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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 14            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 
Drie massa’s zijn op boven geschetste manier 
met elkaar verbonden.  
Blok 2 ondervindt een wrijvingskracht van 10 N.  
De katrollen mogen massaloos en wrijvingsloos 
worden verondersteld. 
a) Bereken de versnelling waarmee m2 gaat 

bewegen. Geef je antwoord in twee 
significante cijfers. 

b) Bereken de spankracht in het koord tussen 
massa m2 en massa m3. 

Massa m3 hangt 80 cm boven de grond.  
c) Bereken de snelheid waarmee m3 de grond raakt, als deze 80 cm boven de grond 

vanuit stilstand is losgelaten. 
Op een gegeven moment ligt m3 op de grond. De touwtjes zijn nog steeds strak 
gespannen. 
d) Bereken de spankracht in het koord tussen massa m1 en massa m2. 
e) Ga door middel van een berekening na of de spankracht in het touw tussen m2 en 

massa m3 is veranderd nu m3 op de grond ligt. 
f) Bereken het gewicht van m3 nu deze op de grond ligt. 
 
 
Opgave 2 
Een locomotief van 10·104 kg trekt twee wagons. De eerste heeft een massa van  
20·103 kg en de tweede een van 12·103 kg. De versnelling bedraagt 0,50 m/s2. 
a) Bereken de horizontale kracht die het geheel in beweging brengt. 
b) Bereken de kracht waarmee de locomotief aan de eerste wagon trekt. 
c) Bereken de kracht waarmee de eerste wagon aan de tweede wagon trekt. 
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Laatste bladzijde 

Opgave 3 
Op een langzaam vallend regendruppeltje met een massa van 33,5 µg werkt een 
luchtwrijving die berekend kan worden met de formule van Stokes: 
 

Fw = 6 r v 
 
Hierin is: 
 r de straal van de druppel in meters (deze is 0,200 mm); 
  de viscositeit van de lucht. (getalswaarde 17,1 10-6); 
 v de snelheid van de druppel in (m/s). 

 
De druppel valt zonder beginsnelheid van een hoogte van 1,8 km. 
a) Bereken de snelheid waarmee de druppel de grond zou raken als er geen wrijving zou 

zijn. 
b) Bepaal uit de gegeven formule de eenheid van  in SI-grondeenheden (kg, m, s). 
c) Bereken de versnelling van het druppeltje als de snelheid 2,0 m/s is. 
d) Beredeneer waarom de beweging uiteindelijk eenparig is. 
e) Bereken de snelheid waarmee de druppel de grond treft. 
f) Schets het (a,t)-diagram en licht dit toe. 
 
 


