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I Samenvatting. 

Wanneer we de hedendaagse natuurkunde-leerboeken induiken, zullen we zien 

dat de kinematika er wat betreft demonstratieproeven slecht vanaf komt. In 

7) wordt een experimentele methode gevolgd. 

Na verschillende meetmethoden vergeleken te hebben, hebben we voor twee meet

methoden gekozen en de daarbij behorende teksten met suggesties voor de le

raar geschreven. 

Om iets over deze lesmethode te kunnen zeggen, is de nieuwe stof op een mid

delbare schoól uitgeprobeerd. Aan de hand van een door ons opgesteld schrif

telijk werk en een proefwerk volgens de klassieke methode, hebben we een 

statistische vergelijking gemaakt tussen de leerlingen. Hierdoor kregen we 

een indruk van deze nieuwe methode. 

Aan het eind van de test is er onder de leerlingen een enquete gehouden over 

de inhoud en de presentatie van de stof. 
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II Afstudeeropdracht. 

In veel leerboeken en bij vele leraren wordt de mechanika stiefmoederlijk 

bedeeld met proeven. Waarschijnlijk is dit enerzijds nog een erfenis uit de 

tijd dat de mechanika een eigen axiomatisch mathematisch leven leidde. Ander

zijds is het te verklaren uit het feit dat de moeilijk te elimineren wrij

ving vele eenvoudige zaken vertroebelt en uit de moeilijkheid kleine tijds

intervallen met een redelijke nauwkeurigheid te meten. 

Deze laatste twee bezwaren zijn bij de moderne schoolapparatuur te onder

vangen. Helaas hebben de leerboekschrijvers het gebruik van deze apparatuur 

nog niet in hun tekst opgenomen. Het ontbreekt vele leraren aan tijd zelf 

te zoeken naar het beste didaktische gebruik van deze toestellen. 

De opdracht luidt nu: 

I. Het vergelijken van enige nieuwe toestellen voor het experimenteel 

invoeren van gemiddelde en momentane snelheid en versnelling. 

2. Het experimenteel afleiden (c.q. verifiëren) van de formules voor 

eenparige en eenparig versnelde rechtlijnige bewegingen. 

3. Het experimenteel afleiden (c.q. verifiëren) van F=m.a. 

In deze vergelijkingen dient zowel de didaktische doorzichtelijkheid als 

reproduceerbaarheid van de uitkomsten der metingen te worden betrokken. 

4. Een bijbehorende tekst schrijven voor de leerlingen waarop Z1J, na 

het (zien) doen van de proeven, thuis terug kunnen vallen. 

5. Het schrijven van een handleiding voor de leraren waardoor zij, in 

de vorm van besparing van tijd en frustratie, kunnen profiteren van 

wat door mij met schade en schande geleerd is. 
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III Enkele meetmethoden. 

In de mechanika is het de bedoeling om van elke beweging een beschrijving te 

geven. We kennen de beweging van een puntmassa P pas als we op élk tijdstip t 

de plàats st van P kennen. 

In de praktijk moeten we er genoegen mee nemen om op een, liefst groot, aan

tal bekende tijdstippen de plaats van zo'n bewegende pm te meten. Dit kan 

o.m. als volgt gebeuren 5): 

1. We laten de beweging telkens opnieuw beginnen en we meten óf de plaats, 

waar de pm op een bepaald tijdstip passeert, óf het tijdstip, waarop 

de pm een bepaalde plaats passeert. 

2. We maken met bepaalde tussenpozen telkens een momentopname van de 

bewegende pm, m.a.w. we filmen de beweging. 

3. We gebruiken in een verduisterd lokaal een gewone kamera, waarvan 

de lens open blijft. Dan kunnen we óf de bewegende pm met konstante 

tussenpozen belichten, óf de pm voortdurend belichten en voor de lens 

een schijf met een opening laten draaien, zodat alleen bij het pas

seren van de opening licht op de lens valt. 

ad 1.: Een eerste vereiste is natuurlijk hierbij dat de beweging reprodu

ceerbaar is. Enkele geschikte toestellen hiervoor zijn o.a. de mono

rail en de luchtkussen-rijbaan (zie Hfst. IV). De opstelling voor 

beide toestellen is in principe hetzelfde. Alleen is de monorail wat 

betreft de aanschaf goedkoper dan de luchtkussen-rijbaan, vanwege 

het niet nodig hebben van een stofzuiger. De monorail heeft daaren

tegen het nadeel dat we om precies een eenparige beweging te krijgen, 

de rail een hellingshoek moeten geven om de wrijving te kompenseren. 

Alhoewel, dit nadeel is nu ook weer niet zo groot omdat de leerlingen 

toch wel volgens ervaring in zullen zien dat de wrijving een rol 

speelt. Dit ondanks het feit dat ze in de natuurkunde het begrip 

wrijving nog niet gehad hebben. 

Voor het meten van het tijdstip, waarop de pm een bepaalde plaats 

passeert, kunnen we gebruik maken van b.v. kontaktplaatjes, magne

tische kontakten of lichtdiodes in samenwerking met een klok (digi

taal of elektrisch). Deze klok moet wel op een 0.01 sekonde nauw

keurig af te lezen zijn. De kosten voor de komplete opstelling (zie 

Hfst. IV) van de luchtkussen-rijbaan zijn ongeveer /1200,= (inklu

sief de stofzuiger). Deze prijs is berekend voor een opstelling met 

een digitale klok, met een elektrische klok komt er nog een /400,= 

bij. 
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Daar deze opstelling op de T.H. aanwezig is, hebben we aan de hand 

hiervan de tekst voor de verschillende paragrafen geschreven en me

tingen mee gedaan (zie Hfst. IV). 

ad 2.: De eenvoudigste en goedkoopste meetmethode is die waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de zgn. tijdtikker 7). Bij een tijdtikker tikt de 

vibrator op een schijfje karbonpapier waar een strook papier, die 

vastzit aan de pm, onderdoor getrokken wordt. Op deze strook komen 

dus in de frekwentie van de vibrator, die bekend is, stippen te 

staan. Door tellen en opmeten kan nu de plaatsfunktie van de bewe

ging worden vastgelegd. Voor minder dan /100,= kan deze tijdtikker 

en papier gekocht worden. Ook hier geldt weer het nadeel dat we om 

een eenparige beweging te krijgen de tafel, waarop geëxperimenteerd 

wordt, moeten laten afhellen. 

Deze tijdtikker is in kombinatie met de luchtkussen-rijbaan uitge

probeerd, door de strook papier aan de slede vast te maken. Er bleek 

nu dat de slede halverwege de rijbaan reeds stilstond. Dit is vrij 

eenvoudig te verklaren, want wat gebeurt er namelijk. Telkens als 

de vibrator een puntje zet, wordt de strook papier een fraktie van 

een sekonde vastgehouden. M.a.w. we hebben een extra wrijvingskracht 

opgewekt. Van deze methode zijn we snel afgestapt. Ze zou wel te ge

bruiken zijn om de valversnelling g te bepalen, daar de wrijvings

kracht dan te verwaarlozen is t.o.v. de zwaartekracht die op het 

vallende lichaam werkt. 

Een andere methode is die met het "wagentje van KrÖncke". Dit wagen

tje rijdt over een rail, waarop lycopodiumpoeder is gestrooid. Aan 

het wagentje is een veer bevestigd, die ervoor zorgt dat met een 

vaste frekwentie op de rail streepjes lycopodiumpoeder worden ge

zet. Door tellen en meten kunnen we de plaatsfunktie van de beweging 

bepalen. Ook hier geldt weer het instellen van een hellingshoek. 

Bovendien is het een nadeel dat er maar kleine verplaatsingen gedaan 

worden. De prijs van deze opstelling komt op 1235,=. 

Toen zijn we gaan zoeken naar een methode waarbij we toch de lucht

kussen-rijbaan konden gebruiken. Tenslotte vonden we de meetmethode 

van Hfst. V, die op hetzelfde principe berust als die van de tijdtik

ker en het wagentje van KrÖncke. De extra benodigdheden zoals draad, 

geleiding en aansluitbussen hebben we zelf eraan gemaakt. Van de op-
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stelling van hoofdstuk IV hebben we de kontaktplaatjes en de klok 

niet nodig. De kosten van deze opstelling komen op ongeveer !1500,=. 

ad 3.: Deze methode spreekt voor zichzelf en is ook heel goed geschikt. De 

voornaamste toestellen die we hiervoor nodig hebben zijn een stro

boskoop en een kamera. De nadelen van deze methode zijn volgens ons 

toch wel: 

- verduisterd lokaal. 

- tijd, die verloren gaat voor het ontwikkelen van de foto. 

- verkleining van de werkelijkheid. 

Zoals u wel gemerkt zult hebben, hebben we gekozen voor de meetmethoden met 

de luchtkussen-rijbaan. Voor beide methoden hebben we een bijbehorende tekst 

geschreven. Hoofdstuk IV volgens de klok- en hoofdstuk V volgens de vonkme

thode. In deze tekst hebben we meestal de volgorde, de definities en de for

mules van Schweers en van Vianen gebruikt. 

Alvorens u hoofdstukken IV en V begint te lezen, zouden we u aanraden eerst 

het eerste gedeelte van de suggesties voor de leraar te lezen (zie blz. 81). 
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IV Klokmethode. 

1. Eenparig rechtlijnige beweging. 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben wordt de beweging van een 

puntmassa pas volledig beschreven als we de plaatsfunktie st van deze punt

massa kennen. We gaan nu de plaatsfunkties en enkele andere begrippen voor 

verschillende bewegingen afleiden. We gebruiken daarbij een zgn. luchtkussen

rijbaan (zie fig. 1.). 

K 

fig. 1. 

De rijbaan bestaat uit een vierkante buis B, waarin zich veel gaatjes op 

onderling gelijke afstand bevinden, waardoor de lucht voor het te vormen 

luchtkussen ontsnapt. Hierover beweegt zich een slede S. Aan één eind van 

de buis bevindt zich een elektromagneet M, die de slede op de startplaats 

houdt totdat de schakelaar A wordt omgezet. Aan de slede is een dun koord 

bevestigd, dat over een k?trol loopt. Aan het eind van het koord hangt een 

lichaam L. Wanneer we nu de schakelaar omzetten zal de slede zich gaan bewe

gen lang~ de baan, tengevolge van de aantrekking tussen de aarde en het li

chaam L. Dit lichaam kunnen we opvangen op een tafeltje T, dat langs een 

staaf in vertikale richting te verplaatsen ~s. Op de chassisbalk C is een 

schaalverdeling aangebracht en op deze balk zijn ook de kontaktplaatjes K1 
en K

2 
geplaatst. Deze kontaktplaatjes worden aangesloten op een klok K, die 

met een nauwkeurigheid van 0,01 sekonde is af te lezen. Bovendien is aan de 

slede nog een pen P bevestigd. Wanneer nu deze pen P het eerste kontaktplaat

je KI passeert zal de klok beginnen te lopen en weer stoppen als de pen het 

tweede plaatje K
2 

passeert. Door de klok af te lezen weten we hoe lang de 

slede over het trajekt van plaatje KI tot plaatje K2 heeft gedaan. 



-9-

We plaatsen nu het eerste kontaktplaatje K
1 

op een bepaalde afstand s
0 

van 

het begin van de schaalverdeling (b.v. 10 cm.). Het lichaam L valt over een 

afstand h (h~s 0). Hierdoor komt de slede in beweging. Het tijdstip wanneer 

de slede het eerste kontaktplaatje passeert noemen we het tijdstip t=O. Door 

het tweede kontaktplaatje over de chassisbalk te verschuiven kunnen we voor 

verschillende verplaatsingen s -s de daarbij behorende tijdsduren bepalen 
t 0 

(zie onderstaande fig. 2.). 

0 

t=O t=? t=? 
t I I .I I I I 

I I 20 I 40 60 80 100 
~ • st I S I 
I 0 I 

fig. 2. 
(zie blz. 11 en 112-114, 

1. Verzamel de verkregen gegevens een tabel, tabel I-IX). 

2. Maak vervolgens een grafische,voorstelling van st als funktie 

van t, (zie blz. 12, grafiek I.). 

3. Vermeld zowel in de tabel als in de grafiek de eenheden van de 

gebruikte grootheden. 

4. Als we de tabel en grafiek goed bekijken, wat zouden we dan 

over deze beweging kunnen zeggen? 

De hierboven beschreven beweging noemen we de eenpaPige beweging. 

Definitie: 

Een pm voert een eenpaPige beweging uit ats de verptaatsing in een 

wittekeurige tijdsduur, evenredig is met die tijdSduur. 

Vertaald in formule-vorm 1s dit gelijk aan: = konstant 

De konstante heet de snetheid v (vetocitas) van de eenparig bewegende punt-

massa. 

Definitie: 

De snetheid van een eenparig bewegende pm is het kotiënt van de ver

ptaatsing en de daaPVoor benodigde tijdsduur. 

In formule: v 
s -s 

t 0 
t 
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Hieruit volgt dat de plaatsfunktie van de eenparige beweging gegeven wordt 
door: 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat een pm een eenparige beweging uit

voert, wanneer deze zich met een konstante snelheid voortbeweegt. 

Opmerking: 

5. Wat is de eenheid van snelheid in het S.I.-stelsel? 

6. Wat stelt de grafiek hiernaast voor? 

Laat zien dat de oppervlakte van het 

gearceerde gebied gelijk is aan de 

verplaatsing. 

t 
7. Bewijs dat in het s,t-diagram van de eenparige beweging 

v=tg a , waarbij a de hoek is tussen de grafiek en de t-as 

(mits de verplaatsings-en tijdschaal gelijk zijn). 

In de natuurkunde hebben we voortdurend te maken met veranderingen van 

grooth~den. Voor een verandering van een grootheid gebruiken we het zgn. 

~-symbool (~=delta). Zo kunnen we schrijven voor: 

nieuwe plaats - oorspronkelijke plaats: bs 

nieuw tijdstip - oorspronkelijk tijdstip: bt 

De definitie-formule voor de snelheid van de eenparige beweging kunnen 

we dan ook als volgt schrijven: 

V= 

s -s 
t 0 

t 
ó.s = -.f.t 
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Eenparig rechtlijnige beweging. 

In onderstaande tabel betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totale tijd van 10 metingen/10. 

Tijdens de gehele proef is: h=lO cm. 

s0=10 cm. (zie ook blz. 12, grafiek 1.) 

t 
st-sO 

t s -s t 0 (s.) t (s.) 
(cm.) (cm/s.) 

10 0.29 34.5 0.287 

20 0.58 34.5 o. 577 

30 0.87 34.5 0.871 

40 1. 17 34.2 1.164 

50 1.45 34.5 1.451 

60 1. 75 34.3 1. 753 

70 2.04 34.3 2.043 

80 2.33 34.3 2.331 

90 2.62 34.4 2.611 

8t-:8 0 

t 
(cm/s.) 

34.8 

34.7 

34.4 

34.4 

34.5 

34.2 

34.3 

34.3 

34.5 



s 
t 

100 

80 

60 

40 

20 

Grafiek 1. 

cm. 

t 
V= 
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eenparig rechtlijnige beweging. 

st als funktie van t. 

s -s 
t 0 

t 
= 

113-I 0 
3 

= 34.3 cm/s. 

0'~--------------------~--------------------~--------------------r---

2 3 
t s. 
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2. Gemiddelde snelheid en snelheid op een bepaald tijdstip. 

A: Gemiddelde snelheid. 

In de vorige paragraaf hebben we de beweging besproken met een konstante 

snelheid. Bij de meeste bewegingen zijn de verplaatsingen echter niet even

redig met de daarvoor benodigde tijdsduren. Wat moeten we in dergelijke ge

vallen dan onder de snelheid verstaan? 

Bij de opstelling van de luchtkussen-rijbaan halen we het opvangtafeltje T 

(zie fig. 1.) weg, waardoor het lichaam L tot op de grond kan vallen, zon

der in tussentijd geremd te worden. Bovendien gebruiken we maar één kontakt

plaatje en sluiten dit op de klok zo aan dat deze begint te lopen op het 

moment dat de elektromagneet de slede loslaat en stopt wanneer de slede het 

kontaktplaatje passeert. Wij kunnen nu voor verschillende af te leggen ver

plaatsingen over de rijb?an de tijd opmeten die de slede daarvoor nodig 

heeft. 

Neem onderstaande tabel over en vul de te meten waarden in. 

st in t in sek. cm. 

0 

30 

60 

90 

Bereken nu voor de verschillende trajekten,die mogelijk zijn het kotiënt 

van de verplaatsing en de daarvoor benodigde tijdsduur, (zie blz. 17. en 115) • 

We zien dat dit steeds verschillende waarden oplevert. We kunnen dus niet 

meer spreken over de snelheid van de slede. We kunnen wel iets zeggen over 

de snelheid van de slede over een bepaalde verplaatsing. We spreken dan van 

de gemiddelde snelheid v. 

Definitie: 

De gemiddelde snelheid van een pm oveP een bepaalde VePpZaatsing is 

het kotiënt van die VePplaatsing en de daaPVooP benodigde tijdsduUP. 
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In formule: ~ 
of~ 

Wat betekent dit grafisch? 

Hieronder is een s,t-diagram getekend van een willekeurige beweging. 

,-1-
1 lls 

--::>-""--.."oii"'""--- ~ J 
t t+llt --•t 

Op het tijdstip t is de verplaatsing van de bewegende pm st; op het tijd

stip t+llt is deze verplaatsing st+llt• In de tijdsduur llt heeft de pm zich 

verplaatst over een afstand lls, ofwel de gemiddelde snelheid over die ver-
lls 

plaatsing is gelijk aan: v ~sllt 

In de figuur zien we nu dat -- = tg a (mits de verplaatsings- en tijdschaal 
llt 

van de grafiek gelijk zijn). 

Hieruit volgt dat: v = tg a. 

In woorden: de gemiddelde snelheid over de verplaatsing lls is gelijk aan 

de tangens van de hoek die de koorde AB maakt met de t-as. 

B: Snelheid op een bepaald tijdstip. 

In het bovenstaande hebben we gevonden dat van een willekeurige beweging 

iets gezegd kan worden over de gemiddelde snelheid van de beweging over een 

bepaalde verplaatsing. Maar zouden we ook iets kunnen zeggen over de snel

heid op een bepaalde plaats; of zoals we meestal zeggen op een bepaald tijd

stip van de beweging? 

We nemen weer onze opstelling met de luchtkussen-rijbaan zonder het opvang

tafeltje. Het tijdstip waarop de elektromagneet de slede loslaat noemen we 

het tijdstip t=O. Met behulp van één kontaktplaatje op een bepaalde plaats P 

op de chassisbalk kunnen we eerst het tijdstip t bepalen waarop de slede deze 

plaats P bereikt. 
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We nemen nu ook het tweeie~kontak.q)laatje .en plaatsen dit op een afstand t..s 

voorbij de plaats P (zie fig 3.). 

t=? 
t=O p 

0 I lls-..j ~ 
I ,. ~lt---. 

fig. 3. I I 

Net zoals bij de eenparige beweging kunnen we met twee kontaktplaatjes in 

een 2e meting de tijdsduur ~t bepalen die nodig voor deze verplaatsing. Hier

uit kunnen we dan de gemiddelde snelheid v over deze verplaatsing berekenen. 

Vervolgens maken we de verplaatsing ~s steeds kleiner en meten steeds de daar

bij behorende tijdsduur ilt. Het is natuurlijk logisch dat ook deze tijdsduur 

ilt steeds kleiner zal worden, en wellicht zal ook de gemiddelde snelheid v 
veranderen. 

Doe nu dezelfde metingen door het tweede kontaktplaatje vóór de plaats P tP. 

zetten. 

1. Verzamel de gemeten gegevens Ln een tabel en bereken steeds de 

gemiddelde snelheden over de verschillende verplaatsingen. (Ver

geet niet de eenheden te vermelden), (zie blz. 18 en 116-120, 

f 
. tabel I-IX). 

2. Maak een grafiek met de gemiddelde snelheid v als unktle van 

de verplaatsing 6s, (zie bli. 19, grafiek 2.). 

Wanneer we deze grafiek en tabel goed bekijken, dan zien we dat bij een steeds 

kleiner wordende verplaatsing ~s, ofwel tijdsduur 6t, de gemiddelde snelheid 

v tot een bepaalde waarde zal naderen. Deze waarde no~men.we per definitie 

de sneJ..heid op het --tijdstip- t, waarop de slede --de plaats P passeert. 

Definitie: 

De sneZheid van een pm op een bepaald tijdstip is de limiet van de· ge

middeZde snelheid in een tot nul nadePende tijdsduuP onmiddeZZijk na of 

VÓÓP dat tijdstip. 

In formule: 

Opmerking 1 : 

V :!: 
t 

of 

Wanneer we de snelheid op een bepaald tijdstip willen weten, kunnen we dit 

doen door de gemiddelde snelheden over steeds korter wordende verplaatsingen 

(tijdsduren) vóór en na dit tijdstip te bepalen. Op een gegeven moment zien 

we in de tabel en/of grafiek dat dezP. gemiddelde snelheden steeds dichter 

bij elkaar komen te liggen, zodat we kunnen zeggen: de snelheid op dat tijd

stip moet die en die waarde zijn. 
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De snelheid op een bepaald tijdstip kunnen we nooit exakt bepalen omdat als 

~s·O ook ~t·O en daardoor is het kotiënt onbepaald. Daarom bepalen we de 

snelheid op een bepaald tijdstip met behulp van een limiet van de gemiddel

de snelheid. 

Opmerking 2: 

In de wiskunde noemt men lim O·~s het differentiaalkotiënt van de ver
t+ ut .. d 

1 • "d . "d f k s p aats1ng naar e t1J , a ge ort tot dt . 
Een kortere formule voor de snelheid op een bepaald tijdstip is dus: 

ds 
vt = dt 
Het berekenen van een differentiaalkotiënt noemt men differentiëren. In 

de wiskunde zul je formules leren om dit snel te doen. 

Wat betekent dit grafisch? 

Hieronder is een s,t-diagram getekend van een willekeurige beweging. 

---1 
~s 

__ j 

t t+~t t 

De gemiddelde snelheid over de verplaatsing ~s, volgend op het tijdstip t 

was gelijk aan: v = tg ~. Wanneer we ~t kleiner maken zal B langs de kromme 

in de richting van A verschuiven. Hierbij verandert de koorde AB van rich

ting. Als ~t+O komt B steeds dichter bij A, totdat ze tenslotte samenvallen. 

We spreken dan niet meer van een koorde, maar van een raaklijn. 
' In de figuur zien we dan dat geldt: vt = tg ~ • 

In woorden: de snelheid op een bepaald tijdstip is gelijk aan de tangens 

van de hoek die de raaklijn aan de kromme in dat punt maakt met de t-as 

(mits de verplaatsings-en tijdschaal gelijk zijn). 

Opmerking 3: 

Het is na dit alles wel duidelijk dat voor de eenparige beweging geldt 

dat de snelheid op elk willekeurig tijdstip gelijk is aan de gemiddelde 

snelheid over elke willekeurige verplaatsing. En op zijn beurt is deze 

weer gelijk aan de snelheid van de eenparige beweging. 

In formule: vt = v = v. 
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A: Gemiddelde snelheid. 

In onderstaande tabel betekent: 

st 

trajekt 

0 - 30 

0 - 60 

0 - 90 

30 - 60 

30 - 90 

60 - 90 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totale tijd van 10 metingen/10. 

t t 

(cm.) (s.) (s.) 

0 0 0 

30 1.27 1.270 

60 1.80 1.801 

90 2.22 2.212 

t:.s t:.t t:.t 
t:.s 
lit (cm.) (s.) (s.) 

30 1.27 1.270 

60 1.80 1.801 

90 2.22 2.212 

30 0.53 0.531 

60 0.95 0.942 

30 0.42 0.411 

t:.s 
t:.t 

(cm/s.) ( am/s.) 

23.6 23.6 

33.3 33.3 

40.5 40.7 

56.6 56.5 

63.2 63.7 

71.4 73.0 
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B: Snelheid op een bepaald tijdstip. 

In onderstaande tabel betekent: 

sp: afstand van het punt P tot de oorsprong. 

t: gemiddelde tijdstip van 3 metingen, waarop de slede P bereikt. 

t: totale tijd van 10 metingen/10, waarop de slede P bereikt. 

8s: de afstand vóór (-) of voorbij (+) punt P. 

8t: gemiddelde tijdsduur van 3 metingen om 8s af te leggen. 

8t: totale tijdsduur van 10 metingen/10 om 8s af te Zeggen. 

sp=40 cm. t=1.48 s. t=1.472 s. (zie ook blz. 19, grafiek 2.) 

(cm.) 

+40 

+30· 

+20 

+10 

+5 

(s.) 

0.60 

0.48 

0.33 

0. 18 

0.09 

(s.) 

0.607 

0.474 

0.331 

0.1?4 

0.089 

8s · 8s 
8t 8t 

(cm/s.) (cm/s.) 

66.7 

62.5 

60.6 

55.6 

55.6 

65.9 

63.3 

60.4 

57.5 

55.6 
~---------r--------- --------- ------------ ------------

-5 0.10 0.095 50.0 52.6 

-10 

-20 

-30 

-40 

0.20 

0.43 

0.73 

1.48 

0.198 

0.432 

0. 737 

1.472 

50.0 

46.5 

41 • I 

27.0 

50.5 

46.3 

40.? 

2?. 2 
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Snelheid op een bepaald tijdstip. 

v als funktie van ~s 

sp = 40 cm. 

t = 1.472 s. 

0 +20 +40 
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3. Eenparig versnelde rechtlijnige beweging. 

A: Versnelling. 

In par. 1. bestudeerden we de beweging van de slede pas na het tijdstip 

waarop het lichaam L door het tafeltje T werd opgevangen. We zagen toen dat 

de slede zich met een konstante snelheid voortbewoog. Van de eenparige be

weging weten we ook (zie par. 2B.) dat deze konstante snelheid gelijk is 

aan de snelheid op elk willekeurig tijdstip. Dus ook op het tijdstip waarop 

het lichaam L het opvangtafeltje T bereikte. We kunnen dus van van een wil

lekeurige beweging de snelheid op een bepaald tijdstip gemakkelijk en nauw

keurig bepalen door er voor te zorgen dat na dit tijdstip de beweging een

parig wordt. 

We nemen weer onze opstelling met de luchtkussen-rijbaan en zetten het eer

ste kontaktplaatje op de chassisbalk op een bepaalde afstand s van de oor

sprong. Het tijdstip waarop de elektromagneet de slede loslaat noemen we 

het tijdstip t=O. We meten nu het tijdstip t waarop de slede op die afstand 

s van de oorsprong is. Het opvangtafeltje plaatsen we nu zodanig dat de af

stand h gelijk wordt aan s. Het tijdstip waarop lichaam L het opvangtafel

tje bereikt is hetzelfde tijdstip waarop de slede in s is. Na dit tijdstip 

wordt de beweging eenparig. Met behulp van de twee kontaktplaatjes kunnen 

we nu in een 2e meting de snelheid van deze eenparige beweging (zie par. 1.) 

en dus ook op het tijdstip t bepalen. 

1. Maak een tabel en vermeld hierin voor verschillende st de daar

bij behorende tijdstippen t en snelheden vt (vergeet niet de 

eenheden te vermelden) , (zie· blz. 25 en 123. tabel IX). 

N.B.: Wanneer in de verdere tekst gevraagd wordt om tabellenen/of grafie

ken te maken, vergeet dan niet de eenheden van de gebruikte groothe

den te vermelden. Ook al wordt dit niet apart gevraagd. 

2. Maak vervolgens een grafische voorstelling van vt als funktie 

van t, (zie blz. 26, grafiek 3.). 

3. Maak ook een grafiek van vt als funktie 

4. Als we één van deze twee grafieken goed 

grafiek 
van st, (zie blz. 27, 

bekijken (welke?), 

wat zouden we dan over deze beweging kunnen zeggen? 

De hierboven beschreven beweging noemen we de eenparig versnelde beweging. 

4.). 
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Definitie: 

Een pm voert een eenpa:l'ig versnelde beweging uit als de snelheidsver

andering, in een willekeurige tijdsduur, evenredig is met die tijds

duur. 

In formule: 6.v 
6.t = konstant 

De konstante heet de versnelling a (acceleratio ) van een eenparig versneld 

bewegende puntmassa. 

Definitie: 

De versnelling van een eenparig versneld bewegende pm is het kotient 

van de snelheidsverandering en de daarvoor benodige tijdsduur. 

In formule: 

(Als a negatief is, dan noemen we de beweging ook wel eenparig vertraagd; 

we zullen dit zelden doen.) 

5. Wat is de eenheid van versnelling in het S.I.-stelsel? 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat een pm een eenparig versnelde bewe

ging uitvoert, wanneer deze zich met een konstanteversnelling voortbe-

weegt. 

B: Snelheids- en plaatsfunktie van de eenparig versnelde beweging zonder 

beginsnelheid. 

Bij de hierboven gedane metingen was de snelheid op het tijdstip t=O gelijk 

aan nul. We spreken dan van een beweging zonder beginsnelheid (v
0
=0). 

6. Bepaal uit een van de gemaakte grafieken de versnelling van 

de uitgevoerde beweging (welke grafiek?), (zie blz. 26, grafiek 3.). 

7. Bereken in de tabel voor de verschillende verplaatsingen het 

kotient van v en de daarbij behorende tijdsduur t, (zie blz. 25 en 
t 

123, tabel IX). 

We zien dat de vragen 6. en 7. dezelfde waarde geven (wat oak wel logisch 

is). 

Voor de eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid is deversnelling 
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dus gelijk aan het kotiënt van de snelheid op een bepaald tijdstip en de 

tijdsduur die daarvoor nodig is, sinds het begin van de beweging. 

vt 
t 

In formule: a = 

Hieruit volgt dat de snelheidsfunktie vt van de eenparig versnelde beweging 

zonder beginsnelheid gegeven wordt door: 

v = a.t 
t 

8. Maak van de uitgevoerde beweging een grafische voorstelling 

van st als funktie van t, (zie blz. 28, grafiek 5.). 

De kromme die ontstaat heeft veel weg van een parabool. 

9. Maak nu een grafische voorstelling vans als funktie van t 2
1 

(zie blz. 29, grafiek 6.). t 

De kromme die nu ontstaat is een rechte lijn, oftewel s is evenredig met 
2 t 

t • 

In formule: 
st 
- - konstant 
t2 -

10. Bepaal uit de grafiek deze konstante, (zie blz. 29,grafiek 6.). 

11. Bereken in de tabel voor de verschillende verplaatsingen het 

kotiënt van st en de daarbij behorende t 2 , (zie blz. 25 en 
123, tabe 1 IX) • 

Dat vraag 10 en 11 hetzelfde antwoord geven verbaast ons niets. Maar als we 

deze uitkomst eens vergelijken met die van de vragen 6 en 7, zien we dat de-

ze de helft is van de versnelling. 

st 
-=!a 
t2 

In formule: 

Hieruit volgt dat de plaatsfunktie st van de eenparig versnelde beweging 

zonder beginsnelheid gegeven wordt door: 

st 
(Dat -- = ~a, is niet na één meting als waar aangenomen, maar na honderden 

t2 
metingen ook met andere luchtkussen-rijbanen, sledes etc.) 
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12. Wat stelt de grafiek hiernaast voor? 

Laat zien dat de oppervlakte van het 

gearceerde gebied gelijk is aan de 

verplaatsing. 

V 

C: Snelheids- en plaatsfunktie van de eenparig versnelde beweging met begin

snelheid. 

Een beweging met beginsnelheid wil niets anders zeggen dan dat op het tijd

stip t=O de snelheid ongelijk aan nul is (v0~o). Om met onze luchtkussen

rijbaan een eenparig versnelde beweging met beginsnelheid te krijgen, ver

schuiven we de oorsprong van plaats en tijd (b.v. naar een plaats op een af

stand van 10 cm. t.o.v. de oude oorsprong). Wanneer de slede op deze plaats 

is, noemen we st=O en t=O. We bepalen nu met behulp van de twee kontaktplaat

jes voor verschillende verplaatsingen st de daarbij behorende tijdstippen t. 

Wanneer we het tweede kontaktplaatje op dezelfde plaatsen zetten als bij de 

vorige metingen, hoeven we de snelheden op de verschillende tijdstippen niet 

meer te bepalen, maar kunnen we deze uit de vorige tabel halen. 

13. Maak een nieuwe tabel en vermeld hierin voor verschillende st 

de daarbij behorende tijdstippen t en snelheden v , (zie blz. 30 en 
_ _ . - -- .. . . t 123. tabel X). 

14. Teken de grafische voorstelling van vt als funktie van t in de 

grafiek van vraag 2 , (zie blz. 26, grafiek 3.). 

We zien nu dat de beide lijnen evenwijdig lopen met het verschil dat de 2e 

niet door de oorsprong gaat, maar de vt-as snijdt bij een bepaalde waarde en 

wel v0• 

In formule-vorm betekent deze grafiek: 

waarbij de konstante dezelfde waarde heeft als bij de vragen 6 en 7. 

15. Kontroleer dit zowel in de laatst gemaakte tabel als grafiek. 

Bij een eenparig versnelde beweging met beginsnelheid kunnen we de versnel

ling dus als volgt bepalèn: 

a = 
v -v 

t 0 
t 

Hieruit volgt dat de suelheidsfunktie v van de eenparig versnelde beweging 
t 
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met beginsnelheid gegeven wordt door: 

Hiernaast is het v,t-diagram van de 

eenparig versnelde beweging met be

ginsnelheid getekend. De oppervlak

te van het gearceerde gebied is ge

lijk aan: 

v0 .t+!Cvt-v0).t=!(v
0
+vt).t 

=!(v
0

+v
0
+a.t).t 

2 =v0.t+!a.t 

t 

We hebben nu al twee keer gezien dat het oppervlak onder de kromme in het 

v,t-diagram gelijk is aan de verplaatsing. Het is dus reeël te verwachten 

dat dit ook hier het geval is. 

16. Kontroleer m.b.v. de tabel of.dit waar is. 

De plaatsfunktie st van de eenparig versnelde beweging met beginsnelheid is 

dus gelijk aan: 

Opmerking: 

Als de oorsprong van plaats en tijd niet samenvallen is de plaatsfunktie 

gelijk aan: st=s0+v0.t+!a.t2 

Waarbij s0 de afstand is van de oorsprong van plaats tot de oorsprong van 

tijd. 

17. Bewijs wiskundig dat de plaatsfunktie van de eenparig versnelde 

beweging gegeven wordt door: st=v0 .t+~a.t2 
18. Bewijs dat de gemiddelde snelheid van de eenparig versnelde be

weging, tijdens elke willekeurige tijdsduur, gelijk is aan: 
vo+v - t v 2 (zowel m.b.v. de grafiek als met de plaatsfunktie). 

(Denk erom dat deze formule alleen maar geldt bij de eenparig 

versnelde beweging.) 
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Eenparig versnelde rechtlijnige beweging. 

Tabel, zoals bedoeld in de tekst onder A en B. Hierin betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totaZe tijd van 10 metingen/10. 

v
0

=0 cm/s. (zie ook blz. 26-29, grafieken 3-6.) 

st t t vt vt 
(cm.) (s.) (s.) 

(cm/s.) (am/s.J 

0 0 0 0 0 

10 0.73 0.730 27.7 27.6 

20 1.04 1.037 38.8 38.9 

30 I. 27 1.272 47.6 47.5 

40 1.48 1. 472 54.8 54.8 

50 1.64 1.641 61.2 61.1 

60 I. 79 1. 799 66.7 66.9 

70 1.94 1.940 71.4 72.2 

80 2.08 2.073 76.9 77.4 

vt vt st st 
st -

~ t2 t 2 
t 2 (cm.) (cm/s .) (cm/s .) 2 (cm/s .) 2 ( cm/s • ) 

0 

10 37.9 37.8 18.9 18.8 

20 37.3 37.5 18.5 18.6 

30 37.4 37.3 18.6 18.5 

40 37.0 37.2 18.3 18.5 

50 37.3 37.2 18.6 18.6 

60 37.3 37.2 18.8 18.5 

70 36.8 37.2 18.6 18.6 

80 37.0 37.3 18.5 18.6 
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Eenparig versnelde beweging. 

vt als funktie van t. 

v0.fOcm/s. 

a = 

2 

74.8-0 
2 

2 = 37.4 cm/s • 

~ t 
s. 
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Grafiek 4. Eenparig versnelde beweging. 

vt 
cm/s. vt als funktie van st. 

1 v0 0 cm/s. 

80 

60 

40 

20 

0 
20 40 80 60 

.. 
cm. 



-28-

Grafiek 5. Eenparig versnelde beweging. 

st als funktie van t. 
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Eenparig versnelde beweging. 

2 st als funktie van t • 

v
0

=0cm/s. 

st 74.3 2 
- 2 = -

4
- = 18.6 cm/s . 

t 

0~--------------~--------------~---------------+---------------~----

2 3 4 

2 
s . 
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Eenparig versnelde beweging. 

Tabel, zoals bedoeld in de tekst onder C. Hierin betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totale tijd van 10 metingen/10. 

v0:f.O cm/s. (zie ook blz. 26, grafiek 3.) 

v -v vt-vo 
t t t 0 s vt vt t t (s.) (s.) t 2 I 2 (cm.) (cm/s.) · (cm/8.) .· (cm/"" .) (cm s .. 

0 0 0 27.7 2?. 6 

10 0.31 0.304 38.8 38.9 35.8 3?. 2 

20 0.54 0.53? 47.6 4?.5 36.7 3?.1 

30 0.73 0. ?34 54.8 54.8 37. I 3?.1 

40 0.90 0.90? 61.2 61.1 37.2 36.9 

50 1.07 1.065 66.7 66.9 36.4 36.9 

60 I. 21 1.209 71.4 ?2.2 36.1 36.9 

70 1.34 1.343 76.9 ??.4 36.7 3?.1 
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4. Verband tussen versnelling en kracht. 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de oorzaak van een versnelling 

een kracht is. Als we nu de proeven voor de eenparig versnelde beweging voor 

de geest halen, dan kon de slede deze beweging uitvoeren doordat op het li~ 

chaam L de zwaartekracht werkte. Tijdens al die metingen hebben we niets aan 

het lichaam veranderd, m.a.w. de kracht die de versnelling veroorzaakte was 

een konstante kracht. Bovendien is het kenmerk van de eenparig versnelde be

weging dat de versnelling tijdens de gehele beweging konstant is. De eind

konklusie van deze proef luidt: 

Een konstante kracht veroorzaakt een konstante versnelling. 

Zoals reeds gezegd, hebben we bij deze proef gebruik gemaakt van een be

paalde konstante kracht. Wat zal er nu met de grootte van de versnelling ge

beuren als we dezelfde proef doen, maar de grootte van de kracht F variëren 

door steeds zwaardere gewichtjes aan het koord te hangen? Met andere woorden, 

wat is het verband tussen versnelling en kracht? 

We zetten een kontaktplaatje op een bepaalde afstand s (b.v. 1m.) van de 

oorsprong. De plaatsfunktie van de eenparig versnelde beweging zonder begin

snelheid is gelijk aan: st=~a.t2 

Wanneer we dus steeds de tijd t meten, die nodig is om de afstand s af te 

leggen, kunnen we de versnelling eenvoudig berekenen m.b.v. de volgende be-

trekking: 2s 
a- 2 

t 

1. Maak een tabel en vermeld hierin voor verschillende krachten 

F de daarbij behorende tijdsduren t en versnellingen a. (zie blz. 32 
en 124-128, tabel I-XVI). 

2. Maak vervolgens een grafische voorstelling van a als funktie 

van F, (zie blz. 33, grafiek 7.). 

3. Als we de grafiek goed bekijken, kunnen we hieruit een konklu

sie trekken. Welke? 

4. Kontroleer dit in de tabel, (zie blz. 32 en 124-128, tabel I-XVI). 

De versnelZing is recht evenredig met de kracht. 

In formule: a~ F. 
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Verband tussen versnelling en kracht. 

In onderstaande tabel betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totaZe tijd van 10 metingen/10. 

F: kracht t.g.v. lichaam L. 

Bij alle metingen was s=80 cm. 

(zie ook blz. 33, grafiek 7.) 

F t t a 2 a 2 (gf.) (s.) (s.J (cm/s .) (Gm/s .) 

10.2 2.89 2.886 19.2 19.2 

15. 1 2.38 2.382 28.2 28.2 

20.0 2.07 2. 072 37.3 37.3 

F 
F F - -

(gf.) a 2 a 
(gf.s2/mn.J (gf. s /cm.) 

10.2 0.53 0.531 

15. 1 0.54 0.535 

20.0 0.54 0.536 
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Verband tussen versnelling en kracht 

a als funktie van F. 

m=S00.7 gr. 

10 20 -~~F 
gf. 
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5. Verband tussen versnelling en massa. 

Tijdens de proeven voor de eenparig versnelde beweging en voor het verband 

tussen versnelling en kracht hebben we niets aan de slede veranderd. Met 

andere woorden de slede had steeds dezelfde traagheid (massa). We verwach

ten natuurlijk ook dat de versnelling zal afhangen van de traagheid van een 

lichaam. Een volle spoorwagon is nl. moeilijker op gang te brengen dan een 

lege. 

We zullen dit verband proberen te vinden door de slede steeds massaler te 

maken en de kracht F konstant te houden. Dit massaler maken doen we door 

steeds hulpgewichtjes aan de slede te hangen. De versnelling a bepalen we 

op dezelfde manier als in de vorige paragraaf. 

I. Maak een tabel en vermeld hierin voor verschillende massa's m 

de daarbij behorende tijdsduren t en versnellingen a, (zie blz. 35 
en I29-I3I, tabel I-III1. 

2. Maak vervolgens een grafische voorstelling van a als funktLe 

van m, (zie blz. 37, grafiek 8.). 

3. Maak ook een grafiek van a als funktie van~' (zie blz. 38, grafiek 9.) 

4. Als we deze grafieken goed bekijken, kunnen we hieruit een 

konklusie trekken. Welke? 

5. Kontroleer dit in de tabel, (zie blz.36 en 129-131, tabel I-III). 

De versneZZing is omgekeerd evenredig met de massa. 

In formule: I 
a~

m 

Wanneer we nu de konklusies van de vorige en deze paragraaf samenvatten tot 

één konklusie, dan is deze: 

De versneZZing van een voorwerp is recht evenredig met de kracht die 

op het voorwerp werkt en omgekeerd evenredig met de massa van het 

voorwerp. 

In formule: F 
a~

m 

• 
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Verband tussen versnelling en massa. 

In onderstaande tabel betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totaZe tijd van 10 metingen/10. 

m: massa van de slede. 

Bij alle metingen was s=80 cm. 

(zie ook blz. 37 en 38, grafieken 8 en 9.) 

m t t a 2 a 2 (gr •) (s.) (s.) (cm/ s • ) (cm/s .) 

148.2 1. 62 1.632 61.0 60.1 

I76.4 I. 77 1. 772 51.1 51.0 

I98, I 1.86 1.865 46.2 46.0 

226.4 1.98 1.982 40.8 40.7 

248.4 2.07 2.069 37.3 37.4 

276.6 2.18 2.178 33.7 33.7 

298.4 2.26 2.255 31.3 31.5 

326.6 2.36 2. 359 28.7 28.8 

348.7 2.43 2.424 27. 1 27.2 

376.9 2.5I 2.513 25.4 25.3 

398.6 2.59 2.590 23.9 23.9 

426.9 2.68 2.680 22.3 22.3 

448.9 2.73 2.743 21.5 21.3 

477. I 2.83 2.821 20.0 20.1 

500.7 2.89 2.886 I9.2 19.2 

550.9 3.02 3.025 17.5 17.5 
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m m.a 
(gr. cm/ s 2.) . 

m.a 2 (gr.) ( gr. Gm/$ .) 

I48.2 9.0x10 3 8.9x10 3 

I76.4 9.0 11 9.0 
" 

I98. I 9.2 11 9.1 
" 

226.4 9.2 11 9.2 
" 

248.4 9.3 11 9.3 11 

276.6 9.3 11 9.3 11 

298.4 9.3 11 9.4 11 

326.6 9.4 11 9.4 
" 

348.7 9.4 11 9.5 
" 

376.9 9.5 11 9.5 11 

398.6 9.5 11 9.5 11 

426.9 9.5 11 9.5 11 

448.9 9.7 11 9.6 11 

477. I 9.5 11 9.6 
" 

500.7 9.6 11 9.6 11 

550.9 9.6 11 9.6 
" 
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Verband tussen versnelling en massa. 

a als funktie van m. 

F=lO .2 gf. 

300 400 • 500 
m 

gr. 
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Verband tussen versnelling en massa. 

a als funktie van l. 
m 

F=l 0.2 gf. 

4 6 
--~ .... _!_ 

m 

gr. 
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*: Als we goed naar de gemaakte tabellen in par. 4. en 5. kijken, zien we 

dat ! en m.a niet mooi konstant zijn, maar in waarde iets toenemen. Hoe 
a 

komt dit? 

We hebben gezegd dat de kracht, die door de aarde op het gewichtje wordt 

uitgeoefend, de oorzaak is van het in beweging komen van de slede. Zoals 

we wel gezien zullen hebben, komt niet alleen de slede op gang maar ook 

het gewichtje, oftewel beide massa's komen in beweging. M.a.w. de kracht 

is er de oorzaak van dat de totale hoeveelheid massa 1n beweging komt. 

We moeten dus voor de massa m niet alleen die van de slede nemen, maar 

de totale massa van slede en gewichtje. 

6. Kontroleer in een nieuwe tabel of het produkt van massa 

en versnelling nu beter konstant is, wanneer je voor de mas-

sa de totale massa neemt, (zie blz. 40 en 132-134, tabel I-Illf. 

7. Probeer nu zelf te verklaren waarom in de tabel van par. 4. 
F de waarde van- iets oploopt bij een toenemende kracht F. a 
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Gekorrigeerde tabel voor het verband tussen versnelling en massa. 

m a 2 a m.a 
(gr·. cm/ s 2.) 

m.a 2 ·c '/s2 r (gr •) (cm/s .) .am ...• . (gr.cm/s .) 

I58.4 61.0 60.1 9.7xiO 3 9.5x10 3 

I86.6 5I.I 51.0 9.5 11 9.5 
" 

208.3 46.2 46.0 9.6 11 9.6 " 
236.6 40.8 40.7 9.7 11 9.6 

" 
258.6 37.3 37.4 9.6 11 9.7 

" 
286.8 33.7 33.7 9.7 11 9.7" 

308.6 31.3 31.5 9.7 11 9.7 " 
336.8 28.7 28.8 9.7 11 9.7 

" 
358.9 27. I 27.2 9.7 11 9.8 " 
387. I 25.4 25.3 9.8 11 9.8 " 
408.8 23.9 23.9 9.8 11 9.8 " 
437. I 22.3 22.3 9.7 11 9.7" 

459. I 21.5 21.3 9.9 11 9.8 " 
487.3 20.0 20.1 9.7 11 9.8 " 
5I0.9 I9.2 19.2 9.8 11 9.8 " 
56I • I I7.5 17.5 9.8 11 9. 8 ,, 
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6. ·Tweedé'hóofdwet·· eerthèdèn. 

A: Twèede·wet'várt'Néwton. 

De laatste formule van de vorige paragraaf kunnen we ook schrijven als: 

F rv -m.a (1 ). 

Dit kunnen we ook nog anders schrijven, want dat de kracht recht evenredig 

is met m.a betekent dat deze op een konstante na gelijk is aan m.a. 

In formule: c.F = m.a (2), 

waarbij c een konstante waardeheeft. 

De grootte van c hangt af van de gebruikte grootheden. 
1. Bereken de waarde van c vooorde tot nu toe bij de proeven 

gebruikte eenheden. 

In de natuurkunde gebruiken we liever de s.I.-eenheden. 

2. Schrijf de definities op van de eenheden van massa, versnelling 

en kracht. 

Roe groot is de kracht die aan een pm van 1 kg. een versnelling geeft van 

1 m/ s 2
? Als we dit in formule (21 invullen, dan blijkt dat de waarde van 

c •••• is. In het S.I.-eenhedenstelsel gaat de formule dus over in: 

I F = m.a 

Dit resultaat staat bekend als de tweede hoofdwet van Newton. 

3. Druk de newton uit in S.I.-eenheden. 

Eén newton is de kPácht.die aan een vooPWerp met een massa van één kilo

gram een vePsneZZing geeft van één meteP per sekondekwadraat. 

B: Zwaartekracht en gewicht. 

Als een voorwerp met massa m boven de aarde wordt losgelaten beweegt het 
-+ 

zich eenparig versneld omlaag met de versnelling g. We noemen de oorzaak 

van deze versnelling de zwaartekracht F , die op het voorwerp werkt. Wan-
. ± -+ ± -+ z -+ -+ • • • 

neer we nu 1n de wet ~·=m.a voor ~· en a resp. F en g 1nvullen, kr1Jgen we 
z 



de volgende formule: 

r 
z 

+ m.g 
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F =m.g 
z 

Als het voorwerp niet vrij is, maar op een horizontaal vlak rust, of aan een 

schroefveer of touw hangt, oefent het hierop een kracht G uit, die vertikaal 

omlaag gericht is. Deze kracht die door 

een voorwerp op een horizontaal vlak, of 

op een veer of touw wordt uitgeoefend, 

noemen wij het gewicht van dat voorwerp. 

Volgens de aktie-reaktie wet, die we in de volgende paragraaf behandelen, 
+ 

ondervindt het voorwerp dan van het steunvlak of van de veer een kracht -G, 

die vertikaal omhoog gericht is. De totale kracht op het voorwerp is dan: 
+ + + + 
F +(-G)=F -G. Onder invloed van 

z z ~ 
deze beide krachten is het voor-

. + • 
werp ~n rust, dus a=O. Dan ~s 

ook: 

dat: 

+ + + 
F -G=m.a=O. 
+z+ + 
G=F =m.g. 

z 

Hieruit volgt 

+ 
Konklusie: F 

z 

De grootte van het gewicht van een voorwerp met een massa m, dat in 

rust is (of zich eenparig rechtlijnig beweegt) bedraagt: 

G = m.g 

4. Een andere eenheid van kracht is de kilogramkracht. Hoeveel 

newton is nu gelijk aan één kilogramkracht? 

5. Waarom is de ki'log'ramkracht geen goede eenheid van kracht? 
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V Vonkmethode. 

1. ·Eenpari$ rechtlijnige beweging. 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben wordt de beweging van een punt

massa pas volledig beschreven als we de plaatsfunktie s van deze puntmassa 
t 

kennen. We gaan nu de plaatsfunkties en enkele andere begrippen voor verschil-

lende bewegingen afleiden. We gebruiken daarbij een zgn. luchtkussen-rijbaan 

(zie fig. 4.). 

M G 

B 

A p 

" . . 

fig. 4. 

De rijbaan bestaat uit een vierkante buis B, waarin zich veel gaatjes op 

onderling gelijke afstand bevinden, waardoor de lucht voor het te vormen 

luchtkussen ontsnapt. Hierover beweegt zich een slede s. Aan één eind van de 

buis bevindt zich een elektromagneet M, die de slede op de startplaats houdt 

totdat de schakelaar A wordt omgezet. Aan de slede is een dun koord beves

tigd, dat over een katrol K loopt. Aan het eind van het koord hangt een li

chaam L. Wanneer we nu de schakelaar omzetten zal de slede zich gaan bewegen 

langs de baan, tengevolge van de aantrekking tussen de aarde en het lichaam 

L. Dit lichaam L kunnen we opvangen op een tafeltje T, dat langs een staaf 

in vertikale richting te verplaatsen is. 

De slede kan zich nu wel langs de baan verplaatsen, maar hoe meten we nu de 

tijd die daarvoor nodig is? Dit geschiedt m.b.v. de vonkinduktor V. Deze zorgt 

ervoor dat er tussen de draad D en de chassisbalk C, via de geleiding G, een 

wisselende hoogspanning komt te staan. Draad D raakt de geleiding G net niet, 

waardoor er geen wrijving optreedt. Pen P is verbonden met geleiding G. Als 

deze spanning (enkele kV) hoog genoeg is, zal er tegelijkertijd een vonk van 
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-·- ------- .. 
D naar G en een vonk van P naar C overspringen. Chassisbalk C is geaard. Wan-

neer we nu'op de balk een speciaal strook papier E plakken, zal er door het 

overspringen van de vonk in dit papier een zwart puntje gebrand worden. Boven

dien is in de vonkinduktor een tijdregelaar ingebouwd die er voor zorgt dat 

de vonken met een vaste frekwentie zullen overspringen. Wanneer we nu de sle

de over een bepaalde afstand verplaatsen, zal de strook papier er b.v. zo uit 

zien (zie fig. 5.). De vonkfrekwentie is 25Hz. 

l 1 
• . . . . • • l 

t=O 
s=O 

fig. 5. 

Daar waar het eerste puntje gezet wordt noemen we de oorsprong van tijd en 

plaats. Wanneer het tweede puntje gezet wordt is er 1/25 sekonde verstreken. 

De afstand waarover de slede zich in deze tijdsduur heeft verplaatst kunnen 

we met een meetlatje opmeten. Door dit nu voor elk puntje te doen weten we 

de plaats van de slede. 

Op deze manier kunnen we dus voor elke willekeurige beweging de plaatsfunk

tie st bepalen. 

We plaatsen het opvangtafeltje T op een afstand h van de onderkant van het 

lichaam L. We zetten de schakelaar A om en schakelen tevens de vonkinduktor 

V in. Zodra de slede aan het eind van de baan is schakelen we de vankinduk

tor weer uit. We bestuderen nu de beweging vanaf de plaats P op een afstand 

s0 van het begin van de beweging, waarbij P samenvalt met een puntje op het 

papier en s 0~h. Het tijdstip waarop de slede in P is noemen we het tijdstip 

t=O. Door een meetlatje langs het papier te leggen kunnen we voor verschil

lende tijdsduren t de daarbij behorende verplaatsingen st-sO opmeten. (Als 

de vonkinduktor vo~kt met een frekwentie van 25 Hz. bepaal dan de verplaat

singen na veelvouden van b.v. 1/5 sekonde.). 

1. Verzamel de verkregen gegevens in een tabel, (zie blz. 47 en 
135, tabel I-II). 

2. Maak vervolgens een grafische voorstelling van st als tunktie 

van t, (zie blz. 48, grafiek 10.). 

3. Vermeld zowel in de tabel als in de grafiek de eenheden van de 

gebruikte grootheden. 

4. Als we de tabel en grafiek goed bekijken, wat zouden we dan 

over deze beweging kuntien zeggen? 
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De hierboven beschreven beweging noemen we de eenparige beweging. 

Definitie: 

Een pm voert een eenpa~ge beweging uit als de verplaatsing in een 

willekeurige tijdsduurj evenredig is met die tijdsduur. 

s -s 
Vertaald in formule-vorm is dit gelijk aan: . tt 0 =konstant 

De konstante heet de snelheid V (veloeitas) van de eenparig bewegende punt-

massa. 

Definitie: 

De snelheid van een eenparig bewegende pm is het quotiënt van de ver

plaatsing en de daarvoor benodigde tijdsduur. 

st-sO 
t 

In formule: V = 

Hieruit volgt dat de plaatsfunktie van de eenparige beweging gegeven wordt 

door: 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat een pm een eenparige beweging uitvoert, 

wanneer deze zich met een konstante snelheid voortbeweegt. 

Opmerking: 

5. Wat is de eenheid van snelheid in het S.I.-stelsel? 

6. Wat stelt de grafiek hiernaast: 

voor? Laat zien dat de opper-

vlakte van gearceerde gebied v 

gelijk is aan de verplaatsing. 

7. Bewijs dat in het s,t-diagram 

van de eenparige beweging 

v=tg a, waarbij a de hoek is 
t 

tussen de grafiek en de t-as(mits de verplaatsings- en tijd

schaal gelijk zijn). 

In de natuurkunde hebben we voortdurend te maken met veranderingen van 

grootheden. Voor een verandering van een grootheid gebruiken we het zgn. 

~-symbool (~=delta). Zo kunnen we schrijven voor: 
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I 

nieuwe plaats - ""rspronlêeli:jlêe plaat&-r' ~ 

nieuw tijdstip ... oorspronRelijk ti'jdst:i:p z M 

De definitie-formule voor de snelheid van de eenpari~e b~weg~g kunnen we 
I 

dan ook als volgt schrijven: 

V= 
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Eenparig rechtlijnige beweging. 

h=20 cm. s0=20.4 cm. (zie ook blz. 48. grafiek 10.) 

t 
.st -:-so 

s -s 
(s.) t 0 t 

(cm.) (cm/s.) 

0.2 9.4 47.0 

0.4 I8.85 47. I 

0.6 28. I 46.8 

0.8 37.55 46.9 

1.0 46.85 46.9 

1.2 56. 1 46.8 

1.4 65.4 46.7 

1.6 74.6 46.6 

1. 8 83.75 46.5 



Grafiek 10. 
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eenp~rig rechtlijnige beweging. 

st als funktie van t. 

h=20 cm. 

so=20.4 cm. 

• 

V = 66.8-21.5 
1 

= 45.3 cm/s. 

0.8 
.,--J--·----1f---·--+ ---

1.2 1.6 2.0 
t 

s. 
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2. Gemiddélde sri.é.lfle:td é.ri · sne.li:tèid op één fiéPaéild tijds tip. 
' 

A: Gemiddelde snelheid. 

In de vorige paragraaf heboen we de b~weging b~sproken met een konstante 

snelheid. Bij de meeste bewegingen ~îjn de ~erplaatsingen echter niet even

redig met de daarvoor Benodigde t:i:jdsduren. Wat moeten we in dergelîjke ge.

vallen dan onder de snelheid verstaan! 

Bij de opstelling van de luchtku~sen~rijoaan maken we het koord los van de 

slede. Met behulp van een perspeks nandvat g~ven we de slede een paar maal 

een zet en houden we hem een paar maal tegen. Wanneer we nu net strookje pa

pier goed bekijken, zien we dat de afstand tussen de verschillende puntjes 

niet konstant is. 

1. Maak een tabel en vermeld hierin voor een vaste tijdsduur ~t 

(b.v. 0.4 s.) de op elkaar volgende verplaatsingen~ van deze 

beweging, (zie blz. 56 en 136). 

2. Bepaal in dezelfde tab'el het quotiënt van de verplaatsing !Ss 

en de benodigde tijdsduur St (vergeet niet de eenheden te ver

melden). 

N.B.: Wanneer in de verdere tekst gevraagdwerdtem tabellenen/of grafieken 

te maken, vergeet dan niet de eenheden van de georuîkte grootheden te 

vermelden. Ook al wordt dît niet apart gevraagd. 

We zien dat dit steeds verschillende waarden oplevert. We kunnen dus niet 

spreken over de snelheid van de slede. Wel kunnen we iets zeggen over de 

snelheid van de slede in een bepaalde tijdsduur. We spreken dan over de 

gemiddelde snelheid v. 
Definitie: 

De gemiddelde snelheid van een pm in een bepaalde tijdsduur is het 

quotiënt van de verplaatsing en die t~Jdsduur. 

In formule: V 
t+t+~t 

= [}] s -s 
t+~t t 

~t 
of 
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Wat betekent dit grafisch? 

Hieronder is een s,t-diagram getekend van een willekeurige beweging. 

st 

--·t 
Op het tijdstip t ~s de verplaatsing van de bewegende pm st; op het tijd

stip t+At is deze verplaatsing st+At" 

verplaatst over een afstand As, ofwel 
As 

In de tijdsduur At heeft de pm zich 

de gemiddelde snelheid in die tijds-

duur is gelijk aan: v = At 
As In de figuur zien we nu dat: XI = tg a (mits de verplaatsings- en tijd-

schaal van de grafiek gelijk zijn). 

Hieruit volgt dat: v = tg a. 

In woorden: de gemiddelde snelheid ~n die tijdsduur At is gelijk aan de 

tangens van de hoek die de koorde AB maakt met de t-as. 

Opmerking 1 : 

Veronderstel dat de slede een willekeur!_~~--~~~e~ing heeft ui~_~'\T~~rd. 

We knippen het strookje papier in 

stukken van bijvoorbeeld 5 "vonkjes". 

De opeenvolgende stukken stellen dan 

de opeenvolgende afstanden voor waar-

over de slede zich heeft verplaatst 

in gelijke tijdsduren, d.w.z. zo'n 

stuk representeert de gemiddelde snel

heid van de slede in die tijdsduur. 

Als de vonkinduktor vonkt met een fre

kwentie van 25Hz., vertegenwoor-

digt ieder stuk, dat je hebt af

geknipt, de afgelegde weg in I/5 

V 

cm/ 1 
ss 

r-- r--

t-- . . . r-. !-"" . • • . -- . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
0.4 0.8 1.2 1.6 

fig. 6. 
s. 
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sekonde. Plak nu de afgeknipte stroken in de jui~s,te volgorde op een stuk 

grafiekenpapier (fi'g •. 6.). W'e krijgen dan een grafiek waarop de gem:i:'ddel

de snelheid is uitgezet tegen de tijd. 

3. In welke van de vo!gende perioden werd de snelheid van de slede 

kleiner, groter of bleef hetzelfde? 

a) 0 -+ 0.4 s. 

b) 0.4 -+ 0.8 s. 

c) 0.8 -+ 1.2 s. 

d) 1.0-+ 1.6 s. 

B: Snelheid op een bepaald tijdstip. 

In het bovenstaande hebben we gevonden dat van een willekeurige Beweging 

iets gezegd kan worden over de gemiddelde snelheid in een bepaalde tijds

duur. Maar zouden we ook iets kunnen zeggen oveT de snelheid op een Bepaald 

tijdstip? 

We maken het koord weer vast aan de slede. Nadat de b~wegîng is uitgevoerd 

kiezen we op het strookje papier een oepaald puntje P. Het tijdstip waarop 

de slede in P is, noemen we het tijds-tip t=t' {zie fig. 7.). 

t=t' 

t,O r 
0 I 

b.s ~ 1'1 
I I 
14 b.t ---, 

fig. 7. 

Met behulp van een meetlatje bepalen we de afstand b.s waarover de slede 

zich heeft verplaatst in een tijdsduur /).t (b.v. 0.8 s.) na dit tijdstip. 

We kunnen nu ook de gemiddelde snelheid v in die tijdsduur berekenen. Ver

volgens nemen we de tijdsduur /).t steeds kleiner en meten steeds de daarbij 

behorende verplaatsing /).s. Het is natuurlijk logisch dat ook deze verplaat

sing b.s steeds kleiner zal worden, en wellicht zal ook de gemiddelde snel

heid v veranderen. 

Doe nu dezelfde metingen door verschillende tijdsduren vóór dat tijdstip te 

nemen. 
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4. Yerzamel de gemeten gegevens tn een tabel en bereken steeds de 

gemiddelde snelheden in dey~schillende tijdsduren, (zie blz. 57 
.,... en 137-138. tabel 1-II), 

5. Maak een grafiek lllet 4e gemtddelde snelheden y als funktie van 

tijdsduur at, (zie blz. 58, grafiek 11.). 

Wanneer we deze grafiek en de taoel goed oekijken, dan zien we dat bij een 

steeds kleiner wordende tijdsduur ~ de gemiddelde snelheid ; tot een bepaal

de waarde zal naderen. Dit noemen we per definitie de snelheid op het tijd

stip t' waarop de slede puntje P. passeert. 

Definitie: 

De snelheid van een pm op een bepaald tijdstip is de Zimiet van de ge

middelde snelheid in een tot nul nadePende tijdsduuP onmiddellijk VÓÓP 

of na dat tiqdstip. 

In formule: 

Opmerking 2: 

s -s t+At t 
At of = 1. /J.s 

vt l.mAt-+0 !J.t 

Wanneer we de snelheid op een bepaald tijdstip willen weten, kunnen we 

dit doen door de gemiddelde snelheden in steeds korter wordende tijdsdu

ren vóór en na dit tijdstip te bepalen. Op een gegeven moment zien we in 

de tabel en/of grafiek dat deze gemiddelde snelheden steeds dichter bij 

elkaar komen te liggen, zodat we kunnen zeggen: de snelheid op dat tijd~ 

stip moet die en die waarde zijn. 

De snelheid op een bepaald tijdstip kunnen we nooit exact bepalen omdat 

als At=O obk As=O en daardoor is het quotiënt onbepaald. Daardoor bena~ 

deren we de snelheid op een bepaald tijdstip met behulp van een limiet 

van de gemiddelde snelheid. 

Opmerking 3: 

In de wiskunde noemt men lim ~.n ~het differentiaalquotiënt van de ver
A~ D. ds 

plaatsing naar de tijd, afgekort tot dt' Een kortere formule voor de snel-

heid op een bepaald tijstip is dus: 

Het berekenen van een differentiaalquotiënt noemt men differentiëren. 

In de wiskunde zul je formules leren om dit snel te doen. 
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Wat betekent dit grafisch? 

Hieronder is een s,t-diagram getekend van een willekeurige beweging. 

s 
t 

f 

t t+t,t 

--.. t 

De gemiddelde snelheid in de tijdsduur t.t volgend op het tijdstip t was ge

lijk aan: v=tg a. Wanneer we bt kleiner maken zal B langs de kromme in de 

richting van A verschuiven. Hierbij verandert de koorde AB van richting. Als 

bt+O komt B steeds dichter bij A, totdat ze tenslotte samenvallen. We spre

ken dan niet meer van een koorde, maar van een raaklijn. In de figuur z1en 

we dan dat geldt: vt=tg a'. 

In woorden: de snelheid op een bepaald tijdstip is gelijk aan de tangens 

van de hoek die de raaklijn aan de kromme in dat punt maakt met de t-as 

(mits de verplaatsings-en tijdschaal gelijk zijn). 

Opmerking 4: 

je hebt al eens diagrammen gemaakt met behulp van strookjes pap1er, waar

bij ieder stuk de verplaatsing in een gegeven tijdsinterval voorstelde. 

Als bijvoorbeeld de lengte van zo'n stuk 5 cm. is en het geproduceerd werd 

in een tijdsverloop van 5 vonkjes (d.w.z. 1/5 sekonde) dan stelt dit een 

gemiddelde snelheid voor van 5 cm. per 1/5 s., ofwel 25 cm/s •• In plaats 

van de stukken op grafiekenpapier te plakken, zou je ook de lengte van 

ieder stuk op kunnen meten en die lengte (als maat voor de gemiddelde 

snelheid) direkt op grafiekenpapier kunnen uitzetten. 

\· . . . . • .. . • • • . . • . . . -~ 
1-----2.3,.. ... 3.4cm 2.9cm 1.9cm-9 

fig. 8. 



-54-

Laten we ons nu eens voorstellen dat de 

vonkinduktor 5 puntjes per sekonde zet. 

De lengte van 5 opeenvolgende interval

len geeft dan de in één sekonde afgeleg

de weg aan. Als deze lengte 2.3 cm. 1s, 

1s de gemiddelde snelheid gedurende de

ze sekonde 2.3 cm/s. (zie fig. 8.). In 

je diagram kan dat aangegeven worden 

door het lijnstukje AB (zie fig. 9.). 

Let er op dat dit niet de eerste sekonde 

van de beweging behoeft te zijn; het is 

de eerste sekonde waarin we een meting 

V 
c~/s. 

4 

3 

l4_ 

2 

0 

r n 

I 
B 

2 3 4 
t 

s. 
fig. 9. 

doen. Gedurende de volgende sekonde legt de slede 3.4 cm. af, zodat de ge

middelde snelheid dan 3.4 cm/s. is. Dit wordt voorgesteld door het lijnstuk-

je CD. Als we op deze manier doorgaan krijgen we een v,t-diagram. Het is erg 

onwaarschijnlijk dat de beweging die door dit diagram wordt voorgesteld 1n

derdaad trapsgewijs veranderde zoals uit de figuur zou blijken. Maar we re

kenden ook met gemiddelde snelheden over sekonden. 
,.,---

Als we de gemiddelde snelheid over iede- v 

re 1/5 sekonde gemeten zouden hebben, 

hadden we een diagram gekregen zoals in 

fig. 10. En als we de snelheid iedere 

1/25 sekonde zouden hebben kunnen meten, 

zou de grafiek er uitgezien hebben als 

fig. I I • 

Strikt genomen vinden we steeds gemid

delde snelheden, zelfs als we tijdinter

vallen van 1/25 sekonde nemen, maar in 

de praktijk spreken we over de snelheden 

op de verschillende tijdstippen (zie ook 

opmerking 2). 

V 

5 

4 

3 

2 

0 

5 

4 

3 

2 

0 

m/s. 

2 

c I (v ) s. t 

3 4 
t 

,... 
I 0. 

s. 
l-l-~t 

3 4 5 t 

fi.g. 11. 
s. 
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Opmerking 5: 

Het is na dit alles wel duidelijk dat voor de eenparige beweging geldt 

dat de snelheid op elk willekeurig tijdstip gelijk is aan de gemiddelde 

snelheid in elke willekeurige tijdsduur. En op zijn óeurt is deze weer 

gelijk aan de snelheid van de eenparige Beweging. 

In formule: vt = v = v. 
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A: Gemiddelde snelheid. 

llt=0.4 s. 

t -+ t+ll.t ll.s ó.s 
ll.t (s.) (cm.) 

.(cm/s.) .. . . 

0 ~ 0.4 6.45 I6. I 

0.4 -+ 0.8 7.85 I9.6 

0.8-+ 1.2 7. I5 I7.9 

1.2-+ 1.6 4.05 I 0. I 

1.6 -+ 2.0 I2.8 32.0 

2.0 -+ 2.4 I I. 95 29.9 

2.4 -+ 2.8 I2.55 31.4 

2.8-+ 3.2 7.95 I9.9 

3.2 -+ 3.6 I4.55 36.4 

3.6 -+ 4.0 I5.55 38.9 

4.0 -+ 4.4 I 1. I 27.8 
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B: Snelheid op een bepaald tijdstip. 

In onderstaande tabel betekent: 

t': tijdstip waarop de slede in Pis. 

s : afstand van puntje P tot de oorsprong. 
p 

~t: tijdsduur vóór(-) of na(+) tijdstip t'. 

~s: verplaatsing in de tijdsduur ~t. 

v: gemiddelde snelhei~ in de tijdsduur ~t. 

t'=0.8 s. sp=17.8 cm. (zie ook blz. 58, grafiek 11.) 

-
~t ~s V 

(s.) (cm.) (cm/s.) 

+1.0 71.3 71.3 

+0.8 52.7 65.9 

+0.6 36.3 60.5 

+0.4 22.05 55. I 

+0.2 9.9 49.5 

+4/25 7.75 48.4 

+3/25 5.65 4 7. I 

+2/25 3.7 46.3 

+I/25 1. 75 43.8 
--------- ----------------------

-I/25 1.7 42.5 

-2/25 3.35 41.9 

-3/25 4.85 40.4 

-4/25 6.3 39.4 

-0.2 7.8 39.0 

-0.4 I3.2 33.0 

-0.6 I6.55 27.6 

-0.8 I7.8 22.3 
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Snelheid Op,een bepaald tijdstip. 

v als funktie van &t. 

• 

t'=0.8 s. 

s=17 .8 cm. 

/ 
/ . 

/ 

• 

1----- ----+-----------+------ ------ -----t---· 20 
-0.8 -0.4 0 +0.4 +0.8 
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3. Eenparig versnelde reéhtlijrtige beweging. 

A: Versnelling. 

In par. J. bestudeerden we de beweging v~ de .slede pas na het tijdstip waar

op het lichaam L door net tafeltje T werd opgevangen. De beweging die toen 

ontstond was de eenparige beweging. Wat voor beweging zal er ontstaan als we 

het tafeltje T weghalen, waardoor het lichaam L tot op de grond kan vallen 

zonder in tussentijd geremd te worden? 

l. Maak aan de hand van het strookje papier een tabel en vermeld 

hierin voor een vaste tijdsduur ~t (b.v. 0.2 s.) de op elkaar 

volgende verplaatsingen fls van deze beweging. (t=O is het tijd-
' (zie blz. 64 en 139). 

stip waarop de elektromagneet de slede loslaat) 

2. Bepaal in dezelfde tabel de gemiddelde snelheden v in de opeen

volgende tijdsduren. 

3. Maak een grafiek met de gemiddelde snelheid v als funktie van 

de tijd t (zie fig. 9. par. 2.), (zie blz. 66, grafiek 12.). 

Als we de tabel en grafiek goed bekijken, wat valt er dan op? 

Het midden van de bovenkant van ieder lijnstukje geeft aan hoe groot de ge

middelde snelheid was gedurende het tijdinterval t+t+~t. Trek nudoor al deze 

middens zo goed mogelijk een kromme. Deze kromme geeft nu de snelheid van de 

slede op elk willekeurig tijdstip weer. Waarom? 

De hierboven beschreven beweging noemen we de eenparig versnelde beweging. 

Definitie: 

Een pm voert een eenparig versnelde beweging uit aZs de sneZheidsver

andering~ in een willekeurige tijdsduur~ evenredig is met die tijds

duur. 

In formule: f1.v 
~t = konstant 

De konstante heet de versnelZing a (acceZeratio) van eeri eenparig versneld 

bewegende puntmassa. 

Definitie: 

De versnelZing van een eenparig versneld bewegende pm is het quotiënt 

van de sneZheidsverandering en de daarvoor benodigde tijdsduur. 



In formule: ~ 
~ 
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(Als a negatief is, noemen we de beweging ook wel eenparig vertraagd; wc zul

len dit zelden doen.) 

4. Wat is de eenheid van versnelling àn het S.I.-stelsel? 

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat een pm een eenp~rig versnelde beweging 

uitvoert, wanneer deze zich met een konstante versnelling voortbeweegt. 

B: Snelheids- en plaatsfunktie van de eenparig versnelde beweging zonder 

beginsnelheid. 

Bij de hierboven gedane metingen was de snelheid op het tijdstip t=O gelijk 

aan nul. We spreken dan van een beweging zonder 9eginsnelheid (v0=o). 

5. Bepaal uit de gemaakte grafiek de versnelling van de uitgevoer

de beweging, (zie blz. 66, grafiek 12.). 

Voor de eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid is de versnelling 

dus gelijk aan het quotiënt van de snelheid op een bepaald tijdstip en de 

tijdsduur die daarvoor nodig is, sinds het begin van de beweging. 

In formule: 
vt 

a = 
t 

Hieruit volgt dat de snelheidsfunktie v van de eenparig versnelde beweging 
t 

zonder beginsnelheid gegeven wordt door: 

6. Maak van de uitgevoerde beweging een tabel en vermeld hierin de 

verplaatsingen st op verschillende tijdstippen t, (zie blz. 64 en 140, 
tabel I). 

7. Maak een grafiek met st als funktie van t, (zie blz 67, grafiek 13.). 

De kromme die ontstaat heeft veel weg van een parabool. 

2 
8. Maak nu een grafische voorstelling met st als funktie van t , 

(zie blz. 68, grafiek 14:). 

De kromme die nu ontstaat is een rechte lijn, oftewel st is evenredig met t
2 
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In formule: s~ = konstant 
t 

9. Bepaal uit de grafiek deze konstante, (zie blz 68, grafiek 14.). 

10. Bereken in de tabel voor de verschillende tijdstippen het quo-
2 

tiënt van st ent , (zie blz. 64 en 140, tabel I). 

Dat vraag 9 en 10 hetzelfde antwoord geven verbaast ons niets. Maar als we 

deze uitkomst eens vergelijken met die van vraag 5, zien we dat deze de helft 

is van de versnelling. 

In formule: s~ = !a 
t 

Hieruit volgt dat de plaatsfunktie st van de eenparig versnelde beweging zon

der beginsnelheid gegeven wordt door: 

s 
( t 1 • Dat Z = 2a, l.S niet na één meting als waar aangenomen, maar na honderden 

andere luchtkussen-rijbanen, sledes etc.) . t k met1.ngen oo met 

11. Wat stelt de grafiek hier-

naast voor? Laat zien dat 

de oppervlakte van het ge

arceerde gebied gelijk is 

aan de verplaatsing. 

C: Snelheids- en plaatsfunktie van de eenparig versnelde beweging met begin

snelheid. 

Een beweging met beginsnelheid wil niets anders zeggen dan dat op tijdstip 

t=O de snelheid ongelijk aan nul is (v
0
IO). Om met onze luchtkussen-rijbaan 

een eenparig versnelde beweging met beginsnelheid te krijgen, verschuiven we 

de oorsprong van plaats en tijd (b.v. naar een tijdstip op 0.2 s. van de ou

de oorsprong). Wanneer de slede op dat tijdstip de daarbij behorende plaats 

bereikt noemen we t=O en st=O. 
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12 •. Wat moeten_ we :meLde. grafiek van vraag 3 en de tabel van vraag 

6 doen om hieraan te voldoen? 

Doe dit en teken de grafiekmet vt als funktie vantin de gra

fiek van vraag 3, (zie blz. 65 en 140, tabel 11 en blz. 
66, grafiek 12.). 

We zien nu dat de beide lijnen evenwijdig lopen met het verschil dat de 2e 

niet door de oorsprong gaat, maar de vt-as snijdt bij een bepaalde waarde 

en wel v
0

• 

v -v 
In formule-vorm betekent deze grafiek: tt 0 =konstant, 

waarbij de konstante dezelfde waarde heeft als bij vraag 5. 

Bij een eenparig versnelde beweging met beginsnelheid kunnen we de versnel

ling dus als volgt bepalen: 

Hieruit volgt dat de snelheidsfunktie van de eenparig versnelde beweging 

met beginsnelheid gegeven wordt door: 

Hiernaast is het v,t-diagram van de 

eenparig versnelde beweging met be

ginsnelheid getekend. De oppervlak

te van het gearceerde gebied is ge

lijk aan: 

t 

We hebben nu al twee keer gezien dat het oppervlak onder de kromme in het 

v,t-diagram gelijk is aan de verplaatsing. Het is dus reeël te verwachten 

dat dit ook hier het geval is. 

13. Kontroleer met behulp van de tabel of dit waar is, 
(zie blz. 65 en 140, tabel lil). 

De plaatsfunktie s van de eenparig versnelde beweging met beginsnelheid is 
t 

dus gelijk aan: 
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Opmerking: 

Als de oorsprong van plaats en tijd niet samenvallen is de plaatsfunktie 

gelijk aan: st=s0+v0.t+!a.t2 

Waarbij s0 de afstand is van de oorsprong van plaats tot de oorsprong van 

tijd. 

J4. Bewijs wiskundig dat de plaatsfunktie van de eenparig versnel

de beweging gegeven wordt door: st=v
0
+!a.t2 

15. Bewijs dat de gemiddelde snelheid van de eenparig versnelde 

beweging, tijdens elke willekeurige tijdsduur, gelijk is aan: 
v

0
+v 

- t v 2 (zowel m.b.v. de grafiek als de plaatsfunktie). 

(Denk erom dat deze formule alleen maar geldt bij de eenparig 

versnelde beweging.) 
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Eenparig versnelde beweging. 

In onderstaande tabellen betekent: 

t: tijdstip van waaraf gemeten wordt. 

t+~t: tijdstip tot waarop gemeten wordt. 

~s: verplaatsing in de tijdsduur ~t. 

v: gemiddelde snelheid in die tijdsduur ~t. 

st: verplaatsing op het tijdstip t. 

t=O: het tijdstip waarop de slede door de elektromagneet wordt losgelaten. 

Tabel zoals bedoeld in de tekst onder A. 

v0=o cm/s. (zie ook blz. 66, grafiek 12.) 

-t + t+~t ~s V 

(s.) (cm.) (cm/s.) 

0 ...,. 0.2 1.2 6.0 

0.2..,. 0.4 3.4 17.0 

0.4...,. 0.6 5.5 27.5 

0.6-+ 0.8 7.8 39.0 

0.8--1.0 9.95 49.8 

1.0 .... 1.2 12. 1 60.5 

1.2~1.4 14.3 71.5 

1.4 .... 1.6 16.4 82.0 

1.6- 1.8 18.6 93.0 

Tabel zoals bedoeld in de tekst onder B. 

v
0

=0 cm/s. (zie ook blz. 67-68, grafieken 13-14.) 

st 
t st 2 (s.) (cm.) t 2 (cm/s .) 

0 0 

0.2 1.2 30.0 

0.4 4.6 28.8 

0.6 I 0. I 28. 1 

0.8 17.9 28.0 

1.0 27.85 27.9 

1.2 39.95 27.7 

1.4 54.25 27.7 

1.6 70.65 27.6 

1.8 89.25 27.5 
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Tabellen zoals bedoeld in de tekst onder C. 

voro cm/s. (zie ook blz. 66, grafiek 12.). 

t s 
(s.) t 

(cm.) 

0 0 

0.2 3.4 

0.4 8.9 

0.6 16.7 

0.8 26.65 

LO 38.75 

1.2 53.05 

1.4 69.45 

1.6 88.05 

v
0
=11.5 cm/s. (uit grafiek 12. gehaald) 
- I 2 st-v0.t+2a.t • 

t st 
(s.) 

(cm.) 

0 0 

0.2 3.42 

0.4 9. 11 

0.6 17.05 

0.8 27.25 

1.0 39.70 

1.2 54.40 

1.4 71.37 

1.6 90.59 

' 
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Eenparig versnelde beweging. 

v als funktie van t. 

v0'fOcm/s. 

a 

1.0 

V 
t 54.9 4 9 I 2 
t 1 5. cms. 

1.5 

v0=0cm/s. 

2.0 
.. t 

s. 
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Eenparig versnelde beweging. 

st als funktie van t. 

v
0
=0 crn/s. 

J.O 1.5 2.Q 
.. t 

s. 
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Grafiek 14. Eenparig versnelde beweging. 

rt st als funktie van 2 cm. t • 

v
0

=0 cm/s. I 
' 
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80 

st 83 2 
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0 
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4. Verbartd'tussert versrtèlling en kracht. 

In de vorige paragraaf heboen we gezien dat de oorzaak van een versnelling 

een kracht is. Als we nu de proeven voor de eenparig versnelde beweging voor 

de geest halen, dan kon de slede deze beweging uitvoeren doordat op het li

chaam L de zwaartekracht werkte. Tijdens al die metingen hebben we niets aan 

het lichaam veranderd m.a.w. de kracht die de versnelling veroorzaakte was 

een konstante kracht. Bovendien is het kenmerk van de eenparig versnelde be

weging dat de versnelling tijdens de gehele beweging konstant is. De eind

konklusie van deze proef luidt: 

Een konstante kracht ve~oo~zaakt een konstante ve~sneZZing. 

Zoals reeds gezegd, hebben we bij deze proef gebruik gemaakt van een be

paalde konstante kracht. Wat zal er nu met de grootte van de versnelling ge

beuren als we dezelfde proef doen, maar de grootte van de kracht F variëren 

door steéds zwaardere gewichtjes aan het koord te hangen? Met andere woorden, 

wat is het verband tussen versnelling en kracht? 

Wanneer we de meting beginnen op het moment dat de elektromagneet de slede 

loslaat, dan is de plaatsfunktie: st=~a.t 2 • 
Als we de verplaatsing s op een óepaald tijdstip t met een meetlat op zou

den kunnen meten, dan is de versnelling a als volgt te bepalen: a 2 ~ 
t 

Het is echter niet altijd mogelijk de verplaatsing te meten die de slede 

vanuit rust aflegt tot het tijdstip t. Waarom denk je? 

Daarom zullen we vaak de volgende methode gebaseerd op de definitie van ver

snelling gebruiken, d.w.z. de snelheidsverandering per tijdseenheid. 

Stel een auto heeft op het tijdstip t=O een snelheid van 15 km/u. en voert 

een eenparig versnelde beweging uit. Vijf sekonden later is zijn snelheid 

60 km/u. De versnelling a 

a = 

is dan als volgt te vinden: 
vt-vO 

t 

60;15 km/u= 9 km/u/s. 
s. 
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10 sekonden 

.. 
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fig. 12. 

Fig. 12. stelt een strook papier voor die we verkregen hebben nadat de slede. 

zich over de luchtkussen-rijbaan heeft verplaatst. De vonkinduktor vonkt met 

een frekwentie van 1 Hz •• We kiezen twee willekeurige puntjes PI en P 2 en 

bepalen de snelheden v0 en vt op de tijdstippen dat de slede deze puntjes 

passeert. De snelheidsverandering is dan: 

v -v = 15-5 
t 0 

= 10 mm/s. 

De tijd die voor deze snelheidsverandering nodig was, kunnen we vinden door 

het aantal 

ling: 

intervallen tussen P
1 

en P
2 

te tellen. In dit geval is de versnel

v -v 
t 0 a = 

t 
IO 2 =w= t.Omm/s. 

1. Hoe groot zou de versnelling zijn als boven staande puntjes wa

ren verkregen met een vonkinduktor, die vonkte met een frekwen

tie van 25 Hz •• 

2. Waarom is de snelheid op het tijdstip dat de slede puntje P1 
passeerde gelijk ~an de afstand tussen de twee puntjes aan 

weerskanten van PI gedeeld door 2? 

We gaan nu terug naar de uitgevoerde proef. 

3. Maak een tabel en vermeld hierin voor verschillende krachten F 

de daarbij behorende versnellingen a, (zie blz. 71 en 141). 

4. Maak vervolgens een grafische voorstelling van a als funktie 

van F, (zie blz. 72, grafiek 15.). 

5. Als we de grafiek goed bekijken, kunnen we hieruit een konklu

s~e trekken. Welke? 

6. Kontroleer dit in de tabel, (zie blz. 71 en 141). 

De ve~sneZZing is ~echt even~edig met de k~acht. 

In formule: 

( 
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Verband tussen versnelling en kracht. 

In onderstaande tabel betekent: 

F: kracht t.g.v. lichaam L. 

a: gemeten versnelling. 

(zie ook blz. 72, grafiek 15.) 

F 
F a 2 -

(gf.) (cm/s .) a 2 
(gf. s I cm.) 

10.2 I 7. I 0.596 

15.I 24.8 0.609 

20.0 33.0 0.606 

30.0 48.9 0.6I3 

40.0 64. I 0.624 

50.0 78.9 0.634 

60. 1 93.4 0.643 

70. 1 107. I 0.655 

80. I 1I7.7 0.680 

90.0 132.9 0.677 
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Verband tussen versnelling en kracht. 

a als funktie van F. 

m=569.3 gr. 

• 

• 

30 :60 g_o 
----~~~F gf 
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s. Verband tussert·versrtellirtg en·Èassa. 

Tijdens de proeven voor de eenparig.versnelde beweging en voor het verband 

tussen versnelling en kracht heóben we niets aan de slede veranderd. Met an

dere woorden de slede had steeds dezelfde traagheid (massa). We verwachten 

natuurlijk dat de versnelling ook zal afhangen van de traagheid van een li

chaam. Een volle spoorwagon is nl. moeilijker op gang te brengen dan een le-

ge. 

We zullen dit verband proberen te vinden door de slede steeds massaler te 

maken en de kracht F konstant te houden. Dit massaler maken doen we door 

steeds hulpgewichtjes aan de slede te hangen. De versnelling a bepalen we op 

dezelfde manier als in de vorige paragraaf. 

1. Maak een tabel en vermeld hierin voor verschillende massa's m 

de daarbij behorende versnellingen a, (zie blz. 74 en 142--144, 
tabel I-III). 

2. Maak vervolgens een grafische voorstelling van a als funktie 

van m, (zie blz. 75, grafiek 16.). 

3. Maak ook een grafiek met a als funktie van!, (zie blz. 76, 
m grafiek 17.). 

4. Als we deze grafieken goedbekijken, kunnen we·hieruit een kon-

klusie trekken •• Welke? 

5. Kontroleer dit in.de tabel, (zie blz. 74 en 142-144, tabel I-III). 

De versnelZing is omgekeerd evenredig met de massa. 

In formule: 1 a""m 

Wanneer we nu de konklusies van de vorige en deze paragraaf samenvoegen tot 

één konklusie, dan is deze: 

De versnelZing van een voorwerp is recht evenredig met de kracht die 

op het voorwerp werkt en omgekeerd evenredig met de massa van het voor

werp. 

In formule: F 
a "' -. m 
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Verband tussen versnelling en massa. 

In onderstaande tabel betekent: 

m: massa van de slede. 

a: gemeten versnelling. 

(zie ook blz. 75-76, grafieken I6-I7.) 

m a 2 m.a 
2 (gr.) (cm/s .) (gr.cm/s .) 

I66.6 53.0 8.8xiO 3 

I94.8 4 7. I 9.2 11 

2I6.5 42. I 9. I 11 

244.7 38.8 9.5 11 

266.8 35.2 9.4 11 

295.0 31.2 9.2 11 

3I6.8 30. I 9.5 11 

345.0 27.8 9.6 11 

367. I 26.3 9.7 11 

395.3 24.2 9.6 11 

4I7.0 23.0 9.6 11 

445.2 21.5 9.6 " 
467.3 20.6 9.6 11 

495.5 I9.5 9.8 11 

5I9. 1 I8.6 9.7 11 

569.3 I7. I 9.7 11 
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Verband tussen versnelling en massa. 

a als funktie van m. 

F=J 0.2 gf. 

• 
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gr 
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Verband tussen versnelling en massa. 

. J 
a als funktie van -. 

lll 
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*: Als we goed naar de gemaakte tahel .in par. 5 kijken, zien we dat m.a niet 

mooi konstant is, maar in waarde iets toeneemt. Hoe komt dit? 

We hebben gezegd dat de kracht. die door de aarde op het gewichtje wordt 

uitgeoefend, de oorzaak is van het in beweging komen van de slede. Zoals 

we wel gezien zullen heboen, komt niet alleen de slede op gang maar ook 

het gewichtje, oftewel oeide massa's komen in beweging. M.a.w. de kracht 

is er de oorzaak van dat de totale hoeveelheid massa in beweging komt. 

We moeten dus voor de massa m niet alleen die van de slede nemen maar de 

totale massa van slede en gewichtje. 

6. Kontroleer in een nieuwe tabel of het produkt van massa en 

versnelling nu beter konstant is, wanneer je voor de massa 

de totale massa neemt, (zie blz. 78 en 145-146, tabel I-III). 

7. Probeer nu zelf te verklaren waarom in de tabel van par 4. 

de waarde van! iets oploopt bij een toenemende kracht F. 
a 
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Gekorrigeerde tabel voor het verband tussen versnelling en massa. 

m a 2 m.a 2 (gr.) (cm/s .) (gr. cm/ s .• ) 

I76.7 53.0 9.4xl0 3 

204.9 47. I 9.7 11 

226.7 42. I 9.5 11 

254.9 38.8 9.9 11 

276.9 35.2 9.7 11 

305.2 31.2 9.5 11 

326.9 30. I 9.8 11 

355.1 27.8 9.9 11 

377.2 26.3 9.9 11 

405.4 24.2 9.8 11 

427.2 23.0 9.8 11 

455.4 21.5 9.8 11 

477.4 20.6 9.8 11 

505.6 19.5 9.9 11 

529.2 18.6 9.8 11 

579.5 17.1 9.9 11 
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6. Twéèdè'höofdwèt- eenheden. 

A: Tweede wet várt'Nèwtön. 

De laatste formule van de vorige paragraaf kunnen we ook schrijven als: 

(I) . 

Dit kunnen we ook nog anders schrijven, want dat de kracht recht evenredig 

is met m.a betekent dat deze op een konstante na gelijk is aan m.a. 

In formule: c.F = m,a (2) ' 

waarbij c een konstante waarde heeft. 

De grootte van c hangt af van de gebruikte grootheden. 
1. Bereken de waarde van c voor de tot nu toe bij de proeven 

gebruikte eenheden. 

In de natuurkunde gebruiken we liever de S.T.-eenheden. 

2. Schrijf de definities op van de eenheden van massa, versnelling 

en kracht. 

Hoe groot is de kracht die aan een pm van 1 kg. een versnelling geeft van 

J m/s
2
? Als we dit in formule (21 invullen, dan blijkt dat de waarde van 

c •••• is. In het S.T.-eenhedenstelsel gaat de formule dus over in: 

F = m.a 

Dit resultaat staat bekend als de tweede hoofdwet van Newton, 

3. Druk de newton uit in S.T.-eenheden. 

Eén newton is de kracht die aan een voorwerp met een massa van één kilo

gram een versnelZing geeft van één meter per sekondekwadraat. 

B: Zwaartekracht en gewicht. 

Als een voorwerp met massa m boven de aarde wordt losgelaten beweegt het 

zich eenparig versneld omlaag met de versnelling g. We noemen de oorzaak 

van deze versnelling de zwaartekracht F , die op het voorwerp werkt. Wan-z 
'd + + + + + +, •• neer we nu ~n e wet F=m.a voor F en a resp. F en g ~nvullen, kr~Jgen we 

z 
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de volgende formule: 

F = m.g 
.2: 

Als het voorwerp niet vrij is, maar op een horizontaal vlak rust, of aan een 

schroefve0.r of touw hangt, oefent het hierop een kracht G uit, die vertikaal 

omlaag gericht is. Deze kracht die door 

een voorwerp op een horizontaal vlak, of 

op een veer of touw wordt uitgeoefend, 

noemen wij het gewicht van dat voorwerp. 

Volgens de aktie-reaktie wet, die we in 

de volgende paragraaf behandelen, onder

vindt het voorwerp dan van het steunvlak 

-+ 
G 

of van de veer een kracht -G, die vertikaal omhoog gericht 1s. De totale 

kracht op het voorwerp is dan: 
-+ -+-+-+ • 
F +(-G)=F -G. Onder 1nvloed van z z 
deze beide krachten is het voor-

• -+ 
werp 1n rust, dus a=O. Dan is 

ook: 

dat: 

-+ -+ -+ 
F -G=m,a=O. 
-+z+r -+ 
G=F =m.g. 

z 

KonkLusie: 

Hieruit volgt 

z 

De grootte van het gehliaht van een voorhlerp met een massa m, dat in 

rust is (of ziah eenparig reahtZijnig behleegt) bedraagt: 

G = m.g 

4. Een andere eenheid van kracht is de kilogramkracht. Hoeveel 

newton 1s nu gelijk aan één kilogramkracht? 

5. Waarom is de kilogramkracht geen goede eenheid van kracht? 
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VI Suggesties voor de leraar bij beide methoden. 

Alvorens een begeleidende tekst te geven bij de beide methoden, zouden we 

het begin van de mechanika in verschillende paragrafen willen verdelen. Ons 

inziens kan de stof ook in deze volgorde behandeld worden: 

a) rust en beweging. 

b) Flaats van een pm als funktie van de tijd. 

c) eenparig rechtlijnige beweging. 

d) gemiddelde snelheid en snelheid op een bepaald tijdStip. 

e) eenparig versnelde rechtlijnige beweging. 

f) skalairen en vektoren. 

- samenstellen van vektoren 

11 11 verplaatsingen. 

11 11 snelheden en versnellingen. 

g) vrije val. 

h) horizontale worp. 

i) traagheidswet. 

j) begrip kracht. 

k) verband tussen versnelZing en kracht. 

ZJ verband tussen versnelZing en massa. 

m) tweede hoofdWet - eenheden. 

De paragrafen die kursief gedrukt staan, worden door ons aan de hand van de 

geschreven tekst (zie blz. 8-42 en blz. 43-80) behandeld. Voor de andere pa

ragrafen hebben we geen tekst geschreven. Deze kunt u behandelen aan de 

hand van uw eigen leerboek. 

We zullen nu over de door ons opgestelde tekst bij elke paragraaf apart en

kele opmerkingen plaatsen wat betreft b.v. de manier van behandelen van de 

stof of de manier van uitvoeren van een proef etc. 

A. Klokmethode (blz. 8-42). 

I. Eenparig rechtlijnige beweging. (blz. 8-12). 

blz. 8;opm. I: In de eerste regel staat: zoals we in de vorige paragraaf ••••• 

Hiermee bedoelen we dus de paragraaf: plaats van een pm als 

funktie van de tijd. 

opm. 2: Wanneer u een iets andere opstelling heeft als die getekend 

in fig. I., dan vertelt u natuurlijk de werking van uw eigen 
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opstelling. Zoals b.v. een digitale klok in plaats van een 

elektrische en de nauwkeurigheid hiervan, licht diodes ~n 

plaats van kontaktplaatjes etc. 

blz. 9;opm •. 3: Achter vraag I. staat: zie blz. 11 en 112-114, tabel I-IX. 

Dit zijn door mijzelf verrichtte metingen. Dat ik zoveel 

meetpunten heb, komt vanwege het feit dat ik de rijbaan wil

de aftasten op onregelmatigheden. U kunt volstaan met één 

tabel (b.v. tabel I). 

Als blijkt dat (een gedeelte van) de leerlingen meer oefening 

nodig (heeft) hebben, dan kunt u hen opdrachten geven aan de 

hand van de andere tabellen. 

2. Gemiddelde snelheid en snelheid op een bepaald tijdstip. (blz. 13-19). 

blz. 13; opm. 4: In de definitie voor de gemiddelde snelheid spreken we van 

de gemiddelde snelheid over een bepaalde verplaatsing. Dit 

doen we omdat we eerst de verplaatsing instellen en dan pas 

de tijdsduur meten. Bij de methode met de vonkinduktor is 

dit net andersom. Daar spreken we dan ook van de gemiddelde 

snelheid in een bepàalde tijdsduur (zie ook de bijbehorende 

formules). 

blz. 14; opm. 5: U zou misschien kunnen vertellen wat er met ~~ tg a gebeurt 

als de verplaatsings- en tijdschaal niet gelijk zijn. Boven

dien wordt de hoek a niet bepaald met behulp van een graden

boog, maar uit de verhouding van ~s en ~t. 

blz. 15; opm. 6: Achter vraag I. staat: zie blz. 18 en 116-120, tabel I-IX. 

Ook hier heb ik veel metingen verricht. U zou kunnen vol

staan met I à 2 tabellen met meetpunten. De tabellen voor 

· sp=O en sp=80 cm. hebben eigenlijk geen zin, omdat je deze 

twee punten maar van één kant kunt benaderen. In de tabel

len ziet u ook dat ik ook een ~s gelijk aan +5 en -5 cm. heb 

genomen. Dit kon ik doen, doordat ik de bijgeleverde ruiters 

met kontaktplaatjes heb vervangen door smallere. Als u naar 

de kolom van de gemiddelde tijdsduur van 3 metingen kijkt, 

ziet u dat het geen zin heeft gehad daar de gemiddelde snel

heden voor ~s=IO en ~s=5 cm. dezelfde waarden geven. U kunt 

dus volstaan met ~s~IO cm. Als u naar de kolom van de tota

Le tijd van 10 metingen/JO kijkt, heeft ~s=5 cm. wel zin. 
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Maar in de klas zult u dit wel niet doen, daar de proeven 

te lang zullen gaan duren. 

blz. 16; opm. 7: De tekst bij het s,t-diagram zou u misschien kunnen ver

duidelijken door het te laten zien aan de hand van verschil

lende figuurtjes, waarin B steeds dichter bij A komt te lig

gen. 

3. Eenpar:g versnelde rechtlijnige bewèging. (blz. 20-30). 

blz. 20; opm. 8: Om alvorens de tabel te kunnen maken die gevraagd wordt in 

vraag I., moet je eerst de snelheden bepalen op de tijdstip

pen dat de slede de verschillende verplaatsingen st heeft af

gelegd. Hiervoor zijn de tabellen I-VIII op blz. 121-122. 

De gemeten tijdstippen t die hierbij boven de tabellen staan 

vermeld, heb ik gehaald uit de metingen voor de snelheid op 

een bepaald tijdstip (zie de koppen van de tabellen I-IX op 

blz. 116-120). Zoadat ik gelijk kon overgaan tot de snel

heidsmeting uit de eenparige beweging. Wanneer u bij de me

tingen voor de snelheid op een bepaald tijdstip maar 1 à 2 

tabellen gemaakt heeft, gaat·dit natuurlijk niet op en moet 

u steeds in een eerste m~ting her- tijdstip t bepalen. 

blz. 24; opm. 9: Met vraag 16. bedoelen we dat de leerlingen de waarden voor 

v0 , a en t, die ze uit de tabel en/of grafiek kunnen halen, 

invullen in de formule st=v0 .t+~a.t2 en kijken ofdat de ge

vonden waarden voor st kloppen met de ingestelde waarden. 

opm. 10: Met vraag 17. bedoelen we de wiskundige manier zoals die 

ook in Schweers en van Vianen (deel 3V, 1973, blz. 25) ge

bruikt wordt. De tijdsduur wordt in n gelijke delen opge

splitst. Als n groot genoeg is, verandert de snelheid in 

zo'n tijdsintervalletje praktisch niet. De snelheid neemt 

dan met sprongetjes toe. Door het optellen van de verschil

lende oppervlakjes onder de kromme ontstaat er een meet-
I 2 kundige rij voor st' die te sommeren 1s tot: st=v

0
.t+2a.t 

opm. 11: In vraag 18. bedoelen we met de grafiek dat ze een gedeel

te van het oppervlak onder de kromme verschuiven totdat er 

een rechte ontstaat die evenwijdig is met de t-as, waarbij 

het nieuwe oppervlak gelijk is aan het eerste. 
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t 

vo+v 
Uit de figuur volgt dan: v=v +l(v -v )- t 0 2 t 0 2 . 

Met bewijzen met de plaatsfunktie bedoelen we: 
2 -

st=v0 .t+!a.t =v.t 

- V=v0+! a • t J - 1 ( ) v=v +- v -v 0 2 t 0 
v t=v0+a. t 

v +v 
0 t 

2 

Zoals reeds 1n de tekst staat vermeld, geldt deze formule 

alleen maar voor de eenparig versnelde beweging. Daar moet 

u de leerlingen expliciet op wijzen. 

opm. 12: Als het niet eerder ter sprake is gekomen, zou u aan het 

eind van deze paragraaf kunnen vertellen dat een eenparig 

rechtlijnige beweging niets anders is dan een eenparig ver

snelde rechtlijnige beweging met a=O. Dit kunt u nog kon

troleren met de formules voor de eenparig versnelde bewe

ging. 

4. Verband tussen versnelling en kracht. (blz. 31-33). 

blz. 31;opm. 13: Alvorens te beginnen met deze paragraaf zou u de traagheids

wet kunnen illustreren door de metingen voor de eenparige 

beweging voor de geest te halen. Zodra namelijk het lichaam 

het tafeltje bereikte, d.w.z. zodra de kracht ophield te 

werken, werd de beweging eenparig oftewel de versnelling 

werd nul. 

opm. 14: In de eerste regel staat: In de vorige paragraaf •••. Hiermee 

bedoelen we dus de paragraaf: begrip kracht. Hierin is na

melijk al gezegd dat de oorzaak van een versnelling een 

kracht 1s. 
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opm. 15: In de tekst geven we aan dat we het kontaktplaatje op 1 m. 

van de oorsprong zetten. De formule voor de versnelling 
200 2 

wordt dan namelijk nog eenvoudiger en wel: a=--z cm/s • 
t 

Bij mijn eigen metingen kon ik het kontaktplaatje niet op 

I m. zetten, omdat het lichaam maar over een afstand van 

~84 cm. vrij kon vallen. Daarom heb ik het kontaktplaatje 

op 80 cm. gezet. 

opm. I6: In de tabellen bij vraag I. heb ik steeds maar 3 verschil

lende krachten genomen. Om van deze metingen een verantwoor

de grafiek te maken, heb je eigenlijk meer meetpunten nodig. 

Desondanks heb ik toch een grafiek gemaakt. Bij de methode 

met de vonkinduktor heb ik meer verschillende krachten (10) 

genomen. 

Ook hier kunt u volstaan met één tabel. 

17 M 4 b d 1 d . d b 1 d F . opm. : et vraag • e oe en we at ze ~n e ta e stee s - u~t-
a 

rekenen (zie blz. 32 en 124-128,tabel I-XVI). 

5. Verband tussen versnelling en massa. (blz. 34-40) 

blz. 34;opm. I8: Voor de metingen bij vraag 1. kunt u volstaan met één tabel. 

opm. 19: Met vraag 5. bedoelen we dat ze steeds in de tabel m.a uit

rekenen (zie blz. 36 en J2g-111, tabel I-III). 

blz. 39;opm. 20: Afhankelijk van de klas en de manier waarop de proeven zijn 

gedaan en uitgelegd zou u dit onderdeel kunnen behandelen. 

opm. 21 : Het antwoord op vraag 7. zou als volgt luiden: de formule 
F F m schrijven. Zoals we. gezien a 'V - kunnen we ook als - 'V m a 

hebben, moeten we voor m de totale massa van slede en li-

chaam nemen. De massa van de slede hebben we wel konstant 

gehouden, maar niet die van het lichaam, deze nam steeds 

toe. Zo zal ook ! iets toenemen. 
a 

opm. 22: De tekst van blz. 39 zou u al kunnen gebruiken bij de para-

grafen 4. en 5 •• Maar dan moet u de behandeling van deze 

paragrafen wel omdraaien en de tekst iets veranderen. 

Bij het verband tussen versnelling en massa moet u dan me

teen vragen welke massa m op gang gebracht wordt. Bij het 

verband tussen versnelling en kracht moet u de totale mas

sa konstant houden. Dit kan door steeds hulpgewichtjes van 
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de slede af te halen en aan het vallichaam te hangen. 

Ons inziens is dit voor de leerlingen gekunsteld. Laat hen 

maar eerst oplopen tegen het niet helemaal konstant zijn 
F 

van -. a 

6. Tweede hoofdwet - eenheden. (blz. 41-42) 

blz. 4l;opm. 23: In de tekst wordt verondersteld dat aan de leerlingen al in 

een van de voorgaande jaren iets verteld is over de newton. 

Het kan zijn dat dit niet gebeurd is. In dit geval hebben 

we hieronder een vervangende tekst, te beginnen na vraag 1 •• 

We kunnen er voor zorgen, door de eenheden goed te kiezen, 

dat c=l. 

De formule gaat dan over in: 

De eenheden van massa en versnelling hebben we vroeger al 

gedefiniëerd. 

2. Schrijf die definities op. 

Uit de formule volgt dat F=l als m=l en a=l. 

3. Schrijf nu de definitie op voor de eenheid van 

kracht. 

De tekst gaat nu verder met: Dit resultaat bekend ••••••• 

· Zoals misschien wel opgevallen is, heb ik veel meer tabellen gemaakt dan no

dig is •. De reden hiervoor is dat ik dit in eerste instantie gedaan heb om 

de rijbaan af te tasten op onregelmatigheden. Na de eenparige beweging ble

ken deze niet op te treden. Toch ben ik stug doorgegaan met het maken van 

tabellen en wel omdat deze eventueel een hulpmiddel voor u zouden kunnen 

zijn. U kunt namelijk zo'n tabel aan de leerlingen als huiswerk meegeven om 

ze aan de hand van die tabel grafieken te laten maken en konklusies te trek

ken. U beschikt dan over echt gemeten waarden en niet over "gemaakte" waar

den. 
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Hieronder volgen een paar nadelen die ons tijdens het doen van de metingen 

zijn opgevallen. 

a) Het eerste nadeel is dat er zoveel metingen gedaan moeten worden om 

tot een bepaald(e) begrip of formule te komen. Dit komt doordat we 

maar twee kontaktplaatjes kunnen gebruiken, zodat t en át telkens 

uit twee metingen gehaald moeten worden. 

b) Het grootste nadeel is toch wel dat bij bijna al de berekeningen het 

quotiënt van verplaatsing en tijd bepaald moet worden. Bij de opstel

ling kunnen we alleen de verplaatsing instellen en daarna de tijd 

meten. Deze tijd zal voortdurend een gebroken waarde hebben, hetgeen 

niet prettig is voor de berekening van het quotiënt. Bovendien wordt 

hierdoor het naderen van v tot een limietwaarde vertroebeld. De hier

na te behandelen vonkmethode heeft dit bezwaar niet. 

B. Vonkmethode (blz. 43-80). 

Eerst een paar opmerkingen vooraf, voor het behandelen van de tekst en het 

uitvoeren van de proeven. 

opm. 24: Wees natuurlijk uiterst voorzichtig en kijk uit waar en wanneer u 

de rijbaan vastpakt. 

opm. 25: Zoals in de tekst staat, meten we de verplaatsingen op met een meet

latje. De gemakkelijkste manier om dit te doen is natuurlijk als het 

strookje papier strak uitgerold op tafel ligt. Mijn oplossing hier

voor was dat ik op tafel twee stukjes dubbelzijdig klevend plakband 

plakte en hiertussen het strookje papier strak kon wegleggen. 

opm. 26: Wat doet u met de strookjes papier? 

Hieronder volgen enkele mogelijkheden. 

a) U meet iedere keer zelf de verplaatsingen op. Voor één klas heeft 

u dan voor de hele stof !25 strookjes nodig. 

b) U maakt van iedere proef net zoveel strookjes als er leerlingen 

in de klas zitten en laat elke leerling zelf meten. Dit wordt 

wel een kostbare zaak in tijd en strookjes. 

c) U verdeelt de klas in groepjes en maakt van iedere proef net zo

veel strookjes als er groepjes gevormd zijn. Ieder groepje meet 

dan de verplaatsingen. 

d)·u heeft er van te voren voor gezorgd dat van elke proef het strook

je papier ~p grafiekenpapier is geplakt •. Van dit model maakt u 
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een stel fotokopiën. Wanneer nu een bepaalde paragraaf aan de 

orde is, dan doet u de daarbij behorende proef in de klas voor 

en deelt daarna de fotokopiën uit en laat de leerling zelf meten. 

e) Voor het verband tussen versnelling en kracht zijn b.v. IO me

tingen nodig. Er zijn dus IO verschillende fotokopiën gemaakt. 

Nu kunt u elke leerling de·to verschillende fotokopiën geven, 

maar.u kunt ze ook ze ook verdelen en ieder zijn gekregen foto

kopie op laten meten. Wanneer dit gedaan is, verzamelt u de ge

meten waarden in een tabel op het bord, die de leerlingen weer 

overnemen. 

Zo ook bij het verband tussen versnelling en massa. 

Er zijn misschien nog wel andere methoden te bedenken, maar ons in

ziens dachten we toch wel dat de methoden d) en e) het beste funk

tioneerden. 

I. Eenparig rechtlijnige beweging. (blz. 43-48) 

blz. 43; zie opm. I, blz. 8I. 

blz. 44;opm. 27: Bij vraag I. verwijzen we voor de waarnemingen naar blz. 47 

en 135, tabel I-II. De waarde die we hier voor h opgeven is 

natuurlijk niet exakt 20 cm. Deze afstand is met een gewoon 

meetlint ingesteld. Er kan dus best een spreiding zijn van 

0. 5 cm •• 

2. Gemiddelde snelheid en snelheid op een bepaald tijdstip. (blz. 49-58) 

blz. 49;opm. 28: In de definitie voor de gemiddelde snelheid spreken we van 

de gemiddelde snelheid in een bepaalde tijdsduur. Dit doen 

we omdat we eerst de tijdsduur instellen en dan pas de ver

plaatsing meten (zie ook opm. 4, blz. 82). 

blz. 50; zie opm. 5, blz. 82, 

blz. 5I;opm. 29: In de tekst onder B hebben we vergeten te zeggen dat we 

het opvangtafeltje weghalen. 

blz. 52;opm. 30: Bij vraag 5. verwijzen we naar blz. 58, grafiek 11 •• In die 

grafiek liggen de twee meetpunten vlak bij 8t=O iets verder 

van de kro1nme. Dit komt doordat het meetlatje een schaal

verdèling had in 0.5 mm. en bij een steeds kleiner worden

de 8s wordt de relatieve fout hierin steeds groter en dus 

ook in v. De meetpunten zouden misschien iets beter liggen 



-89-

als er gemeten werd met een meetlatje dat een schaalverde

ling had van 0.1 mm. (b.v. een schuifmaat). 

opm. 31: Voor de behandeling van de snelheid op een bepaald tijd

stip had ik eerst de slede met behulp van van het perspeks 

handvat een willekeurige beweging laten uitvoeren. Er bleek 

nu dat zowel in de tabel als in de grafiek de limiet heel 

slecht tot uiting kwam, je kon niet zeggen: die en die waar

de moet het zijn. 

blz. 53; zie opm. 7, blz. 83. 

3. Eenparig versnelde rechtlijnige beweging. (blz. 59-68) 

blz. 62; Bij vraag 13. ' zie opm. 9, blz. 83. 

blz. 63; Bij vraag 14. ' zie opm. 10, blz. 83. 

Bij vraag 15. ' zie opm. 11 ' blz. 83-84. 

Zie ook opm. 12, blz. 84. 

4. Verband tussen versnelling en kracht. (blz. 69-72) 

blz. 69; zie opm. 13, blz. 84. 

z1e opm. 14, blz. 84. 

opm. 32: Op een gegeven moment stellen we de vraag: Waarom denk je 

d d h d 2s · 1 · ·d 1· ·k · ? at e met o e met a=-z n1et a t1J moge 1J 1s. 
t 

Dit komt doordat in het begin van de beweging de puntjes 

heel dicht bij elkaar staan, waardoor ze moeilijk te tel

len zijn. Want wat is nu het 25e puntje? Het kan net zo 
e e e goed het 24 als het 26 puntje zijn, dat je als 25 aan-

wijst. Als leraar kunt u aan de hand van de theoretisch 

berekende waarde wel zeggen: dit moet het 25e puntje zijn. 

Aangezien de leerlingen dit nog niet weten, lijkt het ons 

veiliger om de andere methode te nemen. 

blz. 70;opm. 33: Met vraag 6. bedoelen we dat ze in de tabel steeds Kuit
a 

rekenen (zie blz. 71 en 141). 

5. Verband tussen versnelling en massa. (blz. 73-78) 

blz. 73;opm. 34: Voor de metingen bij vraag I. kunt u volstaan met één tabel. 

opm. 35: Met vraag 5. bedoelen we dat ze in de tabel steeds m.a uit-
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rekenen (zie blz. 74 en 142-144, tabel I-III). 

blz. 77; zie opm. 20, blz. 85. 

Bij vraag 7., zie opm. 21, blz. 85. 

z~e opm. 22, blz. 85-86. 

6. Twèede hoofdwet - eènhèdèn. (blz. 79-80) 

blz. 79; zie opm. 23, blz. 86. 

Toen ik deze stof op de middelbare school uittestte, had ik van te voren ge

zorgd voor een voldoende aantal fotokopiën en deelde ze tijdens de desbe

treffende les uit. Uit de metingen had ikzelf al de tabellen en grafieken 

gemaakt en op transparanten getekend, zodat ik m.b.v. een overhead-projek

tor de meetresultaten kon bespreken. Volgens ons is dit de beste methode om 

zo weinig mogelijk tijd, waarin u toch al krap zit, te verliezen. Het doen 

van de metingen en maken van transparanten is in u hele leven eigenlijk maar 

één keer nodig, daar u elk jaar weer dezelfde fotokopiën en transparanten 

kunt gebruiken. 
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VII Gemaakte·proefwerk en test. 

Om iets over de geschreven tekst en manier van opzet te kunnen zeggen, heb 

ik mijn afstudeeropdracht getest op een middelbare school. Deze school was 

het RK. Lyceum Augustinianum te Eindhoven. Hierbij wil ik onze dank betui

gen aan deze school voor de medewerking die ze verleend heeft, in het bij

zonder de heren Knapen, Vermeulen, Aerts, Bor en de aan de school verbonden 

amanuenses. 

In twee van de vijf vierde klassen is de nieuwe stof uitgeprobeerd. De ene 

klas (A4b2) volgens de klokmethode, de andere (A4b3) volgens de vonkmethode. 

Beide klassen waren atheneumklassen. De andere drie klassen, één atheneum 

(A4bl) en twee gymnasium (G4a en G4b), hebben de klassieke manier gevolgd 

volgens Schweers en van Vianen. 

Na paragraaf 3. hebben we alle vijf de klassen een schriftelijk werk laten 

maken. In A4bl en A4b2 een schriftelijk werk dat gemaakt was volgens de klok

methode en in A4b3, G4a en G4b volgens de vonkmethode. Een week van te voren 

hadden ze van de school uit al een algemeen proefwerk gemaakt dat voor alle 

klassen hetzelfde was. Hierdoor kunnen we de klassen onderling vergelijken 

op zowel het proefwerk als het schriftelijk werk. Ook kunnen we van elke 

klas het proefwerk en het schriftelijk werk onderling vergelijken. 

Alvorens dit te gaan doen, zullen we eerst de opgaven (items) van het proef

werk en van het schriftelijk werk geven. 
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A. Opgaven van proefwerk. 

Deze opgaven zijn door alle klassen gemaakt. 
Dimensie-kinematika. 

1. De bewegingsenergie Evaneen voorwerp met massamen snelheid v wordt 
2 gegeven door: E = !m.v • 

a) Bepaal de dimensie en de S.I.-eenheid van energie. 

Arbeid heeft dezelfde dimensie als energie. Als op een voorwerp een kracht 

F werkt, en het voorwerp verplaatst zich over een afstand s in de richting 

van de kracht, dan wordt de arbeid gegeven door: W = F.s. 

b) Bepaal hieruit de dimensie van kracht. 

c) Uit de lengte van de remweg s, de remkracht F en de massa m van een 

auto, kan men de snelheid v van die auto berekenen toen hij begon te 

remmen. Iemand beweert, dat hiervoor geldt: 

V= ~2F~s 
Kontroleer m.b.v. de dimensies of deze f·ormule goed kan zijn. 

2. Van een puntmassa is de volgende plaatsfunktie gegeven: 

s = 2t
2 

- 8t + 6. 
t 

a) Bereken vt en at. 

b) Waar bevindt de puntmassa zich, als de beweging van richting omkeert? 

c) Op welk ogenblik passeert hij hierna de oorsprong? 

3. Een puntmassa P vertrekt op t=O s. vanuit A met een eenparig versnelde 

beweging naar rechts met een beginsnelheid van 6 m/s. en een versnelling 

van 8 m//. 

Op hetzelfde moment vertrekt uit B, 20 m. links van A, een puntmassa Q, 

zonder beginsnelheid en met een versnelling van 12 m/s2 • naar rechts. 

a) Waar en wanneer wordt P door Q ingehaald? 

b) Hoe groot is op dat moment de snelheid van P? 

4. De loop van een geweer is 0.9 m. lang. Een kogel ondervindt in de loop 

een konstante versnelling van 8000 m/s2• 

Hij dringt met dezelfde snelheid als die waarmee.hij de loop verliet, 

een stuk hout binnen, waarin hij eenparig wordt afgeremd. 

a) Met welke snelheid verliet de kogel de loop? 

b) Bereken de versnelling van de kogel ~n het hout, als hij daar 6 cm. 

in door dringt. 
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B Opgaven van test. 

Deze opgaven zijn gemaakt door de klassen A4bl en A4b2. 

h(t) t 
2 Een buis met een doorsnede van 2 cm., is 

(cm.) (s.) 

0 - -1------""""' 0 0 

gevuld met water. Via een kraan K onderaan· 

stroomt er water uit de buis. Het aantal 

h(t) 

K 

5.0 

6.0 

7.0 

7.2 

7.4 

8.0 

A: 9.0 

B:lS.O 

2.68 

3.27 

3.88 

4.00 

4.13 

4.51 

5. I 7 

10.00 

3 cm . water dat per sekonde door de kraan 

stroomt, noemen we het volumedebiet v. De 

vloeistofspiegel zal natuurlijk dalen. Op 

een bepaald tijdstip t=O s. zal deze ter 

plaatse van 0 zijn. In de tabel staan de 

verplaatsingen h vermeld met de daarbij 

behorende tijdstippen t. Dit allemaal van

af het punt 0. 

1) Bepaal uit de tabel het gemiddelde volumedebiet v als de 

vloeistofspiegel daalt van punt A tot punt B. 

2) Wat zou je verstaan onder het volumedebiet op een bepaald 

tijdstip 1:? 

3) Bepaal zo goed mogelijk uit de tabel het volumedebiet op het 

tijdstip t=4 s. 

Het volumedebiet op het tijdstip t=3 s. is 3.4 cm3/s. 

volumedebiet het tijdstip t=8 2.4 3 Het op s. l.S cm /s. 

volumedebiet het tijdstip t=lO s. is 3 
Het op 2.0 cm /s. 

4) Bepaal de gemiddelde verandering van het volumedebiet per 

sekonde (~) tussen de tijdstippen t=3 s. en t=8 s. 

5) Bepaal de gemiddelde verandering van het volumedebiet per 

sekonde tussen de tijdstippen t=8 s. en t=IO s. 

6) Wat voor voorlopige konklusie zou je hieruit kunnen trekken 

omtrent de verandering van het volumedebiet per sekonde als 

funktie van de tijd? Wat zou je eventueel nog verder willen 

onderzoeken of berekenen om meer zekerheid te hebben? (je 

hoeft dat onderzoek niet te doen, alleen aangeven wat) 

7) Teken de grafiek van het volumedebiet als funktie van de tijd 

en bepaal hieruit: a) het volumedebiet op het tijdstip t=O s. 

b) het tijdstip waarop het volumedebiet 

gelijk is aan 0 cm3/s. 
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Deze opgaven zijn gemaakt door de klassen A4b3, G4a en G4b. 

0 -

A -

B --

I ~ 
I '\( K 

2 
Een buis, met een doorsnede van 2 cm., ~s gevuld met water. 

Via een kraan K onderaan, stroomt er water uit de buis. Het 
3 aantal cm • water dat per sekonde door de kraan stroomt, 

noemen we het volumedebiet v. De vloeistofspiegel zal na

tuurlijk dalen. Op een bepaald tijdstip t=O s. zal deze ter 

plaatse van 0 zijn; telkens na één sekonde wordt de plaats 

van de vloeistofspiegel met behulp van de getekende streep

jes aangegeven. Op het onderste stuk van de buis is een 

stukje papier geplakt, waardoor we niet de juiste plaats 

van de streepjes weten. De buis ~s op ware grootte getekend. 

I) Bepaal uit de figuur het gemiddelde volumedebiet v, als 

de vloeistofspiegel daalt over het trajekt AB. 

2) Wat zou je verstaan onder het volumedebiet op een be

paald tijdstip r? 

3) Bepaal zo goed mogelijk uit de figuur het volumedebiet 

op het tijdstip t=4 s. 

Het vol,umedebiet het tijdstip t=3 is 3.4 3 op s. cm /s. 

Het volumedebiet op het tijdstip t=8 is 2.4 3 s. cm /s. 

Het volumedebiet het tijdstip t=IO is 3 op s. 2.0 cm /s. 

4) Bepaal de gemiddelde verandering van het volumedebiet 

per sekonde (~) tussen de tijdstippen t=3 s. en t=8 s. 

5) Bepaal de gemiddelde verandering van het volumedebiet 

per sekonde tussen de tijdstippen t=8 s. en t=IO s. 

6) Wat voor voorlopige konklusie zou je hieruit kunnen trek

ken omtrent de verandering van het volumedebiet per se

konde als funktie van de tijd? Wat zou je eventueel nog 

verder willen onderzoeken of berekenen om meer zekerheid 

te krijgen? (je hoeft dat onderzoek niet te doen, alleen 

aangeven wat) 

7) Teken de grafiek van het volumedebiet als funktie van de 

tijd en bepaal hieruit: 

a) het volumedebiet op het tijdstip t=O s. 

b) het tijdstip waarop het volumedebiet gelijk is 

aan 0 cm3/s. 
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C Begrippen en formules bij de statistische analyse van de opgaven. 

Ofschoon het aantal leerlingen van de twee experimentklassen en het totaal 

aantal leerlingen dat de opgaven gemaakt heeft klein waren, hebben we de re

sultaten toch aan een statistisch onderzoek onderworpen, Het was alleen de 

bedoeling om met behulp van dit statistisch onderzoek een indruk te krijgen 

over de nieuwe lesmethode en niet om er statistische uitspraken over te doen. 

We zullen nu de gebruikte begrippen en formules geven, voorzien van een toe

lichting, 1), 2), 3) en 4), 

Aan elk item wordt door de korrektor een aantal punten toegekend: de itemscore I. 

In dit geval ligt de itemscore tussen 0 en 10. 

Als we de itemscores (van de N vraagstukken) van één leerling bij elkaar op

tellen krijgen we de ruwe score X van die leerling. 

N 
X = n~OI 

Het is duidelijk dat de ruwe score in dit geval kan liggen tussen 0 en 70, 

Daar we van het algemene proefwerk alleen over de cijfers konden beschikken, 

hebben we ook aan de test cijfers toegekend en wel volgens onderstaande ta

bel. 

ruwe score x cijfer y 

0-3 

4-11 2 

12-19 3 

20-27 4 

28-35 5 

36-43 6 

44-51 7 

52-59 8 

60-67 9 

68-70 10 

Van elke klas kunnen we nu het gemiddelde cijfer bepalen volgens: 

M 

y = 
t

0
Y m= 

M ( d LY ) ver er: ~ 

M: aantal leerlingen in de klas. 
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De variatie in de cijfers is de mate waarin de cijfers van elkaar afwijken. 

Deze grootheid is het best uit te drukken met de s.tandaardmaat voor de sprei

ding der cijfers rond het gemiddelde: dè standaardafwijking s. 

De standaardafwijking van een test is hoog als de leerlingen sterk verschil

lende prestaties leveren. 

Bij kleinere groepen (zoals in ons geval de klassen) worden de scoreverde

lingen voor ~en groot deel door het toeval bepaald. Er wordt dan aangenomen, 

dat de verdeling steeds "normaal" is. Van de cijfers zullen dan 95% binnen 
- - - -de grenzen Y-2s en Y+2s en zelfs ruim 99% binnen de grenzen Y-3s en Y+3s 

vallen. 

Een indruk voor de moeilijkheid van een item is de p-waarde: het aantal leer

lingen dat het goede antwoord geeft, gedeeld door het totaal aantal leerlin

gen dat aan de test meedoet. In dit geval hebben we voor het aantal leerlin

gen met het goede antwoord genomen het aantal leerlingen met een itemscore 

van 6 en hoger + de helft van het aantal leerlingen met een itemscore 5. 

Een volgende statistische grootheid is de betrouwbaarheid r. De betrouwbaar

heid van een test is een getal (tussen 0 en 1), dat aangeeft hoe konstant 

de test de vaardigheden van de leerling meet; in hoeverre de leerlingen bij 

herhaling van het examen onder dezelfde omstandigheden èenzelfde cijfer zou

den halen. Op het eerste gezicht is er geen reden waarom de leerling op het 

ene moment een ander cijfer haalt dan op een ander moment. Er zijn echter 

allerlei toevalsfaktoren die invloed hebben op het cijfer van de leerling. 

We kunnen dus konkluderen dat hoe beter een test is, des te minder de leer

lingen door toevalligheden worden bevoor- of benadeeld. De betrouwbaarheid 

zal dan hoog zijn. 

Als de test gesplitst wordt in items kan de betrouwbaarheid gemeten worden 

met de Kuder-Richardson formule. 

r= N~l [I - ":zq] 
met ~= 1 - pn 
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Om na te gaan of en in hoeverre de cijfers van twee tests, X en Y genoemd, 

statistisch met elkaar samenhangen bij de leerlingen, kunnen we een zgn. 

kórrelatiétablèau opstellen. We maken eeri rasterwerk van horizontale en ver

tikale lijnen op gelijke afstanden. We zetten de cijfers van de ene test (X) 

horizontaal en die van de andere (Y) vertikaal af. We spreken af, dat de cij

fers van X altijd naar rechts, en die van Y naar boven toenemen. 

We "turven" nu de leerlingen op het tableau, Het streepje van iemand die op 

test X een 2 gehaald heeft en op test Y een 9, komt dus te staan in het vak

je (de cel) op het kruispunt van de kolom, korresponderende met X=2, en de 

rij die overeenkomt met Y=9. Etc. 

cijfer van X 
I 

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IOV 
10 

""" 
V 

9 ' V 
8 

"" V 3 

7 

""' 
V 

van Y 6 ~ V 
5 4 V ~ 
4 V "' 3 7 ~ 
2 / ~ 
1 V 

"" / 
II 

Volgens bovenstaande korrelatietableaa waren er 6 leerlingen die op test X 

een 5 hadden en op test Y een 6, etc. 

Als nu alleen die cellen gevuld zijn die door lijn I gesneden worden, spreken 

we van een volledige positieve korrelatie (+1.0), M.a.w. elke leerling heeft 

op beide tests hetzelfde cijfer behaald. 

Zouden nu alleen die cellen gevuld zijn die door lijn II gesneden worden, dan 

spreken we van een volledige negatieve korrelatie (-1.0). 

In beide gevallen kunnen we aan de hand van het cijfer voor test X zeggen, 

welk cijfer dezelfde leerling voor test Y zal halen. 

Zijn die cellen gevuld, die willekeurig over het tableau verspreid liggen, 

spreken we van onafhankelijkheid (0.0). Er is geen enkele korrelatie. 

Het is nuttig de mate van korrelatie vast te leggen in een getal. Dit doen 

we nu met de produkt-moment-korrelatie-koëfficiënt (pmk). De waarde ervan 
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ligt tussen -1.0 en +l.O. 

Dit betekent: als pmk = +1.0: volledig positieve korrelatie. 

pmk = 0.0: onafhankelijkheid. 

pmk = -1.0: volledig negatieve korrelatie. 

De formule voor de pmk luidt: 

Hetzelfde kunnen we doen voor het verband tussen een afzonderlijk item en de 

test. We noemen dit de item-totaal-korrelatie-koëfficiënt (r; ). 
~t 
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D Resultaten van de statistische berekeningen. 

Alvorens de verschillende.statistische grootheden te bespreken, zullen we 

eerst al de berekende resultaten in tabelvorm geven. Die van de twee experi

mentklassen zijn k~rsief gedrukt, waarbij klas A4b2 de klok- en klas A4b3 de 

vonkmethode gevolgd heeft. 

I Korrelatietableau. 

A4b 1. A4b2. 

cijfer van proefwerk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5· 6 7 8 9 

10 10 1 

9 1 9 2 

8 1 1 1 8 1 1 4 

7 1 7 1 1 1 1 

van test 6 1 4 I 6 4 1 

5 1 2 3 1 5 

4 1 1 4 2 

3 1 3 1 

2 1 1 2 

1 1 . . 1 . 1 1 

A4b3. G4a. 

cijfer van proefwerk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 10 

9 1 9 

8 2 2 8 

7 1 3 1 1 7 1 1 

6 van test 2 1 1 6 2 1 

5 3 5 

4 1 1 4 

3 1 1 3 

2 2 1 

1 1 

10 

10 

1 
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G4b. alle klassen. 

cijfer van proefwerk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IC 

10 

9 1 

8 2 1 

7 2 1 1 

van test 6 1 3 2 1 

5 4 2 I 

4 I 2 I 

3 I I 

2 

I 

II 

proefwerk 

klas aantal gem. stand gem. 

leerl. cijfer afw s cijfer 

A4b1 25 6.49 1.57 5. 12 

A4b2 22 7.41 1.27 6.64 

A4b3 22 7.02 1.17 6.18 

G4a 7 8.29 0.90 5.28 

G4b 28 8.36 0.96 5. 71 

alle 104 7.42 1.44 5.84 

III Item-totaal-korrelatie-koëfficiënt r .• 
~t 

Item nr. 

klas 1 2 3 4 

A4bi +0.62 +0.66 +0.48 +0.82 

A4b2 +0.61 +0.69 +0.64 +0.71 

A4b3 +0.28 +0.66 +0.14 +0. 7? 

G4a +0.61 +0.78 +0.95 

G4b +0. II +0.68 -0.27 +0.58 

alle +0.36 +0.65 +0.35 +0.78 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 

9 

8 4 2 

7 2 I 5 

6 7 6 

5 I 2 6 

4 I 1 2 2 

3 I 3 

2 I I I 

1 I 2 

test 

stand betrouw- pmk 
afw s baarh. r 

2.08 0.85 +0.45 

2.08 0.83 +0.54 

1.64 0.66 -0.14 

1. 83 0.76 -0.07 

I. 51 0.60 +O.I2 

I. 91 0.76 +0.26 

5 6 7 

+0.82 +0.70 +0.55 

+0.71 +0.36 +0.48 

+0.80 +0.59 +0.66 

+0.76 +0.62 -0.21 

+0.58 +0.62 +0.64 

+0. 72 +0.59 +0.57 

8 9 IO 

I 

4 I 

4 6 

4 4 I 

7 4 I 

5 2 1 

2 2 

I I I 
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IV p-waarden test. 

Item nr • 

klàs· 
.. 

1 2. 3 .4. .. 5. . ... 6 .. . . 7 

A4bl 0.92 0.38 0.06 0.76 0.76 0.40 0.32 

A4b2 0.91 0.50 0.30 0.91 o. 77 0.61 0.73 

A4b3 0.86 0.41 0.18 0.91 0.86 0.63 0.63 

G4a 1.00 0.57 0.00 0.64 0.57 0.42 0.29 

G4b 0.93 0.52 o. 14 0.89 0.80 0.39 0.38 

alle 0.9I 0.46 o. I5 0.85 0.78 0.50 0.49 

V Gemiddelde itemscore X test. 

Item nr •. 

klas I 2 3 4 5 6 7 

A4bl a.56 3.64 0.92 6.68 6.56 4.28 2.84 

A4b2 8.27 4.73 3.14 8.32 6.91 6.23 6.50 

A4b3 7.68 3.82 2.00 7.55 7.36 6.23 5.73 

G4a 9.29 5.29 0.00 5.7I 5.43 4.85 3.86 

G4b 8.75 5.25 1.50 7.07 6.25 4.04 4.07 

alle 8.4I 4.45 I. 7I 7.44 6.64 5.08 4.63 

Bespreking van de gemeten grootheden. 

I en II -produkt-moment-korrelatie-koëfficiënt tussen proefwerk en test. 

Wanneer we naar de korrelatietableaus en pmk kijken, zien we dat de korrela

tie vrij laag is. De normen voor de pmk zijn nl., I): 

lpmk!>0.90 hoge korrelatie 

0.7~lpmk!~0.90 korrelatie vrij goed 

lpmk!<0.75 lage korrelatie 



II .-gemiddeld cijfer. 

preefwerk 

De twee gymnasiumklassen zitten 

duidelijk boven het gemiddelde 

van 7.42. Terwijl de twee expe

rimentklassen aardig in de buurt 

van het gemiddelde liggen. 
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test 

De twee experimentklassen zitten 

hier duidelijk boven het gemiddel

de van 5.84. De drie klassieke 

klassen zitten allen onder het 

gemiddelde. 

Bij het proefwerk moeten we nog een paar kanttekeningen plaatsen, nl.: 

- de twee gymnasiumklassen kregen les van leraren met een behoorlijke 

tijd aan leservaring (beide 6 jaar), dit in tegenstelling tot de twee 

leraren van de atheneumklassen (2 jaar en 2 maanden). 

- het proefwerk is een klassiek proefwerk, het sluit aan bij de klas

sieke lesmethode van Schweers en van Vianen. 

- het proefwerk is opgesteld door de twee leraren van de gymnasiumklas-

sen. 

Hier staat tegenover dat de experimentklassen al een beetje vertrouwd waren 

met deze nieuwe lesmethode, alhoewel ook hier verscheidene leerlingen moeite 

hadden met het begrip volumedebiet. 

Dit alles overziende en alleen naar het gemiddelde cijfer kijkende, kunnen 

we toch zeggen dat de nieuwe lesmethode een positief resultaat heeft gehad. 

Bovendien viel tijdens het uittesten van de afstudeeropdracht op, dat na het 

uitleggen van een bepaalde paragraaf de twee experimentklassen vooral de 

eerste opgaven beter begrepen en konden maken dan de klassieke klassen. 

II -testbetrouwbaarheid. 

Zoals we gezien hebben, geeft de betrouwbaarheid een indruk hoe konstant de 

test de vaardigheden van de leerlingen meet. De berekende betrouwbaarheden 

liggen voor de verschillende klassen vrij goed (literatuur: goed als hoger 

dan 0.75). 

III, IV en V. 

Bij de statistische verwerking is ook een analyse gemaakt van de items afzon

derlijk. Hieruit krijgen we een indruk welke items "goed" gemaakt zijn (d.w.z. 

aan bepaalde normen voldoen) en hoe de klassen t.o.v. elkaar gescoord hebben. 

- Als eerste kriterium is hiervoor de item-totaal-korrelatie-koëfficiënt bere-

kend. Bij de interpretatie ervan 1s voorzichtigheid geboden. Met name kan 
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niet gesteld worcle11: hoe hoger de r. , hoe beter het item. Er spelen nl. bij 
Lt 

deze rit erg veel variabelen ~en rol (zoals intelligentieverschillen, wijze 

van doceren van de leraar, karakter der vraagstukken, etc.). Bovendien moeten 

we bij kleine proefgroepen~ (de:klassen), bij deze korrelatiekoëfficiënten 

(die minder betrouwbaar zijn dan de nog te bespreken p-waarden) rekening hou

den met toevalsfluktuaties. De literatuurnormen voor der. ziJ'n, 2) en 4): 
I.t ~ 

lritj<0.20 .onvoldoende 

0.20,jritj<0.30 randgeval 

0.30~jritj<0.40 redelijk goed, normaal 

0.40~jritj<0.60 zeer goed 

jritj~.60 uitstekend (hoge uitzondering) 

We zien nu dat de items 2,4,5,6 en 7 (op klas G4a na) zeer goed zijn. Over 

de items 1 en 3 kunnen geen uitspraken gedaan worden vanwege de grote schom

melingen. 

- Een anqer kriterium is de p-waarde. 

We spreken van een meettechnisch goed item alsdep-waarde tussen 0.45 en 0.75 

ligt. Een p-waarde van 0.75 en hoger, wordt als gemakkelijk beschouwd, 0.45 

en lager als moeilijk, met als uiterste grenzen resp. 0.85 en 0.15. 

Wanneer we nu de items afzonderlijk bekijken, dan zien we dat item 1 volgens 

de normen te gemakkelijk is. Voor een eerste item van een test is dit niet zo 

erg, we kunnen het als een warming-up beschouwen voor de andere items. Wel 

liggen de twee experimentklassen bij item I met hun p-waarden iets lager dan 

de klassieke klassen, maar niet veel. 

Bij item 2 liggen de experimentklassen rond het gemiddelde. De twee gymnasium

klassen liggen er iets boven, wat misschien wel te verklaren is vanwege het 

feit dat item 2 toch wel een definitie-vraag is. Volgens de normen is het een 

goed item. 

De p-waarde voor item 3 spreekt duidelijke taal. De vonkklas (A4b3) ligt iets 

boven het gemiddelde, de klokklas (A4b2) ligt er ruim boven. De klassieke 

klassen vallen nog zelfs buiten de uiterste grenzen voor een goed item. Item 

3 vraagt naar een natuurkundig inzicht in de stof. 

Bij de items 4 en 5 liggen alle klassen zowat op hetzelfde niveau, alhoewel 

de gymnasiumklas G4a er iets naar de negatieve kant uitspringt. Dit kan mis

schien toeval zijn, omdat er maar 7 leerlingen in de klas zitten. 

Item 6 is weer een echte natuurkunde vraag en liggen de twee experimentklas

sen weer duidelijk boven het gemiddelde van alle klassen tesamen. 
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Hetzelfde is het geval bij item 7, al kunnen we niet zeggen dat dit item 

een specifiek natuurkunde vraag is. Ook in de wiskunde wordt er met grafie

ken gewerkt. 

- Tenslotte hebben we nog voor elk item de gemiddelde score berekend. 

Wanneer we tabel Y (blz. JCU~ bekijken, zien we dat deze ongeveer van de

zelfde strekking is als tabel IV voor de p-waarden. 

Als we nu dit statistisch onderzoek bekijken, ondanks de voor- en nadelen 

voor de verschillende klassen, dan moeten we toch wel de indruk krijgen dat 

de nieuwe lesmethode een positief resultaat heeft opgeleverd. 
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E üpmerkingen. 

We willen hier nog enkele opmerkingen plaatsen bij de stof, opgedaan tijdens 

het les geven en bij de statistische verwerking. 

- De meeste leerlingen zagen al snel in dat de wrijving bij de proeven een 

belangrijke rol speelde. 

De indruk is, dat de resultaten van de paragrafen over de eenparige bewe

ging en gemiddelde snelheid in vergelijking met de klassieke methode on

geveer hetzelfde zullen zijn. 

- In de paragraaf over de snelheid op een bepaald tijdstip komt op de nieuwe 

manier het begrip limiet natuurkundig goed tot uiting. Dit in tegenstel

ling tot de klassieke methode. 

- Het grote voordeel dat de paragraaf over de eenparig versnelde beweging 

opleverde, was het goed kunnen omgaan met grafieken. Onder andere hierdoor 

konden zij vooral in het begin de opgaven beter maken dan de leerlingen 

van de klassieke methode. 

- Van een leraar kwam de klacht, dat de nieuwe methode meer tijd in beslag 

nam dan de klassieke. Dit valt wel mee, want op de ongeveer 20 lessen die 

we voor de stof nodig gehad hebben lagen de twee gymnasiumklassen (met de 

leraren met langere leservaring) 2 à 3 lessen voor op de experimentklassen. 

De atheneumklas volgens de klassieke methode (A4bl) lag gelijk met de ex

perimentklassen. 

- Tijdens het les geven en het kontakt met de leerlingen is opgevallen dat 

de leerlingen het begrip limiet helemaal niet en het begrip raaklijn nog 

maar vaag kenden. Dit gaf natuurlijk onnodig tijdverlies. 

- Een suggestie van dhr. Knapen was om de volgorde in de paragrafen afzonder

lijk iets te veranderen en wel: 

a) eerst de definitie van een bepaald(e) beweging of begrip geven. 

b) dan de proef laten zien en daaruit blijkt dan dat de beweging of 

het begrip bestaat. 

c) uit de proef m.b.v. tabellen en grafieken komen tot formules. 

Volgens mij druist deze volgorde in tegen de gebruikelijke gang van zaken 

bij een natuurkundig onderzoek. Als we even teruggaan naar de test en kij

ken naar item 6, waarvoor toch een natuurkundig inzicht nodig is, dan valt 

op dat de gemiddelde itemscore voor de drie klassieke klassen bijna 2 pun

ten lager is dan bij de experimentklassen. 
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Om nu te vragen: welke methode zou de beste zijn, de klok- of de vonkmetho

de, dan is hier meteen geen antwoord op te geven. Beide methoden zijn zeer 

goed bevallen en tussen de verkregen resultaten is weinig verschil. Om 

toch een keus te maken, zou men o.a. kunnen overwegen: 

a) de kosten voor de aanschaf van de opstelling (zie hoofdstuk III, 

blz. 5-7). 

b) de tijd die de leraar van te voren nodig heeft voor de behandeling 

van de meetresultaten. 

- Alle klassen hebben de opgaven uit Schweers en van Vianen gemaakt. Om de 

nieuwe stof te vervolmaken, zouden nog enkele opgaven gemaakt moeten wor

den, die hierbij aansluiten. 

Tijdens het maken van de test (het schriftelijk werk) zijn nog twee opmer

kingen geplaatst, nl.: 

a) bij vraag 2: als je een formule geeft, vermeld dan ook wat de ge

bruikte symbolen voorstellen. 

b) bij vraag 3; vooral voor de klassieke klassen: vraag 3 is een na

tuurkundige toepassing van vraag 2. 

- De statistische verwerking hebben we eenvoudig gehouden, omdat het de be

doeling was om alleen een indruk te krijgen en niet om uitspraken te doen. 

Zo zijn er enkele variabelen in het onderzoek geweest, waarmee geen reke

ning is gehouden, b.v.: 

a) de twee experimentklassen hadden verschillende leraren, waar ik nog 

als extra leraar bijkwam als de nieuwe stof aan de orde was. 

b) de drie klassieke klassen hadden drie verschillende leraren. Expe

rimentklas· A4b2 en klassieke klas A4bl hadden dezelfde leraar. 

c) de grotere ervaring van de leraren tegenover de hele kleine erva

ring van mijz~lf als leraar. 

- Bij het proefwerk hebben we niet de betrouwbaarheid r kunnen berekenen, 

omdat we alleen de cijfers hadden voor het gehele werk en niet de waarde

ring voor de items afzonderlijk (dit nl. in verband met dep-waarden). 
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VIII Enquete. 

Aan het eind van de test is er onder de leerlingen van de twee experiment

klassen een enquete gehouden over de inhoud en de presentatie van de stof. 

De enquete was anoniem. We zullen eerst de vragen van de enquete geven en 

daarna de antwoorden van de leerlingen. We zullen hierover geen uitspraken 

doen, de beoordeling laten we over aan de lezer. 

A Vragen van de enquete. 

Waardeschaal loopt van 1 t/m 5. J is laagste waardering, S is hoogste waar

dering. 

I Vragen over de inhoud van de stof. 

1) Hoe vond je de aansluiting van het stencil op het 

boek en omgekeerd? 

2) Was de tekst van het stencil voldoende duidelijk 

gesteld? 

3) Heeft de bestudering van de verschillende begrip

pen volgens het stencil bijgedragen tot een duide

lijker inzicht? 

4) Heb je door de proeven een beter beeld gekregen 

van de verschillende begrippen? 

S) Is het opgegeven huiswerk gemaakt? 

6) Heb je de indruk, dat de behandeling van de stof 

volgens het stencil heeft bijgedragen tot het ge

makkelijker kunnen maken van de "gewone" opgaven? 

7) ALLEEN VOOR DOUBLEURS. 

11 I 2 
1 3 1 4 Is! 

11 I 2 1 3 14 1sl 

11 I 2 3 4 Is I 

1
1 

I 
2 3 4 Is I 
2 131 4 Is I 

1 1 1 2 1 3 1 4 15 1 

Hoe vond je het verschil van het behandelen van de stof vergeleken met 

vorig jaar? (antwoord op de achterkant schrijvent 
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8) Zijn er opmerkingen die een aanvulling inhouden op voorgaande vragen? 

II Vragen over de presentatie van de stof. 

9) Hoe vond je de uitleg bij de verschillende 

proeven? 

10) Hoe vond je de uitleg bij de theorie van 

het stencil? 

11) Werd je voldoende geboeid door de wijze 

waarop de stof werd uitgelegd? 

12) Hoe vond je het feit dat er twee leraren 

waren voor hetzelfde vak? 

13) Algemene opmerkingen over de presentatie van de stof? 

1 1 I 2 
1

3
1

4
1 5 1 

l1 I 2 1314 Is I 

1
1 

I 
2 13 14 Is I 

11 12 13 14 15 1 
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B Antwoorden van de leerlingen op deze enquete. 

De resultaten van de enquete zullen we eerst van de vragen 1 t/m 6 en 9 t/m J2 

in tabelvorm geven, met in drie extra kolommen het gewogen gemiddelde van elke 

vraag. Klas A4b2 heeft de klokmethode gevolgd, A4b3 de vonkmethode. 

A4b2 

waardeschaal 

A4b3 

waardeschaal 

totaal 

waardeschaal 

1 2 3 4 5 gem. J 2 3 4 5 gem. 1 2 3 4 5 gem. 

vraag 1: 0 1 8 9 2 3.60 0 

0 2 4 11 3 3.75 0 

0 2 5 10 3 3.70 0 

1 3 3 8 5 3.65 0 

2 5 3 4 6 3.35 1 

2 4 6 5 3 3 .-15 -l 

2 ·4 4 6 4 3.30 0 

1 4 6 7 2 3.25 0 

1 2 5 4 8 3.80 0 

1 2 4 5 8 3.85 10 

2 ll 7 2 

0 4 12 6 

6 9 6 1 

6 4 6 6 

7 6 2 5 

6 9 6 0 

j 1 15 5 

2 9 10 

3.41 0 3 19 16 4 3.50 

11 

11 

" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

9: 

JO: 

1 1 : 

12: 

totaal gem.: 3.54 

5 5 10 2 

4 0 4 4 

4.09 

3.09 

3.55 

3.14 

2.90 

0 2 8 23 9 

0 8 14 16 4 

9 7 14 11 

3 12 9 6 11 

3 10 15 11 3 

3.93 

3.38 

3.60 

3.24 

3.02 

4.09 2 5 5 21 

3. 45 1 6 15. 1 7 

9 3.71 

3 3.36 

3.41 7 10 14 10 3.60 

2.45 11 6 4 9 12 3.12 

totaal gem.: 3.36 totaal gem.: 3.45 

In klas A4b3 heeft één leerling vraag 5 niet beantwoord. 

We zien dat de totale gemiddelde waardering in klas A4b2 hoger is dan in klas 

A4b3. Maar dat zegt volgens mij niets over het verschil tussen de klok- en de 

vonkmethode, want ook bij het proefwerk en de test scoorde A4b2 gemiddeld iets 

hoger dan A4b3. Om nu te zeggen dat er een verband is tussen de behaalde cij

fers voor proefwerk en/of test en de waardering voor de methode is moeilijk, 

maar wel typisch. Bovendien vond ik het les geven in A4b2 prettiger en was de 

medewerking van de leerlingen iets beter dan in A4b3. 

Van de twaalf doubleurs die vraag 7 beantwoordden, was er één die voor de 

klassieke methode stemde ("vorig jaar beter, de proeven waren verwarrend"). 

Twee leerlingen zagen geen verschil wat betreft begripsvorming, maar vonden 

de nieuwe methode wel aantrekkelijk en interessant. De rest was voor de nieuwe 

methode met opmerkingen zoals: 

-nu een bredere kijk op de mechanika, weet beter wat het inhoudt (2x). 

- veel beter, vorig jaar werd er doorheen gevlogen om alleen sommen te 

kunnen maken. Snapte het toen ook niet. Nu veel duidelijker (4x). 



-110-

- vorig jaar te veel theorie, te weinig praktijk. 

- deze volgorde van behandelen veel beter dan alleen definitie en vervol-

gens formule. 

- vorig jaar te wiskundig. 

Zeventien leerlingen hebben een antwoord óp vraag 8 gegeven, met de volgende 

opmerkingen: 

- het telkens overschakelen van boek naar stencil en omgekeerd was soms 

verwarrend. 

-maar één methode gebruiken, anders verwarrend (3x). 

- stencil niet volledig, eigenlijk maar één boek gebruiken met de opga-

ven daarin. Nieuwe methode ging dieper in op de afleidingen en was 

zeer duidelijk. 

- boek geeft een te ingewikkelde uitleg. 

- opgaven stencil wat betreft tabellen en grafieken onduidelijk. 

- meestal moet je bepaalde formules en definities maar aannemen, nu werd 

duidelijk getoond hoe je er aan komt. 

- de stof is beter te begrijpen zonder proeven en met meer theorie. 

- vond het jammer dat de proeven werden voorgedaan, de klas mocht alleen 

de resultaten/konklusies noteren. 

- te veel proeven om uit te werken en daardoor verwarrend. 

- stap van meetresultaat naar formule te groot. 

- aan het eind van de paragraaf de gevonden formules bij elkaar schrijven. 

-huiswerk af en toe te veel, maar wel leuk (3x). 

- huiswerk goed en geduldig gedaan. 

Op vraag 13 hebben dertien leerlingen gereageerd en wel als volgt: 

-onduidelijk gezegd wat het doel van de proeven was (2x). 

-presentatie mocht beter, boeiender (2x). 

onduidelijke uitleg. In het begin in de war, later meer inzicht in de 

stof. 

-presentatie vrij duidelijk en goed te begrijpen (3x). 

- werd goed gebracht, hoewel niet boeiend prefereer ik toch de klassieke 

methode. 

- stencil was met uitleg en proeven soms nogal langdradig. 

- tabellen onduidelijk en je wist niet altijd wat je deed. 

- het kontakt tussen de leraren kon beter wat betreft uitleggen. 

ging iets te snel. 
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Bij vraag 8 kwam de klac~t over de relatie boek-stencil. Het is natuurlijk 

zo dat normaal les wordt gegeven aan de hand van één boek, waarin theorie, 

proeven en opgaven bij elkaar en op volgorde vermeld staan. Maar de opdracht 

was niet om een· nieuw boek te schrijven maar gedeelten hieruit. 

Wanneer we nu het geheel overzien dán dac~ten we dat, ondanks het kleine 

aantal leerlingen voor het onderzoek en ondanks de geregelde overstap van 

boek naar stencil en omgekeerd, de opdracht geslaagd is. Het zou ons inziens 

aanbeveling verdienen als de leerboekschrijvers een meer empirische inlei

ding in de mechanika zouden geven door proeven met de thans beschikbare ap

paratuur in hun tekst te integreren. Proeven verliezen hun bijdrage in de 

verwondering en hun motiverende werking, en daarmede hun didaktische waarde 

als zij alleen dienen om achteraf te bevestigen wat axiomatisch en theore

tisch al is vastgesteld. 
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IX Bijlagen. 

I Tabellen bij de klokmethode. 

Eenparig rechtlijnige beweging. 

massa slede (m ): 152 gr. 
s 

massa lichaam (m
1
): 10 gr. 

In onderstaande tabellen betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totale tijd van 10 metingen/10. 

Bij al deze metingen is: h=lO cm. 

I s
0
=10 cm. (zie ook blz. 12, g~afiek 1.) 

st-sO t st-sO t s. st-sO s. cm. 
t t cm/s. cm/s. 

10 0.29 34.5 0.28? 34.8 

20 0.58 34.5 0. 5?? 34.? 

30 0.87 34.5 0.8?1 34.4 

40 1.17 34.2 1.164 34.4 

50 1.45 34.5 1.451 34.5 

60 1. 75 34.3 1.?53 34.2 

70 2.04 34.3 2.043 34.3 

80 2.33 34.3 2.331 34.3 

90 2.62 34.4 2.611 34.5 

s -s t st-sO t st-so 
t 0 s. t s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.29 34.5 0.28? 34.8 

20 0.58 34.5 0.5?8 34.6 

30 0.87 34.5 0.8?2 34.4 

40 1. 17 34.2 1.168 34.2 

50 1.46 34.2 1.45? 34.3 

60 1. 75 34.3 1.?48 34.3 

70 2.04 34.3 2.048 34.2 

80 2.34 34.2 2.344 34.1 
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s -s t st-sO s -s t t 0 t 0 s. t s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.29 34.5 0.290 34.5 

20 0.58 34.5 0.583 34.3 

30 0.87 34.5 0.871 34.4 

40 1.16 34.5 1.163 34.4 

50 1.45 34.5 1.445 34.6 

60 I. 75 34.3 1.756 34.2 

70 2.04 34.3 2.033 34.4 

IV s 0=40 cm. 

s -s t st-sO s -s t t 0 t 0 s. t s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.29 34.5 0.290 34.5 

20 0.58 34.5 0.583 34.3 

30 0.87 34.5 0.872 34.4 

40 I. 17 34.2 1.170 34.2 

50 1.47 34.0 1.466 34.1 

60 I. 76 34.1 1.756 34.2 

V s
0
=50 cm. 

s -s t st-sO t st-so 
t 0 s. 

t 
s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.29 34.5 o. 291 34.4 

20 0.58 34.5 0.584 34.2 

30 0.87 34.5 0.873 34.4 

40 I. 16 34.5 1.169 34.2 

50 1.45 34.5 1.468 34.1 
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s -s t st-sO t st-so 
t 0 s. t s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.29 34.5 0.294 34.0 

20 0.58 34.5 0.581 34.4 

30 0.87 34.5 0.879 34.1 

40 1. 16 34.5 1.162 34.4 

VII s0=70 cm. 

s -s t st-so s -s t t 0 t 0 s. 
t s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.30 33.3 0.296 33.8 

20 0.59 33.9 0.589 34.0 

30 0.88 34. 1 0.871 34.4 

VIII s
0

=80 cm. 

s s t st-sO s -s t t- 0 t 0 s. 
t 8. 

t cm/s. cm. cm/s. 

10 0.29 34.5 0.290 34.5 

20 0.58 34.5 0.582 34.4 

IX s
0
=90 cm. 

s -s t st-so s -s t t 0 t 0 s. 
t s. t cm. cm/s. cm/s. 

10 0.29 34 .• 5 0.290 34.5 

Volgens de mechanika-formules vinden we voor de snelheid: v=35.0 cm/s. 
2 ml 2 

(m.b.v. v =2a.s, waarbij a +m .g en g=981 cm/s ) 
t ml s 



m =250 gr. 
s 

m = 10 gr. 
1 
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A: Gemiddelde snelheid. 

h=±84 cm. (afstand lichaam L - grond bij begin van de beweging was nl. maar 

84 cm.) 

In onderstaande tabellen betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totale tijd van 10.metingen/10. 

st t t s. s. cm. 

0 0 0 

30 1.27 1.2?0 

60 1.80 1.801 

90 2.22 2,212 

trajekt !::,.s I !::,.s 
!::,.t cm s. tJ.t am/s. 

0 - 30 23.6 23.6 

0 - 60 33.3 33.3 

0 - 90 40.5 40.? 

30 - 60 56.6 56.5 

30 - 90 63.2 63.? 

60 - 90 71.4 ?3.0 



m =250 gr. 
s 

m = 10 gr. 
1 
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B: Snelheid op een bepaald tijdstip. 

In onderstaande tabellen betekent: 

sp: afstand van het punt P tot de oorsprong. 

t: gemiddelde tijdstip van 3 metingen, waarop de slede P bereikt. 

~s: de afstand vóór (-) of voorbij (+) punt P. 

~t: gemiddelde tijdsduur van 3 metingen om ~s af te leggen. 

t: totale tijd van 10 metingen/10, waarop de slede P bereikt. 

~t: totale tijdsduur van 10 metingen/10 om ~s af te Zeggen. 

t*: tijdstip waarop de slede P bereikt, volgens berekening 

b -1 2 m •• v. st- 2a.t. 

V *: 
t 

snelheid op tijdstip t*, volgens berekening m.b.v. vt=a.t. 

gemiddelde snelheid over het desbetreffende trajekt, volgens v*· 

~s cm. 

+80 

+70 

+60 

+50 

+40 

+30 

+20 

+10 

+5 

v *+v * - t . t+~t 
V 2 

berekening m.b.v. 

Voor a is genomen: ml 2 
a m +m .g, met g=981cm/s • 

1 s 

t=O s. t=O s. t*=O s. 

~s 
~t ~t 

~t s. s. cm/s. 

2.08 2.0?3 38.5 

1.94 1.940 36. 1 

1. 79 1. ?99 33.5 

1.64 1.641 30.5 

1.48 1.4?2 27.0 

1. 27 1. 2?2 23.6 

1.04 1.03? 19.2 

0.73 o. ?30 13.7 

0.51 0.511 9.8 

v *=0 cm/s. 
t 

~S 

~t cm/s. 

38.6 

36.1 

33.4 

30.5 

2?. 2 

23.6 

19.3 

13.? 

9.8 

-V* cm/s. 

39. 1 

36.6 

33.9 

30.9 

27.7 

24.0 

19.6 

13.8 

9.8 



lisp =10 cm. t=0.73 s. 

t::,s /::,t t::,t 
cm. s. s. 

+70 1.35 1.346 

+60 1. 21 1.212 

+50 1.07 1. 069 

+40 0.91 0.912 

+30 0.73 0.737 

+20 0.53 0.538 

+10 0.31 0.309 

+5 0. 17 0.168 
--------- ----------------

-5 0.22 0.219 

-10 0.73 0.730 
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t=0.730 s. 

!::.s -!::.t cm/s. 

51.9 

49.6 

46.7 

44.0 

41.1 

37.7 

32.3 

29.4 
-----------

22.7 

13.7 

t*=O. 723 s. 

!::.s 
!::.t cm/s. 

52.0 

49.5 

46.8 

43.9 

40.7 

37.2 

32.4 

29.8 
-----------

29.8 

13.7 

v * = 2 7 • 7 cm/ s. 
t 

v* cm/s. 

53.0 

50.4 

47.7 

44.8 

41.5 

37.8 

33.4 

30.8 
-----------

23.6 

13.8 

III sp=20 cm. t=1.04 s. t=1.037 s. t*=l.022 s. vt*=39.1 cm/s. 

!::.s !::.t !::.t !::.s !::.s v* cm. s. !::.t !::.t cm/s. s. cm/s. cm/s. 

+60 1.05 1.042 57.1 57.6 58.7 

+50 0.90 0.907 55.6 55.1 56.2 

+40 0.76 0.761 52.6 52.6 53.5 

+30 0.60 0.606 50.0 49.5 50.5 

+20 0.43 0.432 46.5 46.3 47.2 

+10 0.24 0.236 41.6 42.4 43.5 

+5 0. 12 0.121 41.6 41.3 41.4 
--------- --------1-------- ----------------------- -----------

-5 0.14 0.141 35.7 35.5 36.5 

-10 0.31 0.309 32.3 32.4 33.4 

-20 1.04 1.037 19.2 19.3 19.6 
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IV sp=30 cm. t=1.27 s. t=1.272 s. t*=1.252 s. vt*=47.9 cm/s. 

!J.s !J.t !J.t !J.s !J.s v* cm. s. s. !J.t cm/s. !J.t cm/s. cm/s. 

+50 0.80 0.805 62.5 62.1 63. 1 

+40 0.67 0.671 59.7 59.6 60.6 

+30 0.52 0.526 57.7 57.0 57.9 

+20 0.38 0.370 52.6 54.1 54.9 

+10 0.20 0.198 50.0 50.5 51.6 

+5 0,10 0.101 50.0 49.5 49.9 
--------- -------- ----------1-----------1-----------------------

-5 0. 11 0.111 45.5 45.0 45.8 

-10 0.24 0.236 41.6 42.4 43.5 

-20 0.53 0.538 37.7 37.2 37.8 

-30 1. 27 1. 272 23.6 23.6 24.0 

vsp=40 cm. t=1.48 s. t=1.472 s. t*=1.446 s. vt*=55.3 cm/s. 

(zie ook blz. 19, grafiek 2.) 

!J.s !J.s -
!J.s !J.t !J.t !J.t !J.t 

V* cm/s. cm. s. s. cm/s. cm/s. 

+40 0.60 0.607 66.7 65.9 66.8 

+30 0.48 0.474 62.5 63.3 64.3 

+20 0.33 0.331 60.6 60.4 61.6 

+10 0. 18 0.174 55.6 57.5 58.6 

+5 0.09 0.089 55.6 55.6 57.0 
---------1-------- - .... -------------------------------r----------

-5 o. 10 0.095 50.0 52.6 53.6 

-JO 0.20 0.198 50.0 50.5 51.6 

-20 0.43 0.432 46.5 46.3 47.2 

-30 0.73 0.737 41.1 40.7 41.5 

-40 1.48 1.472 27.0 27.2 27.7 
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VI sp=50 cm. t=1.64 s. t=1.641 s. t*=1.616 s. vt*=61.9 cm/s. 

!:,s !:,s -/:,s !:,.t /:,t 
/:,t !:,t v* cm/s. cm. s. s. cm/s. cm/s. 

+30 0.44 0.435 68.2 69.0 70. 1 

+20 0.30 0.301 66.7 66.4 67.5 

+10 0. 16 0.156 62.5 64.1 64.8 

+5 0.08 0.081 62.5 61.7 63.4 
-------- --------- ... ------- ----------------------- -----------

-5 0.09 0.084 55.6 59.5 60.3 

-10 o. 18 0.174 55.6 57.5 58.6 

-20 0.38 0.370 52.6 54.1 54.9 

-30 0.60 0.606 50.0 49.5 50.5 

-40 0.91 0.912 44.0 43.9 44.8 

-50 1.64 1.641 30.5 30.5 30.9 

VII Sp=60 cm. t=1.79 s. t=1.799 s. t*=I.771 s. vt*=67.8 cm/s. 

!:,s !:,s -!:,s /:,t /:,t /:,t !:,t v* cm/s. cm. s. s. cm/s. cm/s. 

+20 0.28 0. 279 71.4 71.7 73.0 

+10 0.15 0.144 66.7 69.4 70.5 

+5 0.08 0.073 62.5 68.5 69.2 
--------- --------- ------- ----------------------- -----------

-5 0.08 0.076 62.5 65.8 66.3 

-IO 0. 16 0.156 62.5 64.1 64.8 

-20 0.33 0.331 60.6 60.4 61.6 

-30 0.52 0.526 57.7 57.0 57.9 

-40 0.76 0.761 52.6 52.6 53.5 

-50 1.07 1.069 46.7 46.8 47.7 

-60 ). 79 1. 799 33.5 33.4 33.9 



VIII sp =70 cm. t=l.94 s. 

t::.s f::.t t::.t cm. s. s. 

+10 o. 14 0.133 

+5 0.07 0.067 
1------------------r--------

-5 0.07 o. 071 

-JO 0. 14 0.144 

-20 0.30 0.301 

-30 0.48 0.474 

-40 0.67 0. 671 

-50 0.90 0.907 

-60 1. 21 1.212 

-70 1.94 1.940 

IX sp =80 cm. t=2.08 s. 

t::.s f::.t t:,t 
cm. s. s. 

-5 0.07 0.066 

-JO 0. 14 0.133 

-20 0.28 o. 279 . 
-30 0.44 0.435 

-40 0.60 0.607 

-50 0.80 0.805 

-60 1.05 1.042 

-70 1.35 1.346 

-80 2.08 2.073 
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t=1.940 s. 

f::.s 
f::.t cm/s. 

71.4 

71.4 
-----------

71.4 

71.4 

66.6 

I 62.5 

59.7 

55.6 

49.6 

36. 1 

t=2.073 8. 

t::.s -
!::.t cm/s. 

71.4 

71.4 

I 
71.4 

68.2 

66.7 

62.5 

57. 1 

51.9 

38.5 

t*=l.913 s. 

t::.s 
t::.t cm/s. 

75.2 

74.6 
-----------· 

70.4 

69.4 

66.4 

63.3 

59.6 

55.1 

49.5 

36.1 

t*=2.045 s. 

t::.s 
t::.t cm/s. 

75.8 

75.2 

71.7 

69.0 

65.9 

62.1 

57.6 

52.0 

38.6 

v *=73.2 cm/s. 
t 

v* 
cm/s. 

75.7 

74.5 
-----------

71.9 

70.5 

67.5 

64.3 

60.6 

56.2 

50.4 

36.6 

-v* cm/s. 

77 .o 
75.7 

73.0 

70. 1 

66.8 

63. 1 

58.7 

53.0 

39. 1 



m =250 gr. 
s 

m
1
= 10 gr. 
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Eenparig versnelde beweging. 

In onderstaande tabellen betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totaZe tijd van 10 metingen/10. 

st: eenparig versneld doorlopen weg vanaf de oorsprong van plaats. 

~s= eenparig doorlopen weg vanaf st 

~t: tijd die nodig is om ~s af te leggen. 

v *: berekende snelheid op het tijdstip t*. 
t 

Tabel voor de bepaling van de snelheid op het tijdstip dat de eenparig ver

snelde beweging overgaat in een eenparige. 

I st=10 cm. t=0.73 s. t=0.?30 s. 

ó.s ó.t t:.t vt cm. s. s. 

10 0.36 0.360 

20 0.71 0.?1? 

30 1.08 1.0?5 

40 1.44 1.435 

50 1.80 1.801 

60 2. 16 2.163 

70 2.53 2.535 

80 2.90 2.904 

90 3.29 3.285 

~ v =27.7 cm/s. 
t 

___. vt=2?.6 cm/s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

27.8 2?. 8 

28.2 2?. 9 

27.8 2?. 9 

27.8 2?. 9 

27.8 2?.8 

27.8 2?.? 

27.7 2?.6 

27.6 2?.5 

27.4 2?.4 

II s =20 cm. t=1.04 s. t=1.03? s. 
t 

~s ~t t:.t 
cm. s. s. vt 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0.26 0.256 

0.52 0.513 

o. 77 0.?69 

1.03 1.028 

1.29 1. 281 

1.54 1.540 

1.80 1.806 

2.06 2.062 

....,... vt=38.8 cm/s. 

---. v t=38. 9 cm/s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

38.5 39.1 

38.5 39.0 

39.0 39.0 

38.8 38.9 

38.8 39.0 

39.0 39.0 

38.9 38.8 

38.8 38.0 
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lil st=30 cm. t=1.27 s. t=1.272 s. 

!J.s 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

!J.t !J.t V 
cm. s. s. t 

0.21 0.210 

0.42 0.418 

0.63 0.630 

0.84 0.839 

1. 05 1.053 

1. 26 1.266 

1.48 1.476 

~ vt=47.6 cm/s • 

.......,. vt=47. 5 cm/s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

47.6 47.6 

47.6 47.8 

47.6 47.6 

47.6 4?.7 

47.6 47.5 

47.6 47.4 

47.3 47.4 

V st=50 cm. t=1.64 s. t=1.641 s. 

!J.s 
cm. 

10 

20 

30 

40 

50 

!J.t· !J.t V 
s. s. t 

o. 16 0.162 

0.33 0.327 

0.49 0. 491 

0.65 0.655 

0.82 0.818 

vt=61.2 cm/s. 

vt=61.1 cm/s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

62.5 61.7 

60.6 61.2 

61.2 61.1 

61.5 61.1 

61.0 61.1 

VII st=70 cm. t=1.94 cm. t=1.940 s. 

!J.s 

10 

20 

30 

!J.t !J.t V 
cm. s. s. t 

0. 14 0.139 

0.28 0.2?6 

0.42 0.416 

_,.. v =71 • 4 cm/ s • 
. t 

__"". v t =7 2. 2 cm/ s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

71.4 ?1.9 

71.4 72.5 

71.4 -~ 

IV st=40 cm. t=1.48 s. t=1.472 s. 

!J.s 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

!J.t . !J.t V 
cm. s. s. t 

0. 19 0.182 

0.37 0.364 

0.54 0.547 

o. 72 0.730 

0.91 0.911 

1. I 0 1.095 

___. v =54.8 cm/s. 
t 

~ vt=54.8 cm/s. 

V 

cm/s. tcm/s. 

52.6 54.9 

54. 1 54.9 

55.6 54.8 

55.6 54.8 

54.9 54.9 

54.5 54.8 

VI st=60 cm. t=1.79 s. t=1.?99 s. 

!J.s 

10 

20 

30 

40 

!J.t t::.t V cm. s. s. t 

o. 15 0.149 

0.30 0.299 

0.45 0.448 

0.60 0.600 

~ vt=66.7 cm/s. 

--+ vt=66.9 cm/s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

66.7 67.1 

66.7 66.9 

66.7 6?.0 

66.7 66.7 

VIII st=80 cm. t=2.08 s. t=2.073 s. 

!J.s !J.t !J.t V 
cm. s. s. t 

10 0. 13 0.128 

20 0.26 0.259 

__... v t = 7 6 • 9 cm/ s • 

---. vt=77.4 cm/s. 

cm/s. 
vt 

cm/s. 

76.9 78.1 

76.9 ?7. 2 
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IX Tabel, zoals bedoeld in de tekst onder A en B. (zie ook blz. 26-29, grafieken 3-6.) 

V vt s st 
t t V * t .-!2 s vt vt t 2 t 2 --;2 2 t s. s. cm/s. t cm/s. t I 2. cm. am/s. cm/s • am/s • cm s am/s . 

0 0 0 0 0 0 

10 0.73 0.?30 27.7 2?.6 27.7 37.9 3?. 8 18.9 18.8 

20 1.04 1.03? 38.8 38.9 39. 1 37.3 3?.5 18.5 18.6 

30 1. 27 1.2?2 47.6 4?.5 47.9 37.4 3?.3 18.6 18.5 

40 1.48 1.4?2 54.8 54.8 55.3 37.0 3?.2 18.3 18.5 

50 1.64 1.641 61.2 61.1 61.9 37.3 3?.2 18.6 18.6 

60 1. 79 1. ?99 66.7 66.9 67.8 37.3 3?.2 18.8 18.5 

70 1.94 1.940 71.4 ?2.2 73.2 36.8 3?.2 18.6 18.6 

80 2.08 2.0?3 76.9 ??.4 78.3 37.0 3?.3 18.5 18.6 

vt rol V 2 Volgens berekening t met: t-a m +m .g -+- = 38.3 cm/s . 
1 s t 

s s 2 t 2_J t en- - 2a -+ t2 = 19.1 cm/s • 
t 

x Tabel, zoals bedoeld in de tekst onder c. (zie ook blz. 26, grafiek 3.) 

v -v vt-vo 
t t vt 

t 0 s V 2 t 2 t s. s. t cm/s. t cm. am/s. cm/s • am/s • 

0 0 0 27.7 2?.6 

10 0.31 0.304 38.8 38.9 35.8 3?.2 

20 0.54 0.53? 47.6 4?. 5 36.7 3?.1 

30 0.73 0.?34 54.8 54.8 37. 1 3?.1 

40 0.90 0.90? 61.2 61.1 37.2 36.9 

50 I. 07 1.065 66.7 66.9 36.4 36.9 

60 1 '21 1.209 71.4 ?2.2 36. 1 36.9 

70 1.34 1.343 76.9 ??.4 36.7 3?.1 
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Verband tussen versnelling en kracht. 

In onderstaande tabellen betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totaZe tijd van 10 metingen/10. 

m: massa van de slede. 

F: kracht t.g.v. lichaam L 
ml 

berekende versnelling m.b.v. a*= .g 
ml+ms 

Bij alle metingen was s=80 cm. 

I m=148.2 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F 
gf. s. s. cm/s • am/s • cm/s • a- 2 gf.s /cm. 

10.2 1.62 1.632 61.0 60.1 62.9 0. 17 

15. I 1.37 1.363 85.2 86.1 90.5 0. 18 

20.0 I. 20 1.198 lil. I 111.5 116.7 0. 18 

II m= I 7 6 • 4 gr • 

F t t a 2 a 2 a* 2 F 
gf. s. s. cm/s • am/s . cm/s • a 2 gf.s /cm. 

10.2 1.77 1. 772 51 • 1 51.0 53.4 0.20 

15. I 1.47 1.473 74.0 73.7 77.2 0.20 

20.0 I. 29 1. 293 96. I 95.7 100.0 0.21 

IIIm=l98.1 gr. 

F t a 2 a 2 a* 2 F t a 2 gf. s. s. cm/s • am/s • cm/s • gf.s /cm. 

10.2 1.86 1.865 46.2 46.0 47.8 0.22 

15. I 1.54 1.546 67.5 66.9 69.3 0.22 

20.0 1.36 1.357 86.5 86.9 90.0 0.23 

F 
ä 2 
gf.s lam. 

0.170 

0.175 

0.179 

F 
ä 2 gf.s /am. 

0.200 

0.205 

0.209 

F 
a 2 gf.s /am. 

0.221 

0.226 

0.230 
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IV m=226.4 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
gf. S• s. cm/s • cm/s • cm/s • a 2 ä 2 gf.s /cm. gf.s /cm. 

10.2 1.98 1.982 40.8 40.7 42. 1 0.25 0.251 

15. 1 1.65 1.643 58.8 59.3 61.2 0.26 0.255 

20.0 1. 44 1.438 77.2 77.4 79.7 0.26 0.258 

V m=248.4 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
gf. s. s. cm/s • cm/s . cm/s • a 21 a 21 gf.s cm. gf. s cm. 

10.2 2.07 2.069 37.3 37.4 38.5 0.27 o. 273 

15. 1 1. 71 1. 714 54.7 54.7 56.1 0.28 o. 277 

20.0 1.50 1.499 71.1 ?1.1 73. 1 0.28 0.281 

VI m= 276.6 gr. 

F t a 2 a 2 a* 2 F F 
t ä 2 a 2 gf. s. s. cm/s . cm/s . cm/s • gf.s /cm. gf.s /cm. 

10.2 2. 18 2.178 33.7 33.7 34.8 0.30 0.303 

15. 1 1. 79 1.800 49.9 49.4 50.6 0.30 0.306 

20.0 1.57 1.573 64.9 64.7 66.2 0.31 0.309 

VII m=298.4 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
gf. s. s. cm/s • cm/s . cm/s • -;- 2/ a 2 gf.s cm. gf.s /cm. 

10.2 2.26 2.255 31.3 31.5 32.3 0.33 0.324 

15. 1 1.86 1.865 46.2 46.0 47. 1 0.33 0.327 

20.0 1.62 1.628 61.0 60.4 61.7 0.33 0.331 
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VIII m=326.6 gr. 

F t a 2 a 2 a* 2 F F 
t - -

gf. s. s. cm/s • om/s • cm/s • a 2 a 2 gf.s /cm. gf.s /cm. 

10.2 2.36 2. 359 28.7 28.8 29.6 0.36 0.354 

15. 1 1.94 1.944 42.5 42.3 43.2 0.36 0.35? 

20.0 1. 70 1. 69? 55.4 55.6 56.6 0.36 0.360 

IX m=348.7 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
gf. s. s. cm/s . om/s • cm/s • a 2 a 2 gf.s /cm. gf.s /cm. 

10.2 2.43 2.424 27. 1 2?.2 27.8 0.38 0.3?5 

15. 1 2.01 2.009 39.6 39.6 40.6 0.38 0.381 

20.0 1. 74 1.?46 52.8 52.5 53.3 0.38 0.381 

X m=376.9 gr. 

F t t a I 2 a 2 a* 2 F F 
gf. s. s. cm s . om/s • cm/s • a 2 a 21 gf.s /cm. gf. s om. 

10.2 2.51 2.513 25.4 25.3 25.7 0.40 0.403 

15. 1 2.08 2.0?? 37.0 3?.1 37.7 0.41 0.40? 

20.0 1.80 1.809 49.4 48.9 49.5 0.40 0.409 

XI m=398.6 gr. 

F t t a 2 a I 2. a* 2 F F 
gf. s. s. cm/s • om s . cm/s • a- 21 a 2 gf.s cm. gf.s /cm. 

10.2 2.59 2.590 23.9 23.9 24.4 0.43 0.42? 

15. 1 2. 14 2.138 34.9 35.0 35.7 0.43 0.431 

20.0 1.86 1.863 46.2 46.1 46.9 0.43 0.434 
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XII m=426.9 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
~ 2 -gf. s. s. cm/s • am/s • cm/s • a 2 gf. s /cm. gf.s /cm. 

10.2 2.68 2.680 22.3 22.3 22.8 0.46 0.457 

15. 1 2.21 2.212 32,8 32.7 33.4 0.46 0.461 

20.0 1.92 1.924 43.4 43.2 43.9 0.46 0.463 

XIII m=448.9 gr. 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
gf. s. s. cm/s • am/s • cm/s • ~ 2 a 2 gf.s /cm. gf.s /cm. 

10.2 2.73 2.743 21.5 21.3 21.7 0.47 0.479 

15. 1 2.26 2.260 31.3 31.3 31.8 0.48 0.482 

20.0 1.97 1.967 41.2 41.3 41.9 0.49 0.484 

XIV m=4 77 • 1 gr • 

F t t a 2 a 2 a* 2 F F 
gf. s. 8. cm/s • cm/8 • cm/s • ~ 2 a 2 gf.s /cm. gf. 8 /cm. 

10.2 2.83 2.821 20.0 20.1 21.3 0.51 0. 507 

15. 1 2.33 2.327 29.5 29.5 30.0 0.51 0.512 

20.0 2.03 2.029 38.8 38.9 39.5 0.52 0.514 

XV m=500. 7 gr. (zie ook blz. 33, grafiek 7.) 

F t a I 2 a 2 a* 2 F F 
t - -

gf. s. 8. cm s • am/8 . cm/s • a 2 a 2 gf.s /cm. gf. 8 /cm. 

10.2 2.89 2.886 19.2 19.2 19.5 0.53 0.531 

15. 1 2.38 2.382 28.2 28.2 28.6 0.54 0.535 

20.0 2.07 2.072 37.3 37.3 37.7 0.54 0.536 
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XVI m=550.9 gr. 

F t a 2 a 2 a* 2 F F 
t - -

gf. s. s. cm/s • CJm/s • cm/s • a 2 a 2; gf. s /cm. gf.s cm. 

10.2 3.02 3.025 17.5 1?.5 17.8 0.58 0.583 

15. 1 2.50 2.494 25.6 25.7 26. 1 0.59 0.588 

20.0 2. 17 2.1?2 34.0 33.9 34.4 0.59 0.590 
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Verband tussen versnelling en massa. 

In onderstaande tabellen betekent: 

t: gemiddelde tijd van 3 metingen. 

t: totaZe tijd van 10 metingen/10. 

F: kracht t.g.v. lichaam L. 

m: massa van de slede. 

a*: berekende versnelling volgens 

Bij alle metingen was s=80 cm. 

ml 
a = .g 

m +m 
1 s 

I F=10.2 gf. (zie ook blz. 37 en.38, grafieken 8. en 9.) 

m.a 
m t t a I 2 a 2 a* 2 2 gr. s. 8. cm s • am/s • cm/s . gr.cm/s • 

148.2 1.62 1.632 61.0 60.1 62.9 9.0x10 3 

176.4 1.77 1. 772 51.1 51.0 53.4 9.0 11 

198.1 1.86 1.865 46.2 46.0 47.8 9.2 
11 

226.4 1.98 1.982 40.8 40.7 42. 1 9.2 11 

248.4 2.07 2.069 37.3 37.4 38.5 9.3 11 

276.6 2. 18 2.178 33.7 33.7 34.8 9.3 11 

298.4 2.26 2.255 31.3 31.5 32.3 9.3 11 

326.6 2.36 2. 359 28.7 28.8 29.6 9.4 11 • 
348.7 2.43 2.424 27.1 27.2 27.8 9.4 11 

376.9 2.51 2.513 25.4 25.3 25.7 9.5 11 

398.6 2.59 2. 590 23.9 23.9 24.4 9.5 11 

426.9 2.68 2.680 22.3 22.3 22.8 9.5 11 

448.9 2.73 2.'143 21.5 21.3 21.7 9.7 11 

477.1 2 .•83 2.821 20.0 20.1 21.3 9.5 11 

500.7 2.89 2.886 19.2 19.2 19.5 9.6 11 

550.9 3.02 3.025 17.5 17.5 17.8 9.6 11 

m.a 
2 gr.am/s • 

8.9x10 3 

9.0 
" 

9.1 
" 

9.2 
" 

9.3 
" 

9.3 11 

9.4 
" 

9.4 
" 

9.5 
" 

9.5 
" 

9.5 
" 

9.5 
" 

9.6 
" 

9.6 
" 

9.6 
" 

9.6 
" 



-130-

II F=I5.1 gf. 

m.a m.a 
m t t a 2 a 2 a* 2 2 2 gr. s. s. cm/s • am/s • cm/s • gr.cm/s • gr.am/s • 

148.2 1. 37 1.363 85.2 86.1 90.5 I2.6x103 12.8x103 

176.4 1.47 1. 473 74.0 73.7 77.2 13.1 11 13.0 11 

198. I 1.54 1.546 67.5 66.9 69.3 13.4 11 13.3 11 

226.4 1.65 1.643 58.8 59.3 61.2 13.3 11 13.4 11 

248.4 1. 71 1. 714 54.7 54.5 56.1 13.6 11 13.5 11 

276.6 1. 79 1.800 49.9 49.4 50.6 13.8 11 13. 7 11 

298.4 1.86 1.865 46.2 46.0 47.1 13.8 11 13.7 11 

326.6 1.94 1.944 42.5 42.3 43.2 13.9 11 13.8 11 

348.7 2.01 2.009 39.6 39.6 40.6 13.8 11 13.8 11 

376.9 2.08 2. 077 37.0 37.1 37.7 13.9 11 14.0 11 

398.6 2.14 2.138 34.9 35.0 35.7 13.9 11 14.0 11 

426.9 2.21 2.212 32.8 32.7 33.4 14.0 11 14.0 11 

448.9 2.26 2.260 31.3 31.3 31.8 14.1 11 14.1 11 

477.1 2.33 2.327 29.5 29.5 30.0 14.1 11 14.1 11 

500.7 2.38 2.382 28.2 28.2 28.6 14.1 11 14.1 11 

550.9 2.50 2.494 25.6 25.7 26. 1 14.1 11 14.2 11 



-131-

lil F=20. 0 gf. 

m.a m.a 
m t t a 2 a 2 a* 2 2 2 gr. s. s. cm/s . cm/s • cm/s . gr.cm/s • gr>.cm/s • 

148.2 1.20 1.198 111. I 111.5 116.7 16.5 xiO 3 
16.5 x10 3 

176.4 1.29 1. 293 96. I 95.7 100.0 17.0 " 16.9 11 

198. I 1.36 1.357 86.5 86.9 90.0 I 7. I " 17.2 11 

226.4 1.44 1.438 77.2 77.4 79.7 17.5 " 17.5 11 

248.4 1.50 1. 499 71.1 71.2 73. 1 17.7 " 17.7 11 

276.6 1.57 1.573 64.9 64.7 66.2 18.0 11 17.9 11 

298.4 1.62 1.628 61.0 60.4 61.7 18.2 " 18.0 11 

326.6 1. 70 1.697 55.4 55.6 56.6 18. 1 11 18.2 11 

348.7 I. 74 1.746 52.8 52.5 53.3 18.4 " 18.3 11 

376.9 1.80 1. 809 49.4 48.9 49.5 18.6 " 18.4 11 

398.6 1. 86 1.863 46.2 46.1 46.9 18.4 " 18.4 11 

426.9 1.92 1.924 43.4 43.2 43.9 18.5 " 18.4 11 

448.9 I. 97 1.967 41.2 41.3 41.9 18.5 " 18.5 11 

477. 1 2.03 2.029 38.8 38.9 39.5 18.5 11 18.6 11 

500.7 2.07 2.072 37.3 37.3 37.7 18.7 11 18.7 11 

550.9 2. 17 2.172 34.0 33.9 34.4 18.7 " 18.7 11 
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Gekorrigeerde tabel voor het verband tussen versnelling 

en massa. 

I F=10.2 gf. 

rn.a m.a 
rn a 2 a 2 2 2 gr. crn/s • cm/s • gr.crn/s • gr.cm/s • 

158.4 61.0 60.1 9.7 x10 3 
9.5 x10 3 

I86.6 5l.I 51.0 9.5 11 9.5 
" 208.3 46.2 46.0 9.6 11 9.6 
" 236.6 40.8 40.7 9.7 11 9.6 
" 258.6 37.3 37.4 9.6 11 9.7 
" 286.8 33.7 33.7 9.7 11 9.7 
" 308.6 31.3 31.5 9.7 11 9.7 
" 336.8 28.7 28.8 9.7 11 9.7 
" 358.9 27. I 27.2 9.7 11 9.8 
" 387. I 25.4 25.3 9.8 11 9.8 
" 408.8 23.9 23.9 9.8 11 9.8 
" 437.I 22.3 22.3 9.7 11 9.'1 
" 459.I 21.5 21.3 9.9 11 9.8 
" 487.3 20.0 20.1 9.7 11 9.8 
" 510.9 19.2 19.2 9.8 11 9.8 
" 561. 1 17.5 17.5 9.8 11 9.8 
" 
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II F= I 5. 1 gf. 

m.a m.a 
m a 2 a 2 2 2 gr. cm/s • cm/s • gr.cm/s • gr.cm/s • 

163.3 85.2 86.1 13.9xl0 3 
14.1 x10 3 

191.5 74.0 23.7 14.2 11 14.1 
" 

213.2 67.5 66.9 14.4 11 14.3 
" 

24 I. 5 58.8 59.3 14.2 11 14.3 
" 

263.5 54.7 54.5 14.4 11 14.4 
" 

291.7 49.9 49.4 14.6 11 14.4 
" 

313.5 46.2 46.0 14.5 11 14.4 
" 

34 I. 7 42.5 42.3 14.5 11 14.5 
" 

363.8 39.6 39.6 14.4 11 14.4 
" 

392.0 37.0 3?.1 14.5 11 14.5 
" 

413.7 34.9 35.0 14.4 11 14.5 
" 

442.0 32.8 32.? 14.5 11 14.5 
" 

464.0 31.3 31.3 14.5 11 14.5 
" 

492.2 29.5 29.5 14.5 11 14.5 
" 

515.8 28.2 28.2 14.5 11 14.5 
" 

566.0 25.6 25.? 14.5 11 14.5 
" 
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III F=20.0 gf. 

m.a m.a 
m a 2 a 2 2 2 gr. cm/s • cm/s • gr.cm/s • gr.cm/s • 

168.2 I I I. 1 111.5 18.7 xiO 3 
19.3 x10 3 

196.4 96. 1 95.? 18.9 
" 18.8 11 

218.1 86.5 86.9 18.9 
" 19.0 11 

246.4 77.2 ??.4 19.0 
" 19.1 11 

268.4 71.1 ?1. 2 I 9. I 
" 19.1 11 

296.6 64.9 64.? 19.2 
" 19.2 11 

318.4 61.0 60.4 19.4 
" 19.2 11 

346.6 55.4 55.6 19.2 
11 19.3 11 

368.7 52.8 52.5 19.5 11 19.4 11 

396.9 49.4 48.9 19.6 11 19.4 11 

418.6 46.2 46.1 19.3 
11 19.3 11 

446.9 43.4 43.2 19.4 
11 19.3 11 

468.9 41.2 41.3 19.3 11 19.4 11 

497. I 38.8 38.9 19.3 
" 19.3 11 

520.7 37.3 3?.3 19.4 
" 19.4 11 

570.9 34.0 33.9 19.4 11 19.4 11 



II Tabellen bij de vonkmethode. 

massa slede (m 1: J67 gr. 
s 

massa lichaam (m
1
1: JQ gr. 
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Renparig rechtlijnige beweging. 

I h=20 cm. s0=20.4 cm. (zie ook blz. 48, grafiek 10.) 

t st-sO s. cm. 

0.2 9.4 

0.4 18.85 

0.6 28.1 

0.8 37.55 

1.0 46.85 

1.2 56 .l 

1.4 65.4 

1.6 74.6 

1.8 83.75 

II h=40 cm. s0=41.6 cm. 

t st-sO s. cm. 

0.2 13.25 

0.4 26.3 

0.6 39.4 

0.8 52.55 

1.0 65.65 

VoZgens berekening met 

st-:-so 
t 

47.0 

47.1 

46.8 

46.9 

46.9 

46.8 

46.7 

46.6 

46.5 

st-sO 
t 

66.2 

65.8 

65.7 

65.7 

65.7 

c:;rn/s. 

cm/s, 

( g=981 am/s
2
.) J 

2 -__., v - 2a.s 

I h=20 am.: 
-+ 

II h=40 cm.: 

v=4?. 5 am/s. 

v=6?. 2 am/s. 
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A: Gemiddelde snelheid. 

Lit=0.4 s. 

t -+ t+&t !is 
·ts.s 

s. cm. ti.t cm/s. 

0 -+ 0.4 6.45 16 .l 

0.4 -+ 0.8 7.85 19.6 

0.8 -+ 1.2 . 7 .J 5 J7 .9 

1.2-+1.6 4.05 JO.J 

1.6 -+ 2.0 12.8 32.0 

2.0 -+ 2.4 11.95 29.9 

2.4 -+ 2.8 12.55 31.4 

2.8 -+ 3.2 7.95 19.9 

3.2 -+ 3.6 14.55 36.4 

3.6 -+ 4.0 15.55 38.9 

4.0 -+ 4.4 11.1 27.8 



m =167 gr. 
s 

m1=10 gr. 
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B: Snelheid op een bepaald tijdstip. 

In onderstaande tabellen betekent: 
I 
t: tijdstip waarop de slede in P is. 

sp: afstand van puntje P tot de oorsprong. 
I 

~t: tijdsduur vóór (-1 of na (+l tijdstip t. 

~s: verplaatsing in de tijdsduur ~t. 

v: gemiddelde snelheid in de tijdsduur ~t. 

sp: afstand van puntje P tot de oorsprongJ volgens berekening 
2 m.b.v. st=~a.t • 

vt: snelheid op tijdstip tJ volgens berekening m.b.v. vt=a.t. 

v: gemiddelde snelheid in de desbetreffende tijdsduurJ volgens 

berekening m.b.v. - vt+vt+~t 
V 2 

Voor a is genomen: 2 met g=981 am/s • 

• I t=l.O s. 

- -
~t ás V cm/s. V am/s. s. cm. 

+0.8 61.4 76.8 79.0 

+0.6 42.8 71.3 73.3 

+0.4 26.4 66.0 67.7 
+0.2 12. 1 60.5 62.0 
+4/25 9.5 59.4 60.9 

+3/25 7.05 58.8 59.8 

+2/25 4.65 58. 1 58.7 

+1 /25 2.2 55.0 57.5 
---------r--------- ----------------------

-1/25 2.15 53.8 55.3 

-2/25 4.25 53.1 54.1 

-3/25 6.2 51.7 53.0 

-4/25 8.15 50.9 51.9 

-0.2 9.9 49.5 50.8 

-0.4 17.7 44.3 45.1 

-0.6 23. 1 38.5 39.5 

-0.8 26.5 33. 1 33.8 

-1.0 27.75 27 .8. 28.2 
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II t=0.8 s. sp=l7.8 cm •. sp=.J.8.05 cm'. vt=45.1 om/s. (zie ook blz. 58, grafiek 11. 

- -t..t fis V 
cm/s •. V s. cm. ... om/s.. 

+1.0 7l.3 71.3 73.3 

+0.8 52.7 65.9 67.:7 

+0.6 36.3 60.5 62.0 

+0.4 22.05 55.J 56.4 

+0.2 9.9 49.5 50.8 

+4/25 7.75 48.4 49.6 

+3/25 5.65 47.J 48.5 

+2/25 3.7 46.3 47.4 

+1/25 1.75 43.8 46.2 
-------- ---------- ---------- -----------

-J /25 L7 42.5 44.0 

-2/25 3.35 41.9 42.7 

-3/25 4.85 40.4 41.7 

-4/25 6.3 39.4 43.4 

-0.2 7.8 39.0 39.5 

-0.4 13.2 33.0 33.8 

-0.6 16.55 27.6 28.2 

-0.8 17.8 22.3 22.6 



m =167 gr. 
s 

m
1
=10 gr. 
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Eenparig versnelde beweging. 

Tabel zoals bedoeld in de tekst onder A. 

In onderstaande tabel betekent: 

t: tijdstip van waaraf gemeten wordt. 

t+~t: tijdstip tot waarop gemeten wordt. 

~s: verplaatsing in de tijdsduur ~t. 

v: gemiddelde snelheid in die tijdsduur ~t. 

v: gemiddeZde sneZheid in de desbetreffende tijdsduur~voZgens 

berekening m.b.v. -' vt+vt+flt 
v 2 ., waarbij v t=a. t 

mz 2 
Voor a is genomen: a + .g met g=981 cm/a • mz ms 

t=o: het tijdstip waarop de slede door de elektromagneet wordt 

losgelaten. 

(zie ook blz. 66, grafiek 12.) 

- -t + t+~t ~s V cm/s. V cm/s. s. cm. 

0 + 0.2 1.2 6.0 5.6 

0.2 + 0.4 .3.4 17.0 16.9 

0.4 + 0.6 5.5 27.5 28.2 

0.6 + 0.8 7.8 39.0 39.5 

0.8 + 1.0 9.95 49.8 50.8 

1. 0 + 1.2 12. 1 60.5 62.0 

1.2 + 1.4 14.3 71.5 ?3.3 

1.4 + 1.6 16.4 82.0 84.6 

1.6 + 1.8 18.6 93.0 95.9 
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Tabel zoals bedoeld in de tekst onder B. 

In onderstaande tabel betekent: 

verplaatsing op het tijdstip t. 

vePplaatsing op het tijdstip tJ volgens berekening m.b.v. 
2 

st=~a.t • 

I v
0

=o cm/s. (zie ook blz. 67 en 68, grafieken 13. en 14.) 

t st st . st 
So ;z cm. em. 2 cm/s • 

0 0 0 

o. 2, 1.2 1.13 30.0 

0.4 4.6 4.51 28.8 

0.6 1 0.1 10.15 :28.1 

0.8 17.9 18.05 28.0 Volgens berekening: 
1.0 27.85 28.20 27.9 

1.2 39.95 40.60 27.7 

1.4 54.25 55.27 27.7 

s 2 
t_~a=28.2 cm/s , 

t2 

I, 6 70.65 72.19 27.6 

1.8 89.25 91.36 27.5 

Tabel zoals bedoeld in de tekst onder C. 

II v0::fo cm/s. (zie ook blz• 66, III v
0
=11.5 cm/s. (uit de grafiek gehaald) 

grafiek 12.) st=v0 .t+~a.t
2 

t st So cm. 
t st s. 

0 0 cm. 

0.2 3.4 0 0 
0.4 8.9 0.2 3.42 
0.6 16.7 0.4 9. 11 

0.8 26.65 0.6 17.05 

1.0 38.75 0.8 27.25 

1.2 53.05 1.0 39.70 

1.4 69.45 1.2 54.40 

1.6 88.05 1.4 71.37 

1.6 90.59 
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Verband tussen versnelling en kracht. 

In onderstaande tabel betekent: 

m: massa van de slede. 

F: kracht t.g.v. lichaam L. 

a: gemeten versnelling. 
. . mz 2 

a: berekende versnelZing m.b.v. a ~ • g (g~981 am/s • J 
. mz+Jns 

m=569.3 gr. (zie ook blz. J2, grafiek 15.) 

F a 2 a 2 F -gf. cm/s • am/s • a 2 gf.s /cm, 

10.2 1 7. 1 1?.2 0.596 
15. 1 24.8 25.3 0.609 
20.0 33.0 33.3 0.606 

30.0 48.9 49.1 0.613 

40.0 64.1 64.4 0.624 
50.0 78.9 ?9.3 0.634 
60.1 93.4 93.? 0.643 

70.1 107.1 10?. 5 0.655 
80.1 117. 7 121.0 0.680 
90.0 132.9 133.9 0.677. 
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Verband tussen versnelling en massa. 

In onderstaande tabellen betekent: 

F: kracht t.g.v. lichaam L. 

m: massa van de slede. 

a: gemeten versnelling. 

a: berekende versnelZing volgens 

I F=10.2 gf. (zie ook blz. 75 en 76,grafieken 16. en 17.) 

m a 2 a 2 m.a I 2 gr. cm/s • cm/s . . ... gr .cm. s .• 

166.6 53.0 56.4 8.8 x 10 3 

194.8 47.1 48.6 9.2 " 
216.5 42.1 44.0 9. 1 

" 
244.7 38.8 39.1 9.5 " 
266.8 35.2 36.0 9.4 " 
295.0 31.2 32.1 9.2 

" 
316.8 30.1 30.5 9.5 " 
345.0 27.8 28.1 9.6 " 
367.1 26.3 26.4 9.7 " 
395.3 24.2 24.6 9.6 11 

417.0 23.0 23.3 9.6 " 
445.2 21.5 21.9 9.6 " 
467.3 20.6 20.9 9.6 11 

495.5 19.5 19.1 9.8 11 

519. 1 18.6 18.8 9.7 11 

569.3 17.1 11.2 9.7 11 

2 (g=981 cm/s ,} 
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Il F=15.1 gf. 

m a 2 a /. 2 m. a . I 2 gr. .. cm/s .•. . . . . . am .s .•... . . . . . gr • cm . s . , 

166.6 77.8 81.3 13.0xl0 3 

194.8 68.4 70.4 13.3 
" 

216.5 61.6 63.8 13,3 11 

244.7 55.8 56.9 13.6 " 
266.8 50.6 52.4 13.5 11 

295.0 45.5 4.7. 6 13.4 11 

316,8 42.8 44.5 13.5 11 

345.0 39.5 41.0 J 3. 6 
" 

367.1 37.1 38.-7 13.6 11 

395.3 35.1 36.0 13.9 
" 

417.0 33.9 34.2 14 .J 11 

445.2 31.3 32 • .1 13.9 11 

467.3 29.4 30.6 13.7 
" 

495.5 27.8 28.9 13.8 11 

519.1 26.5 27.7 13.8 11 

569.3 24.8 25.3 14. 1 11 
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III F=20 .0 gf. 

m a 2 a. 
1

2 . . m .. a. .. I 2 . gr • . ~Is •. . . . (JI1'1 .8. ~ . . :· . . ' g:r: • ~ ' s ' • 

j 66.6 J 02 ,] .105.2 17.0 x JO 3 

194.8 
I 

88.5 9.1. 4 J7 .2 11 

216.5 81.7 83.0 ] 7. 7 11 

244.7 72.8 74.2 17.8 11 

266.8 67.7 68.5 18.1 
" 295.0 61.6 62.3 J 8. 2 11 

316.8 58.0 58.3 18.4 11 

345.0 53.4 53.8 18.4 11 

367.1 50.4 50.7 J 8. 5 
" 

395.3 46.9 47.3 J 8. 5 11 

417.0 44.4 44.9 18.5 
" 

445.2 41.5 42.2 J 8.5 11 

467.3 40.0 40.3 J 8. 7 11 

495.5 38.0 38.1 J8.8 " 
519.1 36.2 36.4 18.8 

" 
569.3 33.0 33.3 J8.8 11· 



I F=l 0. 2 gf. 

m a 2 gr. cm/s • 

176.7 53.0 

204.9 47.1 

226.7 42.1 

254.9 38.8 

276.9 35.2 

305.2 31.2 

326.9 30 ,] 

355.1 27.8 

377.2 26.3 

405.4 24.2 

427.2 23.0 

455.4 21.5 

477.4 20.6 

505.6 19.5 

529.2 18.6 

579.5 1 7. I 
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Gekorrigeerde tabel voor het verband tussen versnel

ling en massa. 

II F=15 .J gf. 

m.a I 2 . . gl;' ,cm .s .• 111 a 2 m.a I 2 gr. cm/s • gr.cm s • 

3 9.4 x JO ] 81 • 6 77.8 14.1 x 10 3 

9.7 11 209,8 68.4 14.4 11 

9.5 11 231.6 61.6 14.3 11 

9.9 11 259.8 55.8 14.5 11 

9.7 11 281.8 50.6 14.3 11 

9.5 " 310 .J 45.5 14 .J 11 

i 
9.8 11 331.8 42.8 14.2 11 

9.9 11 360.0 39.5 14.2 11 

9.9 11 382.1 37 .l 14.2 11 

9.8 11 410.3 35.] 14.4 11 

9.8 11 432.1 33.9 14.6 11 

9.8 11 460,3 31.3 14.4 11 

9.8 11 482.3 29.4 14.2 11 

9.9 11 510.5 27.8 14.2 11 

9.8 11 534.1 26.5 14.2 11 

9.9 11 584.4 24.8 14.5 11 
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III F=20.0 gf. 

m a 2 m.a I 2 gr. cm/s •. . . .gr .cm. s .• 

186.6 j 02.1 19.1 x 10 3 

214.8 88.5 J 9 .o 11 

236.5 81.7 19.3 11 

264.8 72.8 19.3 11 

286.8 67.7 19.4 11 

315.0 61.6 19.4 11 

336.8 58.0 19.5 11 

365.0 53.4 19.5 11 

387.1 50.4 19.5 11 

415.3 46.9 19.5 11 

437.0 44.4 19.4 11 

465.3 41.5 19.3 11 

487.3 40.0 19.5 11 

515.5 38.0 19.6 11 

539.1 36.2 19.5 11 

589.3 33.0 19.4 " 



-------------
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