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1.1 Oorzaak en gevolg
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Zichtbaar en onzichtbaar
Net als de The Invisible Man van H.G. Wells zijn krachten onzichtbaar. Wel
zichtbaar zijn de sporen die ze achterlaten: vorm- en snelheidsveranderingen.
Denk aan voetafdrukken in de sneeuw of heen en weer zwiepende takken tijdens
een storm.
onzichtbare oorzaak
kracht

zichtbare gevolgen
vormverandering
plastische vervorming
elastische vervorming
snelheidsverandering versnelde beweging
vertraagde beweging

Krachtvoorstelling
The Invisible Man wordt zichtbaar als hij zijn kleren aantrekt.
Een kracht wordt zichtbaar als we er een pijl op plakken.
Pijl (vector)

→

Aangrijpingspunt
Richting
Grootte → Schaal kiezen → 1 𝑐𝑚 =
̂…𝑁

De newton N is de eenheid van kracht.
De volgende paragraaf volgt een definitie.
Krachten optellen
De nettokracht Fnetto op een voorwerp stellen we gelijk aan de som van alle krachten die op dat voorwerp
werken.
De richting van die krachten bepaalt of we direct kunnen gaan rekenen of eerst moeten tekenen.
Krachten met dezelfde richting

→

Rekenen

→ Fnetto = F1 + F2

(optellen)

Krachten met tegengestelde richting

→

Rekenen

→ Fnetto = F1 − F2

( aftrekken)

Krachten met verschillende richting

→

Tekenen

→ staart-staart- of kop-staartmethode

Demo’s: Pingpongbal die op de grond stuitert
Bal van klei of stopverf die op de grond ploft
Links:

youtube/the invisible man trailer
youtube/golfbal tegen stalen plaat
youtube/voetbal in gezicht

walter-fendt/krachten optellen
members home/paulwagemakers/krachten optellen
kpn/ouwerkerk/rivier oversteken
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1 Op een voorwerp werkt een kracht.
Noem de twee belangrijkste gevolgen die dit voor het voorwerp kan hebben.
2 Een voorwerp wordt vervormd, doordat er een kracht op werkt.
a. Wanneer noem je zo’n vervorming elastisch? Geef twee voorbeelden.
b. Wanneer noem je zo’n vervorming plastisch? Geef twee voorbeelden.
3 Bereken de grootte van de nettokracht op het blok en geef aan of hij naar links of naar rechts werkt.

4 Hieronder werken steeds twee krachten op een voorwerp.
a. Teken de nettokracht.
b. Bepaal de grootte van de nettokracht met behulp van een zelfgekozen krachtschaal.

15 N
A

E
100 N
20 N

400 N

B

D
0,50 N
C

5 Een schip wordt gesleept door twee
sleepboten die elk een kracht van 4000 N
uitoefenen.
Bepaal met de tekening hiernaast de
grootte van de kracht waarmee het
schip vooruit wordt getrokken.
Hint: kies een handige krachtschaal.

6 De auto van Dennis vliegt uit de bocht. Om hem
weer de weg op te trekken, spant hij een kabel
tussen zijn auto en een boom. Als hij de kabel met
een kracht van 600 N opzij trekt, komt de auto in
beweging.
Bepaal met de tekening hiernaast de grootte
van de kracht die Dennis en de boom samen op
de auto uitoefenen.
Hint: kies een handige krachtschaal.
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1.2 De zwaartekracht
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De natuurkunde heeft alle denkbare krachten teruggebracht tot vier fundamentele. Een van die vier is de
gravitatiekracht, belangrijkste oorzaak van de zwaartekracht.
Zwaartekracht Fz
De zwaartekracht Fz op een voorwerp stellen we gelijk aan de kracht waarmee
de aarde aan dat voorwerp trekt.
Hieronder gebruiken we hem om een eenheid van kracht af te spreken.
Newton N
De newton N stellen we gelijk aan de zwaartekracht op een massa van 100 g.
𝐷𝐸𝐹

𝑚 = 100 𝑔 ↔

𝐹𝑧 = 1 𝑁

(Definitie newton N)

Gewicht G
Het gewicht G van een voorwerp stellen we gelijk aan de kracht die dat voorwerp uitoefent:
óf op het vlak waarop het staat,
óf op het koord waaraan het hangt.
- Voor een voorwerp in rust geldt meestal: 𝐺 = 𝐹𝑧
- Massa en gewicht zijn verschillende grootheden met verschillende eenheden: m(kg) en G(N)
Zwaartepunt Z
Het zwaartepunt Z van een voorwerp stellen we
gelijk aan het schijnbare aangrijpingspunt van de
zwaartekracht.

Daarom vind je het zwaartepunt Z van een voorwerp:
- altijd:
in het massamiddelpunt,
- als het homogeen is:
in het meetkundig middelpunt,
- als het in rust is:
óf boven het steunvlak of steunpunt S,
óf onder het ophangpunt O
(dan heffen Fz en Fv elkaar volledig op).

De stabiliteit van een voorwerp verbeter je door:
- het steunvlak te vergroten,
- het zwaartepunt te verlagen.

Demo’s: Newton’s apple (Definitie newton N)
Koorddansende appel
Bezem en de ‘Magic hands’
Links: newscientist/newtons apple the real story
design-simulation/van kg naar N
youtube/fosburyflop

Veerunster ijken met 100 gram
Vogel die vliegt zonder te vliegen
Karton ‘Australië’
wikipedia/wiki/Man on Wire
youtube/Nik Wallenda tightrope walk Niagara Falls
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1 Als de slager je 1 ons ham overhandigt, gaat er een kracht van 1 N op je hand werken.
Leg dit uit.
2 Omdat de newton best een lastige eenheid is, roepen we het dierenrijk nogal eens te hulp als we een
kracht willen omschrijven.
Geef enkele voorbeelden.
3 Hoe groot is de zwaartekracht op:
a. Een zak snoep van 450 gram?
b. Een grindtegel van 12,5 kg?
c. Een zware vrachtwagen van 40 ton?
4 Meestal zijn de zwaartekracht op en het gewicht van een voorwerp gelijk.
Geef een situatie waarbij dat niet het geval is.
5 Op Mars is de zwaartekracht ongeveer 2,5 keer zo klein als op aarde. Een robotwagentje dat daar
bodemonderzoek deed, had op aarde een massa van 11 kg.
a. Wat was het gewicht van het wagentje op aarde?
b. Wat was de massa op Mars?
c. Wat was het gewicht op Mars?
6 a. Wat bedoelt men met het zwaartepunt van een voorwerp?
b. Hoe kun je het zwaartepunt van een regelmatig homogeen voorwerp
bepalen?

7 De eenvoudige wijnfleshouder hiernaast bestaat uit een schuin
afgezaagd plankje met een gat erin.
a. Welke drie punten op de fles zouden wel eens het zwaartepunt
kunnen zijn en waarom denk je dat?
b. Welk van de drie is het zwaartepunt en hoe controleer je dat?

8 Op welke twee manieren kun je het zwaartepunt van een onregelmatig voorwerp bepalen?
9 a. Op welke twee manieren kun je de stabiliteit van een voorwerp vergroten?
b. Hoe passen vechtsporters deze twee manieren toe?
10 Teken naast elkaar drie pakken melk: een leeg pak (A), een halfvol pak (B) en een vol pak (C).
a. Geef het zwaartepunt van elk pak in de tekening aan.
b. Welk pak is het stabielst en waarom?
c. Welk pak is het minst stabiel en waarom?

11 Drie homogene blokken A, B en C zijn op een schuine helling
geplaatst.
Gebruik de tekening hiernaast om te laten zien, welke blokken
er zullen gaan kantelen en welke niet.

12 Waarom krullen hoogspringers en polsstokhoogspringers tijdens de sprong hun lichaam als een
‘omgekeerde U’ om de lat?
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In paragraaf 1.1 koppelden we onzichtbare krachten aan zichtbare
vorm- en snelheidsveranderingen.
Hier kijken we naar elastische vormveranderingen.
Het volgende hoofdstuk naar snelheidsveranderingen.
Elastische vormveranderingen kunnen we gebruiken om:
- Krachten (klappen) op te vangen. Denk aan de veer.
- Krachten te meten. Denk aan de veerunster.
Wet van Hooke
Bij practicum 1.3 onderzoeken we het verband tussen de kracht F op
en de uitrekking u van een veer. Zie de opstelling hiernaast.
We vinden dan meetresultaten als hieronder.
F(N)

u(cm)

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

phet.colorado.edu/veer

F N
( )
u cm
--0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Op grond hiervan stellen we vast dat:
De F(u) – grafiek is een rechte lijn door de oorsprong
Als F 2 keer zo groot wordt, dan wordt u ook 2 keer zo groot
𝐹
III De verhouding tussen F en u is constant:
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
𝑢
I
II

En zeggen dan samenvattend:

F is rechtevenredig met u

(Wet van Hooke) (WW 5)

Rechtevenredigheid helpt ons bij het vinden van natuurwetten (m.b.v. I) en die vervolgens in formules uit
te drukken (m.b.v. III).
Testen is pesten
Constant of niet, de F/u-verhouding is een maat voor een
bijvoorbeeld in de bouw belangrijke voorwerpseigenschap,
de stugheid.
Omdat de stugheid bij veren constant is, noemen we hem daar
de veerconstante C:
𝐶≝

𝐹
𝑢

(Definitie veerconstante C)

𝐹
𝑁
=
𝑢
𝑐𝑚
De veerconstante C van een veer stellen we gelijk aan de kracht F die je nodig hebt om die veer een
afgesproken uitrekking u (1 cm) te geven.
𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝐶 = 𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛

Practicum 1.3
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1 De kracht (F) en de uitrekking (u) van een veer zijn rechtevenredig met elkaar.
Welke drie uitspraken kun je over F en u doen?
2 Noem drie voorbeelden van telkens twee grootheden die rechtevenredig met elkaar zijn.
3 Een veer rekt 4 cm uit als je er een kracht van 5 N op uitoefent.
a. Hoe groot is de veerconstante van deze veer?
b. Hoeveel rekt deze veer uit als je er een kracht van 8,5 N op uitoefent?
4 Koen en Dennis testen hun spierkracht met een expander. Ze rekken hem beiden zover uit dat hun armen
volledig gestrekt zijn. Koen heeft daar meer kracht voor nodig dan Dennis.
Verklaar dit.
5 Een veer met een veerconstante van 0,4 N/cm is 12 cm lang als er niets aan hangt.
Bereken de lengte van deze veer als je er een kracht van 2,5 N op uitoefent.
6 Barry heeft twee dezelfde veren en een gewichtje van 500 g. Als hij het gewichtje aan een veer hangt, rekt
die veer 3,0 cm uit.
a. Barry hangt de twee veren naast elkaar en bevestigt het gewichtje aan beide veren.
Hoeveel rekt elke veer uit?
b. Barry hangt de twee veren onder elkaar en bevestigt het gewichtje aan de onderste veer.
Hoeveel rekt elke veer nu uit?
7 Als je een blokje van 50 g aan een veer hangt, rekt hij 8 cm uit. Vince rekt de veer 20 cm uit.
Bereken met welke kracht hij aan de veer moet trekken.
8 Veer A heeft een veerconstante van 0,16 N/cm, veer B van 12 N/m.
Welke veer is het stugst en waarom?
9 Een veer met een veerconstante van 2,5 N/cm wordt 35 cm lang als er met een kracht van 15 N aan
getrokken wordt.
Bereken hoelang hij was toen er nog niet aan getrokken werd.
10 Donna meet het verband tussen de kracht op
en de uitrekking van een veer. Haar metingen
vind je in de tabel hieronder.
F(N)
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

u(cm)
0
3,0
5,4
7,2
10,8
12,6
15,0

a. Teken hiernaast de grafiek van haar
metingen.
Lees WW 4 Tabellen en grafieken.
b. Bepaal de veerconstante met behulp van
de ‘gemiddelde lijn’.

7

1.4 De hefboom
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Een kleine kracht kan op drie manieren winnen
van een grote kracht:
- met een hellend vlak
- met een katrol
- met een hefboom (zolang de kleine kracht maar
aan het langste eind trekt)
Hieronder bespreken we de hefboom.

Archimedes:
‘Geef mij een punt en ik zal de aarde bewegen!’

Hefboomwet met krachten
𝐹1 ∙ 𝑑1 = 𝐹2 ∙ 𝑑2
Bij een hefboom zie je altijd:
Een draaipunt P
waar de hefboom om draait.
Twee krachten F1 en F2
die de hefboom in tegengestelde richting
willen laten draaien.
Twee armen d1 en d2
tussen de twee krachten en het draaipunt.
Hefboomwet met gewichtjes

𝑛1 ∙ 𝑑1 = 𝑛2 ∙ 𝑑2

n (number) = aantal gewichtjes
d (distance) = lengte van de arm

Hefboomwet met massa’s
𝑚 ∙ 𝑑1 = 𝑚 ∙ 𝑑2
m (mass) = massa
d (distance) = lengte van de arm

Hefbomen
Enkele: Breekijzer, flesopener, deurklink, fietsstuur,
kruiwagen, ophaalbrug, je arm, je been,
je tegenstander bij vechtsporten (werptechnieken).
Dubbele: Scharen en tangen, wasknijper, je armen,
je benen bij vechtsporten (klemtechnieken).
schooltv.nl/hefbomen01
schooltv.nl/hefbomen02

haycap.nl/hefboom
phet.colorado.edu/hefboom
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1 a. Noem drie voorbeelden van een enkele hefboom.
b. Noem drie voorbeelden van een dubbele hefboom.
2 a. Noem twee vechtsporten waarbij veel hefboomtechnieken worden toegepast.
b. Noem twee van deze hefboomtechnieken en vertel erbij waar het draaipunt zich bevindt.
3 In de speeltuin zitten Lincy en Donna op de wip. Lincy weegt 36 kg en zit 3,1 m van het draaipunt.
a. Bereken waar Donna met haar 42 kg zit.
Vince wipt met Barry. Vince zit op 2,4 m van het draaipunt en Barry op 2,8 m.
b. Bereken hoeveel kg Vince weegt, als de massa van Barry 38 kg is.
4 De mobile hieronder is keurig in evenwicht. De massa van de stokjes en de draden is te verwaarlozen. De
massa van de maan is 12 g.
a. Bereken de massa van de aarde.
b. Bereken de massa van de zon.

5 Koen experimenteert met een hefboom met draaipunt P. Hij gebruikt daarbij een doos met gewichtjes van
50 g. In de situatie hieronder is er duidelijk nog geen evenwicht.
a. Bereken hoeveel gewichtjes Koen bij het vraagteken moet ophangen om de hefboom wel in
evenwicht te krijgen.
b. Hoeveel gram is dat?

6 Barry wil met een van de tangen hieronder een stuk ijzerdraad doorknippen. De belangrijkste afstanden
zijn in cm aangegeven. De maximale kracht F die hij op de handvatten kan uitoefenen is 300 N.
Bereken hoeveel kracht elke tang maximaal op beide kanten van de draad kan uitoefenen.

7 Hiernaast wordt een spijker met een klauwhamer uit een plank getrokken.
De spierkracht op de hamer is 50 N. Het draaipunt van de hamer ligt bij D.
Bereken de kracht die de spijker op de hamer uitoefent.
Lees verder →
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8 Hiernaast probeert Dennis een kast op te tillen. Als hij er
een stok onder steekt, heeft hij een kracht van 160 N
nodig om hem aan een kant op te tillen.
a. Bereken de kracht die de kast dan op de stok
uitoefent.
Hint: Ga na, waar het draaipunt van de stok zit.
b. Hoeveel kg weegt de kast?

9 Hiernaast houdt Vince een kogel van 12 kg vast.
a. Bereken de kracht die zijn biceps op zijn onderarm
uitoefent.
Hint: Ga na, waar het draaipunt van de onderarm zit.
Barry heeft dezelfde lichaamsbouw als Vince, maar de
aanhechting van zijn pees ligt op 2,5 cm van zijn elleboog.
b. Leg uit, wie het makkelijkst met zware gewichten kan
trainen.

10 De plank hiernaast steekt 1,9 m over de kaderand uit.
De massa van de plank is 3,0 kg en de lengte 5,0 m.
De kat heeft een massa van 1,5 kg en loopt over de
plank naar rechts.
Bereken hoever de kat over de plank naar rechts kan
lopen voordat deze begint te kantelen.
Hint: Geef de twee hefboomkrachten die op de plank
werken in de tekening aan.

11 Hiernaast is een plank met één spijker vast getimmerd
op een kist. Om hem los te maken, kun je hem omhoog
trekken of omlaag duwen.
Leg uit, welke methode het minste kracht kost.
Let op: het gewicht van de plank speelt geen rol
van betekenis.

12 Hiernaast zitten Barry en zijn zus Donna (30 kg)
met hun vader (70 kg) op een wip. Hun afstanden
tot het draaipunt van de wip zijn aangegeven.
Bereken de massa van Barry.

13 Hiernaast kunnen twee muntstukken van elk 6 g juist
verhinderen, dat een liniaal kantelt.
Bereken de massa van de liniaal.
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