
VTO 2014 – ANTWOORDEN VOORRONDE 

Vraag 1 – Antwoord c 

(Ug_ enkelglas – Ug_ hoogrendementsglas) * (binnentemp - buitentemp) * oppervlakte_glas / 
(10.000 Wh/m³) * 365 dagen * 24 uren. 
 

Vraag 2 – Antwoord c 

Ekin = mv²/2. Hieruit volgt dat de snelheid v = √(Ekin.2/m). uit deze formule blijkt dat de relatieve 

luchtvochtigheid (antwoord a) of de hoogte van de windmolen (antwoord d) hier dus niet van belang 

zijn. De kinetische energie van de wind (Ekin in de formule) zal dan 600.000 J/60% = 1.000.000 J zijn. 

Antwoord c dus. 

 

Vraag 3 – Antwoord a 

De functie ‘confirm’ returnt ‘true’ als je op OK klikt, dan wordt de rode code uitgevoerd en kan je dus 

verdergaan in euro’s. Kies je voor ‘annuleren’, dan kan je verdergaan in dollars = code groen.  

 

Vraag 4 – Antwoord a 

Chemische schrijfwijze van calciumoxide is CaO en van koolstofdioxide, CO2.  

 

Vraag 5 – Antwoord a 

1 sec./(1sec./256 klokpulsen*128 op locatie Y *4 op locatie X) 

 

Vraag 6 – Antwoord b 

Het antwoord op deze vraag is opnieuw te berekenen met de formule van kinetische energie : Ekin = 

mv²/2.  

Voor de goederentrein: 
500∗70²

2
  = 1.225.500 

Voor de personentrein: 
100∗140²

2
 = 980.000 

De goederentrein heeft de meeste kinetische energie en dus de langste remafstand. 

 

Vraag 7 – Antwoord c 

Stelling a klopt niet, omdat 10.000 v Chr. ondertussen 12.000 jaar geleden is en dat komt niet 

overeen met de tekening waarop het mes (C) geschat is op ~5000 jaar oud. 



Stelling b klopt ook niet, aangezien de leeftijd van de pot (B) overeenkomt met 80%  C14 overschot. 

Stelling d klopt ook niet, want 700 v Chr. is 2700 jaar geleden en volgens de figuur zou dit 7500 jaar 

geleden moeten zijn. 

Stelling c is het juiste antwoord aangezien de 16e Eeuw na Chr. Ongeveer 500 jaar geleden is. 

 

Vraag 8 – Antwoord d 

Als je onderstaande tekening bekijkt kan je zien dat boom D het grootst is.  

Boom D > boom B, want hoek α > β. 

Boom B > boom A en C, want boom A en C liggen binnen hoek α. 

 

Vraag 9 – Antwoord a 

Ongewapend beton is niet bestand tegen trekspanningen. 

 

Vraag 10 – Antwoord b 

De opwarming van het bimetaal gebeurt traag en ook bij een beperkte overstroom. De spoel werkt 

snel, maar enkel bij veel te grote stroom. 

 

Vraag 11 – Antwoord d 

Hoe hoger de sample frequentie en meer bits per sample, hoe potentieel beter de geluidskwaliteit 

kan zijn. 

 

Vraag 12 – Antwoord b 

α 
β 



Op de tekening kan je zien dat bij de laatste stap onderaan de H weggevallen is van de aminegroep (-

NH2).  

Deze H bindt vervolgens aan wat overblijft van het azijnzuuranhydride (AA). H+ + CH3COO- = 

CH3COOH oftewel azijnzuur.  

 

Vraag 13 – Antwoord c 

De overgang van een puls is anderhalf vakje, dus 3 seconden. 1 toer duurt dus 3 seconden, dat maakt 

dan 20 toeren per minuut. 

 

Vraag 14 – Antwoord c 

De omtrek van een cirkel is 2π*R. 

 

Vraag 15 – Antwoord c 

Zowel de oculair lens als de objectief lens spiegelen het beeld, dus krijgen we het oorspronkelijke 

beeld. De vergroting gaat van 3 µm (3.10-6m) naar 1,2 mm (1,2.10-3m). Dus 400x vergroot, waarvan 

het oculair 10x vergroot. Dus objectief: 40x vergroting. 

 

Vraag 16 – Antwoord b 

Indien slechts met  je 1 schijf gespeeld zou worden, heb je slechts 1 zet nodig (schijf van links naar 

rechts). Voor 2 schijven heb je 3 stappen nodig (zie figuur), voor 3 schijven heb je 7 stappen nodig, 

enz. 

1-3-7 leidt tot de logica dat het aantal stappen gelijk is aan 2n-1. In dit geval is n = 4 en krijg je dus 24-

1 = 15 stappen. 

 

Vraag 17 – Antwoord b 

De formule om een druk te berekenen is p = ρ.g.h. Waarbij ρ de dichtheid van het water is (1000 

kg/m³), g de gravitatiekracht (~10 N/kg) en h de hoogte (50m). 

 

Vraag 18 – Antwoord c 



De werking is gelijkaardig aan de schakeling met één kruisschakelaar: van de 2 draden is er steeds 

één met L1 verbonden, via de kruisschakelaar wisselen we om. 

 

Vraag 19 – Antwoord c 

Ieder blokje metaal stelt een 1 voor in de byte. De byte moet dus in totaal vijf maal 1 bevatten.  

 

Vraag 20 – Antwoord c 

Aminozuren (AZ) bevatten inderdaad koolstof (zie figuur hieronder). DNA staat voor 

desoxyribonucleïnezuur en bevat eveneens koolstof (zie figuur). Antwoord c is dus niet juist. 

 

Vraag 21 – Antwoord b 

De enige sensor die versnelling kan meten is de accelerometer. Dus eveneens de aardversnelling. 

 

Vraag 22 – Antwoord c 

Als je van x tanden overgaat naar y tanden, verandert de snelheid met een factor y/x (want 1 tandje 
correspondeert met een hoekdraaiing van 2pi/x, resp. 2pi/y) 

Als er een tandwiel van 10 en een tandwiel van 30 op dezelfde as vasthangen, dan is hun 
rotatiesnelheid uiteraard hetzelfde. 

In dit geval (zie figuur):  

a) 1810 : 1,8x sneller 
b) 1030 op 1 as: geen effect 
c) 3010 : 3x sneller 
d) 1030 op 1 as: geen effect 
e) 3030: geen effect 
f) 3010 op 1 as: geen effect 
g) 1030 : 3x trager 
h) 3010 op 1 as: geen effect 
i) 1030 : 3x trager 
j) 3010 op 1 as: geef effect 
k) 1018 : 1,8x trager 
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Resultaat: de uitgaande as draait 3x trager, dus moet het motorasje 3 toeren draaien om de 
uitgaande as 1 maal te laten draaien. 

 

Vraag 23 – Antwoord b 

De vermenigvuldiging volgt een exponentieel verloop. De vergelijking is dus van de vorm 2 tot de 

macht x. 

 

Vraag 24 – Antwoord c 

Je kan van 1 naar 4 blokjes overgaan om de dimensie eentje te laten stijgen, diezelfde stap heb je 3 

keer nodig, dus je krijg 43 = 64 stukjes. 

 

Vraag 25 – Antwoord b 

(1) P=U.I  

Als de spanning (U) gehalveerd wordt, dan dient de stroom (I) verdubbeld te worden om evenveel 

vermogen (P) te blijven leveren.  

(2) R = U/I  

Als we de spanning U uit vergelijking (2) halen en vervangen in vergelijking (1) krijg je P = R.I²  

Als de stroom (I) in deze vergelijking verdubbelt, verviervoudigt het vermogensverlies (P). 

 

Vraag 26 – Antwoord b 

Een CPU verwerkt alle instructies die samen bijvoorbeeld een programma vormen. 
 

Vraag 27 – Antwoord b 

Het totale zwaartepunt moet nog steeds steunen op het onderste vlak, vooraleer het bouwwerk 
instort. 



Neem als voorbeeld eens aan dat s = R/3 

 mogelijkheid a: n ~ 3 

 mogelijkheid b: n ~ 6 

 mogelijkheid c: n ~ 1,5 

 mogelijkheid d: n ~oneindig 

Het is dus optie b (zie figuur hieronder) 

 

 

Vraag 28 – Antwoord d 

De dichtheid van een bepaalde stof is de massa per volume-eenheid. Dit kan bepaald worden door 

de cilinder onder water te dompelen en het volume water dat hij inneemt te bepalen (= volume 

onder water). Vervolgens weeg je de natte cilinder. Laat hem daarna drogen en weeg nogmaals 

(=droge massa van de cilinder). Het verschil tussen nat en droog wegen is het opgenomen volume 

aan water door het asfalt. Dichtheid kan je dan berekenen door de droge massa te delen door het 

volume onder water – het volume opgenomen water door de cilinder. 

 


