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Beste deelnemers
Dit boekje bevat de opgaven voor het tweede deel van het Internationaal Wiskundetoernooi 2019, de zogenaamde “Sum of Us”-ronde, waarin samenwerking
en strategie heel belangrijk zijn. Alvorens te beginnen, vragen we jullie om de
instructies op de volgende pagina aandachtig door te lezen.
De opgaven van deze Sum of Us zijn gemaakt door Carl Peter Fitting (Universität
Bonn). Maarten Solleveld en Joeri Van der Veken zorgden voor de Nederlandstalige
versie.
We wensen jullie veel plezier en ... Do not get lost in space!

De organisatoren,
Maarten Solleveld (Radboud Universiteit Nijmegen),
Rainer Kaenders (Universität Bonn),
Joeri Van der Veken (KU Leuven).
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Instructies
• Er zijn drie opdrachten. Tijdens de ronde worden bovendien tips geprojecteerd die verband houden met een “rode draad”, waarin gevraagd wordt
om de positie van drie voertuigen, een auto, een schip en een vliegtuig, te
bepalen.
• De antwoordformulieren voor de drie opdrachten en de rode draad mogen op
elk moment tijdens de ronde afgegeven worden. Dit doe je door het ingevulde
formulier in de lucht te steken. Ten laatste om 15u30 worden de laatste
formulieren opgehaald. Vergeet niet op elk formulier je tafelnummer
te schrijven!
• De grote kaart dient enkel als hulp bij de rode draad en hoeft dus niet
ingediend te worden.

Puntenverdeling
Opdracht 1: 40 + 40 = 80
Opdracht 2: 70 + 50 = 120
Opdracht 3: 50 + 50 + 50 = 150
Rode draad: 50 + 50 + 50 = 150
TOTAAL: 500

Toegestane hulpmiddelen
• de bundel met voorbereidend materiaal
• een niet-grafisch rekentoestel
• een passer
• een meetlat
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Opdracht 1
Voorlopig loopt het op rolletjes
Binnenin een cirkel C1 met straal r1 = 10 cm ligt een kleinere cirkel C2 met
straal r2 = 4 cm. De middelpunten M1 en M2 zijn 5 cm van elkaar verwijderd.
Een derde cirkel C met een variabele straal ρ raakt C1 aan de binnenkant en C2
aan de buitenkant. Als we C laten “rollen” (waarbij ρ verandert), beweegt zijn
middelpunt M zich op een ellips.

1. Geef de brandpunten, de grootte van de halfassen en de numerieke excentriciteit van de ellips.
2. Er zijn twee momenten waarop de afstand tussen M en M1 precies 6 cm
−−−→
is. Bereken de straal ρ van C en de hoek φ (in graden) tussen M1 M en de
snelheidsvector van M op deze twee momenten.
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Opdracht 2
En nu serieus: Ready for launch?
Een testraket met totale massa m0 = 45 000 kg wordt gelanceerd. De aandrijving
stoot verbrandingsgassen uit met snelheid w = 4 000 ms , bij een brandstofdoorvoer
.
van µ = 120 kg
s
1. Bereken bij benadering de snelheid en de hoogte van de raket na 1, 2, 3 en 4
seconden. Je mag hierbij aannemen dat de zwaartekracht in de startfase constant is, dus dat op elke massa van 1 kg een kracht van 9, 81 N werkt. Schrijf
je resultaten in de tabel op het antwoordformulier. Rond de tussenresultaten
af op twee decimalen en reken dan met de afgeronde getallen verder.
2. Op het moment dat de aandrijving stopt met branden, vliegt de raket met
een snelheid v = 697, 41 ms op een hoogte h = 2 656, 73 m boven het aardoppervlak. De raket vliegt vanaf nu zolang tegen de zwaartekracht in, tot
al haar kinetische energie is omgezet in potentiële energie. Op dat moment
bereikt zij haar maximale hoogte. Uit voorzorg beschouwen we het zwaartekrachtsveld van de aarde op grote hoogten niet meer als constant. Bepaal
de maximale hoogte hmax die de raket haalt.

Herinner je de volgende gegevens uit het voorbereidend materiaal:
• massa van de aarde: Maarde = 5, 976 · 1024 kg,
• (gemiddelde) straal van de aarde: Raarde = 6, 371 · 106 m,
• zwaartekrachtsconstante: γ = 6, 673 · 10−11
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Opdracht 3
Lost in space?
Het ruimtestation ISS bevindt zich in een cirkelvormige baan op 400 km hoogte
boven het oppervlak van de aarde. Vanaf dit ruimtestation moet op het juiste
moment een capsule, de “Veerpont”, met een massa van 10 000 kg vertrekken,
zodat die via een elliptische Hohmannbaan op de maan terechtkomt.
1. Bereken de duur van deze vlucht naar de maan. Je mag hierbij de zwaartekracht van de maan op de capsule verwaarlozen.
2. Bepaal hoeveel kinetische energie er extra aan de capsule moet gegeven worden bij vertrek van het ISS, opdat ze via een Hohmannellips naar de maan
zou vliegen.
3. De bemanning van de Veerpont wil minstens 72 uur op het maanoppervlak
doorbrengen en daarna hun terugvlucht aanvangen op het eerste tijdstip
waarop ze via een Hohmannellips opnieuw het ISS kunnen bereiken. Hoeveel
tijd zullen ze effectief op de maan doorbrengen? Geef deze tijd in uren,
afgerond op twee decimalen. Rond je tussenresultaten zo weinig mogelijk af.

Naast de gegevens uit Opdracht 2, mag je ook deze gebruiken:
• gemiddelde afstand van de maan tot het middelpunt van de aarde:
amaan = 3, 847 · 108 m,
• omlooptijd van de maan: Tmaan = 27, 32 dagen.
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