
1/2 Volgende bladzijde 

Krachten – weektaak 2  (toetst week 13) 
 
Opgave W201: resulterende kracht 
In onderstaande afbeelding staan drie krachten weergegeven die op hetzelfde voorwerp 
werken. De krachtenschaal bedraagt: 1 cm =�  8 N. 
Bepaal de resulterende kracht met behulp van zowel de kopstaartmethode als de 
parallellogrammethode. 
 

 
Opgave W202: bungeejumper 
Een bungeejumper met een massa van 75 kg bungelt aan zijn koord. 
Na een angstaanjagende sprong is hij na enige tijd tot stilstand 
gekomen en wacht er nu op om omhoog getrokken te worden. 
In deze stand is de veerkracht even groot als de zwaartekracht en 
heffen de beide krachten elkaar op en blijft de jumper hangen.  
Het bungeekoord is 10,0 m lang als het niet is uitgerekt. 
De bodem van het ravijn is 55 m onder het platform waarvandaan hij 
vertrekt. Het bungeekoord heeft een veerconstante van 70 N/m. 
Bereken hoeveel meter hij nog van de bodem van het ravijn is 
verwijderd als hij daar zo stil hangt te wachten. 
Reduceer de bungeejumper tot een punt en laat de lengte van de 
man buiten beschouwing. 
 
 
Opgave W203: resulterende kracht 
In onderstaande afbeelding staan drie krachten weergegeven die op hetzelfde voorwerp 
werken. De krachtenschaal bedraagt: 1 cm =�  30 N. 
Bepaal de resulterende kracht met behulp van zowel de kopstaartmethode als de 
parallellogrammethode.  

 
 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W204: stootblok 
Aan het einde van een stuk spoor bevindt zich een 
stootblok zoals weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 
Als een trein hiertegen botst met een niet al te grote 
snelheid remmen de veren in het stootblok de trein af. 
Om een trein af te remmen moet een kracht van 10 kN 
op de trein worden uitgeoefend om deze binnen een 
afstand van 25 cm tot stilstand te brengen. 
Bereken de veerconstante van zo’n veer in N/m. 
 
 
Opgave W205: eenheden omrekenen 
Reken onderstaande eenheden om. 
a) 122 kN/m =  … N/cm 
b) 345 N/m2  =  … N/cm2 
c) 23,7 J/L   = … mJ/mm3 
d) 456 MJ/m3 =  … J/L 
 


