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	a)  Driehoekig (cfr. piramide)

	b) Parabolisch (cfr. Eifeltoren)

	c) Rechthoekig (cfr. een kantoorgebouw)

	d) Cilindervormig (cfr. de toren van Pisa)

Om duurzaam te bouwen maak je een gebouw zo sterk
als nodig. Hoge gebouwen vangen veel wind, en moeten
daartegen bestand zijn. Veronderstel dat men de windbelasting uniform 
verdeelt over de hoogte van een gebouw. Deze windbelasting veroor-
zaakt in het gebouw een moment dat maximaal is onderaan de construc-
tie. Dit moment moet door de constructie opgenomen kunnen worden. 
Men wil de verticale druk, teweeggebracht door dit moment in de con-
structie door de windbelasting, over de ganse hoogte van de constructie 
gelijk houden om onderaan zwaardere profielen te vermijden.

  Welke vorm moet de constructie hiervoor hebben?
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	a) Het water loopt van beneden naar boven.

	b)  Het water loopt van boven naar beneden.

	c)  Het water staat stil.

	d)  Het water in de stijgleiding staat op een druk van 1 bar.
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	a) 1.500 kWh

	b) 1,5 mega Watt

	c)  1.500.000 VA

	d) 90 €

Evelien werkt mee aan een irrigatieprogramma voor landbouw in de der-
de wereld. In hun ontwerp voorzien ze een waterleiding die een hoogte-
verschil van 10 meter overbrugt. Bovenaan en onderaan de leiding staan 
drukmeters opgesteld. Op het hoogste punt wordt een druk van 4 bar 
gemeten en op het laagste punt een druk van 5 bar. We mogen veronder-
stellen dat er geen drukverlies op de leiding ontstaat door wrijving en dat 
de valversnelling 10 m/s2 bedraagt.

Wat kan gezegd worden over het water in de leiding?

We weten allen dat we zuinig moeten omspringen met 
energie. De NMBS streeft naar energie-efficiënte treinritten. Daarom heeft 
de NMBS op haar moderne tractievoertuigen energiemeters geplaatst 
die het elektriciteitsverbruik opnemen. Veronderstel dat er een spanning 
wordt gebruikt van 1500 volt en dat er een constante stroom loopt van 
1000 ampère als de trein aan een bepaalde snelheid rijdt. De elektriciteits-
prijs is 6 c€/kWh.

Hoeveel energie wordt er verbruikt in een uur?
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	a)  De pomp zuigt water aan door de membraan.

	b)  De pomp duwt de kleine zouten door de membraan 
  en het water blijft achter.

	c)  De waterdruk boven de membraan is groter dan de osmotische  
  druk en hierdoor wordt water door de membraan geduwd. 
  De zouten blijven achter.

	d) Zowel water als zouten stromen door de membraan, maar de 
  zouten worden gebonden op de membraan en blijven dus achter.
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	a) De weerstand: door vocht geleidt de huid beter de elektriciteit.  

	b) De spanning:  
  door het zure zweet wordt de huid een soort minibatterij. 

	c) De temperatuur:  door het zweten zal de temperatuur op de huid 
  veranderen. 

	d) De ruwheid: door de spanning zal de huid gerimpelder worden.

In Saoedi-Arabië is weinig drinkwater voorhanden omwille
van het woestijnklimaat. Door zeewater echter te demineraliseren (= ont-
zouten) verkrijgt men drinkbaar water.
Het ontzouten van het zeewater gebeurt door gebruik te maken van een 
membraanfilter die werkt door middel van omgekeerde osmose (“re-
versed osmose” (RO)). Zie figuur.
Deze techniek kan ook gebruikt worden om leidingwater te ontzouten.

Hoe werkt deze techniek?

Stel je eens voor dat je neus langer wordt als je liegt, net
zoals bij Pinocchio! Dit zou het ondervragen van verdachten door de 
politie erg gemakkelijk maken. Tijdens de ondervraging van verdachten 
gebruikt de politie soms een leugendetector. Als de verdachte liegt en 
daarom nerveus wordt, dan begint hij/zij te zweten.  

Door welke eigenschap van de huid kan de politie meten of 
iemand aan het liegen is? 
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	a)  18 vlakken

	b)  20 vlakken

	c)  22 vlakken

	d)  24 vlakken
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	a)  Via de vader.

	b) Via de moeder.

	c)  Via de vader en de moeder.

	d) Geen overerving via vader noch moeder.

Een verhoogde afgeknotte kubus is in de meetkunde 
een Johnson-lichaam. Deze ruimtelijke figuur kan worden geconstrueerd 
door een vierkante koepel op een achtzijdig zijvlak van een afgeknotte 
hexaëder te plaatsen.
Met zo’n Johnson-lichaam kan je mooie constructies creëren.

Hoeveel vlakken bevat deze afgeknotte kubus?

Genetica is de studie van overerving van genetische info
van generatie op generatie. Bij plantenveredeling (= kruisingen tussen 
kwalitatief goede soorten)  levert dit nakomelingen op met meer gewens-
te kwaliteiten. Bijvoorbeeld: ziekteresistente aardappelen.

Een onderzoeker wil de overerving onderzoeken van chloroplasten bij 
papajaplanten. Ze kruist een papaja (pap) als moederplant met een an-
dere papaja (aangeduid met querci) als vaderplant. De kruising levert na-
komelingen, nl. F1. 

Het chloroplastgenoom wordt in stukjes geknipt en de DNA-fragmenten 
worden dan gescheiden op een agarosegel (zie figuur). De M stelt een 
DNA-merker voor. Dit is een ladder, bestaande uit verschillende lengtes 
DNA die toelaat om de grootte van DNA-fragmenten af te leiden.  

Hoe erft het chloroplastgenoom over?
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	a) Laptop waarvan enkel de Wifi-verbinding ingschakeld is.

	b) Draadloze muis op 2,4GHz.

	c) GSM met 3G dataverbinding.

	d) Speelgoedhelikopter met RF verbinding en een bereik van 
  maximum 50m.
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	a)  1024 bit

	b)  2048 bit

	c)  4096 bit

	d)  8192 bit

Tegenwoordig hebben alle nieuwe apparaten één of 
andere vorm van draadloze communicatie. Om die communicatie op 
te zetten wordt gebruik gemaakt van radiogolven. Hoe verder de radio-
golven door de ether (lucht) verspreid worden, hoe zwakker ze worden. 
Daarom bijvoorbeeld kan ik het draadloos wifi-netwerk van iemand 
100 km verderop niet zomaar detecteren. 

Welk apparaat zal de mogelijkheid hebben om de grootste 
stralingsenergie uit te stralen?

Je wil een gedeelte van de tabel van Mendeljev opslaan
in een klein geheugen. De afspraak is dat je maximum 100 elementen met 
elk een atoomnummer en een massagetal zal opslaan. Daarbij komt ook 
nog de naam van het element.

Het atoomnummer en het massagetal  kunnen niet groter worden dan 
255 en voor het opslaan van de naam heb je twee bytes nodig.

Welke waarde moet dat geheugen minimaal hebben?
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	a)  Een kubus met ribbe 3

	b)  Een kubus met ribbe 4

	c) Een kubus met ribbe 5

	d) Een kubus met ribbe 7 
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	a) 1 Gbps

	b)  40 MBps

	c) 100 Mbps

	d) 25 MBps

Een somakubus is een uitvinding van de Deense
wetenschapper en puzzelaar Piet Hein. Hij is opgebouwd uit zeven ver-
schillende delen. Met deze zeven delen samen kun je de somakubus ma-
ken. 

Welke afmetingen heeft deze somakubus?

Je bent thuis verbonden via onderstaand computernetwerk.

Met welke theoretische snelheid kan een bestand van op de server 
maximaal op jouw computer terechtkomen?
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	a) CO2

	b)  H2S

	c) NO2

	d) CH4
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	a) Om het toerental van tandwiel rechts te verhogen.

	b) Om het toerental van tandwiel rechts te verlagen.

	c) Om de mogelijke slijtage van de tandwielen gelijkmatig 
  te verdelen.

	d) Omdat dit tandwiel goedkoper is.

Uit afvalstoffen zoals groenten en fruit, tuinafval, mest, …
maar ook maïs of houtschilfers, is het mogelijk om gas te maken. Hier-
bij gaan we dit in een container brengen (zie foto). De aanwezige micro-
organismen (o.a. bacteriën) zullen het biologisch materiaal afbreken en 
zullen gas vormen. Men spreekt ook van groen gas of bio-gas. 

Maar wat is de belangrijkste component van dit brandbaar 
bio-gas?

Tip: ook aardgas bestaat uit dit molecule.

Tot nu toe gaan pendelaars met de auto naar hun werk. 
Voortaan reizen ze vaak met de trein om files te vermijden. De elektrische 
trein locomotief, type 13, heeft onderaan drie tandwielen voor de aan-
drijving van de wielen (zie tekening). De aandrijving start bij het tandwiel 
links met 23 tanden. Het rechter tandwiel van de wielas heeft 91 tanden.

Waarom heeft het middelste tandwiel 45 tanden en 
geen 46 tanden?  
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	a)  De slakfase heeft een hogere dichtheid dan het vloeibaar metaal-
bad. Daarom zakken de vaste brokken tot op de bodem en worden met 
schrapers weggehaald.

	b)  De slakfase heeft een lagere dichtheid dan het vloeibare metaal-
bad. Daarom drijven de vaste brokken op het bad en worden met schra-
pers weggehaald.

	c)  Door bepaalde materialen toe te voegen wordt de chemische sa-
menstelling van de slak gestuurd, waardoor de smelttemperatuur van de 
slak onder de oventemperatuur blijft. De slak blijft dus vloeibaar in de 
oven en aangezien beide fasen niet mengen kan de slak afgetapt worden 
door een tapgat in de wand van de oven.

	d) De slakfase heeft een lagere dichtheid dan het vloeibare metaal-
bad. Daarom drijven de vaste brokken op het bad en worden met spe-
ciaal ontworpen branders op basis van acetyleen en zuurstof vloeibaar 
gemaakt in de buurt van het tapgat, waar ze worden afgetapt.

De winning van edele metalen uit gsm’s en andere 
elektronische apparatuur in de Umicore-fabriek in Hoboken
start bij de smelter. De grondstoffen worden onder hoge temperatuur 
ingesmolten in de smeltoven.   
Er zijn 2 fasen in de smeltoven:
1) Het vloeibaar metaalbad met de edele metalen (goud, zilver en pla-

tina)
2) De slak: dit zijn de onzuiverheden, zoals ijzer of lood, die samenko-

men in een aparte fase. De slak bevat typisch componenten met een 
erg hoog smeltpunt, bijvoorbeeld SiO2 (± 1.700 °C), CaO (± 2.600 °C) 
of Al2O3 (± 2.100 °C), terwijl de oventemperatuur ‘slechts’ 1200 °C be-
draagt. Er ontstaan op deze manier vaste brokken. 

Hoe slaagt men er bij Umicore in om de slak vlot uit de oven te 
krijgen?
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	a) Twee planken uit hout die los op elkaar liggen

	b) Twee planken uit hout die overal goed aan elkaar zijn vastgemaakt

	c) Twee planken uit glasvezelversterkte kunststof 
  die los op elkaar liggen

	d) Een plank uit hout maar deze keer is de afstand dubbel zo groot

Op de bouwwerf rijdt men een kruiwagen met stenen
van rechts naar links. Hiervoor worden planken gelegd van
hout of kunststof. De dwarsdoorsnede van de individuele planken is iden-
tiek. De elasticiteitsmodulus van het hout (in de richting die hier van be-
lang is) bedraagt 10 GPa, van de glasvezelversterkte kunststof bedraagt 
deze 13 GPa. 

Welke constructie buigt het minst door?
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	a) De vergroting van het objectief bedraagt x 40; dus is het beeld 40 x
  vergroot. De werkelijke grootte van het micro-organisme bedraagt
  ongeveer 100 µm.

	b)  Het oculair van een lichtmicroscoop is standaard een x 10 
  vergroting. De vergroting van het objectief bedraagt x 40. 
  Het verkregen beeld is dus 400 x vergroot. De werkelijke 
  grootte van het micro-organisme bedraagt ongeveer 10 µm.

	c)  De vergroting van het objectief bedraagt x 40; het oculair vergroot
  10 x. De werkelijke grootte van het micro-organisme bedraagt
  ongeveer 1 μm.

	d)  De vergroting van het objectief bedraagt x 40; dus is het beeld 40 x
  vergroot. De werkelijke grootte van het micro-organisme bedraagt
  ongeveer 160 µm.

In onze omgeving komen ontelbaar veel microscopisch 
kleine wezens voor, waaronder bacteriën, schimmels, gisten, virussen,... 
Om deze visueel te kunnen waarnemen, zijn microscopen nodig. On-
derstaande foto toont het microscopisch beeld van gistcellen. Het beeld 
werd verkregen met een lichtmicroscoop met objectief x 40. Het micro-
organisme in het beeld is ongeveer 4 mm groot. 

  Wat is de werkelijke grootte van het micro-organisme?
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	a)  Een windmolen.

	b) Een kolencentrale.

	c)  Een kerncentrale.

	d)  a en c zijn juist.

Het uitstoten van broeikasgassen moet vermeden
worden om de opwarming van de aarde tegen te werken. Wereldwijd 
neemt het energieverbruik echter nog steeds toe. Ook bij de productie 
van elektriciteit moet de uitstoot van bijvoorbeeld koolstofdioxide be-
perkt worden. 

Welke soort elektriciteitsproductie heeft nagenoeg geen 
CO2-uitstoot ?
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	a)  Alle onderdelen van een straaljager zijn extra gehard, zodat er veel
  meer kracht nodig is om het kapot te krijgen.

	b)  De onderdelen zijn allemaal zeer licht maar sterk gemaakt. 
  Door een zeer delicaat constructieproces is dit mogelijk.

	c)  Doordat een straaljager zo snel vliegt, is het niet echt nodig om het
  toestel zeer sterk te maken omdat de druk van de lucht op het 
  toestel de onderdelen samenhoudt.

	d) Het toestel is zeer gestroomlijnd, hierdoor kunnen zeer grote
  krachten vermeden worden.

Straaljagers vliegen wel duizenden kilometer per uur.
Door deze hoge snelheden ontstaan er grote krachten, vooral als er een 
manoeuvre wordt uitgevoerd zijn er grote versnellingskrachten. 

Hoe komt het hoofdzakelijk dat straaljagers niet uit elkaar vallen 
door al die kracht?
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	a) (5x12x(12,5)2x800 W/m2x20)/(6x1.000.000) = 25 W 
  vergelijkbaar met een gloeilamp

	b) (5x6x12x(0,125m)2x800 W/m2x20)/100 = 900 W 
  vergelijkbaar met een microgolfoven

	c)  (5x6x12x800 W/m2x20)/125mm = 46,08 kW 
  vergelijkbaar met een kleine auto

	d) 5x6x12x(0,125m)2x800 W/m2x20 = 90 kW 
  vergelijkbaar met een grote auto

Elke twee jaar neemt je school deel aan het wereld-
kampioenschap zonnebootracen in Nederland. De uitdaging is om zo 
snel mogelijk te varen met de beschikbare zonne-energie. De zonne-
energie wordt omgezet in elektriciteit door 5 zonnepanelen. Via een elek-
trisch systeem wordt deze opgeslagen in de batterijen. Uiteindelijk zijn 
die aangesloten op een elektromotor. Dit jaar moet je een nieuwe motor 
kopen voor je boot. 
Je weet dat elk paneel 6 parallelle rijen van 12 in serie geschakelde zon-
necellen heeft. Zo een cel heeft een ribbe van 125 mm en een efficiëntie 
van 20 %. De zonnestraling is op een zonnige dag 800 W/m². 

Welk motorwattage is het meest optimaal voor je boot?
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	a) 30° W 19° Z

	b) 25° W 15° Z

	c) 15 °W 25° Z

	d) 19° W 30° Z

Een controlehaven in Namibië krijgt een signaal binnen 
dat er een schip aan het zinken is met de coördinaten (00010011)b wes-
terlengte en (00011110)b zuiderbreedte. Deze coördinaten zijn binaire 
getallen waarvan de minst beduidende bit rechts staat en stellen effec-
tieve coördinaten voor.

Wat zijn de coördinaten van het schip in moeilijkheden?
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	a) f = 0,5/T = 3 s

	b) f = 1/T = 1/1,5 = 0,66 Hz

	c)  f = T = 3 Hz

	d) f = 1/0,75 = 1,3 Hz

De mensen van de technische ploeg in het ziekenhuis van Ieper
worden ter hulp geroepen! In het labo is er een automatische druppeltel-
ler, maar die heeft de geest geven... 
Telkens een druppel voor een sensor valt, wordt een elektrische puls gege-
ven aan een microcontroller. 
Wellicht is de sensor stuk. Om 
dat te kunnen testen gebruikt 
Patrick een oscilloscoop. Zo’n 
apparaat kan heel snel veran-
derende spanningen goed in 
beeld brengen. Een foto van 
zo’n oscilloscoop zie je hier-
naast.

Patrick vervangt de sensor. Alles lijkt te werken. Als je weet dat de tijdsbasis 
op de X-as voorgesteld wordt en Patrick onderstaand beeld ziet op zijn os-
cilloscoop met als instelling: 500 ms/div voor de tijdsbasis (div = rasterlijn).  

Wat is dan bij benadering de frequentie van de vallende druppels 
in het toestel?
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	a) De temperatuur in de kamer stijgt. 

	b) De temperatuur in de kamer daalt. 

	c)  De temperatuur in de kamer blijft gelijk. 

	d) De temperatuur zal eerst dalen en daarna stijgen.

Omwille van het elektriciteitsverbruik is het beter dat je 
altijd de koelkast dichtdoet. De koelkast staat in een kamer waar de mu-
ren goed geïsoleerd zijn en dus geen warmte of koude doorlaten.  

Wat gebeurt er met de temperatuur in de kamer als je de koelkast 
opent en open laat? 
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	a)  # seconden = (2m.86400sec.π)/(0,15m3.(0,001m)2)

	b) # seconden = (2m.86400sec.π.(0,001m)2)/0,15m3

	c) # seconden = (2m.1,5m3)/(86400sec.π.(0,001m)2)

	d) # seconden = (2m.86400sec.π.(1mm)2)/1,5m3

Chips met capillairen (fijne buisjes) zijn een soort reacto-
ren voor chemische reacties. Continu stromen chemische 
stoffen (molecuul per molecuul) door de capillairen en  via chemische re-
acties worden op die manier nieuwe producten gemaakt. Zo kunnen er 
op jaarbasis vele kilo’s farmaceutische producten geleverd worden zon-
der verspilling van reagentia. Heel efficiënte synthese dus. 
  
De doorstroomsnelheid van een vloeistof in het capillair wordt bepaald 
door volgende formule:

Q = vπR2

Q = debiet (in m3/sec); v = snelheid (in m/sec); R = straal van het capillair.
Er stroomt per dag 150 liter reagens (A en B samen) door een capillair met 
een lengte van 2 meter en een diameter van 2 mm. 

Met welke formule bereken je dan het aantal seconden nodig voor 
de reactie? 
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	a)  Om een hogere isolatiewaarde te verkrijgen.

	b)  Om insijpelend vocht te weren.

	c)  Om tocht te vermijden.

	d) Om condensatie aan de binnenzijde van het dak tegen te gaan.

Filip wil graag zo weinig mogelijk stoken en 
isoleert daarom zijn dak. Bovendien plaatst hij daarbij ook een damp-
scherm.

Waarom plaatst Filip een dampscherm?
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In de toekomst zal men meer en meer gebruik maken
van nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn hele kleine partikels. Ze zitten o.a. in 
zonnecrème, autolak, coatings, enzoverder. Zo wordt bijvoorbeeld ook al 
in de geneeskunde gebruik gemaakt van dergelijke nanodeeltjes. Ze wor-
den aan allerhande geneesmiddelen bevestigd en vervolgens ingespoten 
bij de mens. Op die manier worden ze naar de juiste plaats in ons lichaam 
getransporteerd.

Bucky bal (een nanodeeltje) 

Rangschik van groot naar klein: een bucky bal (diameter: 2000 femtome-
ter), een virus (45 nanometer), een mensenhaar (diameter: 10 microme-
ter), een rode bloedcel (5000000 x 10-12 m).

	a)  Mensenhaar, rode bloedcel, bucky bal, virus

	b)  Virus, mensenhaar, rode bloedcel, bucky bal

	c)  Rode bloedcel, bucky bal, mensenhaar, virus

	d)  Mensenhaar, rode bloedcel, virus, bucky bal
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	a)  Met de maximum snelheid van de trein en deze van de auto’s.

	b) Met de maximum snelheid van de trein en de breedte van de 
  overweg.

	c)  Met de breedte van de overweg en de snelheid van de auto’s.

	d)  Met het soort trein: TGV of gewone trein.

Een overweg wordt automatisch gesloten wanneer een
trein op een bepaalde afstand komt aangereden. Men noemt dit de aan-
kondigingsafstand. Als de trein op dit punt gekomen is, zal de overweg 
beginnen te sluiten.

Waarmee zal rekening worden gehouden om de afstand tot dit 
punt te berekenen ?
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	a) 15 kubussen

	b)  17 kubussen

	c)  19 kubussen

	d)  21 kubussen

Hier zie je drie aanzichten van een stapel kubussen. 
Er zijn geen holle ruimtes mogelijk. 
Het is evident dat je bij het construeren van zo’n stapel zo efficiënt moge-
lijk te werk wilt gaan.

Hoeveel kubussen heb je minimaal nodig om deze stapel 
te maken?
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	a)  Gedraaide hoek  = 1462*500/1000 = 731°

	b)  Gedraaide hoek  = 1462/14*500 = 52214°

	c)  Gedraaide hoek  = 1462/14*500/1000 = 52,21°

	d)  Gedraaide hoek  = 14/1462*500/1000 = 0,00479°

Actiefilms, reclame-industrie, amateurfotografen,… allen maken
ze graag gebruik van luchtbeelden. Het maken van dergelijke luchtbeel-
den kan heel duur uitvallen, vandaar dat de laatste jaren hiervoor meer 
een meer gebruik gemaakt wordt van ‘multicopters’ met daarop een vi-
deocamera. Multicopters zijn helikopters met meer dan één dragende 
propeller.  Eén type multicopter is de quadcopter. Die heeft vier propellers 
die allemaal naar boven wijzen. Hieronder zie je een foto van zo’n drone, 
zonder camera weliswaar.
 
Om dergelijke helikopter stabiel te laten vliegen wordt gebruik gemaakt 
van gyroscopen. Dergelijke sensoren meten hoeksnelheid. Vanuit de in-
formatie van die gyroscopen kan ook de hellingsgraad van het platform 
gemeten worden. 

Over welke hoek is de quadcopter gedraaid als de sensor volgende 
gegevens meet:
•	 Sensor	output	=	1462
•	 Sensor	versterking	=	14	
 (dus gelezen waarde is 14	keer	groter dan de hoeksnelheid in °/s)
•	 Draaitijd	=	500	ms


