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Voortgangstoets       NAT      4 HAVO    Week 44            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Als je een diagram gegeven krijgt ga je allereerst na wat de steilheid en het oppervlak 
voorstellen. 
Vul de tabel verder in 
 

Diagram steilheid oppervlakte 
(s,t)-diagram   

(v,t)-diagram   

(a,t)-diagram   

(F,t)-diagram   

(P,t)-diagram   

(E,t)-diagram   
 
Dit gaat meestal heel goed, maar er zijn uitzonderingen! 
De belangrijkste is dat in een (U,I)-diagram de steilheid geen weerstand is, ook al klopt de 
eenheid! 
 
 
  

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 
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Opgave 2 
Een stevig meetinstrument voor atmosfeersamenstelling 
wordt hoog in de atmosfeer gebracht alwaar het 
gedurende zijn val de nodige metingen doet en tenslotte in 
zee stort. Het (s,t)-diagram voor het verticale deel van de 
beweging staat afgebeeld in onderstaande afbeelding.  
Om beschadiging van het meetinstrument tijdens de 
landing te voorkomen is het meetinstrument van een 
parachute voorzien die op zekere hoogte automatisch 
opent. 

a) Bepaal op welke hoogte de parachute opent.  
b) Bepaal op welk tijdstip het meetinstrument contact maakt met het water.  
c) Bepaal met welke snelheid het meetinstrument het water raakt. 

Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
d) Bepaal de gemiddelde snelheid tussen t = 0 s en t = 160 s. 

Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
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Opgave 3 
De Saturnus 5 is de grootste raket die ooit 
gebouwd is. Deze werd in 1969 gebruikt om de 
eerste mens op de maan te zetten. 
De Saturnus 5 is een drietraps raket, wat wil 
zeggen dat nadat de brandstoftanks van een 
trap leeg gestookt zijn de betreffende tanks en 
motoren afgeworpen worden. Dit om gewicht 
kwijt te raken, maar ook om voor de dan 
bereikte hoogte en snelheid efficiëntere 
motoren en brandstof te kunnen gebruiken. 
In nevenstaande afbeelding  
staat een vereenvoudigd  
(v,t)-diagram van een 
lancering weergegeven. 
Achtereenvolgens worden 
de eerste, de tweede en de 
derde trap ontstoken. 
a) Bepaal de versnelling 

van de Saturnus-raket 
tijdens de eerste trap. 

b) Bepaal de versnelling 
van de Saturnus-raket 
tijdens de tweede trap. 

c) Bepaal de afgelegde 
weg van de Saturnus-
raket gedurende het 
branden van de eerste 
twee trappen. 

 


