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Sum Of Us2016

MET WISKUNDE NAAR DE NOORDPOOL

Beste deelnemers aan het Wiskundetoernooi

Je doet mee aan een race. Niet op het sportterrein en niet bij de Olympische spelen –
een race naar de noordpool.
In het kader van de opwarming van de aarde moet de noordpool bereikt en onderzocht
worden. Daarom ook gebruik je geen motoren, elektrische apparaten, mobieltjes of zo.
Toegelaten zijn natuurlijk wel landkaarten, zeilschepen, horloges en kompassen.
Er zijn twee teams: de IJsberen en de Husky’s. Beide spannen zich in om als eerste aan
de pool te komen en de beste onderzoeksresultaten te bereiken.
Het team der IJsberen bestaat uit experts op diverse gebieden: zeelui, poolreizigers –
en misschien jij. Want de IJsberen zoeken nog een cartograaf die hen kan helpen aan
de kortste weg naar de noordpool.

Verdeling van punten

Er zijn vijf opdrachten, samen veertien onderdelen. In totaal kun je, net als vanmorgen,
500 punten halen.

Opdracht Punten

1. De toelatingstest 20 + 10 + 50 + 10 = 90

2. Planning van de route 10 + 60 + 40 + 20 = 130

3. Door storm uit de koers 50

4. Koerscorrectie 50 + 60 = 110

5. De ijsvlakte 50 + 40 + 30 = 120



Over de antwoorden

• Je levert uitsluitend antwoordformulieren in

• De wedstrijd duurt maximaal anderhalf uur

• Schrijf op elk antwoordvel de naam van je school en het nummer van je team

Toegestane hulpmiddelen

• Het voorbereidende materiaal en de bijbehorende oplossingen

• Rekenmachine (geen grafische, en geen mobieltje)

• Geodriehoek en passer

Veel succes!

Deze opdrachten voor Sum Of Us zijn gemaakt door Lucas Heinatsch en Pascal Lamy, onder
leiding van Rainer Kaenders, met dank aan Michiel de Bondt voor vormgeving en illustraties.
Ook dank aan Arnoud van Rooij en Joeri Van der Veken voor toevoegingen en aanpassingen in
de Nederlandstalige versie.



Opdracht 1
DE TOELATINGSTEST

Het is zover: je hebt gesolliciteerd naar een plaats in het team van de IJsberen, en nu
dien je je vaardigheden als geodeet te demonstreren.

Opdracht 1

(a) Een kubus bestaat uit acht blokjes van elk 1 cm3. Twee tegenover elkaar liggende
hoekpunten heten P en Q. Bepaal de exacte lengte van de kortste weg van P naar
Q, over het oppervlak van de kubus.

(b) Over hoeveel zijvlakken van de kubus loopt je kortste weg?

(c) Een L-vormig object is opgebouwd uit blokjes van elk 1 cm3, als in de tekening,
en weer zijn twee tegenover elkaar liggende hoekpunten gemarkeerd als P en
Q. Bepaal de exacte lengte van de kortste weg van P naar Q, over het oppervlak
van het object.

(d) Over hoeveel van de acht zijvlakken van het object loopt zo’n weg?

P

Q



P

Q

P

Q



Opdracht 2
PLANNING VAN DE ROUTE

Het is gelukt! De IJsberen hebben je in hun team opgenomen.
Maar je hebt weinig tijd om dat te vieren, want de race begint gauw en je moet nog
een route plannen – zo kort mogelijk. Daarbij geldt het volgende.

• Jullie (de IJsberen) vertrekken uit de haven van Den Haag (Scheveningen). Het
voorlopige doel is de grens van het pakijs, op de breedtecirkel van 80◦ NB.

• Je gaat met een zeilschip dat dag en nacht doorvaart met een snelheid van 5,4
knopen. (1 knoop is 1,852 km/u)

• De zeereis eindigt in een van de havens uit het lijstje hieronder. Vandaar ga je
over land verder tot de breedte van 80◦. Dat gaat per slee, met een snelheid van
5 km/u, dag en nacht. (Voor de trekhonden is er een aflossysteem.)

• De voorraden aan boord zijn voor drie dagen toereikend; ze kunnen (zonder
tijdverlies) aangevuld worden in elk van de havens uit het lijstje.

• De straal van de aarde bedraagt 40.000
2π km.

• Ter controle: de kortste weg van Den Haag naar Teesport is 469,155 km lang.

• De havens:

Den Haag: (52◦ NB, 4◦ OL)
Ålesund: (62◦ NB, 6◦ OL)
Bäreninsel: (75◦ NB, 19◦ OL)
Barentsburg: (78◦ NB, 14◦ OL)
Brønnøysund: (65◦ NB, 12◦ OL)
Daneborg: (74◦ NB, 20◦ WL)
Danmarkshavn: (77◦ NB, 19◦ WL)
Jan Mayen: (71◦ NB, 8◦ WL)
Þórshöfn: (66◦ NB, 15◦ WL)
Shetland Eilanden: (60◦ NB, 1◦ WL)
Sumba: (61◦ NB, 6◦ WL)
Teesport: (55◦ NB, 1◦ WL)
Tromsø: (70◦ NB, 19◦ OL)



Opdracht 2

Geef op een geschikte kaart de posities van de havens aan (kaart niet inleveren).

(a) Vanuit welke havens is het pakijs (80◦ breedte) over land te bereiken?

(b) Bereken voor elk van de havens (uit je antwoord voor (a)) de kortste weg per
schip vanuit Den Haag met de gegeven beperkingen, afgerond tot op kilometers.
(Je mag er niet meer dan 10 km naast zitten.)

(c) Kijk naar de verschillende routes die je van Den Haag naar het pakijs kunt ne-
men. Welke kost de minste tijd? Hoe lang doe je over deze route? Je mag aanne-
men dat vanuit elk van de havens uit (a) je de 80◦ NB cirkel kan bereiken door
over land recht naar het noorden te reizen.

(d) Geef de namen van de havens die je aandoet bij de route uit je antwoord in (c),
in de volgorde waarin je er komt. (Begin- en eindpunt tellen mee.)



Opdracht 3
DOOR STORM UIT DE KOERS

Dankzij de door jou gekozen route zijn de IJsberen in het voordeel. Maar in de prak-
tijk valt het niet mee om een gegeven koers te volgen, en je hebt het poolweer tegen.
Je zeilschip wordt door een hevige storm gegrepen en ver van de bedoelde route af-
gedreven. Nadat de storm is gaan liggen bepaal je je positie (hoe dat gaat zie je in
Opdracht 4) en je blijkt op 76◦ NB en 0◦ OL te zijn.
Omdat het op open zee moeilijk is een orthodroom te volgen besluit je om langs een
loxodroom naar de dichtstbijgelegen haven, Barentsburg, te gaan varen. Omdat je
kompas naar de magnetische pool wijst, oriënteer je je op de Poolster die altijd in het
noorden staat.

Opdracht 3

Welke hoek maakt de loxodroom die je kiest met de meridianen? (Meet de hoek op een
geschikte kaart en geef hem, afgerond op hele graden. Je mag er twee graden naast
zitten.)



Opdracht 4
KOERSCORRECTIE

Na een lange zeiltocht ben je tenslotte in je laatste haven aangekomen. Hier huur je
een slee en je vertrekt naar de noordpool.
Ook je tegenstanders, de Husky’s, hebben niet stilgezeten. Die zijn intussen in Dan-
markshavn geland. Vandaar hebben ze recht naar het noorden koers gezet. Daarvoor
volgden ze de kompasrichting. Maar na een tocht van een week over het sneeuw-
landschap (voor het gemak nemen we aan dat de bodem vlak en overal even goed
begaanbaar is) beginnen ze zich af te vragen waarom ze hun doel nog niet bereikt
hebben. Nu pas merken ze wat ze verkeerd gedaan hebben: ze hebben niet gedacht
aan het verschil tussen de geografische en de magnetische noordpool. Zo ver in het
noorden kan de declinatiehoek veel groter zijn dan in Europa. De Husky’s hebben
vanuit Danmarkshavn een verkeerde richting genomen: ze zijn recht op de magne-
tische noordpool (84◦ NB, 121◦ WL) afgegaan in plaats van op de geografische. Nu
staan ze op een voor hen onbekende plaats waarvan ze de coördinaten graag willen
kennen om een nieuwe koers te bepalen. Daarbij komen hun kaarten van pas, maar
ook hun horloge. Dat staat nog op de tijd van Greenwich, m.a.w., het horloge geeft
12 uur aan op het moment dat de zon in Greenwich, aan de nulmeridiaan, zijn hoog-
ste stand bereikt. Maar op elke meridiaan is de plaatselijke tijd anders, en waar de
Husky’s staan geeft het horloge 14:40 aan als de zon op zijn hoogst staat.

Opdracht 4

(a) Op hoeveel graden ten westen van de nulmeridiaan bevinden de Husky’s zich?
(Antwoord, tot op een graad nauwkeurig, afronden op hele graden.)

(b) Op hoeveel graden ten noorden van de evenaar bevinden de Husky’s zich? (Ant-
woord, tot op een graad nauwkeurig, afronden op hele graden.)



Opdracht 5
DE IJSVLAKTE

Mede door het te kort schieten van de Husky’s bij de declinatiehoek komen jullie vóór
hen aan. De race is gewonnen en de Husky’s erkennen hun verlies.

Op een voettocht over het ijs stelt iemand de vraag hoeveel vierkante kilometers met
ijs bedekt zijn. Precieze informatie over hoe de grens van het pakijs loopt is er niet,
en jullie zijn ook alleen in een ruwe schatting geïnteresseerd. Daarom nemen jullie
voorlopig aan dat die grens gevormd wordt door de breedtecirkel van 80◦.

De Husky’s denken over dezelfde vraag, maar ze weten niet hoe je de oppervlakte
binnen die breedtecirkel kunt uitrekenen. Ze behelpen zich met een benadering: ze
beschouwen de ijsvlakte als (ongeveer) een vijfhoek waarvan de hoekpunten op de
80◦-breedtecirkel liggen. Voor de hoekpunten kiezen ze deze coördinaten:

A: (80◦ NB, 47◦ OL)
B: (80◦ NB, 119◦ OL)
C: (80◦ NB, 169◦ WL)
D: (80◦ NB, 97◦ WL)
E: (80◦ NB, 25◦ WL)

De Husky’s hebben al uitgerekend dat ^ABC 108,8322 graden bedraagt.

Opdracht 5

(a) Als op het aardoppervlak een vijfhoek hoeken ter grootte α, β, γ, δ en ε heeft, hoe
groot is dan zijn oppervlakte?

Teken de punten A, B, C, D en E op een geschikte kaart (kaart niet inleveren).

(b) Hoe groot is de oppervlakte van de vijfhoek van de Husky’s? (Antwoord afge-
rond op vierkante kilometers. Je mag er 1000 km2 naast zitten.)

(c) Als je uit een bol met straal R een schijf snijdt van dikte d, dan heeft het stuk
schil dat je meeneemt oppervlakte 2πdR. Hoe groot is de oppervlakte van het
stuk van de aarde binnen de 80◦-breedtecirkel?
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