
1/2 Volgende bladzijde 

Krachten en beweging – weektaak 4  (toetst week 24) 
 
 
Opgave W401: whiplash 
Een auto met passagiers trekt in 8,0 s eenparig versneld op van 0 naar 50 km/h. Het hoofd 
van een de passagiers heeft een massa van 6,2 kg. De nekspieren van de passagier 
zorgen voor de benodigde kracht bij het optrekken. 
a) Bereken de versnelling die het hoofd ondervindt tijdens het optrekken. 
b) Bereken de kracht die zijn nekspieren daarvoor moeten leveren. 
De auto met passagiers staat stil voor een stoplicht. 
Een andere auto heeft dat niet gezien en botst 
achterop de auto. De voorste auto versnelt 
daardoor eenparig binnen 0,3 s van 0 naar 10 km/h. 
In een dergelijke situatie hebben de passagiers van 
de voorste auto wel eens last van een zogenaamde 
whiplash.  
c) Leg uit waardoor dit komt. 

Geef daarvoor twee argumenten. 
 
 
Opgave W402: elektromotortje 
Een elektromotortje hijst een blokje van 200 g omhoog. Het motortje werkt op een 
spanning van 8,0 V, de stroomsterkte door het motortje is dan 0,2 A. 
a) Bereken het elektrische vermogen. 
Het motortje doet er 5,0 s over om het blokje 180 cm omhoog te hijsen.  
b) Bereken hoeveel elektrische energie het motortje in die 5,0 s opneemt. 
c) Bereken de arbeid die het motortje daarbij verricht. 
d) Bereken het rendement van het motortje. 
 
 
Opgave W403: maanlanding 
Tijdens een maanlanding in juli 1971 deed de Amerikaanse 
astronaut David Scott een eenvoudig experiment. Hij liet een 
hamer en een veer tegelijk van dezelfde hoogte vallen. Op 
een video die van dit experiment is gemaakt, zie je dat de 
twee voorwerpen op hetzelfde moment op de maanbodem 
treffen.  
a) Leg uit waardoor het resultaat van deze proef op de maan 

anders is dan op aarde. 
Uit een videometing blijkt dat de veer en de hamer beide na 
1,4 s met een snelheid van 2,3 m/s op de grond treffen. 
b) Bereken de  valversnelling op de maan. 
c) Toon aan dat de twee voorwerpen 1,6 m boven de grond 

werden losgelaten. 
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Opgave W404: airbus A380 
De airbus A380-800 is het grootste passagiersvliegtuig 
ter wereld. De motoren leveren bij de start samen een 
stuwkracht van 1,2∙106 N. De totale massa is 5,6∙105 kg. 
Bij de start kan de luchtwrijving worden verwaarloosd. 
a) Bereken de versnelling gedurende de eerste 

seconden van de start. 
b) Toon aan dat de snelheid van de airbus na 3,0 s 

gelijk is aan 6,4 m/s. 
c) Bepaal de afstand die de airbus aflegt in de eerste 

3,0 s. 
d) Bepaal de snelheid (in km/h) die een auto van 1200 kg na 3,0 s zou hebben als deze 

door één van deze motoren zou worden aangedreven. 
 
 
Opgave W405: hijskraan 
Een hijskraan hijst binnen 10 s een 5,0 ton zware last 6,0 m omhoog. Het rendement van 
de omzetting van elektrische energie naar nuttige energie is 80%.  
Bereken het elektrisch vermogen van de hijskraan in kW. 
 
 
Opgave W406: gewichtheffer 
Een gewichtheffer tilt een halter van 150 kg in 1,5 s van de grond naar een hoogte van  
2,0 m. Bereken het door hem geleverde vermogen in kW. 
 
 


