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Metingen in de natuurwetenschappen
Dit is de eerste reader van velen die
je voor je examen moet kennen.
Deze reader gaat over de
basisvaardigheden die je nodig hebt
om practica te kunnen uitwerken en
opgaven uit te schrijven volgens de
daarvoor geldende regels. Ja, daar
zijn regels voor!
Wiskundigen schrijven getallen
gewoon op zonder na te denken
over het aantal cijfers dat zij
opschrijven. Of erger nog, ze willen
niet dat je getallen afrondt als er
bijvoorbeeld een breuk of een wortel
uitkomt. Bij natuurkunde mag je
eigenlijk nooit een wortel of een
breuk als eindantwoord laten staan. Het essentiële verschil tussen vakken als wiskunde
en natuurkunde is dat natuurkundigen alles moeten kunnen meten en wiskundigen dat
meestal niet hoeven. Het probleem is dan dat niets oneindig precies kan worden
gemeten. Er is altijd een onzekerheid. Als je meer moeite doet, met duurdere
apparatuur, dan zal de onzekerheid kleiner zijn, maar deze zal nooit nul zijn.
Deze eerste reader is anders dan alle andere readers, omdat deze in algemene termen
over grootheden, metingen en grafieken gaat. De reader gaat dus niet over een
natuurkundig onderwerp zoals je dat gewend bent uit de onderbouw. Alle andere
readers echter wel.
Grootheden en eenheden
Alles wat je kunt meten is een grootheid. Elke grootheid heeft een symbool waarmee
deze wordt weergegeven en een eenheid waarin deze wordt uitgedrukt. Uit de
onderbouw ken je al een hele serie grootheden, zoals bijvoorbeeld de afstand
(weergegeven met s), de snelheid (weergegeven met v), de massa (weergegeven met
m) enz. Elk van deze grootheden kan worden uitgedrukt in verschillende eenheden. Zo
kan een afstand worden uitgedrukt in bijvoorbeeld meters of inches en kan een massa
worden uitgedrukt in bijvoorbeeld kilogram of pound. Er is internationaal gezien een
hele serie van verschillende eenheden in gebruik. In de wetenschap heeft men echter
één algemeen erkend stelsel van eenheden afgesproken. Het internationale
eenhedenstelsel wordt het SI-eenhedenstelsel genoemd en bevat zeven
basiseenheden. Alle andere eenheden in
massa
m kilogram kg
het SI-eenhedenstelsel zijn afgeleid op
afstand
meter
s
m
basis van deze zeven basiseenheden. In
tijd
seconde
t
s
nevenstaande tabel staan de zeven
grootheden met hun SI-eenheden. De
stroomsterkte
ampère
I
A
eerste vijf ken je al, de voorlaatste krijg je
temperatuur
Kelvin
T
K
nog en de laatste komt niet aan de orde
hoeveelheid stof n
mol
mol
op de middelbare school.
lichtsterkte
candela
I
cd
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Alle andere eenheden in het SI-eenhedenstelsel zijn afgeleid op basis van deze zeven
eenheden. Zo ken je bijvoorbeeld de grootheid kracht. Deze wordt weergegeven met
het symbool F en uitgedrukt in de eenheid Newton (N). Een Newton is echter niets
anders dan een kg∙m/s2. Bij de verschillende readers, die in de loop van de tijd worden
behandeld, zul je verschillende eenheden tegenkomen die op deze manier zijn om te
schrijven naar de zeven basiseenheden. In onderstaande tabel staan een paar
voorbeelden.
Grootheid
symbool
hoeveelheid lading
Q
kracht
F
energie
E
spanning
U
R

weerstand

P

vermogen

Eenheid
Coulomb
Newton
Joule
Volt
ohm
Watt

symbool
C
N
J
V
Ω

W

Afleiding uit basiseenheden
A∙s
kg∙m/s2
N∙m = kg∙m2/s2
J/C = N∙m/A∙s = kg∙m2/A∙s3
V/A = J/C∙A = N∙m/A2∙s
= kg∙m3/A2∙s3
J/s = N∙m/s = kg∙m2/s3

Naast de eenheden waarin grootheden worden uitgedrukt, wordt er ook gebruik
gemaakt van diverse vermenigvuldigingsfactoren zoals milli, kilo, mega enz. In
onderstaande tabel staan de vermenigvuldigingsfactoren die veel voorkomen in
opgaven.
pico
nano
micro
milli
kilo
mega
giga

p
n
μ
m
k
M
G

10-12
10-9
10-6
10-3
103
106
109

Let hier goed op het gebruik van
hoofdletters en kleine letters!
Zo is bijvoorbeeld M = 10+6 en
m = 10-3, dat is een factor miljard
verschil!

Het SI-eenhedenstelsel is te vinden in tabel 2 van BiNaS en de
vermenigvuldigingsfactoren zijn te vinden in tabel 3 van BiNaS.
De verschillende grootheden en hun bijbehorende eenheden zijn te vinden in tabel 4
van BiNaS. De meest voorkomende grootheden en hun bijbehorende eenheden dien je
uit je hoofd te leren.
Het is aan te raden de meest voorkomende vermenigvuldigingsfactoren uit je hoofd te
leren. Als je deze basiskennis niet in je hoofd hebt, maar voortdurend op moet zoeken
in BiNaS, ben je te langzaam tijdens een toets en krijg je de toets niet af.
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Significante cijfers
Wiskunde versus natuurwetenschappen
Stelling:

25,00 = 25 voor wiskunde
25,00 ≠ 25 voor natuurwetenschappen

Dit verschil ontstaat doordat natuurwetenschappers hun grootheden moeten meten en
wiskundigen niet. Meten is echter nooit absoluut precies, er is altijd een zekere
onnauwkeurigheid.
Uitleg:

Als een natuurwetenschapper zegt “een afstand bedraagt 25 meter”,
dan heeft hij bijvoorbeeld vijf metingen gedaan met als resultaat:

25,10 m
25,21 m
24,95 m
25,35 m
24,55 m

Hij heeft dus 5 keer een iets andere waarde gemeten.
Afronden op één cijfer achter de komma resulteert in de volgende vijf
meetwaarden:
25,1 m
25,1 m
25,0 m
25,4 m
24,6 m

Hij heeft dus wederom vijf verschillende waarden.
Nog een stap verder afronden
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Nu heeft hij 5 gelijke waarden.
Dit betekent dat slechts twee getallen zeker zijn. De rest is
meetonnauwkeurigheid. We spreken van twee significante cijfers.
Als een natuurwetenschapper dus zegt: “een afstand bedraagt 25 m”, dan
bedoeld hij eigenlijk te zeggen dat de afstand tussen 24,5 m en de 25,5 m
ligt, want alle waarden tussen deze twee waarden leveren afgerond op 2
significante cijfers de waarde 25 m.
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Wetenschappelijke notatie
In de natuurwetenschappen worden gegevens vaak genoteerd in de zogenaamde
wetenschappelijke notatie. De wetenschappelijke notatie wordt ook vaak de
standaardnotatie genoemd. Bij deze notatie begint het getal altijd met één decimaal
ongelijk aan 0, dan volgt de rest van het getal en ten slotte een macht van tien.
Dus 0,0050 in standaardnotatie wordt 5,0∙10-3.
Je ziet dat in de wetenschappelijke notatie de nullen vooraan aan het getal wegvallen.
Hoeveel significante cijfers heeft het getal 0,0050?

0,0050 kun je schrijven als: 0,0050; 0,050∙10-1; 0,50∙10-2; 5,0∙10-3; 50∙10-4.
Al deze notaties zijn aan elkaar gelijk, maar alleen 5,0∙10-3 is de standaardnotatie.
Dus hoeveel significante cijfers, 5, 4, 3 of 2?
Het aantal significante cijfers wordt altijd geteld vanuit de standaardnotatie. Dit is de
enige manier om de significante cijfers eenduidig te tellen.
0,0050 heeft dus 2 significante cijfers.

Meetonzekerheid
Het begrip meetonzekerheid is een breed begrip omdat er allerlei factoren zijn die van
invloed zijn op hoe precies de waarde van een grootheid kan worden bepaald.
De twee grootste bijdragen aan de meetonzekerheid zijn enerzijds de
onnauwkeurigheid van de meetapparatuur zelf en anderzijds de
nauwkeurigheid waarmee die meetapparatuur kan worden afgelezen.
Zo zal een meetinstrument door de fabriek worden voorzien van een
schaalverdeling of een afleesdisplay.
De nauwkeurigheid van een meting met een analoog meetinstrument
wordt bepaald door:
• Hoe nauwkeurig de stand bij een analoge schaalverdeling af te lezen
is. Deze vorm van meetonnauwkeurigheid noemen we
afleesonnauwkeurigheid.
• Hoe nauwkeurig deze schaalverdeling is aangebracht.
Deze vorm van onnauwkeurigheid wordt de ijk- of kalibratieonnauwkeurigheid genoemd.
• Of de nauwkeurigheid van de schaalverdeling op het
meetinstrument afhankelijk is van bijvoorbeeld temperatuur,
vochtgehalte in de lucht, druk, tijd enz.
De nauwkeurigheid van een meting met digitaal
meetinstrument wordt dan bepaald door:
• Hoe nauwkeurig de kalibratie van het meetinstrument is.
• Of de nauwkeurigheid van de kalibratie afhankelijk is van
bijvoorbeeld temperatuur, vochtgehalte in de lucht, druk,
tijd enz.
De meetonzekerheid, zoals die op de middelbare school
wordt behandeld, is de zogenaamde absolute meetonzekerheid. De absolute
meetonzekerheid is de grootste afwijking die kan optreden tussen de gemeten waarde
en de werkelijke waarde. Voor de meetonzekerheid op de middelbare school geldt dat
je de beide bijdragen aan de totale meetonzekerheid gewoon kunt optellen.
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Bij de absolute meetonzekerheid gaat het om de grootteorde van de afwijking en dus
heeft deze nooit meer dan één significant cijfer.
Je kunt echter statistiek toevoegen. Je krijgt dan de zogenaamde standaarddeviatie σ.
Bijvoorbeeld m = 5 ± 1 g betekent dat de werkelijke waarde voor de massa ergens
tussen 4 en 6 g ligt als we het over een absolute meetonzekerheid hebben. Diezelfde
uitspraak betekent echter, in het geval we het over de standaarddeviatie hebben, dat de
kans dat de werkelijke waarde tussen de 4 en 6 g ligt gelijk is aan 68%.
Bij de ontdekking van het Higgs-deeltje in
2012 had men het over een onzekerheid
van 5 sigma. Dit is de standaard die in dit
vakgebied wordt gehanteerd om te
mogen spreken over een “ontdekking”. Dit
betekent dat er een kans van 1 op 3,5
miljoen is dat het resultaat het gevolg is
van meetonzekerheid.
Voor details kijk eens bij de site onder
nevenstaande link: link naar site 1).

Elk meetinstrument heeft een zekere meetafwijking. De grootte van deze afwijking
wordt niet alleen beïnvloed door de omgevingstemperatuur of vochtgehalte van de
lucht, maar verloopt ook veelal in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld kan de veer in de
veerunster een permanente vervorming ondergaan waardoor de nulafstelling niet meer
klopt. Dit maakt het noodzakelijk dat meetinstrumenten periodiek opnieuw moeten
worden gekalibreerd. Voor nauwkeurige toepassingen kan zelfs een nieuwe kalibratie
door een officieel erkend instituut worden geregeld. Dit soort instituten of bedrijven
geven wettelijk erkende certificeringen af dat een meetinstrument voldoet aan geldende
regels betreffende nauwkeurigheid.
Kijk bijvoorbeeld eens bij het bedrijf onder nevenstaande link: link naar site 2).
Significante cijfers en meetonzekerheid
De meetonzekerheid, waarmee een waarde is gemeten of berekend, bepaalt het aantal
significante cijfers. De meetonzekerheid kan alleen worden veranderd door opnieuw te
meten met een beter meetinstrument of meerdere metingen uit te voeren en deze met
elkaar te verrekenen. In elk geval kun je nooit “gratis en voor niks” significante cijfers
erbij krijgen door een andere eenheid of een andere macht van tien te gebruiken. Het is
dan ook zo dat het aantal significante cijfers niet mag worden veranderd als je een
andere eenheid of een andere macht van tien gebruikt. Bijvoorbeeld:
200 mm = 20,0 cm en niet 20 cm
0,5 m = 5∙101 cm en niet 50 cm

Als je meer wilt weten over absolute meetonzekerheid en met name procentuele fouten,
kijk dan eens naar het document onder nevenstaande link: link naar document 3).
Als je meer wilt weten over de standaarddeviatie, kijk dan eens naar de site onder
nevenstaande link: link naar site 4).
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Opgaven
Opgave 1
Een natuurwetenschapper zegt een tijdsduur van 8,75 seconden gemeten te hebben.
Welke waarde kan de “werkelijke” tijdsduur hebben?
Opgave 2
Noteer onderstaande getallen in wetenschappelijke notatie.
a) 12,56
b) 657,8∙10-2
c) 0,00329
d) 1000
Opgave 3
Reken onderstaande waarden om in de nieuwe eenheid.
Let daarbij op het aantal cijfers.
a) 40 cm
= …. mm
b) 421 s
= …. ms
c) 500 g
= …. kg
d) 50 km/h = …. m/s
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Meetonzekerheid in berekende grootheden
Voorbeeld: Vermenigvuldigen en delen
Een natuurwetenschapper heeft het volume en de massa van een hoeveelheid
materiaal gemeten: V = 20 ± 2 cm3 en m = 5 ± 1 g
Beide waarden hebben een onzekerheid.
Hoe groot is nu de onzekerheid in de dichtheid?
Bereken de maximale en de minimale waarde voor de dichtheid:
∗ ρmin = m/V = 4/22 = 0,18181818... g/cm3
∗ ρmax = m/V = 6/18 = 0,33333333... g/cm3
Dat geeft dan ρgem = 0,25757575... g/cm3 met een afwijking van 0,0757575... g/cm3

Hoe moet dit worden opgeschreven?
Bij de absolute meetonzekerheid gaat het om de grootteorde, dus rond de afwijking
af op precies 1 significant cijfer. In dit geval levert dat een meetonzekerheid van
0,08 g/cm3.
De laatste decimale positie van de meetonzekerheid is dan ook de laatste decimale
positie van de meetwaarde, dus 0,26 g/cm3. Met andere woorden is de
meetonzekerheid op tienden, dan wordt de meetwaarde ook op tienden afgerond, is
de meetonzekerheid op honderdsten, dan wordt de meetwaarde ook op honderdsten
afgerond enz.
Dit levert uiteindelijk de volgende waarde voor de dichtheid: ρ = 0,26 ± 0,08 g/cm3.

Bij het berekenen van sommen is deze “minimum-maximum”-methode nogal
bewerkelijk, daarom is er een vuistregel waarmee het aantal significante cijfers van een
uitkomst kan worden bepaald. De vuisteregel is erg handig als je alleen geïnteresseerd
bent in het aantal cijfers dat je mag gebruiken en niet in de meetonzekerheid, want de
vuistregel zegt niets over de meetonzekerheid.
Vuistregel voor vermenigvuldigen en delen
Bij delen of vermenigvuldigen bepaalt de waarde met het kleinste aantal significante
cijfers het aantal significante cijfers van de uitkomst.
De waarde met het kleinste aantal significante cijfers is in dit geval de massa. Deze
heeft één significant cijfer.
Noteer de dichtheid dus met één significant cijfer.
⇒ ρ = 0,3 g/cm3.
Deze waarde voor de dichtheid ligt binnen het hierboven berekende interval.
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Voorbeeld: Optellen en aftrekken
Een natuurwetenschapper heeft twee afstanden gemeten:
ℓ1 = 10,1 ± 0,1 cm en ℓ 2 = 15 ± 1 cm.
Beide waarden hebben een onzekerheid.
Hoe groot is de onzekerheid in de optelling van de twee afstanden?
Bereken de maximale en de minimale waarde voor de totale lengte.
∗ ℓ min = ℓ 1 + ℓ 2 = 10,0 + 14 = 24,0 cm
∗ ℓ max = ℓ 1 + ℓ 2 = 10,2 +16 = 26,2 cm
Dat geeft dan ℓgem = 25,1 cm met een afwijking van 1,1 cm.

Hoe moet dit worden opgeschreven?
Bij de absolute meetonzekerheid gaat het om de grootteorde, dus rond de
afwijking af op precies 1 significant cijfer. In dit geval levert dat een meetonzekerheid
van 1 cm.
De laatste decimale positie van de meetonzekerheid is ook de laatste decimale
positie van de meetwaarde, dus 25 cm. Met andere woorden is de meetonzekerheid
op hele, dan wordt de meetwaarde ook op hele afgerond, is de meetonzekerheid op
tienden, dan wordt de meetwaarde ook op tienden afgerond enz.
Dit levert uiteindelijk de volgende waarde voor de totale lengte: ℓ = 25 ± 1 cm.

Bij het berekenen van sommen is deze “minimum-maximum”-methode nogal
bewerkelijk, daarom is er een vuistregel waarmee het aantal significante cijfers van een
uitkomst kan worden bepaald. De vuisteregel is erg handig als je alleen geïnteresseerd
bent in het aantal cijfers dat je mag gebruiken en niet in de meetonzekerheid, want de
vuistregel zegt niets over de meetonzekerheid.

Vuistregel voor optellen en aftrekken
Bij optellen en aftrekken bepaalt de waarde met het kleinste aantal cijfers achter de
komma het aantal cijfers achter de komma in de uitkomst.
De waarde met het kleinste aantal cijfers achter de komma is ℓ2. Deze heeft geen cijfers
achter de komma.
Noteer de totale lengte zonder cijfers achter de komma.
⇒ ℓ = 25 cm.
Deze waarde voor de totale lengte ligt binnen het hierboven berekende interval.
Let op!

Deze vuistregels is gebaseerd op het aantal cijfers achter de komma. Machten
van tien verplaatsen de komma. Dat betekent dat je eerst de machten van tien
gelijk moet maken voordat je de vuistregel mag toepassen.
Datzelfde geldt voor verschillende eenheden. mm is niets anders dan 10-3 m.
Dus eenheden gelijk maken, machten van tien gelijk maken, dan de vuistregel
toepassen.
Van dit alles heb je geen last bij de vuistregel voor vermenigvuldigen en delen,
omdat daar naar de significante cijfers wordt gekeken in plaats van cijfers
achter de komma.
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Opgaven
Bij het oplossen van opgaven wordt meestal niet gekeken naar de meetonzekerheid in
de uitkomst zodat je gebruik kunt maken van de vuistregels. Pas als er uitdrukkelijk
naar de meetonzekerheid in de uitkomst wordt gevraagd mag je de vuistregels niet
gebruiken en moet je de uitgebreide “minimum-maximum”-methode gebruiken.
Opgave: Dichtheid
V = 800,0 cm3
m = 1000,0 g
Bereken de dichtheid en schrijf het resultaat in het juiste aantal significante cijfers.
Maak daarbij gebruik van de vuistregels
Opgave: Totale lengte
ℓ 1 = 125 mm
ℓ 2 = 10,5 mm
Bereken de totale lengte en schrijf het resultaat in het juiste aantal significante cijfers.
Maak daarbij gebruik van de vuistregels.
Opgave: Totale tijd
t1 = 500 ms
t2 = 1,2 s
Bereken de totale tijdsduur en schrijf het resultaat in het juiste aantal significante cijfers.
Maak daarbij gebruik van de vuistregels.
Doe dit zowel in de eenheid s als in de eenheid ms.
Opgave: Vuistregels
Reken uit en schrijf het resultaat in het juiste aantal significante cijfers.
Maak daarbij gebruik van de vuistregels.
a) 5,89 / 5∙10-3
b) 5,001 – 4,5
c) 78,93 – 0,783
d) 6,43 / 6,43
e) 7,80 ∙ 0,04
f) 4,5∙10-2 – 5,78∙10-3
g) 7,8∙10-5 – 2,84∙10-7

Examenreglement wat betreft significante cijfers
In het algemeen kun je tijdens een proefwerk of examen drie situaties tegenkomen.
• Er wordt niets gevraagd betreffende het aantal significante cijfers.
• Er wordt gevraagd het eindresultaat in een specifiek aantal significante cijfers op te
schrijven.
• Er wordt gevraagd het eindresultaat in het juiste aantal significante cijfers op te
schrijven. Bij deze laatste optie heb je dus de vuistregels nodig.
Let erop dat je correct afrond, want een afrondfout wordt als rekenfout gerekend.
Let erop dat je tussentijds niet te veel afrond, want overmatig tussentijds afronden
wordt eveneens als rekenfout gerekend.
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Meetonzekerheid in bepaalde grootheden
In “Voorbeeld: Vermenigvuldigen en delen” hebben we de dichtheid van een materiaal
bepaald door de massa en het volume van één blokje van dit materiaal te bepalen en
deze twee waarden te verrekenen tot de dichtheid met diens meetonzekerheid.
Is er een methode om de nauwkeurigheid voor de dichtheid groter te maken als je de
nauwkeurigheid voor de meting van de massa en het volume niet kleiner kunt krijgen?
Dit kan door meerdere metingen te doen en deze te
combineren tot één eindresultaat zodat dit eindresultaat
een nauwkeuriger gemiddelde én een kleinere
meetonzekerheid heeft.
Stel je hebt de nevenstaande meetresultaten verkregen.
Er zijn nu twee methoden om deze resultaten te
combineren.

V (cm3)
± 2 cm3
20
24
30
36
41
45
51
68
89

m (g)
±1g
5
6
8
9
10
13
14
18
24

Methode 1: met grafiek
Zet de massa uit als functie van het volume.
Bedenk echter dat de grafiek eigenlijk geen punten bevat,
maar rechthoeken. Bijvoorbeeld bij het eerste punt geldt
dat het volume niet precies 20 cm3 is, maar alles tussen
18 en 22 cm3 kan zijn. Net zoals de massa, die alles tussen 4 en 6 g kan zijn. Op die
manier ontstaan rechthoeken. Het exacte punt kan ergens in die rechthoek liggen. Voor
de gegevens in bovenstaande tabel volgt dan onderstaand diagram.

Door de massa uit te zetten als functie van het volume is het hellingsgetal van de lijn
door de punten gelijk aan de dichtheid. Nu de punten echter geen punten maar
rechthoeken zijn, is er niet één enkele lijn te tekenen maar zijn er oneindig veel lijnen te
tekenen. Ondanks dat het in principe oneindig veel lijnen zijn, is er één lijn die het steilst
is en één lijn die het vlakst is. Deze twee lijnen zijn in bovenstaand diagram
weergegeven. Alle andere mogelijke lijnen liggen tussen deze twee uitersten in.
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Het hellingsgetal van de steilste lijn levert ρmax en het hellingsgetal van de vlakste lijn
levert ρmin. Vervolgens is de methode voor het berekenen van de dichtheid en diens
meetonzekerheid weer hetzelfde als voorheen.
Δm 28,5 − 0
=
= 0,28500 g/cm3
ΔV
100 − 0
Δm 20,5 − 0
∗ ρmin =
=
= 0,25625 g/cm3
ΔV
80 − 0
ρmax + ρmin
= 0,270625 g/cm3
⇒ ρgem =
2
⇒ afwijking = ρgem − ρmin = 0,014375 g/cm3
∗ ρmax =

⇒ meetonzekerheid = 0,01 g/cm3

⇒ ρ = 0,27 ± 0,01 g/cm3

Moet de lijn door de oorsprong?
In bovenstaand diagram is de oorsprong als een exact punt genomen. Dit is niet voor
elk diagram vanzelfsprekend. Het theoretisch verband tussen de massa en het volume
beschrijft een rechte door de oorsprong, want m = ρ∙V is van de vorm y = a∙x. Als echter
het theoretisch verband niet bekend is, of je dit wilt controleren, dan is de oorsprong
geen exact punt. In dat geval worden de mogelijke lijnen getekend zonder rekening te
houden met de oorsprong. De beide lijnen zouden dan moeten worden getekend zoals
weergegeven in onderstaand diagram.

Hoe kun je zien of het verband inderdaad rechtevenredig is ?
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Wil de veronderstelling dat het verband tussen de massa en het volume inderdaad
rechtevenredig is, in overeenstemming zijn met de metingen, dan moet een lijn door de
oorsprong tot de mogelijkheden behoren.
Om dit na te gaan kun je de steilste respectievelijk vlakste lijn door de hokjes tekenen
en wel tot aan de verticale as. Daartoe moet je de steilste lijn meestal extrapoleren. Dit
resulteert dan in onderstaand diagram.

De oorsprong ligt binnen het interval van mogelijke begingetallen, zodat je kunt stellen
dat de veronderstelling dat het verband tussen de massa en het volume rechtevenredig
is correct is.
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Methode 2: zonder grafiek
Bereken voor elke meting de dichtheid en verreken de verschillende waarden voor de
dichtheid tot een gemiddelde. Zie onderstaande tabel.
V (cm3)
± 2 cm3
20
24
30
36
41
45
51
68
89

m (g)
±1g
5
6
8
9
10
13
14
18
24

gemiddelde

ρ
(g/cm3)
0,25
0,25
0,266667
0,25
0,243902
0,288889
0,27451
0,264706
0,269663
0,262037

Afwijking
(g/cm3)
0,0120374
0,0120374
-0,004629
0,0120374
0,018135
-0,026852
-0,0124724
-0,0026685
-0,0076255
n.v.t.

afwijking2
(g/cm3)2
0,000144899
0,000144899
0,0000214301
0,000144899
0,000328877
0,000721002
0,000155561
0,0000071208
0,0000581486
0,000192

Alle metingen hebben een afwijking ten opzichte van dit gemiddelde.
We nemen deze afwijking in het kwadraat zodat we deze kunnen verrekenen met de
andere afwijkingen. Zouden we dit niet doen, dan kunnen een positieve en een
negatieve afwijking elkaar compenseren en de suggestie wekken dat we nauwkeurig
zijn.
Van al deze afwijkingen2 berekenen we een gemiddelde. Om uit dit gemiddelde de
meetonzekerheid te krijgen, nemen we van dit gemiddelde de wortel en ronden het af
op één significant cijfer.
Uiteindelijk levert deze methode dus ρ = 0,26 ± 0,01 g/cm3.

Als je met Excel aan de slag gaat en daar een grafiek tekent, waarvoor je het
hellingsgetal moet weten, dan kan Excel de best passende waarde berekenen. Excel
zoekt die lijn waarvoor de optelsom van afwijkingen2 van de meetpunten ten opzichte
van de lijn het kleinst is. Deze methode staat bekent als de kleinste-kwadratenmethode.
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Krommen recht maken
In de natuurkunde van de middelbare school kun je onder andere onderstaande vijf
typen diagrammen en bijbehorende functievoorschriften tegenkomen.
rechte lijn

parabool

wortel

y = a·x+b

y = a·x2

rechtevenredig
mits b=0

kwadratisch
evenredig

y = a · √x

hyperbool

1

y=a·x

omgekeerd
evenredig

1

y = a · x2
omgekeerd
kwadratisch
evenredig

In de natuurkunde wordt veel gewerkt met steilheden. De steilheid is eenvoudig te
bepalen als een grafiek een rechte lijn is. Als dit niet het geval is kan door een geschikte
keuze van de grootheden die langs de assen tegen elkaar worden uitgezet een nietrechte grafiek toch recht worden gemaakt.
Opgave: Massaveersysteem
Een massa hangt aan een veer. Als de massa uit zijn evenwichtstand wordt getrokken,
blijkt de massa een trilling te gaan uitvoeren. De trillingstijd (de tijd nodig voor één heen
en één teruggaande beweging) blijkt afhankelijk te zijn van de massa. Een aantal
metingen staat vermeld in onderstaande tabel.
massa m (kg)
0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100
0,110
0,120
0,130
0,140
0,150
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trillingstijd T (s)
0,00
0,28
0,40
0,49
0,56
0,63
0,69
0,74
0,79
0,84
0,89
0,93
0,97
1,01
1,05
1,09

Het verband tussen de trillingstijd T en de
massa m ziet er als volgt uit als we T uitzetten
als functie van m.

Deze grafiek lijkt op de grafiek van een
wortelfunctie (het derde type in het schema).
Welke grootheden moet je langs de assen
uitzetten om van deze kromme een rechte te
maken ?
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Blijkbaar is het functievoorschrift voor deze kromme van het type: T = a · √m, want op
de plaats van de y staat nu de T en op de plaats van de x staat nu de m.
Het algemene functievoorschrift voor een rechte lijn luidt: y = a·x+b.
Nu maken we gebruik van substitutie, zoals je dat uit de wiskunde kent, om de
wortelfunctie om te schrijven naar een rechtlijnig verband.
T = a · √m
∗ stel T = y en √m = x
⇒y = a· x

Nu staat er het functievoorschrift voor een rechte door de oorsprong, want er is geen
+ b, dus is het begingetal b blijkbaar gelijk aan 0.
Blijkbaar moet T worden uitgezet als functie van √m om van de kromme een rechte te
maken.
Voer onderstaande opdrachten uit:
a) Neem bovenstaande tabel met meetgegevens over in Excel.
b) Bereken de waarden voor √m.
Het commando voor �(. . ) is SQRT(..) of wortel(..), afhankelijk van de versie van
Excel.
Doe dit niet door alle punten handmatig te berekenen, maar werk volgens de
methode zoals je die hebt geleerd in de handleiding Excel.
c) Teken een diagram waarin je T uitzet als functie van m.
d) Teken een diagram waarin je T uitzet als functie van √m.
e) Voeg een trendlijn toe waarmee je de steilheid van de rechte bepaalt.
(Hier werkt Excel dus met de kleinste-kwadratenmethode.)
Als je alles goed hebt gedaan krijg je een resultaat zoals weergegeven in onderstaande
afbeelding.

De steilheid blijkt dan 2,8 s/�kg te zijn.

Wat kun je hiermee ?

Basisvaardigheden
R.H.M. Willems

17/18

VWO

Voor de trillingstijd geldt in het algemeen de formule:
m
C

T = 2π · �

hierin is T de trillingstijd, m de massa en C de veerconstante.

Je kunt bovenstaand functievoorschrift schrijven als (variabele en constanten scheiden):
m
√m 2π
= 2π ·
=
· √m
C
√C √C

T = 2π · �

Vergelijk dit met het functievoorschrift voor een rechte lijn.
T=

2π

√C

· √m

y = a· x

+b

Blijkbaar is het hellingsgetal a in dit geval gelijk aan

2π

.

√C

De eerder bepaalde steilheid (2,8 s/�kg) kan dus worden gebruikt om de veerconstante
C uit te rekenen.
2π

√C

= 2,8

f) Bereken C.
Je hebt de kromme recht gemaakt door op de horizontale as niet de massa, maar de
wortel van de massa uit te zetten. In de gehele opgave is tot nu toe de
meetonzekerheid buiten beschouwing gelaten. Stel de verschillende massa’s zijn
bepaald met een meetonzekerheid van ± 0,02 kg.
g) Bereken de meetonzekerheid voor √m als m = 0,15 kg.
h) Is deze meetonzekerheid voor alle andere waarden van √m gelijk, of verschilt deze
per meting?
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