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Voortgangstoets       NAT      5 VWO    Week 19            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 
Boven in een liftcabine hangt een katrol 
waarover een soepel koord ligt. Het 
koord is verbonden met twee blokken A 
en B. Zie nevenstaande afbeelding. De 
massa van het wiel en het koord zijn te 
verwaarlozen en het wiel kan 
wrijvingsloos draaien. Blok B is in rust 
ten opzichte van de vloer van de 
cabine.  
Het hangend blok A heeft een massa 
van 2,5 kg. Blok B steunt op de vloer en 
heeft een massa van 5,0 kg. De 
scherpe hoek  die het koord bij blok B 
maakt met de verticale richting is 35°. 
De liftcabine gaat eenparig versnellen. 
Hierbij blijft de gehele inhoud van de 
liftcabine in rust ten opzichte van de 
liftcabine. 
De versnelling van het geheel (lift en 
inhoud) bedraagt 1,2 m/s2 en is omlaag 
gericht. 
a) Leg uit of de lift mogelijk omhoog of omlaag beweegt. 
b) Bereken de grootte van de kracht die de vloer uitoefent op blok B. 

Geef jouw antwoord in twee significante cijfers. 
c) Bereken de hoek ( ) tussen de richting van de onder b berekende kracht en de vloer. 
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Opgave 2 
Een massa van 1,5 kg is opgehangen aan een touw AB met 
een lengte van 2,0 m.  
Men wil met de opstelling zoals deze is afgebeeld in 
nevenstaande afbeelding slingerbewegingen bestuderen. 
Men wil men de massa heel gecontroleerd op tijdstip  
t = 0,0 s vanuit steeds dezelfde hoogte loslaten. Daartoe 
plaatst men de massa op een plankje. Dit plankje kan op 
commando van een computer naar beneden wegklappen, 
waardoor de slingerbeweging start. 
Voordat het experiment start ligt de massa in rust op het 
plankje. De spankracht in het touw AB bedraagt dan 10,0 N. 
a) Bereken de wrijvingskracht die het plankje op het blokje 

uitoefent. Noteer de uitkomst in drie significante cijfers. 
b) Bereken het hoogteverschil h. 

Geef het resuktaat in twee significante cijfers. 
Op tijdstip t = 0,0 s klapt het plankje weg, waardoor de massa omlaag slingert. De 
luchtwrijving is verwaarloosbaar. 
c) Bereken de snelheid van de massa in punt C. 
 
 
Opgave 3 
Clay Moulton is een student die een milieuvriendelijke lamp 
heeft ontworpen die uitsluitend door zwaartekracht wordt 
aangedreven. Hij heeft met zijn ontwerp een prijs gewonnen bij 
een ontwerp wedstrijd.  
Op internet is het ontwerp van deze ‘Gravialamp’ te vinden 
(http://www.gizmag.com/the-gravity-powered-floor-lamp/8854/). Zie 
nevenstaande afbeelding.  
In de Gravialamp bevindt zich een schroefdraad met een lengte 
van 1,47 m. Langs deze schroefdraad kan een massa 
bestaande uit vijf messingelementen met een totale massa van 
22,7 kg in 4,0 uur naar beneden zakken. De schroefdraad gaat 
hierdoor draaien en drijft daarbij een dynamo aan die in de voet 
van de lamp zit. De dynamo moet energie leveren om 10 LED’s te laten branden die elk 
een vermogen van 2,0 mW gebruiken. 
a) Bereken het rendement dat de dynamo minimaal moet hebben om genoeg energie te 

leveren voor de 10 LED’s. 
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Clay wil de Gravialamp zo aanpassen dat hij 
meer licht geeft.  
b) Noem twee aanpassingen in het ontwerp 

van de Gravialamp die hij kan maken 
zodat de lichtsterkte groter wordt. 

Clay willen speciale LED’s gebruiken. De 
karakteristiek van zo’n LED staat in 
nevenstaande afbeelding weergegeven.  
Als de spanning verandert, verandert ook de 
weerstand van zo’n LED.  
c) Beredeneer of de weerstand toeneemt of 

afneemt als de spanning over de LED 
toeneemt. 

Clay wil de 10 LED’s schakelen op de manier 
die in nevenstaande afbeelding is 
aangegeven. Elke LED gebruikt 
daarbij een vermogen van 2,0 mW. 
d) Bepaal hoe groot de spanning is 

waarop de schakeling in 
nevenstaande afbeelding is 
aangesloten. 

 


