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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 HAVO    Week 9            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 
In nevenstaande afbeelding is voor een bepaald 
type personenauto de totale wrijvingskracht Fw 
weergegeven als functie van de snelheid. 
Een auto met een massa van 900 kg rijdt 100 km 
over rechte weg. 
De auto rijdt met een constante snelheid van  
100 km/h. 
a) Toon aan dat de motor bij deze snelheid een 

vermogen heeft van 16 kW. 
b) Als deze motor een maximaal vermogen van  

48 kW heeft, mag je dan zeggen dat de 
topsnelheid van de auto 300 km/h is? Licht je 
antwoord toe. 

Bij de verbranding van één liter benzine komt  
33 MJ warmte vrij. Het rendement van de 
benzinemotor blijkt 24% te zijn. 
c) Bereken het benzineverbruik (aantal liters 

benzine per 100 km) van auto 1. 
 
 
Opgave 2 
Een Mercedes C-klasse, zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding, heeft een massa van 1485 kg. 
De topsnelheid van deze auto is volgens de fabrikant  
205 km/h. 
In nevenstaande afbeelding staat het vooraanzicht van 
zo’n Mercedes schematisch weergegeven. De afbeelding 
is op schaal. De afmetingen die staan weergegeven in de 
afbeelding zijn in meter. 
De banden zorgen voor een rolweerstandscoëfficiënt 
van 0,0085. De luchtwrijvingscoëfficiënt bedraagt 
volgens Mercedes 0,24. 
a) Bereken het minimale vermogen dat de motor moet 

leveren om met topsnelheid te rijden. Noteer de 
uitkomst in het juiste aantal significante cijfers. 

b) Bereken hoeveel mL benzine de auto per  
5,0 minuten rijden met topsnelheid minimaal 
verbruikt.  
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Laatste bladzijde 

Opgave 3 
Lees het artikel. 

 

Bron: Spits, 9 februari 2000 
 

In onderstaande afbeelding is weergegeven in welke richting de trekkracht werkt tijdens de 
gehele recordpoging. 

 
In het (v,t)-diagram van 
nevenstaande afbeelding is 
weergegeven hoe de snelheid 
van de auto tijdens het op gang 
komen afhangt van de tijd. 
Neem aan dat de totale 
wrijvingskracht Fw (lucht- + 
rolwrijving) gedurende de hele 
beweging gelijk is aan 2,3·102 N. 
a) Teken in bovenstaande 

afbeelding de totale 
wrijvingskracht Fw op de auto 
op het tijdstip t = 14 s  
in de juiste verhouding tot 
Ftrek. Geef een volledige en duidelijke toelichting. 

b) Bepaal met behulp van bovenstaande afbeelding de grootte van de trekkracht Ftrek op 
het tijdstip t = 9,0 s. 

De afstand tussen het startpunt en de eindstreep is 20 m.  
Na ongeveer 12 s blijft de snelheid constant totdat de auto over de eindstreep rijdt. 
c) Bepaal hoe lang de recordpoging duurt. 
De recordhouder stopt met trekken wanneer de auto over de eindstreep komt. 
d) Bepaal met behulp van een energiebeschouwing hoe ver de auto doorrolt 

Je moet wel heel stevige oren hebben, wil je in staat zijn om 
een 4000 kg wegende auto met je oorschelp voort te trekken. Li 
Jian Hua lukte dat afgelopen dinsdag in Shanghai. De Chinees 
had een klem aan zijn oor bevestigd en sleepte de zware auto 
twintig meter verder. Hij komt met zijn daad in het Guinness 
Book of Records. 


