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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      5 HAVO    Week 39            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 je kuit zitten twee spieren die samen de achillespees 
spannen. Beide spieren oefenen een kracht van 200 N uit op de 
achillespees zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
a) Bereken de resulterende kracht van deze beide 

spierkrachten. 
De elasticiteitsmodules van de achillespees bedraagt ongeveer 
0,95 GPa. 
Stel de trekspanning op de achillespees bedraagt 70 N/mm2, 
waardoor de achillespees 15 mm uitrekt. 
b) Bereken hoe lang de achillespees was toen de treksterkte  

0 N/mm2 was. 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 2 
Bij dragracing in de Top Fuel klasse worden zeer grote 
snelheden bereikt. Dergelijke auto’s versnellen van 0 tot  
160 km/h in minder dan één seconde. 
De baan bij dit soort races is recht en is 1000 foot lang. 
a) Bereken met hoeveel meter 1000 foot overeenkomt. 
Het eerste deel van de race beweegt de auto met een 
constante versnelling van 48 m/s2 totdat hij zijn 
topsnelheid heeft bereikt en daarna gaat de auto eenparig 
verder met deze topsnelheid. 
De auto legt het eenparig versnelde deel van de beweging 
af in een tijd van 3,2 s. 
b) Bereken hoe lang de auto over het hele traject doet. 
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Laatste bladzijde 

Opgave 3 
Een gondel van een kabelbaan hangt aan een kabel zoals 
weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
De spankracht in de kabel die nodig is om nevenstaande 
gondel te dragen bedraagt 3,0 MN. De doorsnede van de 
kabel bedraagt 2,46 10-3 m2. 
Stel de kabel is gemaakt van roestvrij staal. 
a) Bereken hoeveel cm deze kabel uitrekt per km kabel. 
In onderstaande afbeelding staat een gondel met een 
groter aantal passagiers schematisch weergegeven.  
De krachtenschaal voor deze afbeelding is: 1,0 cm = 1,0 MN 

b) Bepaal door constructie de grootte van de spankracht in de kabel. 
 
 
Opgave 4 
Een jongen staat op een brug. Op het moment dat hij de voorsteven van een boot onder 
de brug ziet verschijnen laat hij vanaf een hoogte van 4,0 m boven het bootdek een 
steentje vallen.  
Het steentje raakt de boot nog net aan de achtersteven. De jongen kent dit type boot en 
weet dat de boot 7,0 m lang is. 
Bereken de snelheid waarmee de boot onder de brug doorkomt (neem aan dat de 
snelheid van de boot constant is). 
 


