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Voortgangstoets       NAT      5 VWO    Week 48            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 
Astronaut Karel nadert in een ver weg gelegen 
zonnestelsel een onbekende planeet. Hij begeeft zich met 
zijn ruimteschip in een cirkelvormige omloopbaan rond de 
planeet en zet zijn aandrijving uit. De omloopbaan is 
stabiel. Volgens de boordinstrumenten bevindt het 
ruimteschip zich op een hoogte van 400 km boven het 
planeetoppervlak en heeft de baan van het ruimteschip 
een straal van 4610 km. De omlooptijd van het ruimteschip 
rond de planeet bedraagt 1 uur en 37 minuten. 
a) Bereken de massa van de onbekende planeet. 
Karel gaat met een landingsmodule naar het oppervlak van de planeet. 
b) Bereken de valversnelling die Karel aan het oppervlak van de planeet ondervindt. 
De landingsmodule heeft een massa 3,8 ton. Karel wil met een versnelling van 5,0 m/s2 
starten om terug te keren naar het ruimteschip.  
c) Bereken de stuwkracht die de aandrijving van de landingsmodule moet leveren. 
 
 
Opgave 2 
Om aan de gravitatiekracht van een hemellichaam te ontsnappen moet een raket de 
zogenaamde ontsnappingssnelheid bereiken.  
Toon aan dat de ontsnappingsnelheid voldoet aan onderstaand verband: 
 

v =
2 G M

R  

 
Hierin is: 

 v de ontsnappingssnelheid in m/s; 
 G de gravitatieconstante; 
 M de massa van het hemellichaam waaraan het voorwerp moet ontsnappen in kg; 
 R de straal van het hemellichaam waaraan het voorwerp moet ontsnappen in m. 
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Opgave 3 
In een botsproef wordt de veiligheid van een 
auto getest door deze auto op een muur te 
laten botsen. De auto wordt daarbij van diverse 
kanten gefilmd. Met behulp van videometen kan 
dan een (s,t)-diagram gemaakt worden van een 
gemarkeerd punt    op de auto. Op de 
uitwerkbijlage is het (s,t)-diagram gegeven van 
een bepaalde botsproef. 
a) Bepaal met behulp van de figuur op de 

uitwerkbijlage de maximale snelheid van de 
auto tijdens deze botsproef. 

In nevenstaande afbeelding is een schets 
van het (v,t)-diagram van de botsende auto 
gegeven. In dit diagram zijn zes punten, A tot 
en met F, met een stip aangegeven. 
b) Leg uit op welk punt (A, B, C, D, E of F): 

 de auto in aanraking komt met de 
muur; 

 de auto de maximale vertraging 
ondergaat; 

 de auto stopt met indeuken. 
Er is ook een videometing gemaakt van het 
hoofd van de pop in de auto. 
Het (v,t)-diagram van die meting is op de 
uitwerkbijlage gegeven. 
Volgens wettelijke richtlijnen mag de vertraging van een hoofd nooit groter zijn dan 60g, 
waarbij g = 9,81 m/s2. 
c) Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage of aan de wettelijke richtlijnen 

voor de vertraging van een hoofd is voldaan. 
Op de uitwerkbijlage staan drie stellingen die gaan over een botsproef. 
d) Geef per stelling aan of deze stelling waar is of niet waar. 
Een autofabrikant heeft ooit een promotiefilmpje gemaakt om de veiligheid van een 
bepaald model auto aan te tonen. Daarbij viel de auto 15 m verticaal recht omlaag. De 
foto’s in onderstaande afbeelding tonen drie screenshots uit het filmpje. 

e) Bereken de snelheid waarmee de auto de grond raakte. 
Geef je antwoord in twee significante cijfers. 

In de middelste foto van bovenstaande afbeelding werken de normaalkracht Fn en de 
zwaartekracht Fz op de auto. 
f) Is in de middelste foto Fn < Fz, Fn = Fz of is Fn > Fz? Licht je antwoord toe. 
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