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Voortgangstoets       NAT      4 HAVO    Week 21            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 
Marloes heeft een wieg gekocht voor haar baby. 
De wieg hangt aan een veer en kan zachtjes op en neer 
trillen (zie nevenstaande afbeelding). Op de verpakking van 
de wieg staat: Cveer = 1,3 kN/m en mwieg = 12,2 kg. 
a) Bereken hoever de veer is uitgerekt als de wieg aan de 

veer hangt. 
De wieg is met twee touwen aan het plafond bevestigd (zie 
nevenstaande afbeelding). 
b) Bepaal met een constructie in onderstaande afbeelding 

de grootte van de spankracht in een touw. 
Marloes legt haar baby van 3,2 kg in de wieg. Als zij de wieg 
een klein beetje naar beneden duwt en dan loslaat, 
gaat de wieg met de baby erin een trilling uitvoeren. 
c) Bereken de frequentie van deze trilling. 
Marloes heeft een cardiogram van de hartslag van 
haar baby. Met de hartslag wordt het aantal slagen 
van het hart per minuut bedoeld. 
Het cardiogram is gegeven in onderstaande 
afbeelding. Het papier bewoog met een snelheid 
van 50 mm/s. 

d) Bepaal de hartslag van de baby. 
Marloes heeft gelezen dat baby’s gemakkelijker in 
slaap vallen als de frequentie van het trillen van de wieg twee keer zo klein is als de 
frequentie waarmee het hart van de baby klopt. De frequentie van haar wieg is nu nog te 
hoog. 
e) Noem twee aanpassingen aan de wieg die Marloes zou kunnen doen om de frequentie 

van de wieg kleiner te maken. Licht je antwoord toe. 
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Opgave 2 
Een trilling waarvan de frequentie 250 Hz en de amplitude 1,5V is, wordt zichtbaar 
gemaakt op een oscilloscoopscherm.  
De tijdbasis is ingesteld op 0,5 ms/div. De gevoeligheid is ingesteld op 0,75 V/div. 
Div staat voor een hokje van een cm hoog en een cm breed. 
a) Teken het oscillogram in onderstaande afbeelding. 

Het maakt daarbij niet uit of je in de evenwichtstand of in een uiterste stand begint met 
tekenen, maar geef om een kwart periode duidelijk een punt aan voordat je er een 
sinusvormige lijn doorheen tekent. 

 
b) Teken in bovenstaande afbeelding, met een andere kleur, hoe het oscillogram eruit 

zou zien voor een trilling met een half zo grote amplitude en een gereduceerd 
faseverschil van +0,75 en een twee keer zo grote frequentie. 

 
Opgave 3 
Mireille bepaalt met behulp van twee verschillende opstellingen de valversnelling g. 
 
methode 1 
Ze heeft een slinger aan een statief gehangen.  
Zie nevenstaande afbeelding. 
Met een meetlint bepaalt ze de lengte van 
de slinger: 52,0 cm. 
Met een stopwatch heeft ze drie keer 
10 slingertijden gemeten: 
 

meting 1 meting 2 meting 3 

10 = 14,6 s 10 = 14,4 s 10 = 14,5 s 
 
Aan de hand van deze metingen kan Mireille de 
valversnelling g berekenen. 
a) Voer deze berekening uit.  
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methode 2 
Het idee voor haar tweede opstelling komt van internet.  
Zie onderstaande tekening. Onderstaande afbeelding is een foto van haar opstelling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een kogel hangt aan een draad. Via twee katrollen houdt het andere uiteinde van de draad 
een lat in evenwicht. De lat kan draaien om zijn ophangpunt dat zich vlakbij de kogel 
bevindt. Als Mireille de draad doorbrandt, valt de kogel naar beneden en begint 
tegelijkertijd de lat naar links te zwaaien. Korte tijd later botsen de kogel en de lat tegen 
elkaar. 
Ze voert de proef vier keer uit. De 
kogel laat bij elke botsing een 
afdruk achter op de lat. Met een 
meetlint meet Mireille de 
afstanden waarover de kogel is 
gevallen. Zie de foto in 
nevenstaande afbeelding. 
Daarna laat ze de lat slingeren en 
meet ze drie keer 10 slingertijden.  
Zo bepaalt ze dat T = 1,48 s. 
Aan de hand van haar metingen 
kan Mireille de valversnelling g berekenen. 
b) Voer deze berekening uit. 

NB  De invloed van de doorgebrande draad op de val van de kogel en de beweging 
van de lat is te verwaarlozen. 

Tot slot denkt ze na over de nauwkeurigheid van beide methodes. 
Ze denkt het volgende: 
Zelfs als de tweede methode een betere waarde voor g oplevert dan de eerste methode, is 
de tweede methode toch minder betrouwbaar dan de eerste. 
c) Ben je het met Mireille eens?  

Licht je antwoord toe; gebruik daarbij de bovenstaande foto. 


