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Introductie

Introductie Examentrainer
De theorie examentrainer van WisMon helpt je om je in korte tijd doelgericht voor te bereiden op je
eindexamen. Het bieden van overzicht, in wat je moet weten en het oefenen met stappenplannen in
het oplossen van examenvraagstukken zijn hierbij het belangrijkste. Of je nu gaat voor een voldoende
of een hoger cijfer om ingeloot te worden, deze examentrainer helpt je om je examen met meer
begrip en zekerheid tegemoet te gaan!
Opbouw Examentrainer
Per onderwerp geven we aan waaraan je een bepaalde vraag kunt herkennen. Vervolgens wordt de
theorie uitgelegd. Daarna geven we inzicht in wat je moet kunnen en worden de stappen beschreven
die je dient te maken, inclusief tips. Ieder onderwerp wordt vervolgens afgesloten met voorbeeld
examenopgaven.
Naast deze theorie examentrainer is er ook een opgaven examentrainer. Hier kan je overzichtelijk de
examenvragen oefenen gesorteerd per onderwerp. Achterin vind je de uitwerkingen zodat je je
stappen kunt controleren.
Al onze examentrainers zijn te bestellen via www.wismon.nl/boekenservice.
Examentraining Wismon
Via WisMon kun je examentrainingen volgen. Tijdens de examentraining komen de hoofdzaken van de
examenstof aan bod. De training is opgedeeld in verschillende blokken waarin steeds een onderwerp
behandeld wordt. Per onderwerp wordt de belangrijkste theorie uitgelegd, waarna je onder begeleiding kunt werken aan examenopgaven over dit onderwerp. Tijdens de training leer hoe je zelfstandig
de examenvragen aan kunt pakken.
Algemene Examentips
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt 3 uur voor het examen. Bekijk van te voren hoeveel punten je kunt behalen en houd daar
rekening mee bij je tijdsindeling. Bij vragen met veel punten kun je over het algemeen langer stil
staan dan bij vragen met weinig punten.
Schrijf alle stappen op die je maakt. Je kunt aan het aantal punten doorgaans aflezen hoeveel
stappen je moet nemen.
Zoek in een examenvraag naar de belangrijkste gegevens, onderstreep deze en schrijf ze op.
Veel vragen kun je aanpakken door vaste stappen te nemen. Deze stappen staan beschreven in
deze examentrainer, zorg dat je hier goed mee oefent.
Bedenk als je een vraag leest bij welk onderwerp de vraag hoort en probeer dan de theorie en
stappenplannen voor de geest te halen.
Geef antwoord in een zin, daarmee kun je ook altijd controleren of je antwoord geeft op de vraag.
(b.v. bij een vraag naar een percentage dient een percentage ook gegeven te worden in het antwoord)
Controleer zo mogelijk het antwoord op juistheid. Is de gevonden waarde realistisch?

Tot slot: We wensen je veel plezier tijdens de training en heel veel succes op het examen!

Disclaimer: Deze examentrainer is erop gericht om je ruim voldoende voor te bereiden op je examen. Het kan
natuurlijk altijd voorkomen dat op het examen een vraag aan bod komt die in deze trainer niet aan bod komt.
© WisMon
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1. VAARDIGHEDEN
1.1 Hoe beantwoord je een vraag

Het beantwoorden van een vraag gaat in drie stappen:
1)
2)

3)

Goed lezen van de vraag: Onderstreep de signaal woorden en de genoemde
grootheden.
Het beantwoorden van de vraag: Ga je natuurkundige kennis na. Bedenk welke
grootheid je moet oplossen en welke formules je kent die over die grootheid gaan. Zoek
dingen op in je Binas. Bij het uitwerken van de vraag is het belangrijk dat je dit op een
duidelijke en gestructureerde wijze doet en ook zo opschrijft. Je mag geen stappen
overslaan.
Geef je vraag een conclusie. Een voorbeeld van een conclusie: v = 4,50∙102 m∙s-1.
Bij het opschrijven van de conclusie moet je nog een keer de vraag lezen waarbij je kijkt
naar welke grootheid wordt gevraagd en welke significantie je moet hebben (goede
vuistregel is altijd 3 significante cijfers). Daarnaast kijk je of de eenheid goed is.

1.2 Soorten vragen

Er staan verschillende soorten signaalwoorden in een vraag waaruit je kan zien hoe je de vraag
moet gaan beantwoorden. Het scheelt je tijd als je deze signaalwoorden herkent en weet wat
je moet doen. Hieronder vind je een lijst van signaalwoorden en wat dat betekent voor het
oplossen:
Signaalwoord

Actie

Bereken

Je moet altijd een formule gebruiken. Gegeven en gevraagde
grootheden kan je uit de vraag of uit grafieken halen.
Bepaal
Hiervoor moet je altijd informatie uit een grafiek halen. Het kan
zijn dat je gewoon kan aflezen maar soms moet je ook berekeningen doen.
Beredeneer, leg uit
Je moet tot een bepaalde conclusie komen door logische stappen te zetten. Je stappen gaan aan de hand van een formule of
natuurkundige kennis. Je hoeft nooit een formule in te vullen.
Noem, geef (aan), wat,
Enkel een eindantwoord is goed. Als er ook nog staat “licht toe”
welke, wanneer, hoeveel moet je wel een uitleg geven.
Leid af
Van zulke vragen is het eindantwoord vaak een formule of
eenheid. Je moet dan met berekeningen met andere formules of
eenheden een antwoord geven.
Toon aan, laat zien dat
Hier moet je hetzelfde doen als bij leid af. Echter is het antwoord
nu al gegeven en moet je laten zien dat deze klopt. Het kan ook
zijn dat je iets moet aflezen.
Schets, teken, construeer Je moet aan de hand van een tekening de vraag beantwoorden.
Schat

Hierbij moet je een bepaalde grootheid schatten. Dit zullen
grootheden zijn als oppervlak, volume, massa of snelheid.
Schatten is niet gokken: je moet een weloverwogen keuze maken. Als je echt geen idee hebt kan je het vergelijken met iets
wat je al kent.
Voorbeeld
Schat het frontale oppervlak van een volwassen man.
De torso is (ongeveer) 1 meter lang en een halve meter breed:
dat is 0,5 m2. De armen, benen en hoofd zullen ongeveer dezelfde oppervlakte hebben. Dus het oppervlakte is 1 m2.
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2. TRILLINGEN EN GOLVEN
2.1 Trillingen
Herkennen

Opgaven over trillingen kan je herkennen aan:
•
•
•

Signaalwoorden: periodieke beweging, oscilleren.
Contexten: oscilloscoop, cardiogram, resonantie.
Figuren: trillingen worden weergegeven in een (u,t) diagram. Hieronder staat een
voorbeeld.

Theorie

Karakteristieken van een trilling
Een trilling is een periodieke beweging om een evenwichtsstand. De afstand tot de evenwichtsstand is de uitwijking (u) en de maximale uitwijking heet de amplitude (A). Het gedeelte van de
beweging dat herhaald wordt heet de periode. De tijdsduur van een periode is de trillingstijd
(T). De frequentie (f) is het aantal periodes per seconde. In formulevorm:
Trillingstijd en frequentie

1
T=
f

Hierin is:
T de trillingstijd [s]
f de frequentie in [Hz]

Een trilling wordt weergegeven in een uitwijking-tijd of (u,t) diagram. In de figuur hieronder
is een voorbeeld van een trilling waarin evenwichtsstand, uitwijking, amplitude en periode zijn
aangegeven.

© WisMon
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Met de fase (φ) wordt aangegeven hoeveel gehele periodes plus een bepaald gedeelte van een
periode een trilling heeft doorlopen. Een gehele periode heeft fase 1. De formule voor fase is:
Fase van een trilling

t
ϕ=
T

Hierin is:
φ de fase (geen eenheid)
t de tijd vanaf het begin van de trilling [s]
T de trillingstijd [s]

De gereduceerde fase (φr) heeft dezelfde formule als fase maar wordt enkel het decimale getal
beschouwd. Je laat de gehele periodes weg.
Wanneer twee trillingen met dezelfde trillingstijd worden vergeleken kan je het faseverschil
(∆φ) berekenen:
Faseverschil

∆t
∆ϕ =
T

Hierin is:
∆φ het faseverschil (geen eenheid)
T de trillingstijd [s]
∆t is de tijd tussen de twee trillingen bij een gelijke
uitwijking (gelijk moment op de trilling) [s]

Trillingen met een faseverschil van 0 zijn in fase. Anders zijn de trillingen uit fase. Hieronder zie
je een figuur met twee trillingen die een faseverschil hebben:

(u,t) grafiek met twee trillingen die uit fase zijn
Harmonische trillingen en het massa-veersysteem
Een voorbeeld van een trilling is de beweging van een massa aan een veer. Wanneer je aan
de massa trekt rekt de veer uit en wil de veer de massa terug de evenwichtsstand in trekken.
Andersom geldt dat de veer de massa de evenwichtsstand in wil duwen. Het blijkt dat voor zo’n
massa-veersysteem de resulterende kracht evenredig is en altijd tegengesteld aan de uitwijking:



Fres =−C ⋅ u

Hierin is:
Fres de resulterende kracht [N]
C de veerconstante [N∙m-1]
u de uitwijking [m]
Nb. De veerconstante is altijd positief. Kracht en uitwijking zijn tegengesteld waardoor de min
wegvalt bij het invullen van de formule.
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Wanneer, zoals bij het massa-veersysteem, de kracht evenredig en tegengesteld is aan de uitwijking is de trilling die ontstaat harmonisch en heeft de resulterende beweging een sinusvorm.
Hieronder zie je een figuur met de harmonische trilling van een massa-veersysteem.

De snelheid van de massa varieert constant en is maximaal in de evenwichtsstand en 0 bij
maximale amplitude. De snelheid van de trilling kan je uit een (u,t) grafiek bepalen met de
raaklijnmethode. De maximale snelheid kan je ook berekenen met de formule hieronder:
Maximale snelheid van een massa aan een veer
Hierin is:
2π A
vmax de maximale snelheid [m∙s-1]
vmax =
A is de amplitude [m]
T
T is de trillingstijd [s]
Resonantie
Een massa-veersysteem heeft een trillingstijd die alleen afhangt van de veerconstante van de
veer en de massa:
Eigentrillingstijd van een massa-veersysteem
Hierin is:
T de eigentrillingstijd [s]
m
T = 2π
m de massa [kg]
C
C de veerconstante [Nm-1]
Een massa-veersysteem, met gegeven massa en veerconstante, kan een andere amplitude en
maximale snelheid hebben maar de trillingstijd blijft identiek. Deze trillingstijd heet de
eigentrillingstijd en de bijbehorende frequentie heet de eigenfrequentie.
Wanneer een veer tijdens de beweging iedere keer een “zetje” krijgt noemen we dat het systeem wordt aangedreven (denk aan het duwen van een schommel). Het aantal zetjes per
seconde heet de aandrijffrequentie. Wanneer de aandrijffrequentie gelijk is aan de eigenfrequentie zal de amplitude sterk toenemen: de energieoverdracht is maximaal en de amplitude
neemt sterk toe. Dit effect heet resonantie. Wanneer de aandrijffrequentie niet gelijk is aan de
eigenfrequentie zal de amplitude van de trilling sterk afnemen. Resonantie geldt niet alleen
voor massa-veersystemen maar voor ieder trillend systeem.

© WisMon
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Wat moet ik kunnen?

Karakteristieken van een trilling
Je moet uit een (u,t) grafiek de trillingstijd en amplitude kunnen aflezen. Met de trillingstijd
moet je de frequentie kunnen berekenen. Een nauwkeurige trillingstijd bepaal je door de tijd te
bepalen van meerdere trillingen.
Voorbeeld
Hiernaast zie je een figuur van een trilling
weergegeven op een oscilloscoop. De instelling van de oscilloscoop is 1,0 V/div
en 0,50 ms/div. Bepaal de frequentie van
de gegeven trilling.

De instellingen van de oscilloscoop betekent: één blokje staat gelijk aan een tijd van 0,5 ms
en uitwijking van 1,0 V.
Over het hele gebied tel je 10 blokjes en 3 trillingen: 3T= 5ms → T= 1, 667 ms .
De frequentie bereken je met trillingstijd (T moet in seconden):
T=

1
1
1
→ f = =
= 600 Hz
f
T 1, 667 ⋅10−3

Dus: f = 6,0∙102 Hz.
Je moet de fase van een trilling en het faseverschil tussen twee trillingen kunnen bepalen.
Voorbeeld
Wat is het faseverschil en gereduceerd faseverschil tussen de trillingen van de twee kanalen?

Voor het faseverschil moet je ∆t bepalen. Het derde maximum van kanaal 2 valt precies op
een horizontale lijn. Het derde maximum van kanaal 1 zit 0,8 blokje naar links ten opzicht
van kanaal 2.
Nu kan je de formule invullen: ∆ϕ =

∆t 0,8 ⋅ 0,5
=
= 0, 239 .
1, 667
T

Dus: ∆φ = 0,24 en ∆φr = 0,24.
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Harmonische trilling en het massa-veersysteem
Je moet voor een veer de veerconstante kunnen bepalen.
Voorbeeld
Een aanhangwagen wordt gevuld met een lading van 1000kg. Daarmee zakt de aanhangwagen 3,0 cm verder in. Bepaal de veerconstante van de vering. Neem aan dat de vering
van de aanhangwagen uit één veer bestaat.
Door de zwaartekracht wordt de veer
 3 cm ingedrukt. De veerconstante bepaal je met:


F

Fres =−C ⋅ u → C = res .
−u

Fres is de zwaartekracht die werkt op de aanhangwagen
plus lading: Fz = 9,81∙1000 = 9810N.

F
9,81 ⋅1000
De veerconstante is dan (u in meters): → C = res =
= 3,3 ⋅105 Nm −1
−u − − 3, 0 ⋅10−2
Dus: C = 3,3∙105 N∙m-1.
Je moet de eigentrillingstijd en eigenfrequentie van een massa-veersysteem kunnen berekenen.
Voorbeeld
Bereken voor de aanhangwagen uit het vorige voorbeeld de eigenfrequentie.
De eigenfrequentie voor de aanhangwagen met lading bereken je met de eigentrillingstijd
van een massa-veersysteem:

T = 2π

m
1
1
en f =
geeft f =
T
C
2π

C
m

1 3,3 ⋅105
Invullen: f
=
= 2,9 Hz
2π
1000
Conclusie: f = 2,9 Hz.

© WisMon
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Resonantie
Je moet kunnen onderzoeken of de aandrijffrequentie gelijk is aan de eigenfrequentie en of er
dus resonantie optreedt in een massa-veersysteem of een ander trillend systeem.
Voorbeeld
Een auto met aanhangwagen en lading van het vorige voorbeeld rijdt met een snelheid
van 90 kilometer per uur over een brug. Het wegdek van de brug is gemaakt van betonplaten die een lengte hebben van 10 m. De betonplaten sluiten niet goed aan waardoor
de aanhangwagen schokjes krijgt. Leg uit of de aanhangwagen hierdoor erg hard kan
gaan stuiteren en beredeneer of er een gevaarlijkere situatie kan ontstaan als de auto
sneller of langzamer gaat rijden.
Bij constante snelheid geven de betonplaten met vaste tussenpozen een kracht aan de
aanhangwagen. Door de vaste tussenpozen is deze kracht periodiek en is er sprake van
een aandrijffrequentie.
Wanneer de aandrijffrequentie gelijk is aan (of in de buurt van) de eigenfrequentie zal
er resonantie optreden. Hierdoor kan bij iedere schok de amplitude van de trilling van
aanhangwagen toenemen.
Om te onderzoeken of er daadwerkelijk maximale energieoverdracht is moet je de
aandrijffrequentie uitrekenen en vergelijken met de eigenfrequentie van de
aanhangwagen plus lading.
Het aantal schokjes dat de aanhanger per seconde krijgt wordt berekend door de
snelheid van de auto te delen door de lengte van de plaat (snelheid in m∙s-1):
f=

v 90 / 3, 6
=
= 2,5 Hz
l
10

Conclusie: Bij deze snelheid ligt de eigenfrequentie van de aanhangwagen plus lading
(2,9 Hz) hoger dan de berekende aandrijffrequentie. Bij deze snelheid treedt er dus geen
resonantie op en de situatie is niet gevaarlijk. Wanneer de auto sneller zal gaan rijden
zal de aandrijffrequentie meer in de buurt komen van de resonantiefrequentie van de
aanhangwagen waardoor de amplitude meer zal toenemen. Dan is er dus wel een gevaarlijke situatie.
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Voorbeeldopgaven – Pilot examen 2013-II – Opgaven 23 en 24 – 5 pt
We behandelen nu een gedeelte van een examenopgave. Deze opgave bekijkt het
basilair membraan wat in het slakkenhuis van het oor zit. In dit slakkenhuis zit een
vloeistof dat meetrilt met het geluid. Op het basilair membraan bevinden zich kleine
massa-veersystemen met een eigenfrequentie die mee resoneren met het geluid.
In de figuur hieronder is het basilaire membraan uitgerold weergegeven.

© WisMon
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Voorbeeldopgaven – Pilot examen 2013-II – Opgaven 23 en 24 – 5 pt

Je moet dus de massa van het membraan bepalen op een afstand van 5 mm van het ovale
venster. Uit figuur 5 kan je aflezen dat bij een afstand 5mm de veerconstante 500 N∙m-1 is.
Hiervoor gebruik je de volgende formule: T = 2π

m
.
C

T kan je bepalen uit de eigenfrequentie van 3,0 kHz (frequentie in Hz) :
1
1
T= =
=
3,33 ⋅10−4 s .
3
f 3, 0 ⋅10
Om de massa te bepalen kan je de formule voor eigentrilling omschrijven:
m T
T2
(3,33 ⋅10−4 ) 2
=
→ m = C 2 → m = 500
= 1, 407 ⋅10−6 kg .
2
c 2π
4π
4π
Dus: m = 1,4∙10-6 kg.
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Voorbeeldopgaven – Pilot examen 2013-II – Opgaven 23 en 24 – 5 pt

De eigentrilling van een massa-veersysteem bereken je met : T = 2π

m
C

Uit figuur 5 zie je dat als de afstand met een factor twee toeneemt, de veerconstante met
een factor twee afneemt (ongeveer). Dit heeft als gevolg dat de trillingstijd met een factor
wortel twee toeneemt.
Uit figuur 3 blijkt dat als de afstand met een factor twee toeneemt, de frequentie met een
factor 4 afneemt. Dit betekent dat de trillingstijd met een factor 4 toeneemt.
Conclusie: enkel de afname van veerconstante is niet genoeg om de afname van de
trillingstijd te verklaren. De massa moet ook toenemen.
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