
Vlaamse Technologie Olympiade – 2013 
Oplossingen finale 

Vraag 1 
Als een lamp nog werkt, kan er stroom doorvloeien. Een defecte lamp zal geen stroom meer 
doorlaten. Ook een slecht contact aan de lamp zal zorgen voor een te lage of verkeerde 
stroom. Het meten van de stroom is dus een heel geschikte methode om te weten of een 
sein nog correct werkt. Antwoord B is correct. 

Vraag 2 
Een goed ruimtelijk inzicht is hier uiteraard nodig. Een methode om snel te rekenen kan door 
te rekenen vanuit 1 vlak. Beschouwen we het bovenvlak, en benoemen de vier rijen ‘van 
achter naar voor’ als A, B, C en D. Diezelfde rijen vinden we terug in het zijaanzicht. In het 
vooraanzicht en bovenaanzicht zien we ook 3 “kolommen”. 

 

 

Hoogte 4 A 

Hoogte 3 B 

Hoogte 2 C 

Hoogte 1 D 

 

    X      Y        Z           D      C       B       A          X        Y        Z 

 

Om te tellen nemen we de verschillende informatie samen om het aantal blokken per rij te 
bepalen. We vertrekken vanuit het bovenaanzicht, maar houden rekening met zij- en 
vooraanzicht. We bepalen de maximum hoogte per rij/kolom. 

1) Rij A: max. kolom X=2 / kolom Y=2 / kolom Z=2 / totaal = 6 blokken 

2) Rij B: max. kolom X=3 / kolom Y=3 / kolom Z=2 / totaal = 8 blokken 

3) Rij C: max. kolom X=4 / kolom Y=3 / kolom Z=2 / totaal = 9 blokken 

4) Rij D: max. kolom X=1 / kolom Y=0(!) / kolom Z=1 / totaal = 2 blokken 

5) Som van de rijen = 3+9+8+4 = 25 

 
Antwoord C is correct. 



Vraag 3 
Bovenaan op de potmeter (kant A) staat  5 volt. We hebben 1/5 van die spanning nodig; dus 
moet de sleper van de potmeter op 1/5 van de waarde ingesteld staan. 

Antwoord B is correct. 

Vraag 4 
Door de tijd te nemen als “seed”, krijgen we de meest “random” getallen. Als we een vast 
getal krijgen als zaadje, krijgen we iedere keer dezelfde getallen na opstart van het 
programma. Antwoord B is correct. 

Vraag 5 
Het gaat hier om een oxidatiereactie. Antwoord A is correct. 

Vraag 6 

Bij de synthese van dichloorethaan komt HCl vrij. Een zuur. De pH wordt dus zuurder = 
lager. Als we kijken naar dimethylgeel: bij lage pH wordt de oplossing rood gekleurd. Dus 
reactie A is gelukt. Antwoord A is correct. 

Vraag 7 
Door een grotere druk op de wielen, gaan de wielen minder vlug slippen. Daarom zit ook 
vooraan een vleugel op de wagen, om de voorwielen neer te drukken op de weg. 

Antwoord A is correct. 

Vraag 8 
De rotatie van de balk wordt verhinderd door de muur die er bovenop staat. Hierdoor gaat de 
balk minder doorbuigen. Antwoord C is correct. 

Vraag 9 
Antwoord B is correct. Uitleg staat bij de vraag. 

Vraag 10 
Antwoord D is correct. 

Vraag 11 
Voedingsspanning van 3V3, spanning over de led van 1,7 volt, geeft nog een spanning van 
1,6 volt over de weerstand. Een stroom door die weerstand van 5mA, betekent een 
weerstand van 320 Ohm. In dit schema heeft de weerstand bij led 2 de correcte waarde. 
Antwoord B is correct. (C is de eenheid MegaOhm, D is milliOhm) 

Vraag 12 
De omzetting naar binair kan via de tabel. Antwoord C is correct. 

Vraag 13 
Antwoord B is correct. 



Vraag 14 
Antwoord B is correct. Verklaring staat bij de vraag. 

Vraag 15 
100 omwentelingen per minuut, dat zijn er 6000 per uur. Door de tandwieloverbrenging wordt 
1 omwenteling vooraan omgezet naar 2 omwentelingen achteraan. Dat maken er 12000 per 
uur. Met een omtrek van een wiel van 2 meter, zijn dat 24000 meter per uur, of 24km/u. 

Antwoord B is correct. 

Vraag 16 
Het gaat hier om een strandhoofd. Antwoord B is correct. 

Vraag 17 
Vochtige ruimtes worden elektrisch beveiligd met een differentieelschakelaar van 30 
milliampère. Antwoord B is correct. 

Vraag 18 
Antwoord D is correct. 

Vraag 19 
Antwoord B is correct. Uitleg staat bij de vraag: weerstandswaarde is 10.100=10 Ohm 

Vraag 20 
Met een 128-bits getal kunnen 2128 adressen worden gevormd. Dit kan je ook schrijven als 
232. 232. 232. 232. Antwoord B is dus correct. 

Vraag 21 
Als geknipt wordt met BamHI, krijg je een kleiner en een groter stuk (laan 2). Knippen met 
EcoRI levert twee stukken op die ongeveer even groot zijn (laan 3). Knippen met beide lever 
ook een heel kort stukje op (bij de groene pijl). Antwoord A is correct. 

Vraag 22 
Antwoord C is correct. Verklaring staat in de vraag. 

Vraag 23 
De opstand zorgt voor een kleinere luchtweerstand, waardoor er minder brandstof verbruikt 
wordt. Antwoord B is correct. 

Vraag 24 
Als men beton wil maken dat snel uit de mal kan, moet het beton goed verdicht zijn en een 
correcte vochtigheidsgehalte hebben (niet te droog en niet te nat). Antwoord D is correct. 
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