
VJTO 2013 – ANTWOORDEN FINALE 

Vraag 1 – Antwoord b 

Deze robot bevat een computer, een sensor en twee motoren. De sensor meet of de robot mooi 
recht staat. Als dat niet zo is, stuurt de computer de wielen vooruit of achteruit zodat de robot mooi 
balanceert. 
 
 

Vraag 2 – Antwoord c 

Hoe lager het rendement, hoe minder licht voor een zelfde hoeveelheid energie.  Een LED-lamp heeft 

het grootste rendement, dus het meeste licht per hoeveelheid geleverde energie.  

 

Vraag 3 – Antwoord b 

LED staat voor Light Emitting Diode. Een lichtgevende diode dus. Dit is een elektronische component 

die de stroom slechts in één richting doorlaat.  

 

Vraag 4 – Antwoord c 

Mortel wordt typisch samengesteld uit 1 deel bindmiddel (cement), 3 delen granulaat (zand) en 1 

deel water. Beton daarentegen wordt samengesteld uit 1 deel bindmiddel (cement), 3 delen 

granulaat (zand en grind) en 1 deel water. Enkel bij beton wordt er dus grind gebruikt. 

 

Vraag 5 – Antwoord a 

Een contragewicht of tegengewicht vermindert het effectieve gewicht van de lift; waardoor deze 

sneller en gemakkelijker zal kunnen stijgen én dalen; waardoor de motor minder energie zal 

gebruiken. 

 

Vraag 6: zie ander blad. 

 

Vraag 7 – Antwoord a 

Melk heeft een zuurtegraad van 4. Op het kleurenpalet komt dit overeen met 4 oranje hokjes. Dus 

experiment 1. 

 

Vraag 8 – Antwoord c 

Vuur heeft brandstof, zuurstof en hitte nodig om te kunnen bestaan. Het afsluiten van zuurstof kan 

best met een natte deken. Het deken zal zelf geen vuur vatten aangezien het  vochtig gemaakt is. 

Het spreekwoord “olie op het vuur gooien” betekent dat het probleem erger gemaakt wordt. De olie 

zal het vuur nog aanwakkeren. Een plastic zeil daarentegen zal vuur vatten. Dus beide zijn geen 

goede opties. 

  



Vraag 6 – Antwoord a 

Hieronder kan je reeds 4 verschillende mogelijkheden zien. Het antwoord is dus A: > 3. 

 

 

Vraag 9 – Antwoord a 

Om een update van een software programma te downloaden heb je een internetverbinding nodig. 

Dit kan bijvoorbeeld door een draadloos thuisnetwerk die WiFi noemt. 

 

Vraag 10 – Antwoord c 

Het handvat en de koperdraad van het bibberspel zijn het best te vergelijken met een schakelaar. Op 

het moment dat de draad van het handvat tegen de oranje koperdraad van de figuur komt, wordt de 

stroomkring gesloten en vloeit er stroom. Net zoals bij een schakelaar die “aan” staat, de stroom 

vloeit en de lamp gaat branden. 

 

Vraag 11 – Antwoord c 

De afstandsbediening bevat een LED (light emitting diode) die “aan” en “uit” wordt geschakeld en 

onzichtbaar infrarood licht stuurt naar de TV. De TV bevat een sensor om dit infrarood licht te 

ontvangen en om te zetten in elektronische signalen, waardoor bijvoorbeeld op een andere zender 

wordt afgestemd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag 12 – Antwoord b 

Een trekkracht is een kracht die zodanig gericht is dat het materiaal wil uitrekken. Een drukkracht 

zorgt voor daarentegen voor verkorting van het materiaal. 

In materialen belast op buiging treden zowel trekkrachten (aan de buitenkant) als drukkrachten (aan 

de binnenkant) op. Beton is goed bestand tegen drukkrachten, maar niet tegen trekkrachten. Staal 

daarentegen is een geschikt materiaal om trekkrachten op te vangen. De combinatie van beton en 

staal zorgen voor een sterk geheel. 

 

Vraag 13 – Antwoord c 

De omtrek van een cirkel is 2πR. Dus als de wieken 50 m zijn, dan is de omtrek van de cirkel die de 

wieken beschrijven gelijk aan: 2π.50 = 314,15…meter. Nu moet je delen door 1000 om de eenheid 

kilometer te bekomen (A = 0,314 km). 15 toeren per minuut = 15 x 60 toeren per uur (B = 900). 

Uitkomst van A en B vermenigvuldigen en je bekomt een getal met als eenheid km/u = 280 km/uur. 

 

Vraag 14 – Antwoord b 

Uit onderstaande perspectief tekening kan je afleiden dat C > B en C > A. Dus antwoord C: Boom C is 

de grootste boom. 

 
 

Vraag 15 – Antwoord b 

Evenals het bloedvatenstelsel bij de mens transporteert ook het buizensysteem in bomen en planten  

de voedingsstoffen en de zuurstof (mens) of het water (plant) tot bij de organen (mens) of de 

bladeren (plant). Beide zijn dus vergelijkbaar. 

 

Vraag 16 – Antwoord b 

De Aarde is binnenin heel heet. Hoe dieper we dus in de bodem afdalen, hoe hoger de temperatuur. 

 


