
Vlaamse Technologie Olympiade – 2013 

Oplossingen voorronde 

Vraag 1 

 

Bovenstaande figuur toont de momentenlijn in de kolom. Deze varieert parabolisch met de 

hoogte. M=p.h²/2. Als we de kracht F constant willen houden op elke hoogte, dan moet de 

afstand a tussen de twee kolommen (breedte van het gebouw) a = M/F = p.h²/2.F, waarbij 

zowel F als p constanten zijn. Met andere woorden: a is recht evenredig met het kwadraat 

van de hoogte van de toren. De toren moet dus ook een parabolische vorm hebben. 

Antwoord B is correct. 

Vraag 2 

Het verschil in druk beneden en boven is volledig te verklaren aan de hydrostatische druk 

van het water in de stijgleiding, die 1 bar bedraagt: 

ρ.g.h = 1000 kg/m³ .10 m/s² . 10 m = 100.000 Pa = 1 bar 

Antwoord C is correct. 

Vraag 3 

Het vermogen is P= U x I = 1500 V x 1000 A = 1.500.000W = 1.500kW. Het verbruikte 

vermogen gedurende één uur is dus 1.500kWh. 

Antwoord A is correct. 

Vraag 4 

Een reverse-osmose membraan heeft “gaatjes” die groot genoeg zijn voor watermoleculen, 

maar kleiner dan de zoutkristallen. Door het water onder druk door het filter te duwen, wordt 

het water gefilterd en blijven de zouten achter. 

Antwoord C is correct. 

Vraag 5 

De huid laat een elektrische stroom niet zo heel goed door, ze heeft dus een redelijk grote 

weerstand. Door het zweten, vooral aan de vingertoppen, wordt de huid nat en daardoor 

daalt de weerstand. 

Antwoord A is correct. 

Vraag 6 

Antwoord C is correct. 



Vraag 7 

Op de figuur zie je duidelijk de overeenkomst in het genoom tussen de moederplant (pap) en 

de kruising (F1). Antwoord B is correct. 

Vraag 8 

Een GSM met 3G stuurt het grootste stralingsvermogen uit. Antwoord C is correct. 

Vraag 9 

Een getal tot 255 is voor te stellen door één byte. Voor atoomnummer en massagetal 

hebben we dus 2 bytes nodig. Voor de naam zijn ook nog 2 bytes nodig. In totaal dus 4 bytes 

per element uit de tabel van Mendeljev. Om 100 elementen op te slaan, hebben we dus 400 

byte geheugen nodig. In bit is dat 400 byte x 8 bit/byte = 3200 bit. Het kleinste geheugen dat 

geschikt is, is dus dat van 4096 bit. Antwoord C is correct. 

Vraag 10 

Als je alle “kleine” kubussen telt, zie je dat deze opgebouwd is uit 27 delen. Dit kan met een 

kubus met ribbe 3. Antwoord A is correct. 

Vraag 11 

De maximale snelheid van een netwerk wordt bepaald door de traagste schakel in de keten, 

die hier bepaald wordt door de verbindingssnelheid tussen router aan serverzijde en het 

internet: 100Mbps. Let hier op het verschil tussen kleine en hoofdletter b: bit (b) of Byte (B)! 

Antwoord C is correct. 

Vraag 12 

Methaan (CH4) is het brandbare gas dat geproduceerd wordt. Antwoord D is correct. 

Vraag 13 

Antwoord C is correct. Door deze tandwieloverbrenging te kiezen, zullen alle tanden 

beurtelings op elkaar inwerken. De snelheid van de tandwielen wordt enkel bepaald door de 

verhouding van het eerste en het laatste tandwiel in het stelsel. 

Vraag 14 

Antwoord C is correct. (verklaring staat in de vraag) 

Vraag 15 

Antwoord B is correct, aangezien hier (bij benadering) de dubbele dwarsdoorsnede in 

rekening mag worden genomen t.o.v. twee planken die los op elkaar liggen. 

Vraag 16 

Noch windmolens noch kerncentrales stoten broeikasgassen uit. Antwoord D is correct. 

Vraag 17 

Antwoord B is dus correct. (verklaring staat in de vraag) 



Vraag 18 

De oppervlakte van één celletje is 125 mm x 125 mm = 0,125m x0,125m. 5 zonnepanelen 

met 6 rijen van 12 cellen een oppervlakte van 5 (panelen) x 6 (rijen/paneel) x 12 (cellen/rij) x 

0,125 m x 0,125 m (/cel) = 5,625 m². Een zonne-vermogen van 800W/m² met een efficiëntie 

van 20%, levert 800 x 20/100 W/m² = 160W/m² op. Een oppervlakte van 5,625m² levert dus 

900W op. Antwoord B is correct. 

Vraag 19 

Antwoord B is correct. Uitleg staat bij de vraag. 

Vraag 20 

Op het beeld zien we een signaal dat zich herhaalt om de 3 divisies (rasterlijnen). De periode 

waarin de druppels vallen is dus T= 3 div x 500 ms/div = 1500ms = 1,5s. In frequentie is dat f 

= 1/T = 1/1,5 = 0,667 Hz. Antwoord B is dus correct. 

Vraag 21 

Omzetten van binair naar decimaal talstelsel geeft ons de coördinaten in antwoord D. 

Vraag 22 

Antwoord B is correct. 

Vraag 23 

Eerst wordt de koude lucht uit de koelkast verspreid in de kamer, maar al vlug zal de 

koelkast weer op gang komen. Een koelkast zorgt binnenin voor afkoeling door warmte af te 

voeren (en dus niet door koude te produceren). In de koelkast wordt warmte onttrokken 

(omwille van verdamping van een vloeistof in de wand van de koelkast) en deze warmte 

wordt door de koelkast afgegeven aan de omgeving (omwille van het terug omzetten van gas 

in vloeistof (condenseren) aan de achterzijde van de koelkast). Er wordt altijd meer warmte 

afgegeven aan de omgeving dan dat er warmte wordt onttrokken in de koelkast. Hierdoor zal 

het niet koeler worden in de kamer wanneer de koelkastdeur blijft openstaan, maar zal het 

net warmer worden. Antwoord D is correct. 

Vraag 24 

Antwoord D is correct. 

Vraag 25 

Het dampscherm voorkomt dat het isolatiemateriaal vochtig wordt door condensatie. Het 

afvoeren van damp wordt vertraagd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou deze te veel 

condenseren tegen de koude dakbedekking. Antwoord D is correct. 



Vraag 26 

 

Antwoord B is correct. 

Vraag 27 

Antwoord B is correct. Snelheid van de auto’s is niet te voorspellen. Ook het type trein doet 

er niet toe, wel de toegelaten snelheid voor de trein. Een bredere overweg vereist een 

vroegere aankondiging (voertuigen moeten de overweg nog kunnen verlaten). 

Vraag 28 

Antwoord C is correct. 

 


