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Toegepaste wiskunde 1 legt de brug tussen het secundair en het hoger onderwijs. 
basistechnieken en fundamentele begrippen uit de algebra, meetkunde en functie-
leer worden herhaald. Zo komen matrices, determinanten, stelsels van lineaire 
vergelijkingen, functies, complexe getallen, vectoralgebra en vergelijkingen van 
rechten en vlakken aan bod. 

de toepasbaarheid voor de student staat steeds centraal. met concrete voor-
beelden uit verschillende disciplines zoals chemie, luchtvaart, elektronica, mecha-
nica en bouwkunde ligt de klemtoon op oefeningen en vaardigheden. de theorie 
blijft beknopt en is de sleutel tot inzicht. bovendien biedt de website bij het boek 
extra ondersteuning bij het verwerven van de nodige vaardigheden. 

het boek richt zich tot studenten uit een professionele bachelor in een technolo-
gische richting. een praktische kennis van de wiskunde – ten dienste van andere 
vakken – is voor hen immers een vereiste.

guido herweYers doceert wiskunde en statistiek aan het departement industriële 
ingenieurswetenschappen en Technologie van de katholieke hogeschool brugge-
oostende. daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
k.u.leuven.

dominiek ramboer doceert wiskunde, statistiek en fysica aan hetzelfde departe-
ment van de katholieke hogeschool brugge-oostende.
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 Probleem

de grootste component bij de 
lancering van de space shut-
tle is de externe brandstoftank 
voor de orbiter. deze tank bevat 
de brandstof voor de drie grote 
raketmotoren van het ruimte-
veer. ongeveer 8,5 minuten na 
de lancering, wanneer bijna alle 
brandstof is opgebruikt, wordt de 
externe brandstoftank afgesto-
ten. dit is het grootste onderdeel 
van de space shuttle configura-
tie, dat niet gerecupereerd wordt 
voor een volgende lancering. de 
eerste figuur toont een zijaanzicht 
van deze configuratie. de tweede 
figuur toont de drie onderdelen 
van de externe brandstoftank: de 
vloeibare waterstoftank, de tus-
sentank en de vloeibare zuurstof-
tank. de tussentank is de mecha-
nische verbinding tussen de twee 
vloeibare brandstoftanks.

Vragen
1. schat het volume van de twee vloeibare brandstoftanks. splits de vormen op in 

lichamen waarvan het volume gemakkelijk te berekenen valt. Rond af tot op 1 m3.
2. de werkelijke volumes van de waterstof- en zuurstoftank zijn respectievelijk 1450 

m3 en 541 m3 afgerond tot op 1 m3. Bereken de corresponderende afwijkingen.
3. de buitenwand van de externe brandstoftank is bedekt met een multi-lagen ther-

mische coating als bescherming tegen extreme temperatuurschommelingen. Bere-
ken het totale volume aan isolatiemateriaal, in de veronderstelling dat de laag uni-
form is aangebracht met een dikte van 2,5 cm. druk het volume uit in m3 en in liter. 

1 
Basisvaardigheden

Tussen-
tankVloeibare waterstoftank

29,6 m

4,2 m

Vloeibare zuurstof-
tank

4,2
m

4,2
m

16,3 m
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1.1 Getallen

1.1.1 Soorten

 – natuurlijke getallen:
 

{ }0,1,2,...=N

 – gehele getallen: { }..., 2, 1,0,1,2,...= - -Z

 – Rationale getallen: { }0| ,a a b
b

= ∈ ∈Q Z Z

de rationale getallen hebben een eindige of repeterende decimale voorstelling.

Voorbeeld:
3 0,375
8

=  2 0,15384615384615...
13

=  611 0,12343434
4950

= 

 – irrationale getallen: { }2, , , 5,1010010001000010 ,...eπ 

de irrationale getallen hebben een oneindig doorlopende, niet-repeterende decimale 

voorstelling.

 – Reële getallen: R is de unie van de verzameling van de rationale getallen en de verza-

meling van de irrationale getallen.

 – de reële getallen worden meetkundig voorgesteld als punten op een getallenas.

⊂ ⊂ ⊂N Z Q R : elk natuurlijk getal is een geheel getal, elk geheel getal is een rationaal 

getal en elk rationaal getal is een reëel getal. 

1.1.2 Bewerkingen en eigenschappen

de optelling en de vermenigvuldiging zijn de hoofdbewerkingen voor de reële getallen. 
Hier volgen de belangrijkste rekenregels:

Bewerkings eigenschappen De optelling (+) De vermenigvuldiging (×)
x y+ ∈R

( ) ( )x y z x y z+ + = + +

0 0x x x+ = + =

( ) ( ) 0x x x x+ - = - + =

x y y x+ = +

x y× ∈R

( ) ( )x y z x y z× × = × ×

1 1x x x× = × =
1 1 1 met 0x x x x x- -× = × = ≠

x y y x× = ×

Haakjes uitwerken: links ( )x y z x y x z× + = × + ×

Haakjes uitwerken: rechts ( )x y z x z y z+ × = × + ×

 – Men noemt −x het tegengestelde van x.

 – Men noemt 1x -  het inverse of omgekeerde van x.

 – Men definieert de aftrekking ( )x y x y- = + - . 
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 – Men definieert de deling 1 met 0x x y y
y

-= × ≠ .

 – in het bijzonder levert 1x = : 11 y
y

-=

 – als symbool voor de vermenigvuldiging kan men kiezen tussen  of ⋅ × . Het symbool 

wordt vaak weggelaten, zoals in 3 3 3x x x= ⋅ = × .

Tekenregels 
een plusteken voor een getal mag worden weggelaten: a a+ = .

( ) ( ) ( ) ( )a b a b ab+ ⋅ + = - ⋅ - = a a a
b b b

+ -= =
+ -

( ) ( ) ( ) ( ) ( )a b a b ab- ⋅ + = + ⋅ - = - a a a
b b b

+ -= = -
- +

Bewerkingsvolgorde
de bewerkingen met de hoogste rangorde worden eerst uitgevoerd, volgens de prio-
riteitsregels in onderstaande tabel. een bewerking binnen haakjes heeft echter steeds 
voorrang.

Prioriteitsregels
hoog

laag

Haakjes uitwerken

Machtsverheffing en worteltrekking

Vermenigvuldiging en deling

optelling en aftrekking

Binnen eenzelfde groep van bewerkingen geldt de uitwerkingsvolgorde van links naar 
rechts.

Voorbeeld: ( )2 3 7 2 3 7 8- - = - - = -

uitzondering: ( )33 22 82 2 2 256= = =

1.2 Ongelijkheden

Reële getallen x en y kan men onderling vergelijken met de orde is kleiner dan of gelijk 

aan ( )≤ ; steeds geldt ofwel  ofwel x y y x≤ ≤ . 

een reëel getal is positief als 0x ≥  en negatief als 0x ≤ . de verzamelingen noteert men 

als en + -R R .

Eigenschappen

x y x z y z≤ ⇒ + ≤ +
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  als 0

  als 0

x z y z z
x y

x z y z z
⋅ ≤ ⋅ ≥

≤ ⇒  ⋅ ≥ ⋅ ≤
0 en 0 0

0 en 0 0

x y x y
x y x y

≤ ≤ ⇒ + ≤
≥ ≥ ⇒ + ≥

0 en 0 0

0 en 0 0

0 en 0 0

0 en 0 0

x y x y
x y x y
x y x y
x y x y

≤ ≤ ⇒ ⋅ ≥
≥ ≥ ⇒ ⋅ ≥
≤ ≥ ⇒ ⋅ ≤
≥ ≤ ⇒ ⋅ ≤

Voorbeeld:

 

( )

( ) ( ) ( )

3 5 3 4 5 4

7 9

3 4 3 5 4 5

15 20

3 4 3 5 4 5

15 20

≤ ⇒ + ≤ +
⇒ ≤

- ≤ ⇒ - ⋅ ≤ ⋅
⇒ - ≤

- ≤ ⇒ - ⋅ - ≥ ⋅ -
⇒ ≥ -

naast de ordes groter dan of gelijk aan (≥) en kleiner dan of gelijk aan (≤) worden ook de 
ordes groter dan (>) en kleiner dan (<) gedefinieerd. Blijven bovenstaande eigenschap-
pen geldig voor deze strikte ongelijkheden?

1.3 Absolute waarde

DEfiniTiE

de absolute waarde van een reëel getal x, genoteerd als |x|, wordt gedefinieerd door:

 
,  als 0
,  als 0

x x
x

x x
≥

= - <

Eigenschappen

0x x= - ≥

,  met 0x a a a x a≤ ≥ ⇔ - ≤ ≤

x y x y+ ≤ +

x y x y⋅ = ⋅

= ≠,  met 0
x x

y
y y
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Toepassing: de afstand tussen de punten x en y op de reële getallenas is:
  ( ),d x y x y= -

1.4 Delers, priemgetallen, ggd en kgv

de getallen in deze paragraaf zijn natuurlijke getallen, verschillend van nul.

1.4.1 Delers en priemgetallen

 – als een getal a geschreven wordt als product van de getallen b en c, dan heten b en 
c delers van a. 

Voorbeeld:
 375 375375 15 25 15 en 25  (opgaande deling)

25 15
= × ⇒ = =

 – elk getal a, verschillend van 1, heeft minstens twee delers:1 en a.

Voorbeeld:
 21 heeft naast 1 en 21 ook 3 en 7 als delers.
 23 heeft enkel 1 en 23 als delers.

DEfiniTiE

een priemgetal is een getal, verschillend van 1, dat enkel 1 en zichzelf als delers heeft.

Voorbeeld:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, … zijn de eerste 
twintig priemgetallen.

een getal ontbinden in priemfactoren betekent dit getal schrijven als een product van 
priemgetallen.

EigEnschaP

elk natuurlijk getal, groter dan 1, is op een unieke manier te ontbinden in priemfactoren.

WErkWijzE

1. Zoek het kleinste priemgetal dat een deler is van het gegeven getal.
2. Bepaal het quotiënt.
3. Zoek het kleinste priemgetal dat een deler is van het verkregen quotiënt.
4. Herhaal stap 2 en 3 tot het quotiënt 1 is.
5. de ontbinding is het product van alle delers.
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 – Inhoud van een cilinder
 – formule: r is de straal van het grondvlak, h de hoogte van de cilinder en V het 

volume van de cilinder.
   

 – tabel:

Input Output als koppel

r h V ((r,h);V)

0 0 0 ((0,0);0)

1 2 6,28 ((1,2); 6,28)

2 1 12,57 ((2,1); 12,57)

2 3 37,70 ((2,3); 37,70)

3 5 141,37 ((3,5); 141,37)

5 1 78,54 ((5,1); 78,54)

 – grafiek:

480

440

400

360

320

280

240
v

r

h

200

160

120

80

40

0

0

0
1 1

2

2

3

3

4

4

5

5
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 Probleem

Samenstellen van twee harmonische trillingen met dezelfde frequentie.
Twee harmonische trillingen met dezelfde frequentie f hebben als  
bewegingsvergelijkingen:

    met   

Deze trillingen kunnen grafisch worden voorgesteld door fasoren (draaiende vectoren). 
Beide fasoren draaien rond met een hoeksnelheid van . De norm van een fasor 
is de amplitude van de trilling. De toestand bij t = 0 met de bijbehorende beginfase 

 wordt weergegeven in de onderstaande figuur.

ϕ2 ϕ1

A1

A2

Vragen:
1. Construeer de samengestelde trilling  met fasoren.
2. Bepaal de amplitude en de beginfase van de samengestelde trilling.

Opmerking
In hoofdstuk 4 wordt deze opgave eleganter opgelost met complexe getallen en ICT.

7 
Meetkunde en goniometrie
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7.1 Stelling van Thales

A' A''

B'''

A
B

A'''

B''

B'

Wanneer door evenwijdige projectie de ene rechte op een andere rechte wordt afge-
beeld geldt:

 

of ook

 

Stelling

Evenwijdige rechten snijden van willekeurige snijdende rechten evenredige lijnstuk-
ken af.

Voorbeeld:

, de stelling van Thales is dus geldig:

 of  waaruit .

A

C’

B’

C

B

2

x
3

4
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7.2 Hoeken

Een hoek is een deel van een vlak, begrensd door twee halfrechten (benen) met een 
gemeenschappelijk beginpunt (hoekpunt).

A

a

b

 – Gelijke hoeken zijn congruente vlakdelen: de ene valt samen met de andere na een 
verschuiving en/of een rotatie en/of een spiegeling.

 – Hoeken worden gemeten in graden (°) of in radialen (rad).
 – Een paar niet-evenwijdige rechten bepaalt 4 hoeken in een vlak die twee aan twee 

gelijk zijn.

a

O
4

3

2

1
b

 

 –  Een paar evenwijdige rechten wordt gesneden door een derde rechte.

 zijn buitenhoe-
ken.

 zijn binnenhoe-
ken.

 zijn ver-
wisselende binnenhoeken.

 zijn ver-
wisselende buitenhoeken.

A

B

1

4
3

2

4

1
2

3
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Verwisselende binnenhoeken zijn gelijk.
Verwisselende buitenhoeken zijn gelijk.

 – Twee paar snijdende rechten waarbij de rechten twee aan twee evenwijdig zijn met 
elkaar.

 zijn overeenkomstige hoeken.

Overeenkomstige hoeken zijn gelijk.

 – Twee hoeken waarvan de benen twee aan twee loodrecht op elkaar staan.

  

Hoeken waarvan de benen twee aan twee loodrecht op elkaar staan zijn gelijk.

Definitie

Een omtrekshoek van een cirkel is een hoek waarbij het hoekpunt op de cirkelomtrek 
ligt en de benen de cirkel snijden.

A

C
2

1

4

3

4

1

2

a b
d

c

3

A

C
a

bc

d

•

•
• •
•

• •
•
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vakken – is voor hen immers een vereiste.

guido herweYers doceert wiskunde en statistiek aan het departement industriële 
ingenieurswetenschappen en Technologie van de katholieke hogeschool brugge-
oostende. daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 
k.u.leuven.

dominiek ramboer doceert wiskunde, statistiek en fysica aan hetzelfde departe-
ment van de katholieke hogeschool brugge-oostende.
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