
Vlaamse Technologie Olympiade – 2011 – oplossingen voorronde 
 

1) a: zelfs de frequentie/2 is nog een goede sample 

2) d: 25W is voor allen zelfde energieverbruik 

3) d: juiste vooraanzicht 

4) a: hoe dichter aanspannen bij het blokje, hoe steviger (hefboomprincipe) 

5) b: water zet uit als het wordt verwarmd 

6) b: je hoeft enkel te kijken naar het eerste en het laatste tandwiel, dus trager 

7) b: extra lucht is extra verbranding 

8) a: R = U2/P, dus de weerstand is groot en de stroom is klein, dus minder licht 

9) d: volume buizen is (4x2x3.14x30) x 2 = 1500 cm3 en te weinig om de boot te dragen, hij zal dus zinken 

10) b: 32x216x10m3 / 1.000.000 = 21 m3 

11) b: koudebrug doordat er geen vochtisolatie voorzien is 

12) c: 50 x 1024 Mb / 700 = 73 films  –  700 / 5Mb = tijd voor 1 film 

13) a: bij spanningen kleiner dan 50V is het een lineiare versterker van versterkingsfactor 1 

14) d: goed kijken 

15) b: 12V/10 kohm = 1.2 mA en dus kleiner dan 30 mA 

16) a: je krijgt 2 reactieoplossingen en moet beginnen met H3C en eindigen met OH 

17) c: het signaal blijft even sterk 

18) c: Proefbuis 3 is geel omdat melk pH neutraal is (relatief hoge pH). De pH waarde verandert niet door er 
zouten aan toe te voegen. Proefbuis 2 was oranje omdat bij het omzetten van de vetten (lipiden) er 
vetzuren vrijkomen en de emulsie dus lichtjes zuur wordt. Vetten zijn slecht oplosbaar in water en 
lipase is water-oplosbaar, waardoor de omzetting lipase relatief traag en moeizaam verloopt. Door een 
emulgator toe te voegen verloopt dit vlotter: betere menging waardoor de lipase zijn werk beter kan 
doen. Daardoor wordt er meer vet omgezet, en wordt de oplossing dus zuurder (roder) in proefbuis 4 
dan in proefbuis 2. 

19) a: beker apolaire stof, plaatje polaire stof, apolaire stof migreert snelst, stoffen dus in volgorde van 
polariteit, caroteen B is meest polair, chlorofyl b is meer polair dan CHO groep 

20) b: uitwerpselen kunstofmijt worden opgegeten 

21) a:  formule via onderste and-or-poorten te vinden 

22) c: sterkte is lineair afhankelijk van oppervlakte diameter, dus in beide gevallen even sterk 

23) c: vloerverwarming heeft de grootste oppervlakte = warmteafgifte 

24) a: inox is niet licht 

25) a: hoe hoger hoe beter, volgens hefboomprincipe 

26) b: 1 byte = 8 bits – 4.7 x 4 x1024 x 8 = aantal Mbits 

27) a: goed kijken 

28) c: goed kijken 

29) c: PVC, C = chloride - bij de aanmaak van polyurethaan wordt chloor gebruikt, alhoewel het niet meer in 
de kunststof zit als het klaar is 

30) b: isothopen van waterstof. De zon bestaat hoofdzakelijk uit waterstof 

31) b: 2 cijfers na de komma 

32) c: betere ADSL lijn is beter, anders bottleneck 


