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Klaas fietst met zijn papa langs de kustlijn in Zeebrugge. 
Er staat een stevige wind. De windmolens bij de haven 
draaien op volle toeren. Windenergie is één van de populaire vormen van 
alternatieve energie. Om elektrisch vermogen op te wekken hebben we 
natuurlijk nood aan wind. Er is een verband tussen de windsnelheid en 
het vermogen dat wordt opgewekt.  Welke grafiek geeft dit weer? 

	a) P1

	b) P2

	c) P3

	d) geen van de drie
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Felix heeft vaak problemen met z’n fietsketting. 
Wanneer hij de ketting opnieuw moet monteren, maakt 
hij z’n handen vuil en dat haat hij. Dus zoekt Felix een alternatief voor de 
fietsketting. 
Welk van de onderstaande vier alternatieven zal het best de functie 
van de ketting vervangen?

	a) een platte riem

	b)  een V-riem

	c)  een getande riem

	d)  2 tandwielen

a b

c

d



Technologie Olympiade  vraag 3

Erwin vindt een elektronisch onderdeel waarvan hij de 
werking niet kent. Na wat zoekwerk kan hij het schema ervan achterha-
len. Je vindt het op de onderstaande figuur. Erwin weet echter nog steeds 
niet wat het onderdeel eigenlijk doet. 
Welke functie heeft de schakeling?

	a) Het is een eenvoudig rekentoestel voor 2 bits. Met behulp van A
  en B kan bepaald worden welke bewerking uitgevoerd moet 
  worden (+, -, x, /).

	b) Deze schakeling maakt volgende logische berekening:
  X = A.B.X0 + A./B.X1 + /A.B.X2 + /A./B.X3

	c)  Het is een 4-naar-1 multiplexer. Met behulp van de signalen A 
  en B kan gekozen worden welke ingang (X0-X1-X2-X3) 
  we met de uitgang X verbinden.

	d) Je kunt de functie niet afleiden uit het schema.
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	a)  Ik kies 1 kring: het vermogen varieert evenredig met de 
  hoeveelheid panelen die in de zon ligt, dus het maakt niet uit 
  of de panelen in 1 of meerdere kringen liggen.

	b)  Ik kies 2 kringen: de bovenste kring levert het volledige vermogen
  en de onderste kring levert de helft van het vermogen als de helft
  in de schaduw ligt.

	c)  Ik kies 2 kringen: de bovenste kring levert het volledige vermogen
  en de onderste kring levert bijna geen vermogen als de helft van 
  deze panelen in de schaduw ligt.

	d) Ik kies 4 kringen: de bovenste drie kringen leveren het volle 
  vermogen en de onderste kring levert bijna geen vermogen.

Ik heb geïnvesteerd in fotovoltaïsche zonnepanelen op mijn 
dak en wil een zo hoog mogelijke financiële opbrengst. De 
grootte van mijn dak laat toe om 4 rijen zonnepanelen onder elkaar te 
leggen. Jammer genoeg werpt het dak van mijn overbuurman vanaf de 
late namiddag een schaduw op de onderste rij panelen. Wanneer een 
zonnepaneel in de schaduw ligt, laat het minder stroom door. Het werkt 
als een elektrische weerstand. Ik twijfel eraan of ik de rijen zonnepanelen 
het best in 1, 2 of 4 kringen plaats om een zo hoog mogelijk vermogen 

te produceren. Aangezien het meer kost 
om de panelen in meerdere kringen te 

plaatsen is het belangrijk dat ik de juiste 
keuze maak. Welke is dit momenteel 

en waarom?
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Een designer die ook een fietsfanaat is heeft een 
bijzonder fietsframe ontworpen. Om dit frame te bouwen heeft hij de 
keuze uit 3 metalen buizen met andere eigenschappen: hoog kwalitatief 
staal, een aluminiumlegering of een titaniumlegering. Omdat het design 
niet gewijzigd mag worden, ligt de buitendiameter van de buizen vast. 
De wanddikte kan echter wel variëren.

Uiteraard moet de fiets 
voldoende sterk en 
stijf zijn om te kunnen 
rijden. Als indicatie van 
de sterkte wordt veelal 
de maximale treksterkte 
σ, uitgedrukt in N/mm² 
of MPA gebruikt. De 
stijfheid, of weerstand 
tegen vervormen, 
wordt uitgedrukt als de 
elasticiteitsmodulus E.

Daarnaast is het voor een maximaal fietsplezier belangrijk dat een fiets zo 
licht mogelijk is. 

Rangschik de beschikbare metalen van licht naar zwaar voor een frame 
met een opgegeven stijfheid en sterkte:

Staal: ρ = 7.8 kg/dm3, σ = 540 MPA en E = 210 103 MPA 
Aluminiumlegering: ρ = 2.7 kg/dm3, σ = 30 MPA en E = 70 10³ MPA 
Titaniumlegering: ρ = 4.5 kg/dm3, σ = 220 MPA en E = 115 10³ MPA

	a) Aluminium, titanium, staal

	b) Aluminium, staal, titanium

	c) Staal, titanium, aluminium 

	d) Titanium, staal, aluminium
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Josefien wil haar kamer gezellig verlichten. Ze koopt een 
staande lamp waarop onderstaande figuur staat afgebeeld. 
Volgens de verkoper in de winkel toont de figuur waar het meeste licht 
zal terecht komen: de rode kromme correspondeert met een hoeveelheid 
licht gericht naar een bepaalde hoek. 0° betekent recht naar beneden. 
180° betekent recht naar boven. 

Josefien plaatst de staande lamp 
op zo’n manier dat de lichtbron zich 
bevindt op de plaats waar de schets 
een gloeilamp laat zien. Waar zal de 
lichtsterkte nu het grootst zijn?

	a)  Op de linkermuur van Josefiens kamer 

	b)  Op het plafond, recht boven de lamp 

	c)  Op de rechtermuur van Josefiens kamer 

	d)  Op de vloer, recht onder de lamp 



Technologie Olympiade  vraag 7

Piet doet mee aan een 
speciale finalereeks van het bekende tv-
programma “Blokken”. Daarin zijn de een-
voudige tetrisblokjes vervangen door meer 
ingewikkelde vormen. De bedoeling is om 
zo vlug mogelijk een vierkant van 4x4 volle-
dig te vullen door met goeie antwoorden de 
juiste blokjes te verzamelen. Piets tegenkan-
didaten Mieke, Korneel en Sofie hebben net 
als hij 4 blokjes verzameld. Slechts 1 van hen 

heeft de juiste vormen om het vierkant vol te maken. Wie is dat?

	a)  Piet

	b) Mieke

	c)  Korneel

	d) Sofie
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Beton is een materiaal dat enorm goed presteert 
onder druk: een kleine betonkubus met een zijde van 15 cm kan 
gemakkelijk een massa dragen die 10.000 keer groter is. Een militaire 
uitkijkpost die 4 soldaten moet kunnen dragen, bestaat uit een zware 
stalen plaat in het midden gestut door een betonnen kolom. 
De afmetingen zijn weergegeven op de volgende schets.
•  Een soldaat (met uitrusting) weegt 100 kg
•  De dichtheid van de stalen plaat bedraagt 7800 kg/m³
•  Het beton heeft een gewicht van 24 kN/m³ en een druksterkte van 30 

MPa

Ter info: kg = kilogram, kN = kilo Newton, MPa = Mega Pascal, 
m³ = kubieke meter
1 Pascal = 1 Newton/1 m² Gravitatie g = 9,81 Newton/kg Mega = 109

Hoe hoog mag de betonnen kolom van de uitkijkpost maximaal zijn 
(hoogte H) zodat de kolom net niet onder de druk bezwijkt (beschouw 
enkel de centrische druk)?

	a) [(4x100x9,81) + (5x8x0,5x7800x9,81)]/(24000x1x1) = 64 m

	b) [30.106 - (4x100x9,81) - (5x8x0,5x7800x9,81)]/(24000x1x1) = 1186 m

	c) [(4x100x9,81) + (5x8x0,5x7800x9,81)]/(30x24x9,81) = 217 m

	d) [30.106 - (4x100/(0,25²x3,1415x4) x (7800x8x5/0,5) / (24x9,81)] /24000 = 698 m
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Bart heeft beton nodig voor de verbouwingswerken 
aan zijn badkamer. Beton is een kunstmatig gesteente dat is 
samengesteld uit cement, water, zand en stenen. De massaverhouding 
bedraagt respectievelijk 1 – ½ – 2 – 4. De dichtheid van cement is 3100 kg/
m³, die van zand en stenen is 2650 kg/m³.

Bart mengt 20 kg cement, 10 liter water, 40 kg zand en 80 kg stenen. Dit 
levert hem uiteindelijk 65 liter beton op. 
Uit hoeveel procent lucht bestaat zijn betonmengsel?

	a)  (10 + 20/3100 + 120/2650)/65 = 15 %

	b)  [65 – 20/(3100/1000) – 10 – 120/(2650/1000)]/65 = 5 %

	c)  (65x10-3100/20-2650/40-2650/80)/65 = 6 %

	d)  (3100/20+2650/40+2650/80-65/10)/65/1000 = 0,4 %
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Mark staat midden op een voetgangersbrug en weegt 
70 kg. Als we in het midden van de overspanning, aan de onderkant 
van de balk, een rekstrookje zouden plaatsen dat de vervorming ε in 
de lengterichting van de balk kon registreren, welke vervorming ε van 
de uiterste vezel kunnen we dan verwachten met Mark op de brug? 
(De figuur boven de antwoorden geeft een visuele voorstelling en meer 
gegevens)

Een stalen balk (staal: E = 210 GPa) gedraagt zich tot op een bepaald 
belastingsniveau als een lineair elastisch materiaal. In dit geval is de 
wet van Hooke toepasbaar, zie hieronder met σ = spanning in MPa,  E = 
elasticiteitsmodulus in GPa en de vervorming ε.

σ = E.ε

Er kunnen enkele formules uit de theorie van de sterkteleer gehanteerd 
worden:

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

3)/12
Moment M in het midden van de voetgangersbrug = (last P x 
overspanning L )/4

	a)  ((((70x9,81x10)/4)x0,5/2)/(1x0,53)/12)/210.106 = 1,962.10-4 m

	b)  ((((70x9,81x10)/4)x1/2)/( 0,5x13)/12)/210. 109 = 6,813.10-10 m

	c) ((((70x9,81x10)/4)x0,5/2)/(1x0,53)/12)/210.109 = 1,962.10-7 m

	d) (((70x9,81x10)/4)x0,5/2)/(1x0,53)/12/210.109 = 1,362.10-9 m 



Technologie Olympiade  vraag 11

Jens vindt graag het warm water opnieuw uit. Soms 
programmeert hij dingen die je ook met één toets van het rekentoestel 
zou kunnen uitvoeren. Welke wiskundige bewerking voert Jens uit aan 
de hand van onderstaande code? Met andere woorden, waaraan is b 
gelijk op het einde van het programma?

b:=1

for i from 1 to a do

b:=b  i

end do

write(b)

	a) 

	b)  

	c) 

	d) 
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Dankzij de razendsnelle ontwikke-
ling van genoom-bepalingen, kun 
je vandaag voor zo’n € 50.000 je 
eigen genoom laten sequeneren. 
Genoomsequenering genereert  
een hoop informatie die je op ver-
schillende manieren kunt interpre-
teren. Een eiwitcoderende DNA-se-
quentie waarvan je het startcodon 
niet weet liggen, kun je immers op 
verschillende manieren vertalen 
naar een overeenkomstige eiwitse-
quentie. Op hoeveel verschillende 
manieren kan dit theoretisch? 

	a) Op slechts één manier: de vertaling starten vanaf het eerste 
  nucleotide van de sequentie met oriëntatie 5’-3’.

	b) Op 2 manieren: de vertaling starten vanaf het eerste nucleotide
  van de sequentie met oriëntatie 5’-3’ en van de complementaire 
  sequentie met oriëntatie 5’-3’ (deze noemt men het reverse 
  complement).

	c) Op 3 manieren: de vertaling starten vanaf het eerste, tweede of
  derde nucleotide van de sequentie met oriëntatie 5’-3’.

	d) Op 6 manieren: de vertaling starten vanaf het eerste, tweede of
  derde nucleotide van de sequentie met oriëntatie 5’-3’ en van de
  complementaire sequentie met oriëntatie 5’-3’ 
  (deze noemt men het reverse complement).
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De gerechtelijke politie heeft twee verdachten van een moord 
aangehouden. Op de plaats van de misdaad werd bloed van de 
dader gevonden. Een forensisch onderzoek moet duidelijkheid 
brengen.

Voor de opmaak van een menselijk DNA profiel tijdens een 
forensisch onderzoek gebruikt men bepaalde DNA gebieden. 
Bijvoorbeeld de D7S820 locus op het onderstaand chromosoom. 
Van dit locus bestaan verschillende varianten, zoals allel 6, allel 
8, allel 10, enzovoort. Afbeelding 1 toont dat deze allelen in 
grootte verschillen.

Men kan deze allelen van elke mens vermeerderen en 
analyseren met gelelektroforese, een scheidingstechniek 
die moleculen onder invloed van een elektrisch veld laat 
bewegen in een gel. Afbeelding 2 toont een elektroforese 
profiel van het menselijk weefsel (bloed) dat op de moordsite 
werd aangetroffen en niet van het slachtoffer is. Je ziet in 
het elektroforese profiel (in dit geval een piekenpatroon) dat er 
drie loci werden geanalyseerd, namelijk D13S317, D7S820 en 
D16S539. Zo blijkt dat de D7S820 allelen 8 en 10 aanwezig zijn.

De politie maakt een DNA profiel van het bloed van elke 
verdachte (in dit geval een bandenpatroon, zie afbeelding 3). 1 
en 2 verwijst naar de verdachten 1 en 2; R is een referentiestaal 
met alle allelen die voorkomen in de menselijke populatie. Kan 
uit dit profiel worden afgeleid of het gevonden bloed op 
de plaats van de misdaad afkomstig is van één van de 
twee verdachten?

	a) Neen, want er zijn geen overeenkomsten tussen verdachte 1 
  en verdachte 2.

	b) Ja, want het DNA profiel van verdachte 1 komt in 50% van de 
  gevallen overeen met het DNA profiel van het bloed en dus is 
  verdachte 1 de dader.

	c) Neen, want in de DNA profielen van verdachte 1 en verdachte 2
  ontbreken een aantal allelen (zoals kan gezien worden in de 
  referentiestalen).

	d) Ja, want het DNA profiel van verdachte 2 komt overeen met het
  DNA profiel van het bloed en dus is verdachte 2 de dader.
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Onderstaande stamboom toont de overerving in een 
familie van een zeldzame ziekte, die wordt overgedragen 
via een autosomaal recessief kenmerk.
Hoeveel kans heeft een kind van Eva en Kurt om de ziekte te 
hebben?

	a)  Kinderen van Eva en Kurt kunnen de ziekte nooit hebben.

	b)  Kinderen van Eva en Kurt hebben 1 kans op 8 om de ziekte 
  te vertonen.

	c)  Kinderen van Eva en Kurt hebben 1 kans op 6 om de ziekte 
  te vertonen.

	d) Er is te weinig informatie om het antwoord te kunnen bepalen.
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Daphne heeft met een aantal MOSFET transistoren 
een schakeling ontworpen. MOSFETs worden in digitale 
logica dikwijls als een schakelaar gebruikt. In CMOS-technologie 
bevinden zich twee types schakelaars: nMOS schakelaars geleiden als er 
een logische 1 wordt aangelegd en pMOS schakelaars geleiden als er 
een logische 0 wordt aangelegd. Een logische nul komt overeen met 0V; 
een logische 1 met de voedingsspanning. 
Welke logische functie heeft Daphne gemaakt?

	a) Een NEN (NAND) functie

	b) Een EN (AND) functie

	c) Een NOF (NOR) functie

	d) Een OF (OR) functie
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Ozon komt vaak ter sprake in milieudiscussies. Vooral 
over het gat in de ozonlaag en ultraviolette straling is 
het laatste woord nog niet gezegd. Onlangs hoorde Brecht er vier straffe 
uitspraken over. Hij was ervan overtuigd dat één ervan fout was.

      
Brecht haalde er bovenstaande grafieken bij om de foutieve uitspraak te 
identificeren. 
Weet jij welke van onderstaande vier stellingen niet klopt?

	a)  UV-licht heeft een golflengte tussen 100 en 400 nm.

	b) De ozonlaag in de stratosfeer absorbeert het meeste UV-B en 
  UV-C. UV-A wordt grotendeels ongehinderd doorgelaten.

	c)  Het absorberen van UV-B en UV-C op grote hoogte is erg 
  belangrijk vermits DNA, dat op leefniveau voorkomt, ook een
  absorptie vertoont in het golflengtegebied onder 300 nm. 
  De absorptie van dit energierijke licht kan mutaties veroorzaken
  in het DNA. UV-A is hiervoor nagenoeg onschadelijk.

	d)  De ozonlaag heeft een normale dikte van 250 tot 500 DU. 
  Het ozongat boven Antarctica heeft een dikte van bijna 0 DU en
  laat dus ongehinderd de schadelijke UV-B en UV-C straling door.
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Een parkeerwachter moet voortdurend door de voor-
ruiten van auto’s turen om parkeertickets te checken. 
Hij moet de tijdsaanduiding op het ticket controleren om te zien of de 
maximale parkeertijd van twee uur al verstreken is.
In 1996 had Dr. Kylie Singlett nochtans een prima plan om het werk van 
parkeerwachters te vereenvoudigen.
“We zochten een manier om het verlopen van het parkeerkaartje zodanig 
zichtbaar te maken dat dit van op een afstand herkenbaar is. We besloten 
om gebruik te maken van het verschijnsel dat bij elke chemicus bekend is: 
de klokreactie van jood. Onze kaartjes zijn geïmpregneerd met een mengsel 
van zetmeel, jodide en thiosulfaat. Als je een kaartje koopt, wordt dit in de 
kaartjesautomaat besproeid met een oplossing van persulfaat. Het persul-
faat oxideert het jodide tot jood. In het begin reageert het jood met thio-
sulfaat. Na een bepaalde tijd, als het thiosulfaat is opgebruikt, reageert het 
jood met het zetmeel, en zie daar… je kaartje wordt blauw!”
(vertaald uit: Chem NZ, februari 1996)
In normale omstandigheden zal het kaartje na 2 uur blauw kleuren. 
Hoe kan de parkeertijd verkort worden? Hoe zorg je er met andere 
woorden voor dat het kaartje vroeger blauw kleurt?

	a) Meer zetmeel toevoegen.

	b) Meer jodide toevoegen.

	c)  Minder persulfaat toevoegen.

	d)  Minder thiosulfaat toevoegen.
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Bij het opruimen van het 
atelier van een uurwerkmaker vond ik 
een vreemd voorwerp. Na rondvraag 
bleek het een snek te zijn. Een snek is 
een kegelvormig lichaam waarin een 
spiraalvormige groef is uitgespaard. 
Een kabel die in de groef ligt zal bij 
afwikkelen een koppel op de snek 
uitoefenen. Je vindt vaak een snek in 
uurwerken die met een veer worden 
aangedreven. De combinatie van snek 
met veer zorgt ervoor dat de snelheid 
van het uurwerk constant blijft.

Hoe werkt dit?

	a) De snek ontspoort bij elke wenteling, waardoor de veer zich 
  opnieuw deels opspant. Dit geeft gemiddeld een even hoge 
  snelheid per wenteling.

	b) Het  toenemende koppel op de snek compenseert de afnemende
  spanning op de veer. Dit geeft een constante snelheid op de as.

	c)  De afnemende spanning op de veer zorgt voor een dalende
  lineaire verplaatsing. Om die dalende verplaatsing op te vangen
  zal de snek bij het ronddraaien een lagere overbrenging krijgen,
  ofwel een hogere versnelling per lengtemaat. Hierdoor bekom je
  een constante snelheid.

	d) De spiraalvormige groef is zo berekend dat het touw met een 
  constante versnelling wordt afgewikkeld, zodat de ontwikkelde
  kracht constant is. Deze zorgt voor een constante verplaatsing  
  van de wijzers van het uurwerk.
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Dit hypermoderne stadspoortgebouw is helaas nog 
nergens te bewonderen. Al heeft de Guggenheim 
familie wel interesse om het te laten bouwen in Jeruzalem. 
Welk aanzicht van het gebouw geeft de pijl aan? 

	a)  aanzicht A

	b) aanzicht B

	c)  aanzicht C

	d) geen van de aanzichten klopt
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Welk stuk wordt door de aanzichten voorgesteld?

	a) stuk A

	b) stuk B

	c)  stuk C

	d) geen van de drie
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Je wil een schakeling 
maken die een gelijkspanning van 1000V 
buffert met een elektrolytische condensator 
van minimaal 0,22 µF - 1000V. Je stapt 
gezwind naar je elektronicawinkel, maar 
de verkoper heeft slecht nieuws. Aan een 
condensator van 0,22 µF - 1000V kan hij je 
niet aan helpen. ‘Maar,’ zegt de verkoper, 
‘dat hoeft geen probleem te zijn. 
Je plaatst gewoon 4 condensatoren van 
1 µF – 250V in serie, over elke condensator 
een weerstand van 1 MOhm – 1W en klaar 
is Kees.’ De verkoper tekent het schema 
nog even op een papiertje, en verkoopt je 
vervolgens het nodige. 
Wat moeten we hiervan denken?

	a) Slimme verkoper! De schakeling werkt probleemloos: 
  de vier weerstanden vormen een spanningsdeler die de spanning
  over elke condensator beperkt tot een veilige 250V. 
  De vervangingscapaciteit is 0,25 µF, meer dus dan de gevraagde
  0,22 µF.

	b) Dit gaat helemaal mis. Het is niet omdat er vier weerstanden staan, 
   dat de spanning ook effectief in vier wordt gedeeld. Minstens één
  van de condensatoren zal meer dan 250V krijgen; het gevolg is…
  vuurwerk.

	c) Het vermogen in de weerstanden zal omwille van de hoge 
  spanning te hoog worden: ze zullen roemloos sneuvelen!

	d) De schakeling is waardeloos. De vier weerstanden maken de 
  verlieshoek van de condensatoren nog groter dan hij al was. Het
  netto effect? De vervangingscapaciteit is geen 0,22 µF meer en de
  schakeling verliest haar waarde…
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Hans is erg trots op de milieuvriendelijkheid van zijn 
nieuwe wagen. Bij de verbranding van brandstof in een 
wagen komen normaliter heel wat schadelijke gassen vrij. Omdat de 
nieuwe wagen van Hans een goede katalysator heeft, worden een groot 
deel van deze gassen omgezet in minder schadelijke varianten. 
Welke gassen zet een katalysator om?

	a) Koolstofmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden.

	b) Zuurstof, koolstofdioxide en zwaveloxiden.

	c)  Waterstofsulfide, koolstofdioxide en vluchtige organische stoffen.

	d) Geen van bovenstaande combinaties klopt.
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Waarvoor dienen de tekens op lijn 10 en 15 van het volgende 
stuk HTML-code? 

	a) Deze tekens zijn nutteloos in een HTML-pagina, ze moeten weg. 

	b) Deze tekens zorgen ervoor dat de lijnen 11 tot 14 in 
  HTML-commentaar komen te staan, voor browsers die javascript
  niet herkennen. 

	c)  Deze tekens maken duidelijk aan de browser dat er tussen lijn 10
  en 15 een javascript functie staat. 

	d) Deze tekens zorgen ervoor dat de achtergrondkleur van de tekst
  lichtblauw gearceerd wordt. 
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Steven vraagt zich af hoe het komt dat zijn computer 2 
of meerdere programma’s tegelijk kan uitvoeren. 
Kan jij het hem uitleggen?

	a) Dat is mogelijk omdat microprocessoren verschillende cores 
  hebben. Elke core voert een programma uit.

	b) Dat komt door multitasking, waarbij er voortdurend en razendsnel 
  overgeschakeld wordt van het ene naar het andere programma.

	c)  Om dit aan te kunnen bevat een computer meerdere processoren.  
  We spreken van multiprocessing.

	d) Het lijkt alleen maar alsof je computer twee programma’s 
  gelijktijdig uitvoert. Telkens als je overgaat van het ene naar het
  andere programma, wordt het laatst gebruikte programma
  geblokkeerd.


