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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      5 VWO    Week 10            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 
Kees voert een experiment uit waarmee hij het 
verband wil bepalen tussen de kracht (Fv) 
uitgeoefend op een veer en de uitrekking (u) 
van de veer. De resultaten van zijn metingen 
staan weergegeven in de tabel. 
a) Teken een diagram waarin Fv is uitgezet als 

functie van u. 
Neem 1 cm voor 0,02 N kracht en 1 cm voor  
0,4 cm uitrekking. 

b) Geef in het diagram ook de meetonzekerheid weer. 
Teken daartoe rechthoekjes van de juiste grootte. 

Het verband dat je hebt gevonden in a) is een lineair verband. 
In het algemeen geldt:     Fv = C u + b. 
c) Bepaal met behulp van het diagram de grootte en de eenheid van de veerconstante C. 
d) Bepaal met behulp van het diagram de grootte en de eenheid van de constante b. 
e) Bepaal met behulp van het diagram de meetonzekerheid in C. 
 

 
 
 

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 

Fv [N] u [cm] 
0,010  0,005 0,20  0,05 
0,050  0,005 1,00  0,05 
0,100  0,005 1,80  0,05 
0,150  0,005 2,70  0,05 
0,200  0,005 3,60  0,05 
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Opgave 2 
Op een koperen ring die zich in een magneetveld bevindt kan, onder 
bepaalde voorwaarden, een lorentzkracht werken. Onder de koperen 
ring bevindt zich een spoel met daarin een ijzeren kern die boven de 
spoel uitsteekt. Zie nevenstaande afbeelding. 
a) Leg uit dat er geen lorentzkracht op de koperen ring werkt als de 

spoel wordt aangesloten op een gelijkspanningsbron. 
Let op: In nevenstaande afbeelding is de spoel aangesloten op een 
wisselspanningsbron. 

De spoel wordt aangesloten op een wisselspanningsbron. 
Ten gevolge van de inductiestroom die in de ring optreedt, ondervindt de 
ring een omhooggerichte resulterende lorentzkracht F . De frequentie van de wisselstroom 
is zo hoog dat alleen de gemiddelde waarde van F  van belang is. 
Op een bepaald moment hebben de inductiestroom in de ring en de stroom in de spoel de 
richtingen die in nevenstaande afbeelding zijn aangegeven. Ook zijn de magnetische 
veldlijnen getekend die worden veroorzaakt door de stroom in de spoel. 
b) Leg uit dat de resultante van de lorentzkrachten op de 

ring omhooggericht is.  
Teken daartoe in nevenstaande schematische 
dwarsdoorsnede de lorentzkrachten op de linker- en 
rechterzijde van de ring. 

 
De resulterende lorentzkracht op de ring is bepaald als 
functie van de hoogte h boven de spoel. Het resultaat van 
die metingen is in de linker onderstaande grafiek 
weergegeven. Vervolgens wordt de ring aan een veer 
opgehangen. De massa van de ring bedraagt 120 g. De 
wisselspanningsbron wordt tijdelijk uitgeschakeld. De spoel 
bevindt zich dan op 3,0 cm onder de ring. Zie middelste 
afbeelding. 
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De ring wordt 3,0 cm omlaag getrokken en dan losgelaten. De ring gaat dan harmonisch 
trillen met een trillingstijd van 1,26 s. De massa van de veer moet worden verwaarloosd. 
c) Bereken de veerconstante van de veer. 

Methode 1. 
De ring ondervindt tijdens het trillen alleen de zwaartekracht en de veerkracht. Als de 
hoogte h van de ring boven de spoel groter is dan 3,0 cm, is de veerkracht kleiner dan de 
zwaartekracht. De resultante van veerkracht en zwaartekracht is dan omlaag gericht en 
wordt hier Fneer genoemd. De grootte van Fneer als functie van h voor h  3,0 cm is in rechter 
bovenstaande grafiek weergegeven. 
d) Bepaal de veerconstante van de veer. 

Methode 2. Nu dus op een andere manier dan bij 
opgave b). 

Men hangt de ring weer stil op een hoogte van 3,0 cm boven 
de spoel. Dan wordt de wisselspanningsbron weer 
ingeschakeld. De ring beweegt aanvankelijk omhoog. De 
grootte van F  en Fneer zijn in nevenstand diagram beide 
weergegeven als functie van h. 
e) Bepaal de versnelling van de ring als deze zich op een 

hoogte van 4,0 cm boven de spoel bevindt. 
f) Leg uit op welke hoogte boven de spoel de ring zijn 

grootste snelheid bereikt. 
g) Bepaal deze grootste snelheid. 
 
 
 


