
VWO  

Impuls 
R.H.M. Willems 

1/7 

Reader:  Impuls 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Krachten” van de vierde klas: link naar reader 1) 
• “Arbeid en energie” van de vierde klas: link naar reader 2) 

  

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/30%20Krachten%20-%20VWO.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/50%20Arbeid%20en%20energie%20%20-%20VWO.pdf
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Impuls en stoot 
 
In de reader over “Krachten” hebben 
we de werking van krachten 
bestudeerd. De verschillende 
krachten kunnen elkaar versterken of 
tegenwerken.  
De resulterende kracht bepaald 
uiteindelijk wat er met de snelheid 
gebeurt wat betreft grootte en 
richting. 
In deze, vrij korte, reader wordt 
gekeken naar de grootheden impuls 
en stoot. De grootheden impuls en 
stoot kunnen rechtstreeks uit de 
wetten van Newton worden afgeleid. 
Met deze grootheden kan op een 
alternatieve manier naar bewegingen worden gekeken. In de theoretische natuurkunde 
zal de grootheid impuls uiteindelijk fundamenteler blijken te zijn dan de grootheid kracht. 
 
De grootheid stoot 
Op basis van de tweede wet van Newton kan onderstaand verband worden afgeleid. 
 

F = m · a = m ·
Δv
Δt

  ⇒   F · Δt = m · Δv 
 
m·Δv en F·Δt zijn blijkbaar gelijk aan elkaar.  
We voeren een nieuwe grootheid in: de stoot; afkorting S, eenheid Ns. 
Er gelden dan twee formules voor de grootheid stoot: 
 
• S = m·Δv  

Deze formule is algemeen geldig. 
• S = F·Δt 

Deze formule is alleen geldig als F constant is. 
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De grootheid impuls 
De eerste formule voor de stoot kan worden omgeschreven tot:  
 

S = m·Δv = Δ(m·v) 
 
Als er geen externe resulterende kracht op een voorwerp (systeem) werkt, dan is de 
stoot 0 Ns en is m·v dus constant. Iets dat constant is als er geen externe resulterende 
kracht op een voorwerp (systeem) werkt nodigt uit tot het invoeren van een nieuwe 
grootheid. We voeren daarom de nieuwe grootheid impuls in. De grootheid impuls 
vertegenwoordigt eigenlijk zoiets als “hoeveelheid beweging”. De grootheid stoot is dan 
een grootheid die de oorzaak van een verandering in de hoeveelheid beweging 
weergeeft. 
De grootheid impuls heeft de afkorting p en de eenheid kg·m/s.  
Merk op dat de eenheid Ns voor de stoot hetzelfde is als kg·m/s voor de impuls (ga na!). 
Voor de impuls geldt dus: 
 

p = m·v 
 
Let op, zowel de stoot als de impuls zijn eigenlijk vectorgrootheden. Dat betekent dat ze 
zowel een grootte als een richting hebben. 
 

S�⃗ = m · Δv�⃗  
p�⃗ = m · v�⃗  

 
Hiermee is dus ook het hele verhaal over de relevante richting, zoals je dat bij de 
module krachten hebt gehad, weer van toepassing. 
 
Het oppervlak onder een (F,t)-diagram is gelijk aan de stoot 
(kijk naar de eenheid van het oppervlak). 
De formule S = F·∆t volgt uit een diagram waarin F constant is 
(ga dit na). In alle andere gevallen mag je de formule S = F·∆t 
dus niet gebruiken, maar moet je de oppervlakte onder de 
grafiek bepalen. 
 
Merk op dat S gelijk is aan de Δp.  
Er geldt: 
 

S = Δp 
 
Met andere woorden als stoot S gelijk is aan 0 Ns is de impuls constant. 
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Voorbeeld: USS-Iowa 
De USS Iowa staat bekend om zijn grote 50 kaliber 
geschut. Zo’n geschut heeft 3 lopen met een lengte van 
20 m en kan projectielen afvuren met een massa van 
1,2⋅103 kg. Eén loop van zo’n geschut heeft een massa 
van 1,1⋅104 kg. 
Het projectiel, dat een massa heeft van 1,2⋅103 kg, verlaat 
de loop met een snelheid van 8,2⋅102 m/s. 
Stel je wilt de terugslag van de loop beperken tot 50 cm.  
 
Hoe groot moet de remkracht op de loop dan zijn ? 
 
De kracht die je wilt weten moet de kinetische energie 
van de loop omzetten in warmte. Dit is arbeid, dus 
energie. Pas energiebehoud toe op de loop. 

Er geldt: Evoor = Ena 
⇒ ½ ∙ mloop ∙ vloop2 = F ∙ s 
⇒ ½ ∙ 1,1 ∙ 104 ∙ v2 = F ∙ 0,50 

 
Je mist vloop vlak na het afschieten van het projectiel. 
Die vind je door impulsbehoud toe te passen op het systeem van loop en projectiel. 
Het projectiel wordt vrijwel horizontaal afgeschoten, zodat de verticaal gerichte 
zwaartekracht niet relevant is voor de impuls in horizontale richting. Dus S = Δp = 0. 
 
Er geldt:   pvoor = pna 
 

∗  pvoor = ploop + pprojectiel = 0 + 0 = 0 kg ∙ m/s 
∗  pna = ploop + pprojectiel 

∗  ploop = mloop ∙ vloop = 1,1 ∙ 104 ∙ vloop 
∗  pprojectiel = mprojectiel ∙ vprojectiel = 1,2 ∙ 103 ∙ 8,2 ∙ 102 = 9,84 ∙ 105 kg · m/s  
⇒ pna = 1,1 ∙ 104 ∙ vloop + 9,84 ∙ 105 

⇒ 0 = 1,1 ∙ 104 ∙ vloop + 9,84 ∙ 105 
⇒  vloop = −89,45 m/s          (negatief, want het kanon krijgt een terugslag  
      naar achteren als de kogel naar voren gaat) 

 

Invullen bij energiebehoud levert: 
 
⇒ ½ ∙ 1,1 ∙ 104 ∙ (−89,45)2 = F ∙ 0,50 
⇒ F = 8,8 ∙ 107 N 

  

Evoor Ena 
½⋅mloop⋅vloop2 n.v.t. 

n.v.t. Q 
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Als je geïnteresseerd bent in meer details betreffende dit geschut kijk dan eens naar de 
filmpjes en sites onder onderstaande links: 
link naar filmpje 1) 
link naar site 1 2) 
link naar site 2 3) 
Het filmpje onder onderstaande link laat het afvuren van het geschut zien. 
link naar filmpje 4) 
 
 
Opgaven 
 
Opgave: Tennisbal 
Tijdens een tennismatch bewegen de ballen met een 
behoorlijke snelheid over het veld. Om een tennisbal 
met een massa van 50 g terug te slaan is dan ook een 
behoorlijke kracht nodig.  
Een tennisbal vliegt op tijdstip t = 0,0 s met een snelheid 
van 40 m/s tegen het racket. Het racket oefent een 
kracht uit op de tennisbal zoals weergegeven in 
onderstaand (F,t)-diagram.  

a) Bepaal de op de tennisbal uitgeoefende stoot. 
b) Bepaal de grootte van de snelheid van de tennisbal op tijdstip  

t = 10 ms. 
  

1) 2) 3) 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=KB4kdeDjz38
http://en.wikipedia.org/wiki/16%22/50_caliber_Mark_7_gun
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Iowa_(BB-61)
https://www.youtube.com/watch?v=1w3e7oslXFM
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Opgave: Frontale botsing 
Een kogel m1 met een massa van 4,0 kg beweegt met een 
snelheid van 5,0 m/s (v1) naar rechts en botst tegen een 
kogel m2 met een massa van 2,0 kg en een snelheid (v2) 
van 2,0 m/s naar rechts.  
De botsing is volledig elastisch en is volledig frontaal. Dat 
wil zeggen de botsing is eendimensionaal en er gaat geen 
kinetische energie verloren. 
Na de botsing gaat kogel m1 verder met een snelheid (v3) en kogel m2 met een  
snelheid v4. 
Bereken de snelheden v3 en v4. 
 
Opgave: Niet-frontale botsing 
Een kogel m1 met een massa 
van 1,0 kg wordt met een 
snelheid van 12,0 m/s (v1) 
tegen een tweede kogel m2  
met een massa van 2,0 kg 
geschoten. Kogel m2 was 
oorspronkelijk in rust  
(v2 = 0 m/s).  
De botsing is volledig elastisch, 
maar niet frontaal. Dat wil 
zeggen dat de botsing 
tweedimensionaal is en er 
geen kinetische energie verloren gaat. 
Na de botsing schiet kogel m1 weg onder een hoek α van 30° met een snelheid (v3) 
gelijk aan 11,2 m/s. 
Kogel m2 schiet weg onder een hoek β met een snelheid v4. 
Bereken hoek β en snelheid v4. 
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