2.0 Beweging
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

www.natuurkundecompact.nl

Sporen
Eenparig
Vertraagd en versneld
Aflezen en bepalen
Kracht en beweging

Beweging bevriezen en ontdooien
wikimedia/phenakistoscope
youtube/hugo trailer
lesarchivesbleues.wordpress/le premier film
de lhistoire du cinema la sortie de lusine
Versnellen, remmen en stoppen

1

2.1 Sporen

www.natuurkundecompact.nl

De oude Grieken zeiden: 'Panta rhei' (‘alles stroomt’ of ‘alles beweegt’).
Wij weten dat alles zo’n 13,8 miljard jaar geleden met een gigantische
oerknal in beweging kwam.

Hans en Grietje
Het lastige van beweging is dat het zo gauw voorbij is.
Van Hans en Grietje weten we echter dat bewegende voorwerpen
sporen kunnen achterlaten.

Als we een beweging willen bestuderen, moeten we er voor zorgen
dat hij een spoor achterlaat. Dat spoor stelt ons in staat de
beweging te vangen in een web van getallen (tabellen), tekeningen
(grafieken) en vergelijkingen (formules).
Zie het schema hiernaast en WW 1.
1e Spoor: de stroboscopische foto
Demo stroboscoop:
Draaiende motor of propeller stilzetten.
Dit spoor bestaat uit een serie lichtafdrukken die het bewegende voorwerp
achterlaat op de gevoelige plaat (chip) van een fotocamera.
Het voorwerp beweegt daartoe tegen een donkere achtergrond in een donkere kamer
waarin een stroboscoop en een fotocamera zijn opgesteld.
- De stroboscoop vuurt met een constante frequentie flitsen op het voorwerp af.
Als we de frequentie van de scoop instellen op f = 100 Hz,
dan is de tijd tussen twee flitsen gelijk aan T = 1/f = 1/100 = 0,01 s.
- De fotocamera vangt de door het voorwerp teruggekaatste flitsen op.
De sluiter van de camera staat gedurende de hele beweging open.
Stroboscopische foto aflezen
Start
( t = 0; s = 0)
Kies de eerste lichtafdruk als oorsprong.
Tijd t
(vanaf t = 0)
Elke volgende afdruk is T seconden later gemaakt.
Afstand s (vanaf s = 0)
Elke afstand is de afstand tot de oorsprong.
Vergeet de schaalfactor niet.

Hoe zou je de schaalfactor van de foto hiernaast kunnen bepalen?
stroboscopische foto
vrije val
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1. a. Wat is een stroboscoop?
b. Wat heb je allemaal nodig om een stroboscopische foto te maken?
2. a. Waarom moet een stroboscopische foto in een donkere kamer gemaakt worden?
b. Waarom moet het bewegende voorwerp voor een donkere wand geplaatst worden?
3. Voor een botsproef wordt een dummy zonder veiligheidsgordel in een auto gezet. Vervolgens laat men
de auto met een flinke snelheid tegen een betonblok rijden.
De figuur hieronder is ontstaan door een aantal filmbeelden van de botsing over elkaar heen te leggen.
De schaal van de figuur is 1 : 30.
a. Bepaal de afstand die de pop in 0,10 s aflegt.
b. Vang de beweging eerst in een s(t)-tabel en
dan in een s(t)-diagram (s = afstand; t = tijd).

t(s)
0

s(m)
0

4. Hieronder zie je een stroboscopische foto van de vrije val van een minibasketbal. De tijd tussen twee
flitsen is steeds 0,045 s. Op de foto is de werkelijk afgelegde afstand steeds in cm aangegeven.
a. Vang de beweging eerst in een s(t)-tabel en dan in een s(t)-diagram.
b. Bepaal de afstand die het balletje in 0,45 s aflegt.
c. Bepaal de afstand die het balletje in 0,25 s aflegt.
d. Bepaal hoelang het balletje doet over 75 cm.

t(s)
0

s(m)
0
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Definitie van de (gemiddelde) snelheid v
De (gemiddelde) snelheid v van een voorwerp stellen we gelijk aan de afstand s die dat voorwerp aflegt in
een afgesproken tijd t (1 seconde).
𝑠
𝑣 =
𝑡
𝐷𝐸𝐹

met

𝑠(𝑚 )
𝑡 (𝑠)
𝑣 (𝑚/𝑠)

Eenparige beweging
Als een voorwerp zich met een constante snelheid (v = constant) verplaatst, dan voert het een eenparige
beweging uit.

phet.colorado.edu/moving-man
Eenheden omrekenen
1 km = 1000 m

of

1m

1 min = 60 s
1h
= 60 min
1h
= 3600 s

of
of
of

1s
= 1/60 min
1 min = 1/60 h
1s
= 1/3600 h

1 m/s

of

1 km/h = 1/3,6 m/s

= 3,6 km/h

= 1/1000 km

→

Practicum 2.2
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1. Een sprinter loopt de 100 m in 10 s.
a. Bereken zijn snelheid in m/s en in km/h.
Een Jumbo vliegt in 11 uur van Amsterdam naar Bangkok (8500 km).
b. Bereken zijn gemiddelde snelheid in km/h en in m/s.
2. Bij het serveren haalt toptennisser Roger Federer een balsnelheid van 180 km/h.
De bal legt een afstand van 20 m af voordat hij de grond raakt.
Bereken hoelang de bal over die 20 m doet.
3. Op zijn fiets legt Koen 500 m af in 1 minuut en 20 seconden.
a. Bereken zijn snelheid in km/h.
Barry schaatst 1 uur en 45 minuten met een gemiddelde snelheid van 5 m/s.
b. Bereken hoeveel km hij in die tijd aflegt.
Een racewagen draait een ronde van 6 km met een gemiddelde van 200 km/h.
c. Bereken hoeveel minuten en seconden hij over die ronde doet.
4. In figuur 1 zie je een stroboscopische opname van een vallende bal.
De tijd tussen twee flitsen is steeds 0,10 s.
a. Bepaal eerst de schaal van de foto.
b. Bepaal daarna de werkelijke diameter van de bal.
c. Bepaal de gemiddelde snelheid van het balletje tussen de eerste en de laatste flits.

Figuur 1

5. Een deelnemer aan een halve triatlon legt de 1,9 km zwemmen af in drie kwartier, de 90 km
fietsen in 2,5 uur en de 21 km hardlopen in 1,6 uur.
a. Bereken de gemiddelde snelheid over elk onderdeel apart in km/h.
b. Bereken de gemiddelde snelheid over de halve triatlon in km/h.
6. Donna overbrugt de afstand van 45 km naar haar werk op een dag met 65 km/h.
Een andere dag doet ze dit met 85 km/h.
Bereken hoeveel minuten en seconden ze wint als ze 20 km/h harder rijdt.
7. In figuur 2 is de val van een voetbal met een diameter van 28 cm m.b.v. een stroboscoop
vastgelegd. De tijd tussen de flitsen is steeds 0,15 s.
a. Bepaal de schaal van de figuur.
b. Bepaal de gemiddelde snelheid van de bal tijdens de gehele opname in m/s.
8. Lincy nadert een stoplicht met 40 km/h. Als ze er nog 300 m vanaf is, springt het op groen.
a. Hoeveel seconden moet het licht groen blijven, wil ze het nog halen.
Helaas springt het stoplicht na 15 seconden alweer op rood.
b. Hoeveel km/h had ze minstens moeten rijden, om het stoplicht wel te halen?
9. Bij een trajectcontrole worden de passeertijden aan het begin en aan het eind van een stuk
snelweg geregistreerd. Als de afstand bekend is, kan men zo de gemiddelde snelheid over dat
stuk weg controleren..
Bij Amsterdam is over een traject van 6,0 km een maximumsnelheid van 80 km/h
toegestaan.
a. Bereken de tijd die een auto minstens over het traject moet doen in minuten en
seconden.
Een automobilist rijdt de eerste 2,0 km van het traject per ongeluk gemiddeld 100 km/h.
b. Bereken met welke gemiddelde snelheid hij over het tweede deel van het traject
maximaal mag rijden als hij geen bekeuring wil hebben.

Figuur 2
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Drie soorten beweging
- Eenparig: de snelheid v is constant
- Versneld: de snelheid v neemt toe
- Vertraagd: de snelheid v neemt af

phet.colorado.edu/moving-man

2e Spoor: de tikkerstrook

Dit spoor bestaat uit een serie inktafdrukken die het bewegende voorwerp achterlaat
op een papierstrook.
Deze papierstrook wordt daartoe eerst onder een tijdtikker doorgevoerd en vervolgens aan
het voorwerp bevestigd.
- De tijdtikker zet met een constante frequentie stippen op de papierstrook.
Omdat de frequentie van de tikker gelijk is aan die van de netspanning f = 50 Hz,
is de tijd tussen twee tikken gelijk aan T = 1/f = 1/50 = 0,02 s.

Start
( t = 0; s = 0)
Tijd t
(vanaf t = 0)
Afstand s (vanaf s = 0)

Tikkerstrook aflezen
Kies de eerste lichtafdruk als oorsprong.
Elke volgende stip is T seconden later gezet.
Elke afstand is de afstand tot de oorsprong.
Hier heb je geen schaalfactor.
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1. Hieronder zie je vier bewegingsdiagrammen.
Welk(e) diagram(men) stelt (stellen) een eenparige beweging voor?

2. Donna fietst met constante snelheid langs Barry die op haar staat te wachten. Even nadat Donna hem
gepasseerd is, springt Barry op zijn fiets en haalt haar weer in.
Welk van de vier figuren hieronder is het juiste s(t)-diagram van Donna en Barry?

3. Hiernaast zie je het bewegingsdiagram van Koen die een
stukje fietst. Onderweg moet hij voor een stoplicht stoppen.
a. Tussen welke tijdstippen staat hij stil?
b. Tussen welke tijdstippen beweegt hij eenparig?
c. Tussen welke tijdstippen beweegt hij versneld?
d. Tussen welke tijdstippen beweegt hij vertraagd?
e. Hoeveel meter heeft hij na 75 s afgelegd/
f. Hoeveel meter legt hij in totaal af?

4. Hieronder zie je een tikkerstrook (tikkertijd T = 0,02 s) van een wagentje waarvan de motor uitviel
waardoor het tot stilstand kwam. De tikkerstrook is op ware grootte afgebeeld.

a. Tot welke tik voerde het wagentje een
eenparige beweging uit en hoe zie je dat?
b. Bepaal de snelheid tijdens deze eenparige
beweging in m/s.
c. Welke beweging volgde op de eenparige
beweging en hoe zie je
dat?
d. Bepaal de gemiddelde
t(s)
s(m)
snelheid over het hele
traject in m/s.
e. Vang de beweging:
- in een s(t)-tabel
- in een s(t)-diagram.
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v(t)-diagram
Het v(t)-diagram stelt je in staat om op elk tijdstip t:
- de snelheid v van een voorwerp af te lezen,
- de afstand s die een voorwerp afgelegd heeft te bepalen.
Het eerste spreekt voor zich, het tweede laten we hieronder zien.
𝑠 =𝑣⋅𝑡
𝑠 = 𝑣 ⋅ 𝑡 = 𝑙 ⋅ 𝑏 = 𝑜𝑝𝑝 𝑣(𝑡)
𝑠 = 𝑜𝑝𝑝 𝑣(𝑡)
Conclusie: De afstand s die een voorwerp op tijdstip t heeft afgelegd is gelijk aan het oppervlak onder de
grafieklijn van het v(t)-diagram.
Let op:
Als dit oppervlak geen regelmatige vorm heeft, kun je het opknippen in of afschatten naar een
aantal oppervlakken die dat wel hebben.
𝑜𝑝𝑝𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡ℎ𝑜𝑒𝑘 = 𝑙 ∙ 𝑏
𝑜𝑝𝑝𝑑𝑟𝑖𝑒ℎ𝑜𝑒𝑘

=

1
∙
2

ℎ∙𝑏

v(t)-diagram noodstop
- Stopafstand
- Reactieafstand
- Remafstand

sstop
sreactie
srem

afstand tussen waarnemen en stoppen
afstand tussen waarnemen en start remmen
afstand tussen start remmen en stoppen
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 + 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
↓
↓
𝑠𝑠𝑡𝑜𝑝 =
𝑠𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒
+
𝑠𝑟𝑒𝑚
↓
↓
𝑒𝑒𝑛𝑝 𝑏𝑒𝑤
𝑣𝑒𝑟𝑡𝑟 𝑏𝑒𝑤
↓
𝑠𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 = 𝑣 ∙ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒

Het streven naar een veilige stopafstand heeft geleid tot een aantal verkeersregels:

sstop ↓

sreactie ↓
srem ↓

snelheid ↓

→ max. snelheid

reactietijd ↓

→ geen alcohol/drugs/medicijnen; op tijd rusten

snelheid ↓

→ max. snelheid

massa ↓

→ max. belading

remkracht ↑!

→ goede remmen/banden; goede grip op wegdek

Practicum 2.4
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1. Hiernaast zie je 30 seconden van een v(t)-diagram.
a. Bereken de afstand die in deze 30 seconden afgelegd
wordt.
b. Bereken de gemiddelde snelheid over die 30 seconden.
2. Een auto moet stoppen voor een plotseling overstekend kind.
a. Wat versta je onder de reactieafstand.
b. Noem twee maatregelen die ervoor zorgen, dat
de reactieafstand redelijk blijft.
3. Een auto komt met piepende remmen tot stilstand.
a. Wat versta je onder de remafstand.
b. Noem drie maatregelen die ervoor zorgen, dat deze
remafstand redelijk blijft.
4. Een dronken supporter rijdt met 90 km/h naar huis.
Door de grote hoeveelheid drank is zijn reactietijd
opgelopen tot maar liefst 1,8 s.
Hiernaast vind je het remweg(beginsnelheid)-diagram
van zijn auto.
a. Met welke stopafstand moet je bij de dronken
supporter rekening houden?
b. Noem twee dingen die de supporter kan doen,
om deze stopafstand kleiner te maken.
5. Een lesauto scheurt met 108 km/h door de bebouwde
kom. Als ook nog een rood stoplicht genegeerd wordt,
brult de rijinstructeur ‘stop’ waarop de auto 50 m
verder tot stilstand komt.
De remsporen van de auto zijn 32 m lang.
Bereken de reactietijd van de doorgedraaide
leerling die achter het stuur zat.
6. Een auto nadert met constante snelheid een stoplicht. Op een gegeven moment (A) begint hij te remmen
en komt hij tot stilstand. Hieronder links vind je het s(t)-diagram van de auto.
a. Bepaal uit deze figuur de constante snelheid.
b. Bepaal uit deze figuur de remweg.
c. Teken op het grafiekpapier ernaast het v(t)-diagram dat bij dit s(t)-diagram hoort.
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Terugblik
Onzichtbare krachten hebben zichtbare gevolgen (paragraaf 1.1).
onzichtbare oorzaak
kracht

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

Het verband tussen kracht en vormverandering bespraken we eerder (paragraaf 1.3).
Het verband tussen kracht en snelheidsverandering bespreken we hieronder.
Twee soorten krachten, drie soorten beweging

Als je uitgaat van twee soorten krachten,
Fvoor
Ftegen
eventueel samengevoegd tot één nettokracht (paragraaf 1.1),
Fnetto = Fvoor ̶ Ftegen
vind je drie soorten beweging,
Fvoor > Ftegen
Fnetto > 0
Versnelde beweging
Fvoor = Ftegen
Fnetto = 0
Eenparige beweging (inclusief rust)
Fvoor < Ftegen
Fnetto < 0
Vertraagde beweging
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1. Wat kun je zeggen over je zeggen over Fvoor en Ftegen bij:
a. een fietser die met de wind in de rug met een constante snelheid van 30 km/h over het fietspad raast?
b. een scooter die op een windstille dag in een constant tempo van 10 km/h een berg oprijdt?
c. een ruimtecapsule die met een constante snelheid om de aarde draait?
2. a. Welke kant schiet je op als de trein waarin je zit plotseling remt?
b. Hoe komt dit?
3. Koen heeft een wagentje op een luchtkussenbaan gezet.
Nadat hij het wagentje een duw heeft gegeven, beweegt het met een constante snelheid over de baan.
Welke van de onderstaande uitspraken A, B of C, is juist?
A. De snelheid is constant, omdat de wrijvingskracht op het wagentje gelijk is aan nul.
B. De snelheid is constant, omdat de kracht die Koen op het wagentje uitoefende, een constant aantal
newton groter was dan de wrijvingskracht.
C. De snelheid is constant, omdat de wrijvingskracht op het wagentje gelijk is aan de kracht die Koen
op het wagentje uitoefende.
4. Barry trekt een slee met een massa van 12,5 kg met een constante
snelheid vooruit. De horizontale trekkracht die hij uitoefent is
gelijk aan 4,0 N.
Hoe groot is de wrijvingskracht die de slee dan ondervindt?
Kies uit A, B, C en D.
A. 0 N
B. groter dan 0 N, maar kleiner dan 4,0 N
C. 4,0 N
D. groter dan 4,0 N
5. Een fietser rijdt met een constante snelheid over een weg.
De rolwrijving Frol die zijn fiets ondervindt is gelijk aan 20 N.
De luchtwrijving Flucht hangt af van zijn snelheid v zoals je in
de grafiek hiernaast kunt zien.
Bepaal zijn snelheid als hij zijn voorwaarts gerichte
trapkracht gelijk is aan 60 N.

6. Teken in de figuur rechtsonder de krachten op elk voorwerp.
Kies uit: zwaartekracht (Fz), veerkracht (Fv), wrijvingskracht (Fw), spierkracht (Fspier), magneetkracht
(Fmgn), opwaartse kracht (Fopw).
Let op het aangrijpingspunt, de grootte en de richting. En vergeet ook de naam niet.
A. blok is in rust
B. blok is in rust
C. blok beweegt steeds
sneller naar rechts
D. spijker valt steeds sneller
E. pingpongbal stijgt steeds
sneller naar boven
F. voetbal valt steeds sneller
naar beneden
G. parachute en parachutist
dalen met constante
snelheid
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