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Voortgangstoets       NAT      5 HAVO    Week 37            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 
Een kogel met een massa van 400 g is aan een veer 
bevestigd.  
Deze veer heeft een veerconstante van 40,1 N/m. De 
kogel wordt vanuit zijn evenwichtstand 5,0 cm naar 
beneden getrokken en daar losgelaten (zie 
nevenstaande afbeelding). De kogel voert vervolgens 
een harmonische trilling uit met amplitude A.  
Het tijdstip van loslaten noemen we t = 0,0 s. 
a) Bereken de fase van de trilling op het tijdstip  

t = 2,51 s. Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
b) Stel een functievoorschrift op voor de uitwijking u als functie van de tijd t. 
a) Bereken de trillingstijd van dit massaveersysteem 
b) Bereken de uitrekking van de veer tot de evenwichtsstand 
c) Teken in de onderstaande afbeelding het (u,t)-diagram voor deze trilling.  

Neem 0,0 s  t  2 T. 
d) Bereken de grootte van de snelheid waarmee de massa door de evenwichtstand gaat 

met behulp van behoud van energie. 
e) Teken in de onderstaande afbeelding het (v,t)-diagram voor deze trilling. 

Neem 0,0 s  t  2 T. 
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Opgave 2 
Op tijdstip t = 0 s wordt uiteinde A van een lang koord in trilling gebracht. A voert een 
harmonische trilling uit met een frequentie van 60,0 Hz en een amplitudo van 3,0 cm.  
Vanaf tijdstip t = 0 s start een golf vanuit A naar rechts. 
In onderstaande afbeelding staat het koord weergegeven op een zeker moment t1. 
Onderstaande afbeelding is in horizontale richting getekend op een schaal van 1:8. 

a) Bepaal met behulp van bovenstaande afbeelding tijdstip t1 in milliseconden.  
b) Bepaal met behulp van bovenstaande afbeelding de snelheid waarmee de golf zich 

door het koord verplaatst. Geef je antwoord in drie significante cijfers. 
c) Teken (op de bijlage) onder elkaar het (u,t)-diagram voor de punten A, B en C voor  

0  t  t1.  
d) Teken (op de bijlage) het (Ek,t)-diagram voor punt A voor 0  t  t1. 

Bereken daartoe Ek,max.  
Beschouw punt A als een stukje touw met een massa van 10 mg. 

e) Bereken de fase van de punten A, B en C op tijdstip t1. 
 
 
Opgave 3 
Een homogene, dunne metalen staaf wordt verticaal opgesteld en 
ingeklemd. Met behulp van een trillingsapparaat wordt de staaf in 
trilling gebracht. We voeren de frequentie langzaam op. Slechts bij 
zeer bepaalde frequenties leidt interferentie tot een staande golf in de 
staaf. 
a) Hoe heet dit verschijnsel? 
We belichten de staaf met een stroboscoop. Nevenstaande 
afbeelding. Bij een flitsfrequentie van 104 Hz zien we steeds de 
opeenvolgende uiterste standen van de staande golfbeweging.  
Het deel van de staaf waarin de staande golfbeweging optreedt, heeft 
een lengte van 49 cm. 
b) Bepaal de golflengte van de staande golf. 
c) Bereken de golfsnelheid.  
 
 
Opgave 3 
De lucht in een aan één kant gesloten buis met 
lengte L resoneert bij een frequentie van 600 Hz, 
waarbij knopen en buiken liggen zoals in 
nevenstaande afbeelding is weergegeven. De 
temperatuur van de resonerende lucht is 20 °C.  
a) Bereken de lengte van de buis. 
b) Bereken twee andere resonantiefrequenties en teken bij elk de buis met de 

bijbehorende ligging van knopen en buiken.  
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