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De rubberen banden van een wagen kunnen alleen
maar goed werken als ze op de juiste manier versterkt zijn. In een vracht-
wagenband zit gemiddeld 10 kg staalkoord die zorgt voor de verster-
king van het rubber. Deze staalkoord bestaat typisch uit 28 filamenten 
(draadjes) met elk een diameter van 200 micrometer. Om de hechting met 
het rubber te realiseren, wordt op elk draadje via elektrolyse een messin-
glaagje van 0,2 micrometer dikte aangebracht.
Bekaert nv wil 500.000 ton van deze staalkoord per jaar produceren (soor-
telijk gewicht van staal is 7,8 ton/m3). Hoe groot is dan ongeveer de op-
pervlakte, uitgedrukt in voetbalvelden (110 x 70 m), die men per jaar 
moet bedekken met deze dunne messingcoating?

	a)  0,17 voetbalvelden = 
  PI*0,0000002*1*28*1/(PI*(0,0002)2*1/4*28*7800)*500.000/110/70

	b) 167 voetbalvelden = 
  PI*0,0002*1*28*1/(PI*(0,0002)2*1/4*28*7800)*500.000/110/70

	c) 166.500 voetbalvelden = 
  PI*0,0002*1*28*1/(PI*(0,0002)2*1/4*28*7800)*500.000.000/110/70

	d) 166.500.000 voetbalvelden = 
  PI*0,0002*1*28*1/(PI*(0,0002)2*1/4*28*7,8)*500.000.000/110/70
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Lieselotte wil geld inzamelen voor een project in Tanzania. 
Daarvoor wil ze ringen laten maken en verkopen. Zij deed het ontwerp 
en haar vriend Jeroen maakt de productietekeningen van deze wel heel 
bijzondere ring. Het bovenaanzicht en vooraanzicht lukten best. Maar 
Jeroen heeft ook nog een doorsnede van deze ring nodig en twijfelt hoe 
dit nu precies moet...

Welke figuur geeft de juiste halve doorsnede weer van de ring links?

	a) figuur a

	b)  figuur b 

	c)  figuur c

	d)  figuur d
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Tijdens het ontwerpen van een vliegtuig worden alle
onderdelen van dat vliegtuig minutieus berekend. Niet alleen het ge-
wicht, de sterkte, de kostprijs, enz. zijn van belang, maar natuurlijk ook 
de afmeting.
Omdat alles perfect in elkaar moet passen, wordt in de metaalindustrie 
gewerkt met een nauwkeurigheid kleiner dan 1 mm. Om zo correct te 
kunnen meten, wordt dikwijls gebruik gemaakt van een ‘schuifpasser’. Je 
ziet hieronder een foto van een schuifpasser die een bepaalde waarde 
aangeeft. 

Welke maat duidt de schuifpasser aan?

	a) 3 mm

	b) 3,2 mm

	c)  3 cm 1 mm

	d) 3 cm 2 mm
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Jorn zijn vriendin is op reis in de Verenigde Staten. 
Ze skypen met elkaar over het internet. Een glasvezelverbinding wordt 
gebruikt voor de verbinding tussen Europa en de VS. De glasvezelkern 
heeft een brekingsindex n van 1,46. De lengte van de vezel bedraagt 7000 
kilometer en de kabel ligt begraven op een diepte van 1 meter.

Hoe lang is het lichtsignaal onderweg?

	a)  Het licht gaat even snel als de lichtsnelheid aan ongeveer 
  300.000 km/s en komt dus aan na ongeveer 23 ms.

	b)  Het licht gaat trager dan de lichtsnelheid aan ongeveer 
  205.000 km/s en komt dus aan na ongeveer 34 ms.

	c)  Het licht gaat sneller dan de lichtsnelheid aan ongeveer 
  438.000 km/s en komt dus aan na ongeveer 16 ms.

	d) Het licht gaat trager dan de lichtsnelheid aan ongeveer
   252.500 km/s en komt dus aan na ongeveer 27 ms.
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Tegenwoordig moeten nieuwbouwhuizen
supergeïsoleerd worden. Om vochtproblemen te vermijden (op koude 
oppervlakken condenseert het vocht uit de lucht), plaatst men samen 
met de isolatie (vb/ rotswol, schuim…) een dampscherm (PE-folie).

Waar moet het dampscherm komen bij een geïsoleerde muur?

	a) aan de warme kant van de isolatie 

	b) aan de koude kant van de isolatie 

	c) aan beide kanten van de isolatie

	d) maakt niet uit
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Transport is heel belangrijk in onze huidige maatschappij.
Om veel plaatsen bereikbaar te maken, gebruikt de mens nogal graag een 
brug om een rivier over te steken. Eén manier van werken om zo’n brug 
te maken, is met ‘vakwerkliggers’. Je ziet zo’n brug op onderstaande foto.

Een vereenvoudigd schema van een deel van de brug ziet er zo uit:

Als een wagen zich op punt E bevindt, wat is dan het soort spanning 
in ligger AB?

	a)  trek

	b)  druk

	c)  onbelast

	d)  trek - druk
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Troposferische ozon (O3) is schadelijk en zorgt voor smog. 
Wanneer we op een zomerse dag onze auto thuis laten, zal er minder van 
het schadelijk ozon gevormd worden.  Zo’n ozon kan afgebroken worden 
door koolwaterstoffen tot zuurstof. 
De reactiesnelheid van de algemene chemische reactie

 a A   +   b B   +   ...        ¨       c C   +   d D   +   ...

kan geschreven worden als: 
  

Wat zijn de correcte stoichiometrische coëfficiënten voor de reactie 
van de afbraak van ozon:

 a C2H4    +   b O3    ¨     c CH2O   +   d O2 

als je weet dat experimenteel kan aangetoond worden dat:
  

	a)  a = 1 b = 2 c = 2 d = 2

	b) a = 2 b = 2 c = 4 d = 1

	c)  a = 3 b = 4 c = 6 d = 3

	d) a = 4 b = 6 c = 8 d = 5
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Herbruikbare batterijen zijn tegenwoordig heel erg in. 
Ze zijn beter voor ons milieu!
In een alkaline batterij zijn de halfreacties:

halfreactie (1):     Zn ¨ Zn2+   +   2 e–

halfreactie (2):    2 MnO2    +   H2O     +     2 e–    ¨ Mn2O3 +   2 OH– 

Welke bewering is juist?

	a) Halfreactie (1) is de kathodereactie.

	b) Halfreactie (1) gaat door aan de positieve pool.

	c) Halfreactie (2) is de anodereactie.

	d) Halfreactie (2) gaat door aan de positieve pool.
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Ammoniak wordt dikwijls verdund gebruikt als schoon-
maakmiddel, bijvoorbeeld om vet af te nemen voordat er opnieuw ge-
schilderd wordt. Vet lost namelijk goed op in de ammoniakoplossing. 
Hierbij is het belangrijk om de ruimte waarin gewerkt wordt, goed te ven-
tileren.
De productie van ammoniak uit diwaterstof en distikstof verloopt volgens 
de reactie:

N2  +   3 H2                                         2 NH3  

De reactie is een evenwichtsreactie die we volgens het principe van Le 
Chatelier kunnen verschuiven.

Uit de grafiek kunnen we afleiden dat we het evenwicht naar rechts 
kunnen verschuiven door:

	a)  de druk te verhogen

	b)  de temperatuur te verhogen

	c)  een katalysator toe te voegen

	d)  de hoeveelheid distikstof te verlagen
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De wereldvoorraad aardolie neemt elke dag af met 85 
miljoen vaten. Dat zijn 1000 vaten per seconde. De voorraad van aardolie 
is logischerwijs eindig, er moet dus zuinig mee omgesprongen worden. 
Tijdens de raffinage van aardolie krijgen we in de middenstroom onder 
andere de fracties kerosine en diesel.

         gaschromatogram van kerosine        gaschromatogram van diesel

Welke stelling kan niet afgeleid worden
uit de gaschromatogrammen?

	a)  Diesel en kerosine zijn mengsels van meerdere zuivere stoffen.

	b)  Diesel is een hoog kokendere fractie dan kerosine.

	c) Diesel en kerosine zijn als alkaan niet mengbaar met water.

	d) Diesel en kerosine bestaan uit koolstofketens die bij verbranding
  CO2 vormen. 
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Een kilowattuurmeter of elektriciteitsmeter meet het 
elektriciteitsverbruik van een huishouden of bedrijf. Een dergelijke meter 
is meestal geplaatst in de meterkast, of is onderdeel van een elektrische 
installatie. 
In het labo elektriciteit moet Jan het vermogen meten van drie gelijke 
lampen die branden, in parallel geschakeld, op 220 V.  
Dit gebeurt met behulp van een kilowattuurmeter (zie foto), waarbij de 
tijd opgemeten wordt waarin de schijf van de kWh-meter 10 omwente-
lingen maakt.  Welk vermogen heeft één lamp, indien de metercon-
stante van de kilowattuurmeter 400 toeren/kWh is en de opgemeten 
tijd  8 minuten 20 seconden bedraagt?

	a) 60 W = 1000*3600/400*10/(8*60+20)/3

	b)  180 W = 1000*3600/400*10/(8*60+20)

	c) 240 W = 1000*3600/10/(8*60+20)/3

	d) 720 W = 1000*3600/10/(8*60+20)
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Tijdens een ramp kan het handig zijn om met 
onbemande vliegtuigen een bepaald gebied te overvliegen, om zo in 
kaart te brengen welke problemen zich voordoen en hoe ernstig die zijn. 
De laatste jaren worden daarbij vaker multicopters met daarop een ca-
mera gebruikt. 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.

Een klassieke helikopter heeft een staartrotor nodig om de helikopter 
rond zijn gieras stabiel te houden. Zonder die staartrotor, zou de cockpit 
van een klassieke helikopter heel snel en ongecontroleerd rond zijn as 
draaien. Een quadcopter heeft geen staartrotor en toch kan de gieras van 
de quadcopter perfect onder controle worden gehouden.
Hoe kan het dat een quadcopter niet ongecontroleerd rond zijn gier-
as draait?

	a) De vier motoren staan lichtjes gekanteld, zodat het opgewekte  
  wrijvingsmoment van de propellers perfect tegengewerkt wordt.
	b)  Op één van de motoren staat een kleine servo gemonteerd. Die 
  servo kan die ene motor laten kantelen, zodat het wrijvings-
  moment van de drie andere propellers tegengewerkt wordt.
	c) Er zijn twee propellers die in wijzerzin draaien en twee propellers
   die in tegenwijzerzin draaien. Hierdoor kan je het wrijvings-
  moment van de propellers perfect uitbalanceren, zodat de 
  quadcopter niet rond zijn gieras draait.
	d) In de cockpit (centrale gedeelte) van de quadcopter zit een vlieg-
  wiel. Dat zorgt ervoor dat het wrijvingsmoment van de propellers
  tegengewerkt wordt. Hierdoor is de quadcopter stabiel rond zijn
  gieras.
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Drukknoppen zijn ouderwets. Een straffe uitspraak, 
maar wellicht realiteit. Wie maakt nu nog gsm’s zonder aanraakscherm? 
Flexibel voor de ontwikkelaar en een luxe voor de gebruiker. Bovendien 
is het milieuvriendelijker, want er zitten minder kostbare metalen in een 
aanraakscherm dan in ouderwetse drukknoppen. Verschillende technolo-
gieën liggen aan de basis van deze aanraakschermen. Veel smartphones 
zijn uitgerust met een “capacitive touch” aanraakscherm. 

Hoe werkt zo’n capacitive touch aanraakscherm?

	a) Achter het scherm zitten optische sensoren. 
  Die merken een verduistering als je met je vinger dichterbij komt.
	b) Als jouw vinger dichtbij het scherm komt, wijzigt de waarde van
  een heel kleine condensator. Die verandering kan gemeten 
  worden. Daaruit kan de locatie van je vinger berekend worden.
	c) Door een druk op het scherm wordt door onzichtbare geleiders
  contact gemaakt in het beeldscherm. Door de matrix layout van de
  geleiders is de locatie van je vinger gekend.
	d) Omdat je drukt op het scherm, veroorzaak je een kleine
  drukstijging binnen in het scherm. Via verschillende kleine buisjes 
  kan het verschil opgemeten worden en bepaald worden waar 
  je precies op het scherm drukt.
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Jules is 14 jaar en wil graag zelf een website maken voor 
zijn jeugdbeweging. Hij is zopas gestart met het leren van    HTML    en 
vindt onderstaand stuk code online. Hij vraagt zich af wat hij te zien 
zal krijgen als dit html-bestand geopend wordt in een webbrowser.

	a)  Je zal enkel in de titelbalk de tekst “Vlaamse Technologie Olympi-
ade” zien staan en op de webpagina zelf “Vraag over HTML”. Verder niets.

	b)  Je zal in de titelbalk de tekst “Vlaamse Technologie Olympiade” zien 
staan. Op de webpagina zelf zie je de tekst “Technologie op het internet” 
en een foto staan. Als je op die foto klikt, gebeurt er niets.

	c)  Je zal in de titelbalk “Vlaamse Technologie Olympiade” zien staan. 
Op de webpagina zelf zie je de tekst “Technologie op het internet” en een 
foto staan. Als je op die foto klikt, wordt in een nieuw tabblad gesurft naar 
‘www.google.be’.

	d) Je zal in de titelbalk “Vlaamse Technologie Olympiade” zien staan. 
Op de webpagina zelf zie je de tekst “Technologie op het internet” en een 
foto staan. Als je op die foto klikt, wordt in het huidige tabblad gesurft 
naar ‘www.google.be’.
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Autoconstructeurs proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken om te 
parkeren. Eén van de manieren is met behulp van ultrasone parkeersen-
soren. Dit is essentieel voor mensen met een nekletsel.
Hoe werken zo’n ultrasone parkeersensoren?

	a) Zo’n sensor stuurt een onzichtbare lichtstraal uit en meet de re-
flectie van die straal. Als er objecten in de nabijheid staan, is de reflectie 
groter en wordt er een geluidssignaal weergegeven in de auto (zodat de 
chauffeur tijdig kan stoppen).

	b) Zo’n sensor stuurt een hoorbaar geluidssignaal uit en meet de 
reflectie van dat signaal. Als er objecten in de nabijheid staan is, de reflec-
tie groot genoeg en wordt er een geluidssignaal weergegeven in de auto 
(zodat de chauffeur tijdig kan stoppen).

	c) Zo’n sensor maakt gebruik van het doppler-effect. Objecten in be-
weging die geluid uitstralen, zorgen voor een frequentiestijging of -da-
ling. Dat kan opgemeten worden en daarmee kan je de chauffeur tijdig 
waarschuwen voor obstakels.

	d) Zo’n sensor stuurt een onhoorbare geluidsgolf uit. Die golf 
reflecteert daarna op eventuele obstakels. Met de gemeten tijd tussen 
uitsturen en ontvangen van de golf, wordt berekend hoe ver het obstakel 
nog is. Op die manier kan de chauffeur tijdig gewaarschuwd worden.
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Archie Teched is gevraagd om een nieuw gebouw te ontwerpen voor op 
de markt van Brussel. Hij wil er een hedendaags gebouw van maken met 
de allure van een echt paleis. Hiervoor zal hij gebruik maken van LED-ver-
lichting, de zogenaamde LED-strips. Dit zijn flexibele stroken met daarop 
LED’s in drie kleuren: rood, groen en blauw. 
Voor het aansturen van die LED’s wordt gebruik gemaakt van PWM-stu-
ring: pulse width modulation. Hoe langer een bepaalde puls ‘aan’ is, hoe 
feller een bepaalde LED/kleur oplicht. Hieronder zie je een beeld van op 
een oscilloscoop waarbij een meting op een PWM-signaal gebeurd is.

Van zo’n PWM-signaal kan je de ‘duty cycle’ berekenen. Dat gebeurt als 
volgt:

 
Vermogen door een toestel kan je berekenen via: 
P = U.I = spanning x stroom of 
P = U2/R = spanning kwadraat gedeeld door weerstand.
Welke duty cycle moet aan de LED-strip gelegd worden, zodat die op 
half vermogen brandt?

	a)  D = 25%

	b) D = 50%

	c)  D = 71%

	d)  D = 75%
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In een systeem voor energierecuperatie zit onder-
staande tandwieloverbrenging. Tandwiel 1, waarvan de omtrek half zo 
groot is als dat van tandwiel 2 en 5, draait in 1 minuut 10 toertjes. De om-
trek van het tandwiel is even groot als dat van tandwiel 3 en 4.

Hoeveel toertjes draait tandwiel 5 in twee minuten?

	a) 10 toertjes

	b)  5 toertjes

	c)  20 toertjes

	d)  2,5 toertjes
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Je hebt thuis onderstaand computernetwerk:

Het is evident dat je een zo vlug mogelijke datacommunicatie wilt berei-
ken.

Met welke snelheid kan een bestand van op de server maximaal op 
jouw computer terecht komen?

	a) 1 Gps

	b) 40 Mbps

	c)  100 Mbps

	d) 250 Mbps



Technologie Olympiade  vraag 19

Op je fiets zit een dynamo om elektriciteit te maken voor
je fietslicht. De juiste naam hiervoor is een alternator of wisselspannings-
generator omdat hij wisselspanning maakt. In elektriciteitscentrales en 
windmolens zit een reuzenversie van dit onderdeel. 

Hoe werkt zo een alternator eigenlijk?

	a)  Als je trapt, begint er een magneet te draaien bij een batterij. 
  Daardoor geeft de batterij zijn lading af en wordt er elektriciteit
  opgewekt.

	b)  Als je trapt, begint een aluminium anker te draaien in de buurt van
  een elektrisch veld. Dit wekt een wervelstroom op in het anker dat
  via sleepringen afgetapt wordt.

	c)  Als je trapt, begint er een magneet te draaien in de buurt van een
  spoel koperdraad. Hierdoor wordt stroom opgewekt in de koper-
  draad.

	d) Als je trapt, begint er een koperen spoel rond te draaien in een 
  diëlectricum, waardoor de elektronen in de spoel gaan bewegen.
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Heb je op een autokerkhof ooit al eens zo’n kraan gezien die 
autowrakken optilt met een reuzemagneet? Je kan zelf ook zo’n magneet 
maken. Het is heel eenvoudig. Het is voldoende om een geïsoleerde ko-
perdraad rond een elektrisch geleidend voorwerp zoals een nagel te wik-
kelen. Daarna stuur je een elektrische stroom door de draad. 

Welke factor bepaalt de sterkte van de magneet?

	a) het aantal windingen van de koperdraad rond de spijker

	b) de dikte van de spijker

	c)  de lengte van de spijker

	d) de dikte van de koperdraad
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Een huis verbouwen kan 
een aardige klus zijn. 
Zeker als je bij een be-
staand huis een kelder 
wilt toevoegen.  Het risico 
dat de muren van je huis 
verzakken of zelfs instor-
ten bij het graven, is heel 
groot. Hieronder zie je 
een voorbeeld van hoe je 
dat correct kan doen.

Hoe heet deze manier 
van werken in de bouw?

	a) funderen

	b) metselen

	c) ondermetselen

	d) gewelven
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Als je een ei in de microgolfoven probeert te koken dan zal dat ei uiteen-
spatten door interne drukopbouw. Volgens Jeroen Meus is het wel mo-
gelijk om een ei te koken in de microgolfoven door het eerst in alumini-
umfolie te wikkelen en daarna onder te dompelen in een kom met water. 

Hoe werkt deze methode?

	a)  De alumimiumfolie vertraagt het indringen van de microgolven
  waardoor het ei langzamer gaart en er minder druk opgebouwd
  wordt.

	b) De alumimiumfolie en het water koelt het ei waardoor het ei 
  langzamer opwarmt en er minder druk opgebouwd wordt.

	c) De alumimiumfolie reflecteert de microgolven zodat de moleculen
  in het ei niet beginnen te trillen. In plaats daarvan warmt het water 
  op om zo het ei te koken.

	d) De druk van het water compenseert de drukopbouw in het ei en
  houdt het daardoor samen.
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In groene zones en groene doorgangen leven veel beschermde dier-
soorten. Om deze groepen in stand te houden, is het ontwikkelen van 
geslachtscellen bij deze dieren interessant om weten. 

De onderstaande tekeningen tonen de verschillende stadia van homo-
loge chromosonen in profase I tijdens de meiose. We spreken van lep-
toteen, zygoteen, vroeg pachyteen, laat pachyteen en diakinese. 

Wat is de chronologische volgorde?

	a) A, D, E, B, C

	b) D, B, E, C, A

	c)  B, D, E, A, C

	d) B, D, A, E, C
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Sara zit soms met het hoofd in de wolken. 
Als ze bijvoorbeeld concerttickets online wil betalen met een overschrij-
ving, vergist ze zich soms bij het intikken van het rekeningnummer. Het is 
daarom goed dat er een controlegetal toegevoegd is aan het einde van 
het rekeningnummer, dat gelijk is aan de rest na deling door X van het 
rekeningnummer. Dit controlegetal bestaat uit twee cijfers. 
Welke waarde neemt X best aan, zodat de tikfouten van Sara zoveel 
mogelijk worden opgemerkt?

	a)  X = 100

	b)  X = 97

	c)  X = 3

	d)  Elk getal tussen 1 en 100 zorgt voor een even goede foutcontrole.
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Hieronder zie je drie werkstukken. Wellicht kan je deze 
gebruiken voor het vastklemmen van meubels.

Van welk werkstuk is de doorsnede weergegeven?

	a)  werkstuk A

	b)  werkstuk B

	c)  werkstuk C

	d) De doorsnede is van een werkstuk dat niet in de lijst staat.

werkstuk A werkstuk B werkstuk C

doorsnede
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Ooit al gehoord van biotextiel? Kleren laten groeien uit bacteriën. Onder-
zoek van bacterieculturen is hierbij belangrijk. Onderstaand beeld werd 
bekomen door op een telraam voor een lichtmicroscoop een vloeibare 
bacteriecultuur over te brengen.

Bereken de celconcentratie (aantal cellen/ml) van de bacteriecultuur, ge-
baseerd op onderstaand microscopisch beeld van het telraam. Op het tel-
raam werd een dekglaasje aangebracht. De afstand tussen het telraam en 
het dekglaasje bedraagt 0,1 mm. Elk hokje bevat 6 cellen.

Wat is de celconcentratie?

	a) 3,75 x 106 cellen/ml bacteriecultuur

	b)  3,75 x 105 cellen/ml bacteriecultuur

	c)  3,75 x 104 cellen/ml bacteriecultuur

	d)  3,75 x 103 cellen/ml bacteriecultuur
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Op 14 november 2010 werd Oudenaarde getroffen door een zware over-
stroming. In de woning van Jan stond het water een halve meter hoog. 
Jan kon van zijn broer een zware waterpomp met driefasemotor lenen. 
Hiermee kan hij zijn huis leegpompen.

Toen Jan de pomp aansloot, bleek die in de verkeerde zin te draaien… 
niet echt handig voor een pomp. 
Wat moet Jan doen om zijn woning snel watervrij te krijgen?

	a)  emmer en dweil gebruiken

	b) in de stekker van de waterpomp twee fasedraden verwisselen

	c)  de pomp aansluiten op 230 V in plaats van 380 V

	d)  de pomp aansluiten op een tweefasig net
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Willem ontwierp een nieuwe machine die de recyclage 
van gsm’s vereenvoudigt. Deze tekening is een onderdeel van die machi-
ne. Hij heeft een aanzicht van dit werkstuk nodig volgens de richting van 
de pijl. 

Welke figuur geeft het juiste aanzicht weer?

	a)  figuur A

	b)  figuur B

	c)  figuur C

	d)  figuur D

�
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Broers (of zussen) die afkomstig zijn van dezelfde ouders, verschillen 
meestal op veel vlakken van elkaar. De reden hiervoor is te vinden in twee 
processen die doorgaan tijdens de meiose. Enerzijds is er het proces van 
overkruisen tussen chromosomen, anderzijds bestaat er ook het proces 
van mixing.

Hoeveel gameten kunnen er gevormd worden ten gevolge van 
mixing tijdens de meiose als de cel (die zaadcel of eicel zal worden) 
over slechts 3 homologe chromosomen beschikt (1 en 1’ ; 2en 2’ ; 
3 en 3’)? 

	a)  4

	b)  8

	c) 16

	d)  32
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Eiwitsynthese is het maken van eiwitten in organismen. Wanneer we dit 
goed begrijpen, kunnen planten, bacteriën,... door middel van genetische 
manipulatie aangepast worden, zodat er minder sproeistoffen nodig zijn 
bij het telen van planten.

Welk proces wordt op onderstaande afbeelding getoond?

	a)  Eiwitsynthese bij prokaryoten. Hierbij is 1. een ribosoom 
  subeenheid, 2. een mRNA streng, 3. een eiwit, 4. Een tRNA.

	b) Eiwitsynthese bij prokaryoten. Hierbij is 1. een ribosoom 
  subeenheid, 2. een mRNA streng, 3. een aminozuur, 4. Een tRNA.

	c)  Eiwitsynthese bij eukaryoten. Hierbij is 1. een polysoom, 
  2 een streng boodschapper RNA, 3. een eiwit, 4. Een rRNA.

	d)  Eiwitsynthese bij eukaryoten. Hierbij is 1. een ribosoom 
  subeenheid, 2. een mRNA streng, 3. een aminozuur, 
  4. een transfer RNA. 
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In de bouw moet
heel vaak beroep gedaan worden op
steunpalen om een gebouw overeind 
te houden. Een veel gebruikt materiaal 
voor zo’n paal is beton.
Beton is een materiaal dat enorm goed 
presteert onder druk: een kleine beton-
kubus met een zijde van 15 cm kan ge-
makkelijk een massa dragen die 10.000 
keer groter is. Beton heeft een gewicht 
van 24 kN/m³ en een druksterkte van 30 
MPa.
Veronderstel dat je een balk beton hebt 
waarvan de breedte en diepte 10 cm zijn 
en de lengte 1 m is. De afmetingen zijn 
weergegeven op de volgende schets.

Wat is het maximaal gewicht dat bo-
venaan op die steun kan rusten voor-
dat er schade ontstaat? Het gewicht 
van de steun zelf mag verwaarloosd 
worden.

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 = 106

	a)  24 kN

	b) 3.106 N

	c)  300 kN

	d)  30581 kg
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Elise werkt samen met Lieselotte om geld in te zamelen
voor het project in Tanzania (zie vraag 2). Zij ontwierp een speciale ge-
schenkverpakking uit gerecycleerd karton om de ringen van Lieselotte in 
te verpakken. Op de figuur zie je de ontvouwde doos. 

Welke doos kan je met het stuk karton maken?

	a)  figuur A

	b)  figuur B

	c)  figuur C

	d)  figuur D


