VWO

Eenparige cirkelbeweging
Opgave: Looping
a) Pak dit probleem weer
systematisch aan zoals je dat bij de
eerdere opgaven ook hebt moeten
doen.
Het karretje beschrijft in punt E een
eenparige cirkelbeweging, je weet
dus dat de resulterende kracht op
het karretje een verticaal naar
beneden gerichte kracht moet zijn.
De “relevante” richting is dus
verticaal.
Maak een schets van de situatie en geef daarin alle
krachten weer die een bijdrage leveren aan die verticaal
omlaag gerichte resulterende kracht (dat zijn al die krachten
die niet 90° de relevante richting staan).
Het karretje blijft nog nèt in de baan, met andere woorden
het karretje drukt niet tegen de baan en dus de baan niet
tegen het karretje (derde wet van Newton), de
normaalkracht is dan gelijk aan 0 N. De enige kracht die
een bijdrage levert aan de verticaal omlaag gerichte
resulterende kracht is de zwaartekracht.
Dus er geldt:
m ∙ v2
r
2) Fr = Fz = m ∙ g
1) Fr = Fmpz =
⇒

m ∙ v2
=m∙g
r

⇒ v = �r ∙ g = �4,5 ∙ 9,81 = 6,644
⇒ v = 6,6 m/s

m
s

b) Het kleingeld in de tas van de man valt net niet uit zijn tas, want ook voor het
kleingeld geldt de berekening van a).
Gaat het karretje iets langzamer dan valt het geld omlaag, gaat het karretje iets
sneller dan wordt het geld stevig in de tas gedrukt.
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c) Maak ook hier weer eerst een schets van de situatie.
In punt C voert het karretje een eenparige cirkelbeweging uit,
dus moet er in punt C een resulterende kracht op het karretje
werken die horizontaal naar links gericht is. De “relevante”
richting is dus horizontaal. Teken nu alle krachten die een
bijdrage leveren aan deze horizontaal gerichte resulterende
kracht (dat zijn al die krachten die niet 90° op de “relevante”
richting staan).
De normaalkracht is de enige kracht die van belang is, daar de
zwaartekracht geen component in de “relevante” richting heeft.
Dus er geldt:
m ∙ v2
1) Fr = Fmpz =
r
2) Fr = Fn
m ∙ v2
r
800 ∙ 122
⇒ Fn =
= 25600 N
4,5
⇒ Fn = 2,6 ∙ 104 N
⇒ Fn =

d) Maak weer eerst een schets van de situatie.
In punt A voert het karretje een eenparige cirkelbeweging
uit, dus moet er in punt A een resulterende kracht op het
karretje werken die verticaal omhoog gericht is. De
“relevante” richting is dus verticaal. Teken nu alle krachten
die een bijdrage leveren aan deze verticaal omhoog
gerichte resulterende kracht (dat zijn wederom al die
krachten die niet 90° op de “relevante” richting staan).
Dit is zowel de zwaartekracht als de normaalkracht.
Dus er geldt:
1) Fr = Fmpz =

m ∙ v2
800 ∙ 122
=
= 25600 N
r
4,5

2) Fr = Fn − Fz
∗ Fz = m ∙ g = 800 ∙ 9,81 = 7,848 ∙ 103 N
⇒ Fr = Fn − 7,848 ∙ 103

⇒ 25600 = Fn − 7,848 ∙ 103
⇒ Fn = 3,3448 ∙ 104 N
⇒ Fn = 3,3 ∙ 104 N
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e)

f) Ga uit van de tekening van e). In punt D voert het karretje een eenparige
cirkelbeweging uit, dus moet er in punt D een resulterende kracht op het karretje
werken die naar het midden van de cirkel is gericht. De “relevante” richting is de x-as
zoals weergegeven in de schets in e). In dit geval leveren zowel de normaalkracht
als de zwaartekracht een bijdrage aan deze resulterende kracht. Bedenk wel dat de
zwaartekracht niet evenwijdig is aan de “relevante” richting en dus eerst moet
worden ontbonden langs de x-as.
Er geldt:
m ∙ v2
1) Fr = Fmpz =
r
2) Fr = Fn + Fz,x

Fz,x
Fz
⇒ Fz,x = Fz ∙ cos(α)
⇒ Fr = Fn + Fz ∙ cos(α)
∗ Fz,x : cos(α) =

m ∙ v2
⇒
= Fn + Fz ∙ cos(α)
r
m ∙ v2
⇒ Fn =
− Fz ∙ cos(α)
r

g) De normaalkracht is het grootst in punt A, want daar zijn normaalkracht en
zwaartekracht tegengesteld gericht en werken ze elkaar tegen. De normaalkracht
zorgt voor de cirkelbeweging en de zwaartekracht werkt volledig tegen.
De normaalkracht is het kleinst in punt E, want daar werkt de zwaartekracht volledig
mee aan de cirkelbeweging.
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