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Reader:  Krachten 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Krachten” van de derde klas: link naar reader 1) 
• “Krachten en beweging” van de derde klas: link naar reader 2) 

  

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Krachten.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Krachten%20en%20beweging.pdf
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Wetten van Newton 
 
In de reader “Beweging” hebben we 
allerlei typen bewegingen 
beschreven en grootheden 
geïntroduceerd om deze 
bewegingen wiskundig te 
beschrijven. Deze wiskundige 
beschrijvingen stelden ons in staat 
om voor allerlei bewegingen te 
voorspellen hoe deze, in de loop 
van de tijd, zouden verlopen. 
Voorwaarde was dat we wisten welk 
type beweging we aan het bekijken 
waren. In deze reader gaan we op 
zoek naar de factoren die 
verantwoordelijk zijn voor welk type 
beweging een voorwerp gaat beschrijven. 
In de onderbouw heb je reeds geleerd welke grootheid verantwoordelijk is voor het 
veranderen van de snelheid van een voorwerp. Dat is namelijk de grootheid kracht.  
De gehele voorkennis uit de onderbouw kun je op de site bij 3 VWO nalezen. 
Met de kennis uit de onderbouw zou je onderstaand schema moeten kunnen begrijpen. 
De eerste twee rekenvoorbeeldjes zijn eenvoudig, maar het derde is al wat lastiger. Met 
name de oplosmethode voor dat derde voorbeeld zullen we nader gaan bekijken. 

 
  

1e wet van Newton 
 
Als de snelheid van 
een voorwerp niet 
van grootte en niet 
van richting 
verandert, dan is de 
resulterende kracht 
op dit voorwerp 
gelijk aan 0 N. 

 
 
Een voorwerp ligt in rust op een 
horizontaal vlak. Op tijdstip t = 0 s 
worden er twee krachten op het 
voorwerp uitgeoefend zoals 
weergegeven in onderstaande 
afbeelding. De massa van het 
voorwerp bedraagt 2,5 kg. 
Bereken de versnelling die het 
voorwerp krijgt. 
 
 

2e wet van Newton 
 
Als de snelheid van een 
voorwerp wel van grootte 
of van richting verandert, 
dan moet er een 
resulterende kracht op dit 
voorwerp werken. Voor 
deze resulterende kracht 
geldt: 
 
F�⃗ r = m∙a�⃗  
 
Dit is een zogenaamde 
vectorvergelijking, dus 
eigenlijk staat er: 
 
1) Fr,x = m∙ax 
2) Fr,y = m∙ay 
3) Fr,z = m∙az 
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Krachten en de derde wet van Newton 
Naast de 1e en de 2e wet heeft Newton ook de 3e wet gevonden. Het blijkt namelijk zo te 
zijn dat krachten altijd paarsgewijs voorkomen. Elke kracht gaat gepaard met een even 
grote, maar tegengesteld gerichte reactiekracht. De beide krachten werken nooit op 
hetzelfde voorwerp zodat deze elkaar nooit kunnen opheffen. 
 
In nevenstaande afbeelding staat een voorwerp op een 
horizontaal vlak. Op het voorwerp wordt vanuit de aarde 
de zwaartekracht (Fz) uitgeoefend.  
Doordat het voorwerp tegen de grond wordt gedrukt door 
de zwaartekracht ondervindt de grond een kracht van het 
voorwerp. Dit is de gewichtskracht (Fg).  
Doordat de grond wordt ingedrukt door de 
gewichtskracht, oefent de grond ook een kracht uit op het 
voorwerp. Dit is een soort veerkracht en wordt de 
normaalkracht (Fn) genoemd. 
De normaalkracht en de gewichtskracht vormen een paar. Ze zijn oorzaak en gevolg 
van elkaar en zijn dus altijd even groot, tegengesteld gericht en werken op verschillende 
voorwerpen (voorwerp en ondergrond).  
Alle krachten komen in paren voor.  
 
Welke kracht is in bovenstaande afbeelding niet getekend en hoort bij de zwaartekracht 
op het voorwerp? 
 
Door het voorwerp op een schuine ondergrond te plaatsen 
verandert de zwaartekracht niet, maar de normaalkracht en 
gewichtskracht wel! Op de helling zijn de normaalkracht en de 
gewichtskracht kleiner dan de zwaartekracht. De normaalkracht 
en de gewichtskracht zijn wel nog tegengesteld gericht en aan 
elkaar gelijk wat betreft grootte. De zwaartekracht vormt dus 
geen paar met de gewichtskracht of de normaalkracht, want 
deze zijn niet altijd even groot! 
 
In nevenstaande afbeelding staan twee massa’s (m1 en m2) 
weergeven die via een touw over een katrol met elkaar in verbinding 
staan. De aarde trekt aan beide massa’s waardoor beide massa’s 
een zwaartekracht (Fz1 en Fz2) ondervinden.  
Doordat m1 naar beneden wordt getrokken door de zwaartekracht, 
ondervindt m2 via het touw een kracht omhoog. Deze kracht wordt de 
spankracht (Fs2) genoemd.  
Doordat m2 omlaag wordt getrokken door de zwaartekracht, 
ondervindt m1 via het touw een kracht omhoog. Dit is eveneens een 
spankracht (Fs1). 
Fs1 en Fs2 zijn partners volgens de derde wet van Newton en zijn dus 
gelijk aan elkaar wat betreft grootte, tegengesteld gericht en werken 
op verschillende voorwerpen. 
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Krachten ontbinden 
 
In onderstaand voorbeeld ligt een voorwerp met een massa van 2,00 kg op een 
spekgladde helling met een hoek van 30°. Het blok zal zonder wrijving ten gevolge van 
de zwaartekracht langs de helling omlaag gaan glijden. De zwaartekracht wijst echter 
niet langs de helling, maar recht omlaag. De zwaartekracht kan in twee componenten 
worden ontbonden. Namelijk een component langs de helling en een component 
loodrecht op de helling. Deze componenten kunnen op twee manieren worden 
verkregen. Ten eerste door deze te bepalen met behulp van een schaaltekening en ten 
tweede door deze te berekenen met sinus en cosinus.  
 

 
De zwaartekracht heeft een component 
evenwijdig aan de helling (Fz,x) en een 
component loodrecht op de helling (Fz,y). 
 
Bepaal de beide componenten. 
 
∗  Fz = m∙g = 2,00∙9,81 = 19,62 N 
∗  Fz =�  2,8 cm 
 ⇒  1 cm =�  7,0 N  (dit is de krachtenschaal voor  
         nevenstaande afbeelding) 
 
⇒  Fz,x =�  1,4 cm =�  1,4∙7,0 = 9,8 N 
⇒  Fz,y =�  2,4 cm =�  2,4∙7,0 = 17 N 

 
 
De zwaartekracht heeft een component 
evenwijdig aan de helling (Fz,x) en een 
component loodrecht op de helling (Fz,y). 
 
Bereken de beide componenten. 
 
Fz = m ∙ g = 2,00 ∙ 9,81 = 19,62 N 
 

∗  sin(30°) =
Fz,x

Fz
     ⇒      Fz,x = 9,81 N 

 

∗  cos(30°) =
Fz,y

Fz
     ⇒      Fz,y = 17,0 N 

 
Nadat je een kracht hebt ontbonden in twee componenten kun je het resultaat 
controleren met behulp van de stelling van Pythagoras. Door de componenten met de 
stelling van Pythagoras weer op te tellen moet je de oorspronkelijke kracht weer 
uitkrijgen. 
 
9,82 + 17,02 = Fz2    ………. klopt! 
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Opgaven 
Spankrachten spelen een belangrijke rol in onder andere de werktuigbouwkunde en 
bouwkunde. Zo werken er bijvoorbeeld grote krachten op constructies als bruggen, 
hoogspanningsmasten en dergelijke omdat er via kabels aan die bruggen, 
respectievelijk masten, wordt getrokken. Het is natuurlijk belangrijk deze krachten te 
kunnen berekenen zodat de constructies niet breken of krom buigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opgave: Bepalen van de resulterende kracht op een fundament 
Op het fundament van een verankering van twee staalkabels van een mast werken 
twee spankrachten zoals weergegeven 
in nevenstaande afbeelding.  
Gegeven: Fs1 = 300 N en Fs2  = 200 N. 
a) Bepaal de grootte van de 

resulterende kracht die de twee 
staalkabels op het fundament 
uitoefenen. 

b) Bepaal de hoek waaronder deze 
resulterende kracht op de grond 
werkt. 

 
 
Opgave: Berekenen van de resulterende kracht op een mast 
Op een mast werken twee spankrachten zoals 
weergegeven in nevenstaande afbeelding. De 
spankrachten zijn beide gelijk aan 2,0 kN. 
a) Bereken grootte van de resulterende kracht 

van Fs1 en Fs2 op de mast. 
b) Bereken de hoek die deze resulterende 

kracht maakt met de mast. 
Het is wenselijk dat de resulterende kracht op de 
mast zuiver verticaal is gericht. Hiertoe zijn er 
twee mogelijkheden. De grootte of de hoek van 
Fs aanpassen.  
c) Leg uit waarom het wenselijk is dat de 

resulterende kracht van Fs1 en Fs2 op de mast een zuiver verticaal gerichte kracht is. 
d) Bereken hoe groot Fs1 moet zijn om ervoor te zorgen dat de resulterende kracht op 

de mast verticaal is gericht als Fs1 onder een hoek van 25° staat. 
e) Bereken onder welke hoek Fs1 moet werken om ervoor te zorgen dat de 

resulterende kracht op de mast verticaal is gericht als Fs1 gelijk is aan 2,0 kN. 
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Relevante richting 
Als je zonder na te denken een assenstelsel kiest, namelijk x horizontaal en y verticaal 
zoals je dat bij wiskunde hebt geleerd, dan is dat niet altijd handig. 
Stel een massa schuift langs een helling omlaag en je wilt de versnelling langs de 
helling weten. Als je het assenstelsel kiest, zoals weergegeven in onderstaande 
afbeelding, dan heb je een hoop rekenwerk. 

Twee krachten zijn van belang, namelijk de zwaartekracht Fz en normaalkracht Fn. Die 
kun je niet zomaar optellen, maar moet je ontbinden langs de x-as en de y-as, want 
alleen krachten die evenwijdig zijn kunnen bij elkaar worden opgeteld of van elkaar 
worden afgetrokken.  
Fn,y en Fz zijn evenwijdig en antiparallel en kun je dus van elkaar aftrekken, waarna je de 
Fr,y hebt. Fr,x is simpelweg gelijk aan Fn,x. Zie bovenstaande afbeelding. 
 
Door Fr = m∙a toe te passen voor de x- respectievelijk de y-richting krijg je ax , 
respectievelijk ay. Ten slotte kun je ax en ay met Pythagoras optellen tot de gevraagde a. 
Zie onderstaande afbeelding. 

Door echter een handigere keuze te maken voor je assenstelsel kun je je een hoop 
rekenwerk besparen. 
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Je wilt de versnelling a langs de helling weten, kies dan ook één van de assen in die 
richting! Met andere woorden kies de x-as in de richting van a, oftewel langs de helling. 
Zie onderstaande afbeelding. 

Door deze keuze van het assenstelsel is alleen Fz van belang, want de normaalkracht 
die loodrecht op de x-as staat is alleen interessant voor Fr,y = m∙ay en niet voor  
Fr,x = m∙ax! 
Door Fr,x = m∙ax toe te passen heb je in één keer de gevraagde a. 
Dus door het assenstelsel handig te draaien, kun je je een hoop rekenwerk besparen. 
Als ik van “relevante richting” spreek, bedoel ik de richting die ik kies om het probleem 
zo handig mogelijk op te lossen. In dit voorbeeld zou dus de richting langs de helling de 
“relevante richting” zijn en ik kies één van mijn assen dus in die richting. 
Om krachtensommen op te lossen is het van belang systematisch te werk te gaan. 
Maak daartoe gebruik van onderstaand stappenplan. 
 
Stappenplan 
1. Kies een assenstelsel (zoek de “relevante” richting). 
2. Teken alle relevante krachten (die krachten die niet 90° op de “relevante” richting 

staan). 
3. Ontbind alle relevante krachten langs de “relevante” richting. 
4. Bepaal de resulterende kracht in de “relevante” richting. 
5. Pas de wetten van Newton toe. 
 
Opgave: Opstijgend vliegtuig 
Een vliegtuig stijgt op van een 
luchthaven en stijgt met een constante 
snelheid. Als we de wrijving buiten 
beschouwing laten werken er drie 
krachten op het vliegtuig: de stuwkracht, 
de liftkracht en de zwaartekracht. Zie 
nevenstaande afbeelding. Deze 
afbeelding is niet op schaal. 
De hoek α bedraagt 21°.  
De stuwkracht bedraagt 268 kN en de 
liftkracht bedraagt 700 kN. 
a) Bereken de massa van het vliegtuig. 
Het vliegtuig heeft een constante snelheid van 300 km/h. 
b) Bereken hoe lang het vliegtuig nodig heeft om 500 m te stijgen. 

Neem aan dat het vliegtuig onder een hoek van 21° blijft stijgen.  
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Opgave: Lawinegevaar 
In bergachtige gebieden bestaat in de winter gevaar op 
lawines. Op sommige plekken is het lawinegevaar een 
jaarlijks terugkerend verschijnsel. Het is in verband met 
veiligheidsmaatregelen nuttig om te weten hoe lang 
mensen, op een zekere afstand van de lawine, de tijd 
hebben op zich in veiligheid te brengen.  
In onderstaande afbeelding is een en ander 
schematisch weergegeven. Het pak sneeuw is 
weergegeven als blok op een helling dat op het punt 
staat los te breken en naar beneden te schuiven. 
De massa van het pak sneeuw bedraagt 2,25·107 kg. 
De wrijving die de lawine op zijn weg naar beneden 
ondervindt is gelijk 5,5·107 N. 
a) Bereken de versnelling waarmee het pak 

sneeuw langs de helling omlaag schuift. 
b) Bereken de resulterende kracht op het pak 

sneeuw loodrecht op de helling. 
De afstand van de massa tot aan de voet  
van de helling is 1,5 km. 
c) Bereken hoe lang het pak sneeuw erover  

doet om de 1,5 km af te leggen. 
Geef je antwoord in twee significante cijfers. 

 
 
 
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot één enkel voorwerp dat een beweging uitvoert. 
 
Wat als er twee of meer voorwerpen die met elkaar verbonden zijn een beweging 
uitvoeren?  
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Interne versus externe krachten 
In de volgende twee opgaven (volgende bladzijde) zijn er twee massa’s (m1 en m2) met 
elkaar verbonden. Het probleem bij de eenvoudig ogende formule F=m∙a is niet alleen 
dat de richting waarin je deze toepast van belang is, zoals je hebt gezien in de vorige 
opgaven, het is ook van belang op welk voorwerp je dat doet. In de volgende opgaven 
kun je F=m∙a toepassen op m1, op m2 of op beide massa’s samen (m1+m2). Dat zijn dus 
drie verschillende mogelijkheden! Bij meer dan twee massa’s neemt het aantal 
mogelijkheden snel toe. Wat de handigste keuze is, is afhankelijk van de vraag. 
 
Bij een systeem van meerdere massa’s kunnen we onderscheid maken tussen externe 
en interne krachten.  
Externe krachten zijn krachten die van buitenaf op het systeem werken. 
Interne krachten zijn krachten die de ene massa van het systeem op 
een andere massa van datzelfde systeem uitoefenen. 
 
In nevenstaande afbeelding staan twee massa’s (m1 en m2) 
weergegeven die via een touw over een katrol met elkaar in 
verbinding staan.  
Het systeem bestaat in dit geval uit de twee massa’s en het touw. 
De aarde trekt aan de massa’s. Daarmee zijn de twee 
zwaartekrachten (Fz1 en Fz2) externe krachten.  
m1 trekt via het touw aan m2. Daarmee is Fs2 een interne kracht.  
m2 trekt via het touw aan m1. Daarmee is Fs1 een interne kracht. 
 
 
 
Een iets ingewikkelder voorbeeld 
staat weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. Hierin staan twee 
massa’s met elkaar in verbinding 
via een touw. Er wordt met een 
horizontaal gerichte kracht F aan m2 
getrokken. Beide massa’s 
ondervinden een wrijvingskracht 
van de ondergrond. 
In dit voorbeeld zijn de spankrachten de enige interne krachten (Fs1 en Fs2). Alle andere 
krachten zijn externe krachten. 
 
Als je het systeem bekijkt, dan heffen interne krachten elkaar op. Volgens de derde wet 
van Newton zijn interne krachten even groot en tegengesteld gericht. Ze werken 
weliswaar op verschillende voorwerpen, maar als je het hele systeem bekijkt, zijn die 
verschillende voorwerpen onderdeel van dat ene systeem en heffen ze elkaar op! 
 
Terug naar de oorspronkelijke vraag.  
 
Waarop gaan we F=m∙a toepassen op m1, op m2 of op m1+m2? 
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Als gevraagd wordt naar een interne kracht dan zou nu duidelijk moeten zijn dat je nooit 
gebruik kunt maken van het hele systeem, want dan komt die interne kracht in de 
gehele berekening niet voor. Interne krachten heffen elkaar namelijk op als je het hele 
systeem bekijkt! 
Als gevraagd wordt naar bijvoorbeeld de versnelling, dan is het handig naar het hele 
systeem te kijken, want dan heb je die interne krachten niet nodig. Omdat je die interne 
krachten vaak ook niet weet, spaart dat flink wat rekenwerk. 
 
Kort samengevat: 
Interne kracht gevraagd:  kies één massa en pas het stappenplan toe. 
Versnelling gevraagd:  kies het hele systeem en pas het stappenplan toe. 
 
Onderstaande twee opgaven zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden door er geen groot 
zwamverhaal omheen te vertellen. Zorg dat je de systematiek goed begrijpt. Uiteindelijk 
moet je die toe kunnen passen op reële situaties zoals beschreven in de opgaven op 
bladzijdes 14 t/m 18. 
 
 
Opgave: Twee massa’s verbonden door een touw I 

a) Bereken de versnelling die deze massa’s krijgen. 
b) Bereken de resulterende kracht die op elke massa afzonderlijk werkt. 
c) Bereken de spankracht in het touw tussen de massa’s. 
Stel massa 1 ondervindt een wrijvingskracht van 8,0 N en massa 2 een wrijvingskracht 
van 12 N. 
d) Bereken a t/m c opnieuw. 
 
Opgave: Twee massa’s verbonden door een touw II 

a) Bereken de versnelling van massa 1. 
b) Bereken de spankracht in het touw tussen de massa’s. 
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Wrijvingskrachten 
 
Wrijving, soms lastig, echter vaak onontbeerlijk. 

 
Als je op je fiets zit op weg naar school ondervind je drie typen wrijving, te weten: 
• Rolwrijving: veroorzaakt door het vervormen van de banden en de ondergrond. 
• Luchtwrijving: veroorzaakt doordat je het jouw omringende medium (lucht) aan de 

kant moet duwen. 
• Schuifwrijving: veroorzaakt doordat de banden aan de ondergrond hechten. 
Rolwrijving en luchtwrijving zijn meestal tegenwerkend, maar de schuifwrijving is vaak 
meewerkend. Zonder de schuifwrijving waarmee de banden zich als het ware afzetten 
van de ondergrond kom je niet vooruit. Probeer maar eens te fietsen op ijs.  
 
Volgens de eenvoudigste theorieën betreffende wrijving kan het volgende worden 
gezegd: 
• Rolwrijving: 

Rolwrijving is onafhankelijk van de snelheid.  
Er geldt: 
 
 Fw,rol = fr ∙ Fn  
 
 Hierin is fr de rolwrijvingscoëfficiënt en Fn de normaalkracht in N. 
 

• Luchtwrijving: 
 Luchtwrijving is wel snelheidsafhankelijk. 
 Er geldt: 
 
   Fw,lucht = ½ ∙ cw ∙ ρ ∙ A ∙ v2 
 
  Hierin is: cw de luchtwrijvingscoëfficiënt; ρ de dichtheid van de lucht in kg/m3;  
  A het frontaaloppervlak in m2; v de snelheid in m/s. 
 

• Schuifwrijving: 
Schuifwrijving is afhankelijk van de normaalkracht. 
Voor de maximaal mogelijke waarde van de schuifwrijvingskracht geldt: 
 

Fw,schuif = f ∙ Fn 
 
 Hierin is f de wrijvingscoëfficiënt en Fn de normaalkracht in N. 
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Voor de schuifwrijving geldt verder nog dat er een 
onderscheid is tussen statische en dynamische wrijving.  
Neem aan je hebt een voorwerp op een horizontaal vlak 
waar je met een kracht F in horizontale richting aan trekt. 
De schuifwrijving zal deze kracht kunnen compenseren tot 
een bepaalde maximumwaarde (gegeven door 
bovenstaande formule), daarna gaat het voorwerp 
schuiven. De statische wrijving is de wrijving die werkt 
zolang het voorwerp stil staat en de dynamische wrijving is 
de wrijving die werkt als het voorwerp schuift. In 
nevenstaande afbeelding staat dit grafisch weergegeven.  
Bedenk dat dit een benadering is. In werkelijkheid is de 
topwaarde van de statische wrijving iets groter dan de 
dynamische wrijving. 
De eerste grafiek is de benadering van de tweede grafiek. 
Er zijn dus eigenlijk twee schuifwrijvingscoëfficiënten 
namelijk een statische schuifwrijvingscoëfficiënt en een 
dynamische schuifwrijvingscoëfficiënt. In de meeste opgaven zal echter geen 
onderscheid worden gemaakt tussen beide. 
 
Proef 
Leg een liniaal (of een ander latje) op je twee wijsvingers.  
Schuif vervolgens de twee wijsvingers naar elkaar toe. 
Het blijkt dat de liniaal steeds eerst over de ene vinger dan over de andere vinger 
schuift.  
Verklaar deze waarneming. 
 
 
Genoeg geoefend met “kale” opgaven. Als je al je huiswerk tot op dit punt hebt gesnapt, 
dan ben je klaar voor de volgende stap: situaties uit de alledaagse praktijk te 
onderzoeken.  
Het probleem zal nu zijn of je de geleerde systematische aanpak ook kunt toepassen 
als de eigenlijke opdracht en bijbehorende gegevens verborgen zitten in een 
zwamverhaal dat een situatie of een probleem omschrijft.  
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Opgaven 
 
Opgave: MAGLEV, de Japanse magneetzweeftrein 
Een MAGLEV is een magneetzweeftrein van 
Japanse makelij. Een magneetzweeftrein maakt 
geen contact met het spoor, maar zweeft op een 
magneetveld. Een groot voordeel van de 
MAGLEV is dat deze, doordat hij geen contact 
maakt met het spoor, geen rolwrijving heeft, 
maar alleen luchtwrijving. In de nevenstaande 
afbeelding staat het nieuwste model van de 
Japanse MAGLEV weergegeven. Dit model van 
de MAGLEV wordt momenteel getest op een testtraject in Yamanashi. 
In 2027 moet een MAGLEV een verbinding tussen de Japanse steden Tokyo en 
Nagoya gaan bieden. Het traject wordt dan met een snelheid van 500 km/h afgelegd 
waardoor de reistijd tussen deze twee steden van anderhalf uur wordt ingekort tot  
40 minuten. 
Tijdens een testrit bereikt een MAGLEV binnen een afstand van 9,4 km een snelheid 
van 400 km/h. De MAGLEV had tijdens de rit een totale massa van 3,0·105 kg. 
a) Bereken de gemiddelde resulterende kracht die op de MAGLEV werkt tijdens het 

optrekken. 
Een MAGLEV begint pas te zweven vanaf een bepaalde minimumsnelheid. De precieze 
snelheid is, onder andere, afhankelijk van het type baan. Totdat deze snelheid wordt 
bereikt rijdt een MAGLEV op rubberen wielen. 
Er werkt tijdens het optrekken (vanuit stilstand) gedurende 30 s een resulterende kracht 
van gemiddeld 2,2·105 N om de benodigde lift-off snelheid te bereiken. 
b) Bereken de afstand die de MAGLEV nodig heeft om de lift-off snelheid te bereiken. 

Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
In nevenstaande 
afbeelding kun je 
zien hoe met 
magneetvelden 
zowel de lift als de 
aandrijving wordt 
geregeld. 
 
  

Bron originele afbeelding: JamesProvost.com 
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Alleen die secties van het spoor waarboven de MAGLEV zich op dat moment bevindt 
zijn actief. In de MAGLEV zitten permanente magneten of supergeleidende 
elektromagneten. Beide soorten magneten verbruiken geen elektrische energie. De 
supergeleidende elektromagneten hebben alleen energie nodig voor de koeling. 
Het voordeel is dat er geen grote energiebron met de MAGLEV meegevoerd moet 
worden. Een ander voordeel is dat de snelheid van de MAGLEV onafhankelijk is van de 
massa en helling. Volgens de ontwerpers van de MAGLEV geldt dit tot een helling van 
10%.  
Voor de luchtwrijving geldt: 
 

Fw,lucht = ½ ∙ c ∙ A ∙ ρ ∙ v2 
 
Hierin is:  
• c de luchtwrijvingscoëfficiënt (in ons geval 0,0030); 
• A het frontaaloppervlak van de trein (in ons geval 9,8 m2); 
• ρ de dichtheid van de lucht (1,293 kg/m3); 
• v de snelheid van de trein in m/s. 

 
c) Bereken de aandrijfkracht die op de MAGLEV moet werken als deze horizontaal 

rijdt met een constante snelheid van 400 km/h. 
d) Bereken de aandrijfkracht die op de MAGLEV moet werken als deze met die 

snelheid een helling van 10% op gaat. 
Een gewone trein heeft niet alleen last van 
luchtwrijving maar vooral van rolwrijving.  
Voor rolwrijving geldt:  
 

Fw,rol = fr ∙ Fn 
 
Hierin is:  
• fr de rolwrijvingscoëfficiënt (in ons geval 0,0010); 
• Fn de normaalkracht. 

 
Neem eens aan dat de totale massa, c en A van  
de intercity gelijk zijn aan die van de MAGLEV. 
e) Bereken hoeveel procent de aandrijfkracht, die op de intercity zou moeten werken 

als deze horizontaal zou rijden met een constante snelheid van 400 km/h, groter zou 
zijn als de aandrijfkracht op een MAGLEV. 
Geef je antwoord in twee significante cijfers. 

 
Een intercity kan een dergelijk snelheid overigens niet bereiken. 
Meer weten? Kijk eens bij de sites onder onderstaande links: 
link naar site 1 1) 
link naar site 2 2) 
 
  

 

1) 2) 

http://emt18.blogspot.nl/2008/10/maglev-suspension-systems.html
http://www.hochgeschwindigkeitszuege.com/
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Opgave: Shovel 
Een “goedkope” oplossing die bedrijven kunnen 
gebruiken om wagons te verplaatsen op het eigen 
terrein zonder een dure locomotief aan te schaffen, is 
een shovel, oftewel wiellader, uit te rusten met een 
koppelstuk (en eventueel aparte wielen).  
Ook Prorail maakt gebruik van deze oplossing om 
reparaties aan het spoor uit te voeren. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
 
Een goederenwagon met een massa van 30 ton wordt 
door een shovel met een massa van 16 ton getrokken. 
De wagon ondervindt een wrijving van 30 kN. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
a) Bereken de versnelling die de goederenwagon 

krijgt als de shovel zich met een kracht van 50 kN 
afzet tegen de grond. 

b) Bereken de kracht die de goederenwagon daarbij 
op de shovel uitoefent. 

Even verderop gaat het spoor met een helling van 4,0° omhoog. 
c) Bereken de kracht waarmee de shovel zich tegen de grond moet afzetten om de 

wagon met constante snelheid langs de helling omhoog te trekken. 
 
De shovel kan ook worden gebruikt zonder de extra’s.  
d) Stel nevenstaande shovel is een 

vierwielaangedreven voertuig en rijdt versneld 
naar rechts. 
Geef in nevenstaande afbeelding voor zowel een 
voor- als een achterwiel de richting van de kracht 
aan die de ondergrond op het wiel uitoefent. 
 
 

e) Stel nevenstaande shovel is een 
tweewielaangedreven voertuig en rijdt versneld 
naar rechts. Neem aan dat de aandrijving op de 
voorste as zit.  
Geef in nevenstaande afbeelding voor zowel een 
voor- als een achterwiel de richting van de kracht 
aan die de ondergrond op het wiel uitoefent. 
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Opgave: Bovenleiding 
De motor van een elektrische trein ontvangt de benodigde energie 
via de bovenleiding. Deze bestaat uit een aantal lange draden die 
geleidend met elkaar zijn verbonden. Bij een spoorlijn in Zwitserland 
is zo'n draad aan één kant aan een mast bevestigd via een isolator, 
twee katrollen en een spankabel. Zie nevenstaande afbeelding. De 
bedoeling van deze constructie is de draad gespannen te houden, 
ook als door verandering van de temperatuur de lengte van de 
draad verandert. 
 
In nevenstaande afbeelding staat 
een dergelijke spanconstructie 
schematisch weergegeven. 
De spankabel loopt horizontaal van 
de mast naar katrol B, dan 
horizontaal naar katrol A en 
vervolgens recht naar beneden. Aan 
het einde hangt een aantal 
gestapelde blokken beton. Elk blok 
heeft een massa van 21,0 kg. De 
massa van de katrollen wordt 
verwaarloosd, evenals de invloed 
van wrijvingskrachten. 
a) Bepaal de grootte van de kracht 

die, ten gevolge van de 
aangehangen massa, door katrol B op de bovenleiding wordt uitgeoefend. 
Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 

b) Bepaal de grootte van de kracht die door katrol A op staaf C wordt uitgeoefend. 
 
Opgave: Schaatsers 
Kees en Bram staan op ijs en houden beide een 
uiteinde van een 10 m lang touw vast. Kees heeft 
een massa van 60 kg en Bram heeft een massa 
van 50 kg. Kees begint het touw in te halen en 
oefent daarbij een kracht van 20 N op het touw 
uit. 
Bereken hoe lang het duurt voordat Kees en 
Bram elkaar ontmoeten.  
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Opgave: Skilift 
Bij het ontwerpen van een skilift is het van belang te 
weten welke krachten op bepaalde elementen komen te 
werken. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de 
vereiste veiligheidsvoorschriften.  
Een skilift moet een skiër met een totale massa van  
100 kg omhoog kunnen trekken. Zie nevenstaande 
afbeelding.  
In deze situatie zijn twee hoeken van belang, namelijk de 
hoek van de helling (α) en de hoek van het touw ten 
opzichte van de helling (β). Zie onderstaande afbeelding. 
Aan het begin van de helling bedraagt de hoek α 10° en 
de hoek β 40°. De skiër wordt aan het begin van de helling 
met een versnelling van 1,50 m/s2 de helling omhoog 
getrokken. Hij ondervindt daarbij een wrijving van 80 N. 
a) Bereken de spankracht in het touw. 

Geef je antwoord in twee significante cijfers. 
Aan het einde van de helling wordt de skiër met een 
vertraging van 0,50 m/s2 langs de helling omhoog 
getrokken. De wrijvingskracht bedraagt nog steeds 80 N. 
b) Bereken de spankracht in het touw. 
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