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Voortgangstoets       NAT      5 VWO    Week 6            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 
Binnen en een lange spoel is een draadraampje 
draaibaar opgehangen (zie nevenstaande 
afbeelding). Het draadraampje ligt in het vlak van 
tekening. Het draadraampje is een vierkant met 
zijden van 2,0 cm. Er gaat (in de aangegeven 
richting) een stroom van 350 mA door. 
De spoel is 25 cm lang en heeft 1,5·103 windingen. 
Nadat de schakelaar is gesloten, gaat er stroom van 
8,5 A door de spoel. 
a) Bepaal in welke richting het draadraampje om zijn as gaat draaien. 
b) Bereken de grootte van de lorentzkracht op elk van de vier zijden van het 

draadraampje. 
Verwaarloos daarbij de onderbreking bij de toe en afvoer draden aan de bovenzijde. 

 
Opgave 2 
Een elektron beweegt met constante snelheid volgens een rechte baan 
door een homogeen elektrisch veld en een homogeen magnetisch veld 
die loodrecht op elkaar staan. Zie nevenstaande afbeelding. Hierbij is  
E = 4,0 kV/m en B = 8,0 mT.   
Bereken de grootte van de snelheid van het elektron. 
 
 
Opgave 3 
Midden tussen de platen van een condensator bevindt 
zich een metalen bol. Zie nevenstaande afbeelding. 
De elektrische veldlijn door punt A is reeds weergegeven. 
a) Leg uit of de linkse of de rechtse condensatorplaat de 

positieve plaat is. 
Er staan tien punten weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 
b) Schets de elektrische veldlijnen die ofwel beginnen in 

één van die punten of eindigen in één van de punten. 
De potentiaal op de linker plaat is gelijk aan -200 V. De 
potentiaal op de rechter plaat is gelijk aan -600 V. 
c) Bepaal de potentiaal in punt A. 
Een testlading met een lading van 50 pC wordt in het 
elektrische veld verplaatst van de linker plaat naar de 
andere rechter plaat. 
d) Bepaal hoeveel arbeid de experimentator moet verrichten. 
e) Bepaal hoeveel arbeid het veld verricht.  
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Opgave 4 
In Lathen in Duitsland bevindt zich de testbaan van de zo genoemde Transrapid. Dat is 
een magneettrein die zich over een speciale baan voortbeweegt. Zie onderstaande 
afbeelding. 
Onder tegen de baan bevinden zich stukken weekijzer. In het deel van de trein dat zich  
onder de baan bevindt, zorgen elektromagneten ervoor dat de trein gaat zweven. Zie 
onderstaande afbeelding. De Transrapid heeft inclusief passagiers een massa van  
1,8·105 kg. In het onderstel van de trein bevinden zich 46 elektromagneten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Bereken de grootte van de kracht van één elektromagneet op het weekijzer, als de 

trein zweeft. 
Het magnetisch veld van de elektromagneten zorgt tevens voor de voortstuwing van de 
trein. Daarvoor is onder tegen de baan een kabel aangebracht die zich tussen de stukken 
weekijzer door slingert. Zie de onderstaande foto van figuur. 

 
In onderstaande afbeelding is zo’n stuk kabel en een aantal elektromagneten schematisch 
weergegeven. In deze figuur zijn de stukken weekijzer weggelaten. 

In de situatie die door bovenstaande afbeelding wordt weergegeven, bevindt 
elektromagneet 1 zich recht onder het stuk kabel tussen de punten P en Q. Het stuk PQ  
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heeft een lengte van 0,26 m en bevindt zich geheel in het magnetische veld van de 
elektromagneet eronder. 
De magnetische inductie B ter hoogte van PQ bedraagt gemiddeld 7,3 T. 
Door de kabel loopt een stroom van 1,2·103 A. 
b) Bereken de grootte van de lorentzkracht op dit stuk kabel. 
In bovenstaande afbeelding is ook te zien dat elektromagneet 2 zich recht onder het stuk 
kabel tussen de punten R en S bevindt. Zoals is aangegeven, heeft de lorentzkracht op 
stuk RS dezelfde 
richting als de lorentzkracht op stuk PQ. 
In bovenstaande afbeelding is de richting van de stroom in elektromagneet 1 aangegeven. 
c) Leg uit of de stroom in elektromagneet 2 in dezelfde richting loopt als in 

elektromagneet 1 of in tegengestelde richting. 
De elektromagneten in de trein veroorzaken een lorentzkracht op de kabel in de baan. 
In bovenstaande afbeelding is met Fl de richting van de lorentzkracht aangegeven. 
d) Leg uit waarom de trein naar rechts beweegt.  

 
Als de trein beweegt, moet de stroom door de kabel in de baan steeds op het goede 
moment van richting worden veranderd. Vergelijk de laatste twee afbeeldingen. De stroom 
in de kabel verandert van richting als een elektromagneet een afstand gelijk aan QR heeft 
afgelegd. 
De afstand QR is 0,26 m. Op een bepaald moment heeft de trein een snelheid van  
400 km/h. 
e) Bereken de frequentie van de wisselstroom in de kabel in deze situatie. 

Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
 


