dus 

bijvoorbeeld  3𝑘𝑊.  

Je krijgt ook als informatie dat er die dag niemand in de sporthal aanwezig 

was, dus kan er niemand de manuele regeling bedienen.  

Bijgevolg komt hier enkel een bang-bang regeling in aanmerking.  

Eigenlijk zou er beter geen verwarming gebruikt worden, als er toch 

niemand in de zaal komt, maar dat is helaas niet het geval, als we op de 

grafiek kijken.  

 

Vraag 32 – Antwoord c 

Bij het ideale ventilatiesysteem wordt verse lucht aangezogen en vuile lucht naar buiten geblazen. 

Dat betekent dat je twee elektronisch gestuurde systemen combineert zoals op figuur C wordt 

getoond.  

In systeem A wordt enkel vuile lucht buiten geblazen, waardoor 

een onderdruk in de sporthal ontstaat, en verse lucht via kieren, 

deuren en ramen naar binnen komt. In figuur D wordt verse 

lucht naar binnen geblazen, waardoor overdruk ontstaat, en de 

overtollige lucht langs kieren, deuren en ramen naar buiten 

ontsnapt. In figuur B wordt geen enkele mechanische 

ondersteuning geleverd, en moet de verse lucht zomaar naar 

binnen komen, en de vuile lucht naar buiten.  Vroeger gebeurde 

dit vaak bij slecht geïsoleerde gebouwen.  


