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Reader:  Cirkelbeweging 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Krachten” van de vierde klas: link naar reader 1) 

  

1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/30%20Krachten%20-%20VWO.pdf
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Eenparige cirkelbeweging 
 
Een voorwerp dat een eenparige cirkelbeweging uitvoert, beweegt in een cirkelbaan 
met een snelheid die constant is wat betreft grootte. De tijd die het voorwerp nodig 
heeft om één volledige cirkelbaan af te leggen wordt de omlooptijd T genoemd. De 
snelheid waarmee het voorwerp de cirkelbeweging beschrijft, wordt de baansnelheid v 
genoemd. 
Er geldt: 
 

v =
s
t

=
2πr

T
 

   
Hierin is r de straal van de cirkelbaan en dus is 2πr de omtrek van de cirkelbaan. 

 
Het zal duidelijk zijn dat er bij cirkelbewegingen twee 
soorten snelheid zijn, namelijk het aantal meter per 
seconde waarmee het voorwerp de afstand langs de 
baan aflegt en het aantal rondjes dat het voorwerp per 
seconde beschrijft. 
De baansnelheid, zoals hierboven gedefinieerd, is de 
snelheid die aangeeft met hoeveel meter per seconde 
het voorwerp de afstand langs de baan aflegt (zie 
nevenstaande afbeelding). De baansnelheid wordt 
aangeduid met v en uitgedrukt in m/s. 
De andere snelheid wordt de hoeksnelheid genoemd. 
Deze geeft aan met hoeveel radialen per seconde de cirkelbeweging wordt beschreven. 
De hoeksnelheid wordt aangeduid met ω en uitgedrukt in de eenheid rad/s. Er geldt: 
 

ω =
φ
t

=
2π
T

 
 
Hierin is φ de hoek (in radialen) die het voorwerp aflegt in tijd t 
en is 2π een heel rondje afgelegd in omlooptijd T. 

 
Twee voorwerpen die een eenparige cirkelbeweging uitvoeren met gelijke 
hoeksnelheid, maar verschillende straal, zullen een ongelijke baansnelheid moeten 
hebben. Stel voorwerp 2 beweegt op een twee keer zo grote straal als voorwerp 1 (zie 
bovenstaande afbeelding). Als beide voorwerpen met gelijke hoeksnelheid bewegen 
(dus de omlooptijd moet voor beide gelijk zijn), zal de baansnelheid van voorwerp 2 
twee keer zo groot moeten zijn dan de baansnelheid van voorwerp 1 omdat de omtrek 
van cirkelbaan 2 twee keer zo groot is als die van cirkelbaan 1. 
In het algemeen geldt: v = ω∙r.  
Dit is eenvoudig in te zien want ω∙r is niets anders dan de booglengte die een voorwerp 
aflegt in één seconde. 
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Of anders afgeleid: 
 
s = φ∙r            met s gelijk aan de booglengte, φ de hoek in radialen en r de straal in meters. 

         
Dit is de definitie van een hoek in radialen. 
 
 

⇒ 
s
t

 = 
φ∙r 

t
              bovenstaande vergelijking links en rechts van "=" delen door t 

⇒ v  = 
φ 
t

 ∙r              met s = v∙t 

⇒ v = ω ∙r                  met ω = φ/t                 

 
Een en ander wordt ook uitgelegd in het filmpje onder onderstaande link:  
link naar filmpje 1). 
 
  

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=XFw1wcpoOt8
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Middelpuntzoekende kracht 
Je hebt reeds eerder te maken gehad met een beweging waarvoor de snelheid constant 
was, namelijk de eenparige rechtlijnige beweging. Het kenmerk van deze beweging is 
dat de snelheid constant is wat betreft grootte en richting. Je hebt vervolgens geleerd 
dat op een voorwerp dat een dergelijke beweging uitvoert, volgens de eerste wet van 
Newton, een resulterende kracht werkt die gelijk is aan 0 N. 
De eerste wet van Newton zegt dat, als de snelheid van een voorwerp constant is wat 
betreft grootte en richting, de resulterende kracht op dat voorwerp gelijk is aan 0 N. 
Daar bij een eenparige cirkelbeweging de snelheid wel constant is wat betreft grootte, 
maar niet constant is wat betreft richting, moet er dus een resulterende kracht werken 
op een voorwerp dat een eenparige cirkelbeweging uitvoert. 
De vector voor de baansnelheid is op elk moment 
evenwijdig aan de cirkelbaan. De resulterende kracht 
moet op elk moment exact loodrecht op de 
baansnelheid staan, anders zou het voorwerp 
versnellen of vertragen (ga dit na!). Zie nevenstaande 
afbeelding. 
Je ziet dat de resulterende kracht op elk moment naar 
het middelpunt van de cirkelbaan gericht is, daarom 
wordt de resulterende kracht in het geval van een 
eenparige cirkelbeweging middelpuntzoekende kracht 
Fmpz genoemd. 
 
In het algemeen geldt voor de resulterende kracht: Fr = m⋅a. 
In het geval van een eenparige cirkelbeweging geldt: Fr = Fmpz = m·v2

r
 

 
De versnelling a is dus gelijk aan v2/r. Deze versnelling is naar het middelpunt van de 
cirkelbaan gericht en wordt de middelpuntzoekende versnelling genoemd. 
 
De middelpuntzoekende kracht is dus een resulterende kracht en geen “echte” kracht. 
Als er gevraagd wordt “teken alle krachten die op een voorwerp werken” mag je dus 
nooit de middelpuntzoekende kracht tekenen, dit is namelijk de optelsom van andere 
krachten (als je dit toch doet dan tel je als het ware dubbel). 
 
Een en ander wordt ook uitgelegd in het filmpje onder onderstaande link:  
link naar filmpje 1). 
In onderstaande applet wordt geïllustreerd hoe de zwaartekracht en de spankracht 
samen de middelpuntzoekende kracht leveren voor een kettingcarrousel. 
link naar applet 2) 
 
  

2) 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=CVsh78f2Tqs
http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/carousel_nl.htm
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Opgave: Looping 

Achtbanen zijn er in vele soorten en maten. Er zijn steeds hogere en snellere 
achtbanen gebouwd. Het idee achter dit soort attracties is dat als je lichaam 
versnellingen en met name veranderingen in versnellingen ondergaat, je dit als 
spannend ervaart. Met alle gevolgen van dien voor de adrenalinespiegel in je lichaam.  
Als je wil zien wat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van achtbanen zijn, neem 
dan eens een kijkje bij de site onder nevenstaande link: link naar site 1). 
Wist je dat één van ’s werelds grootste achtbaanproducenten in Vlodrop Limburg zit? 
Het hoofdkantoor zit in Vlodrop en de eigenlijke productie in Tsjechië en Schiedam. 
Neem eens een kijkje bij de site van dit bedrijf: link naar site 2). 
 
Misschien een leuk onderwerp voor een profielwerkstuk? 
 
Een onderdeel van de achtbaan dat al 
enige tijd bestaat is de looping. We 
gaan hier eens nader naar kijken. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
In de tekening is een gedeelte van een 
achtbaan weergegeven. Een karretje 
van de achtbaan weegt 800 kg. Neem 
aan dat de grootte van de snelheid van 
het karretje gedurende dit deel van de 
baan constant is. De straal r van de 
looping bedraagt 4,5 m. 
a) Bereken de snelheid die het 

karretje moet hebben om in punt E nog nèt niet los te komen van de baan. 
b) Gedurende een rit rijdt het karretje precies met de onder a) berekende snelheid. Een 

persoon heeft een hoop kleingeld in zijn tas. Loopt de persoon het risico dat zijn 
kleingeld in punt E uit zijn tas omlaag valt?  
Licht je antwoord duidelijk toe. 

Het karretje gaat in werkelijkheid met een snelheid van 12,0 m/s. Neem wederom aan 
dat de snelheid wat betreft grootte constant is op dit deel van de baan. 
c) Bereken de normaalkracht die het karretje ondervindt in punt C. 
d) Bereken de normaalkracht die het karretje ondervindt in punt A. 
e) Teken alle relevante krachten die op het karretje werken in punt D. 
  

2) 1) 

http://rcdb.com/
http://www.vekoma.com/
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f) Toon aan dat het volgende verband geldt voor de normaalkracht. 
 

FN =
m ∙ v2

r
− Fz ∙ cos (α) 

 

Hierin is α de hoek tussen de normaalkracht en de zwaartekracht. 
 

g) In welk punt is de normaalkracht die het karretje ondervindt het grootst 
respectievelijk het kleinst. 

 
 
Opgave: Auto uit de bocht 
Jeroen heeft zijn laptop achteloos in de 
kofferbak van zijn auto gelegd. 
De laptop + tas heeft een massa van 2,5 kg. 
De statische wrijvingscoëfficiënt bedraagt 
0,25 en de dynamische wrijvingscoëfficiënt 
bedraagt 0,20. 
Jeroen wil indruk maken op zijn vriendin en 
rijdt met een snelheid van 130 km/h over 
een lange horizontale weg met nogal wat bochten. 
a) Bereken de kleinste kromtestraal van de bocht die Jeroen kan nemen zonder dat de 

laptop in de kofferbak van zijn auto gaat schuiven. 
Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 

De straal van een band is 21 cm. 
b) Bereken het toerental van een wiel bij een snelheid van 130 km/h. 
Op een gegeven moment staat er een waarschuwing voor een scherpe bocht. Jeroen 
weet te vertragen tot 53,9 km/h. In 
nevenstaande afbeelding staat de 
bocht op schaal weergegeven. 
De totale massa van de auto 
bedraagt 1,50∙103 kg. De statische 
wrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,70. De 
dynamische wrijvingscoëfficiënt 
bedraagt 0,65. 
In nevenstaande afbeelding staat de 
route van de auto met een rode lijn 
weergegeven. De plaats waar Jeroen 
de bocht in gaat staat weergegeven 
met een rode punt. 
Neem aan dat de wielen meteen 
vanaf het begin van de bocht slippen 
en dat de wrijvingskracht in de bocht 
constant is wat betreft grootte. 
c) Teken in nevenstaande afbeelding 

op schaal de route van de auto en 
bepaal zo het punt waar Jeroen uit de bocht vliegt. 
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Opgave: Baanwielrennen (track racing) 
Bij formule-1 wagens is de snelheid groot genoeg 
om gebruik te maken van de “wings”, bij 
baanwielrennen is de snelheid daarvoor echter te 
klein. Hier wordt gebruik gemaakt van een andere 
methode om de snelheid waarmee een bocht 
genomen kan worden te vergroten. De bocht wordt 
schuin gelegd (zie nevenstaande afbeelding).  
In het superdrome in San Francisco ligt een 250 m 
baan. De bocht ligt onder een hoek van 44° en 
heeft een straal van 11 m. 
De massa van een renner + fiets bedraagt 80 kg. De wrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,70. 
a) Bereken de maximale snelheid waarmee de renner de bocht kan nemen. 
b) Bereken de minimale snelheid die de renner moet hebben wil hij zijn hoogte kunnen 

houden en niet langs de helling omlaag zakken. 
 
Als je meer wil weten over de diverse disciplines bij baanwielrennen, kijk dan eens op 
de site onder nevenstaande site: link naar site 1). 
 
 
Gravitatie 
 
Zwaartekracht heb je in de onderbouw al leren kennen als de kracht die de aarde op 
voorwerpen uitoefent. Daar heb je ook geleerd dat op elke kilogram 9,81 N 
zwaartekracht werkt. In de reader over krachten heb je de formule Fz=m·g geleerd, 
waarin m de massa in kilogram en g de valversnelling is.  
In het algemeen geldt dat de zwaartekracht de kracht is die twee massa’s op elkaar 
uitoefenen. Newton heeft deze kracht bestudeerd en gevonden dat de kracht waarmee 
twee massa’s elkaar aantrekken voldoet aan: 
 

F = FG = G ·
m1 · m2

r2
 

 
Hierin is FG de gravitatiekracht in Newton, G de gravitatieconstante, r de afstand tussen 
de massamiddelpunten van de twee massa’s in meter en m1 respectievelijk m2 de beide 
massa’s in kilogram. 

 
De gravitatieconstante G is gelijk aan 6,67·10-11 Nm2/kg2. De constante is pas 70 jaar na 
de dood van Newton daadwerkelijk gemeten door Henry Cavendish (1731 – 1810).  
De term zwaartekracht wordt meestal gebruikt voor de gravitatiekracht aan het 
oppervlak van een hemellichaam zoals de aarde of de maan. De term gravitatiekracht is 
de algemene term.  
 
Als je meer wilt weten over het experiment van Cavendish, kijk dan eens naar het 
filmpje onder nevenstaande link: link naar filmpje 2). 
 
  

2) 1) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baanwielrennen
http://www.youtube.com/watch?v=4JGgYjJhGEE
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Zwaarte-energie 
In de vierde klas heb je geleerd dat de zwaarte-energie wordt gegeven door de formule: 
 

Ez = m · g · h 
 
Hier geldt eveneens dat deze formule alleen geldt aan het 
aardoppervlak waar g in goede benadering constant is. De 
formule is namelijk afgeleid op basis van de arbeid die de 
zwaartekracht verricht als een voorwerp over een afstand h 
wordt opgetild. Deze arbeid is gelijk aan het oppervlak 
onder het (Fz,h)-diagram zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. De zwaarte-energie is de 
potentiële energie van een voorwerp in een zwaartekrachtveld. Zoals je hebt gezien bij 
de potentiële energie in een elektrische schakeling (de potentiaal) moet je ergens een 
nulpunt kiezen. Bij elektrische schakelingen ligt dit nulpunt meestal bij de minpool van 
de spanningsbron. Bij deze formule voor de zwaarte-energie ligt dit nulpunt in het 
algemeen op de grond, zodat de zwaarte-energie toeneemt naarmate je een voorwerp 
hoger optilt. 
In het algemene geval, waar we de zwaartekracht vervangen door de gravitatiekracht, 
ziet het er iets ingewikkelder uit, maar in wezen doen we precies hetzelfde. 
De gravitatiekracht als functie van de afstand tot het 
middelpunt van de aarde ziet er uit zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. Ook nu geldt dat de potentiële 
energie gelijk is aan het oppervlak onder de grafiek. In dit 
geval is het echter handiger om het nulpunt voor de 
potentiële energie in het oneindige te kiezen (daar waar FG 
0 wordt). De formule voor de gravitationele potentiële 
energie luidt dan: 
 

EG = −G ·
m1 · m2

r
 

 
Je ziet dat er een minteken in de formule staat zodat ook nu geldt dat als een voorwerp 
wordt opgetild de potentiële energie toeneemt. De negatieve waarden ontstaan door de 
keuze van het nulpunt. Dit is hetzelfde verschijnsel dat we ook reeds bij elektrische 
schakelingen hebben gezien. Bij elektrische schakelingen geldt eveneens dat als het 
nulpunt niet bij de minpool wordt gekozen er negatieve waarden voor de potentiaal 
kunnen voorkomen. Ook nu weer geldt dat de waarde van de potentiële energie niet 
bepalend is voor natuurkundige verschijnselen maar het verschil in potentiële energie 
bepalend is. De keuze van het nulpunt heeft alleen invloed op de waarde van de 
potentiële energie, maar niet op een verschil in potentiële energie. 
 
  Voor de wiskundig geïnteresseerden onder ons (oppervlakte bepalen = integraal nemen). 

 

EG = � −FG

∞

r

dr = � −G ·
m1 · m2

r2

∞

r

dr = �+G ·
m1 · m2

r
�
r

∞
= 0 − G ·

m1 · m2

r
= −G ·

m1 · m2

r
 

 
 
            - want FG en dr zijn tegengesteld gericht.
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Opgave: Satellietbanen 
In de loop van de 
geschiedenis zijn er ruim 
achtduizend satellieten in 
een omloopbaan rond de 
aarde gebracht. Daarvan 
zijn er nog zo’n 
achthonderd actief. Dit 
zijn satellieten van allerlei 
pluimage zoals 
spionagesatellieten, 
communicatiesatellieten, 
weersatellieten enz.  
Afhankelijk van de functie 
van de satelliet moet een 
geschikte baan worden 
gekozen. Er zijn twee 
belangrijke typen satellietbanen, namelijk de zogenaamde polaire banen en de 
zogenaamde geostationaire banen. Een satelliet in een polaire baan zal een baan 
beschrijven die over de Noord- respectievelijk Zuidpool gaat. Een satelliet die een 
geostationaire baan beschrijft zal op een vast punt boven het aardoppervlak blijven 
hangen. Zie bovenstaande afbeelding. 
a) Leg uit waarom het niet mogelijk een geostationaire baan boven Nederland te 

beschrijven zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding. 
b) Bereken op welke hoogte boven de evenaar zich de geostationaire baan bevindt. 

Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
Spionagesatellieten bevinden zich veelal in polaire banen.  
c) Leg uit waarom dat zo is. 
Een bekend resultaat uit de sterrenkunde is de 3e wet van Keppler. Deze wet zegt dat 
er, voor voorwerpen die een cirkelbaan rond een centrale massa beschrijven, een vaste 
relatie is tussen de afstand tot het middelpunt van deze centrale massa en de 
omlooptijd rond deze centrale massa. 
 

T2

r3
= constant 

 
Dit geldt voor satellieten rond de aarde net zoals voor de planeten rond de zon. 
Met andere woorden: als de straal van de baan met een factor 2 toeneemt, moet de 
omlooptijd met een factor √8 toenemen om een stabiele baan te krijgen 
d) Leid bovenstaande vorm van de derde wet van Keppler af. 
 
Als je meer wilt weten over satellietbanen, kijk dan eens naar de site onderstaande link: 
link naar site 1). 
  

1) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baan_(hemellichaam)
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Opgave: Ganymede 
Ganymede is na Europa de derde en grootste maan 
van Jupiter en was het eerste doel van de 
ruimtesonde Galileo na aankomst bij Jupiter in 
1996. Uit zijn geringe dichtheid kan men 
concluderen dat de maan voor de helft uit ijs en 
voor de helft uit poreus gesteente bestaat. 
Nevenstaande foto werd in 1996 door de Galileo 
sonde genomen.  
Ganymede heeft een straal van r = 2638 km. Hij 
omrondt Jupiter op een nagenoeg cirkelvormige 
baan met een straal van 1,07·109 m en een 
omlooptijd van 7,16 dagen. De massa van 
Ganymede bedraagt 1,49·1023 kg. 
a) Bereken de baansnelheid van Ganymede. 
b) Bereken de massa van Jupiter. 
c) Bereken de gemiddelde dichtheid van Ganymede. 
d) Bereken de valversnelling op het oppervlak van Ganymede. 
e) Bereken de omlooptijd van de tweede maan van Jupiter die een cirkelvormige baan 

met een straal van 670,9·106 m beschrijft. 
Galileo vloog op 17 juni 1996 over Ganymede op een hoogte van 835 km om opnames 
te maken van het oppervlak en deze vervolgens naar de aarde te zenden. De relatieve 
snelheid van Galileo ten opzichte van het oppervlak van Ganymede bedroeg 7,8 km/s. 
f) Bereken tot welke snelheid Galileo moet afremmen om in een cirkelvormige 

omloopbaan op een hoogte van 835 km rond Ganymede te komen. 
g) Bereken hoeveel energie minimaal nodig is om Galileo af te remmen tot deze 

snelheid ervan uitgaande dat Galileo een massa van 2200 kg heeft. 
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