
VTO 2014 – ANTWOORDEN Finale 

Vraag 1 – Antwoord  a 

Gewicht paal = 24kN/m³ * 2,5m * 0,04m² = 2,4 kN 
Toegelaten druk = 30 MPa * 0,04m² = 1200 kN 
toegelaten gewicht = 1200kN – 2,4 kN = 1197,6 kN 
 
Vraag 2 – Antwoord  b 

Us = Up * 2 

Is = Ip/2  (immers Us.Is=Up.Ip) 

Us/Is=100 Ohm => Up/Ip = (Us/2) / (Is*2) = (Us/Is) / 4 = 25 Ohm 

Vraag 3 – Antwoord  c 

In het gebied -50 tot +50V aan de ingang, is de grafiek perfect lineair. De vorm van het ingangssignaal 

wordt dus niet gewijzigd. Een sinus blijft een sinus…  

 

Vraag 4 – Antwoord  d 

Beveiligde communicatie over het internet kan je herkennen aan ‘https’. 

Vraag 5 – Antwoord  b 

Er is geen groei aanwezig rond stammen 1, 3 en 7. De voedingsbodem is doorzichtig. Stam 1, 3 en 7 

produceren met andere woorden antibioticum tegen de bacterie Micrococcus.  

Vraag 6 – Antwoord  c 

Er mogen geen vier witte vakjes naast elkaar zonder steunmuur aanwezig zijn. In dit geval heb je dan 

minstens 4 steunmuren nodig. (zie figuur)   

 

Vraag 7 – Antwoord  c 

Als de lift in vrije val naar beneden valt, valt zowel de persoon als de weegschaal in vrije val naar 

beneden. Er is dus geen normaalkracht meer aanwezig, waardoor de persoon ‘gewichtsloos’ wordt.  



Vraag 8 – Antwoord  c 

Tijdens deze reactie wordt er HCl (zoutzuur) gevormd. De pH zal dalen en de oplossing wordt met 

andere woorden zuurder. 

Vraag 9 – Antwoord  a 

Beton is niet bestand tegen trekkrachten. De trekspanningen onderaan moeten opgevangen worden 

door de wapening.  

Vraag 10 – Antwoord  b 

Ubelasting = U - I*Rinwendig 

Pbelasting = Ubelasting*I = U.I-I²*Rinwendig  => maximaal wanneer afgeleide = 0 => U=2*I*Rinwendig => Ubelasting = 

I*Rinwendig  => Rbelasting = Rinwendig. 

En aangezien de inwendige weerstand 0,5 Ohm is, zal ook de ideale belastingsweerstand 0,5 Ohm 

zijn. 

Vraag 11 – Antwoord  c 

Een MOSFET kan warm worden omdat die stroom moet geleiden. Net zoals bij een klassieke 

verwarming kan je meer warmte afgeven aan de omgeving als je het beschikbare oppervlak vergroot. 

Dat kan je het gemakkelijkst met een koelplaat. Die koelplaat zorgt voor een groter oppervlak en 

zorgt op die manier voor een vlottere afkoeling. 

Vraag 12 – Antwoord  c 

De ‘range-functie’ genereert de getallen 5,6 en 7. De som daarvan is 18. 

Vraag 13 – Antwoord  a 

De figuur toont dat de groei van planten door fotosynthese wordt bepaald door blauw en rood licht. 

De “rate” (snelheid) van fotosynthese is het hoogst bij deze golflengten, omdat chlorophyl zowel 

blauw als rood licht kan absorberen. 

Vraag 14 – Antwoord  b 



 

Vraag 15 – Antwoord  d 

Afstand x gewicht links = afstand x gewicht rechts 

Dus: 4.1 + 2.x = 4.3    

-> x = 4 

Vraag 16 – Antwoord  d 

Op de tekening van de laatst gevormd molecule kan je zien dat er een CO-NH-binding ontstaan is.  Dit 

wordt een amidebinding genoemd. Er is dus een amide gevormd. 

Vraag 17 – Antwoord  d 

Een expansievat is een drukvat dat dient voor het beperken van de drukveranderingen. Het zorgt 

ervoor dat de druk op het radiatorwater constant blijft, zelfs als het radiatorwater uitzet door 

verwarming. 

Vraag 18 – Antwoord  d 

1000Wh/400 * 2 * 3600s/h / (5*60s) /8= 7,5W (antwoord d dus). 

1) 1000Wh/400tr * 2 = 5 Wh (hoeveelheid energie per 2 toeren) 

2) 5Wh * 3600s/h= 18000Ws (omgerekend in Watt*seconde) 

3) 18000Ws / (5*60 s) = 60W (gedurende 5 minuten) 

4) 60W / 8 = 7,5W (voor 8 lampen) 

Vraag 19 – Antwoord  d 

De weerstandswaarde van 3 gelijke weerstanden in parallel is die weerstandswaarde gedeeld door 3. 

Dus 1kOhm/3 = 333 Ohm en is quasi gelijk aan de gevraagde 330 Ohm. 



Vraag 20 – Antwoord  b 

Een SSD gebruikt geen bewegende onderdelen en is daarom veel schokbestendiger. Dat komt goed 
uit bij draagbare apparaten. 
 
Vraag 21 – Antwoord  b 

Bij figuren C en D is geen elektrisch veld aanwezig, aangezien er slechts 1 electrode is. figuren A en b 

vertonen wel beide een elektrisch veld, maar aangezien DNA fosfaat groepen bevat die negatief 

geladen zijn, zal DNA bewegen naar de positieve electrode en is antwoord B dus correct. 

Vraag 22 – Antwoord  c 

Aan de bovenkant tel je 6x6 – 4x4 = 20 blokjes. Aan de onderkant idem = 20 blokjes. Daartussen zijn 
er nog 4 ribben aanwezig van elk nog 4 blokjes = 16 blokjes. Totaal = 56 blokjes. 

Vraag 23 – Antwoord  b 

Overbrenging van x tanden (trapas) naar y tanden (wielas): 1 toer aan trapas = x/y toeren van wiel, 

dus x/y keer de omtrek van het wiel afgelegd. We zoeken dus de grootste verhouding tussen de 

opgegeven waarden. 
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Vraag 24 – Antwoord  c 

Volgende reacties vinden plaats bij toevoeging van soda aan cola: 

1) Na2CO3 splitst in 2 Na+ -ionen en 1 CO3
2- -ion. 

2) Het CO3
2- -ion reageert met de H+-ionen van fosforzuur (H3PO4) in cola. 

3) Er ontstaat hierbij H2CO3 (koolzuur). 

4) Dit onstabiel koolzuur dissocieert verder tot CO2 (koolstofdioxide) en H2O (water). 

 

 


