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Reader:  Trillingen 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Trillingen 
 
In deze reader gaan we kijken naar een 
iets ingewikkelder soort van beweging, 
namelijk de trilling. Er zijn allerlei soorten 
trillingen, maar één ding hebben ze 
allemaal gemeenschappelijk, het zijn 
allemaal periodieke bewegingen rond 
een evenwichtstand. Of het nu 
mechanische trillingen of elektrische 
trillingen zijn maakt daarbij niet uit.  
Om een trilling natuurkundig te 
beschrijven heb je, zoals dat meestal het 
geval is, een aantal grootheden nodig 
waarmee de diverse eigenschappen van 
een trilling worden vastgelegd.  
 
 
 
 
Stel je hebt een massa 
aan een veer die een 
trilling uitvoert. Je krijgt 
de opdracht om de 
plaats als functie van de 
tijd weer te geven in een  
(y,t)-diagram.  
 
 
 
 
Welke gegevens heb je nodig om dit diagram exact te kunnen tekenen? 
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Om het gevraagde diagram te kunnen tekenen moet je aantal dingen weten: 
• Hoe lang duurt één periode? 
• Hoe groot is de maximale uitwijking uit de evenwichtstand? 
• Hoe groot is de uitwijking op tijdstip t = 0 s? 

 
Al deze dingen worden weergegeven met hun eigen grootheid. Zie onderstaande 
afbeelding. 
• Hoe lang één periode duurt wordt weergegeven door de trillingstijd T. 

Dus zoek een stuk dat zich steeds herhaald en kijk hoe lang dat duurt. Daartoe zijn 
meerdere mogelijkheden.  

• Hoe groot de maximale uitwijking uit de evenwichtstand is, wordt weergegeven door 
de amplitude A. 
Let op!  
Dit is niet de afstand van top tot dal, maar van evenwichtstand tot top of van 
evenwichtstand tot dal. 

• De uitwijking ten opzichte van de evenwichtstand wordt aangeduid met de letter u.  
De uitwijking op tijdstip t = 0 s wordt weergegeven met u0. 

In het filmpje onder onderstaande link worden de basisgrootheden uit de afbeelding ook 
nog eens uitgelegd: link naar filmpje 1). 
 
Er is echter nog een probleem. 
Stel je weet de trillingstijd en de amplitude.  Daarnaast weet je ook dat de uitwijking op  
t = 0 s bijvoorbeeld +½A is. Dan weet je nog steeds niet voldoende! 
u0 alleen is niet eenduidig, je zou onderstaande twee mogelijkheden hebben. 

Dit probleem is opgelost door een nieuwe grootheid in te voeren, namelijk de fase van 
de trilling.  
 

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=Cv8pARiCBfI&feature=related
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Fase  
 
De fase geeft aan in welk punt van de periodieke beweging de trilling zich bevindt. De 
fase wordt aangeduid met de letter ϕ (spreek uit als fie) en heeft geen eenheid. 
Een trilling, zoals die van een massa aan een veer, is wiskundig gezien rechtstreeks 
gekoppeld aan die van een massa die een eenparige cirkelbeweging uitvoert. Als een 
massa een eenparige cirkelbeweging uitvoert dan is de y-coördinaat van die 
cirkelbeweging gelijk aan de uitwijking van de massa die een trilling aan een veer 
uitvoert.  
Een en ander is te zien in de applet onder nevenstaande link: link naar applet 1). 
Dit principe komen we nog tegen als we een wiskundig verband voor de uitwijking als 
functie van de tijd gaan afleiden. 
De eenparige cirkelbeweging komt volgend schooljaar uitgebreid aan de orde als we 
naar gravitatie en planeetbewegingen gaan kijken. 
In onderstaande afbeelding staat ons probleem weergegeven. u0 alleen was niet 
eenduidig omdat er twee mogelijke (u,t)-diagrammen konden worden getekend. Door 
de fasehoek ϕ als basis voor de fase te nemen wordt de startpositie eenduidig 
vastgelegd. In onderstaande afbeelding is de u0 gelijk aan +½A. De bijbehorende 
fasehoek is dan 30° of 150°. Een fasehoek van 30° correspondeert met de eerste 
mogelijkheid en een fasehoek van 150° correspondeert met de tweede mogelijkheid. 

Bij een fasehoek van 30° hoort een fase van 30/360 = 1/12. 
Bij een fasehoek van 150° hoort een fase van 150/360 = 5/12 
Er zijn twee grootheden die in de literatuur wel eens door elkaar worden gebruikt, 
namelijk de fase en de fasehoek. Met name wordt fasehoek wel eens aangeduid als 
fase. De fasehoek is eigenlijk gelijk aan 2πφ. Er is dus een verschil van een factor 2π 
tussen de fase en de fasehoek.  
Meestal is uit de context op te maken om welke grootheid het gaat. 
 
Hoe kun je de fase berekenen? 
 
Voorbeeld: Fase en uitwijking van een trillende massa 
Stel een massa heeft een trillingstijd van 4,0 s en start in zijn uiterste stand onder de 
evenwichtstand. De amplitude van de trilling bedraagt 3,0 cm. 
Beredeneer hoe groot de fase en de uitwijking is op het tijdstip 6,0 s. 
 
  

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/Surendranath/Applets/Oscillations/SHM/trilling%20en%20cirkel.html
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Gedurende 6,0 s kan de massa 6,0/4,0 = 1½ trillingen 
uitvoeren. 
Zouden we nu zeggen dat de fase 1½ is, dan zou de 
massa dus 1½ rondje in onze cirkel beschrijven en 
daarmee zou de massa op t = 6,0 s door de 
evenwichtstand omlaag bewegen. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
 
 
 
Startend vanuit de uiterste stand beneden, zou de massa 
na 1½ periode echter in de uiterste stand boven moeten 
staan. Zie nevenstaande afbeelding. 
Blijkbaar zijn we iets vergeten. 
 
 
 
 
 
 
De slinger moet inderdaad 1½ rondje in de cirkel 
beschrijven, want er is 1½ periode verstreken. De slinger 
start echter niet bij φ =0, maar bij φ = ¾. 
De fase is dus niet 1½ + 0 = 1½, maar 1½ + ¾ = 2¼. Een 
fase van 2¼ betekent op onze cirkel inderdaad uiterste 
stand boven de evenwichtstand. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
 
 
Het probleem zit hem in het beginpunt. 
De eerste redenering gaat uit van de wiskundige definitie 
van hoeken. Een hoek wordt aangeduid ten opzichte van de x-as en is positief tegen de 
wijzers van de klok in. 
De tweede redenering gaat uit van het fysieke startpunt van de beweging en start in de 
uiterste stand beneden. 
Bij beide redeneringen wordt er daarna 1½ bij opgeteld. 
 
De fase is echter gedefinieerd op basis van de hoekdefinitie uit de wiskunde. 
Wil je goed uitkomen, moet je dus corrigeren voor de startpositie. 
 

ϕ =   aantal rondjes dat wordt uitgevoerd   +   correctie voor de startpositie 
 
Oftewel in formulevorm 
 
φ =

t
T

+ φ0 

 

Hierin is t/T niets anders dan het aantal rondjes, oftewel perioden dat wordt uitgevoerd 
en is ϕ0 niets anders dan de fase op t = 0 s. 
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Faseverschil 
Het faseverschil is het verschil in fase tussen twee tijdstippen op hetzelfde punt of het 
verschil in fase tussen twee punten op hetzelfde tijdstip. Over die laatste definitie meer 
als we golven gaan bespreken. 
Het faseverschil wordt aangeduid met ∆ϕ en heeft geen eenheid. 
 

Formule:   Δφ =
Δt
T

 
 
 

Gereduceerde fase 
Dit is het fractionele deel van de fase. Met andere woorden bij een fase van 1½ hoort 
een gereduceerde fase van ½, bij een fase van 2¾ hoort een gereduceerde fase van ¾ 
enzovoort. 
De gereduceerde fase wordt aangeduid met φr.  
Voor de gereduceerde fase geldt: 0 ≤ φr < 1. 
 
In fase en in tegenfase 
In fase betekent dat de trillingen in pas lopen dus ∆ϕ = -1, 0, 1, 2 enz. oftewel ∆ϕr = 0. 
In tegenfase betekent dat de trillingen maximaal uit pas lopen dus ∆ϕ = - ½  , ½ , 1½, 2½ 
enz. oftewel ∆ϕr = ½. 
 
Opgave: Uitwijking, fase en gereduceerde fase 
Je hebt een slinger met een lengte van 4,0 m.  
Je trekt de slinger 5,0 cm uit zijn evenwichtstand naar links.  
Op het tijdstip t = 0 s laat je de slinger los, waarna deze een bij benadering ongedempte 
trilling gaat uitvoeren. 
Voor de trillingstijd van een slinger geldt het volgende verband: 
 

T = 2π�
ℓ
g

 

 
Hierin staat ℓ voor de lengte van de slinger in meter en g voor de valversnelling in m/s2. 

 
a) Teken het (u,t)-diagram van deze slinger voor 0 s ≤ t ≤ 12 s. 
b) Teken het (φ,t)-diagram van deze slinger voor 0 s ≤ t ≤ 12 s. 
c) Teken het (φr,t)-diagram van deze slinger voor 0 s ≤ t ≤ 12 s. 
d) Teken in het diagram van vraag a een tweede trilling die als enige verschil t.o.v. de 

reeds getekende een faseverschil van ¼ heeft. 
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Opgave: Twee slingers 
Stel je hebt twee slingers die een trilling uitvoeren.  
Voor de trillingstijd van de slingers geldt het volgende 
verband: 
 

T = 2π�
ℓ
g

 

 
Hierin staat ℓ voor de lengte van de slinger in meter en g 
voor de valversnelling in m/s2. 

 
Voor slinger A geldt: ℓ = 0,25 m; de slinger begint vanuit de uiterste stand links naar 
rechts te slingeren. 
Voor slinger B geldt: ℓ = 0,56 m; de slinger begint vanuit de uiterste stand rechts naar 
links te slingeren. 
Beide slingerbewegingen hebben een amplitude van 2,5 cm. 
a) Teken een (u,t)-diagram met daarin de grafieken voor slinger A en slinger B. 

Neem 0 s ≤ t ≤ 3,0 s. 
b) Bereken na hoeveel seconden beide slingers voor het eerst in fase zijn. 
c) Bereken na hoeveel seconden beide slingers voor de tweede keer in fase zijn. 
d) Bereken na hoeveel seconden beide slingers voor de derde keer in fase zijn. 
e) Wat valt je op aan de drie berekende tijdstippen ? 
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Harmonische trilling 
 
Van de soorten trillingen die in de natuur voorkomen, is de harmonische trilling een van 
de belangrijkste en meest voorkomende soort. Voor harmonische trillingen geldt dat de 
uitwijking als functie van de tijd een sinusfunctie is. 
 
Wat is er speciaal aan de harmonische trilling? 
 
Als een trilling harmonisch is laat deze zich wiskundig vrij eenvoudig beschrijven. 
Daarnaast zijn vrijwel alle in de natuur voorkomende trillingen te schrijven als een 
optelsom van eenvoudige harmonische trillingen, hetgeen het ook voor complexere 
problemen mogelijk maakt een oplossing te vinden. 
De applet onder onderstaande link laat zien hoe je bijvoorbeeld een bloktrilling of een 
zaagtandtrilling kunt schrijven als een optelsom van sinusoïden. 
link naar applet 1) 
 
Voor mechanische trillingen geldt dat deze harmonisch zijn als de resulterende kracht 
op het voorwerp: 
• rechtevenredig is met de uitwijking uit de evenwichtstand en  
• tegengesteld gericht is aan de uitwijking. 
De uitwijking uit de evenwichtstand is dan een sinusfunctie van de tijd. Zie 
onderstaande afbeeldingen. 

Een en ander is ook te zien in de applets onder onderstaande links (vink “Uitwijking” 
respectievelijk “Kracht” aan): 
link naar applet (massa aan veer) 2) 
link naar applet (slinger) 3) 
 
  

2) 3) 1) 

http://www.falstad.com/fourier/
http://rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/springpendulum_nl.htm
http://rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/pendulum_nl.htm
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De resulterende kracht voor een harmonische trilling wordt de terugdrijvende kracht 
genoemd. Voor de terugdrijvende kracht geldt: 
 

Ft = -C∙u 
 
Hierin staat Ft voor de terugdrijvende kracht in Newton, C voor een trillingsconstante in 
N/m en u voor de uitwijking in m. 

 
Let op! Er zijn twee formules met u, namelijk Ft = -C∙u  en Fv = -C∙u. De u in de beide 

formules is echter niet dezelfde! De formule voor de terugdrijvende kracht 
zegt iets over een trilling en dus is de u een trilling gerelateerde grootheid, 
namelijk de uitwijking. De formule voor de veerkracht zegt iets over een veer 
en dus is de u een veer gerelateerde grootheid, namelijk de uitrekking. 

 
Twee soorten harmonische trillingen komen veel voor, namelijk een massa aan een 
slinger en een massa aan een veer. Voor beide soorten trillingen is een uitdrukking voor 
de trillingstijd van de betreffende trilling afgeleid: 
 

T = 2π�
ℓ
g
 

 
Hierin is T de slingertijd van de slinger in s, ℓ de lengte van de slinger in m en g de 
valversnelling in m/s2.  

 

T = 2π�
m
C

 
 
Hierin is T de trillingstijd van het massaveersysteem in s, m de massa in kg en C de 
veerconstante in N/m.  

 
De formule voor de slinger is gebaseerd op een aantal benaderingen. 
• Het zwaartepunt van de slinger moet zich aan het uiteinde van de lengte ℓ bevinden. 
• De amplitude van de trilling moet klein zijn ten opzichte van de lengte ℓ. 
• De slinger moet vrij slingeren (zonder aandrijving). 
Naarmate de slinger meer afwijkt van deze voorwaarden zal bovenstaande formule 
minder goed voldoen. 
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Opgave: Bol aan veer I 
Een bol met een massa van 150 g hangt aan een lange spiraalveer die een 
veerconstante van 20 N/m heeft. De bol wordt vanuit zijn evenwichtstand 5,0 cm 
omlaag getrokken en daarna losgelaten. De bol gaat vanaf dit moment een 
harmonische trilling uitvoeren. Het tijdstip van loslaten noemen we t = 0 s.  
a) Hoe groot is de amplitude van de trilling? 
b) Tussen welke waarden varieert de uitrekking van de veer? 
c) Bereken de grootte van de terugdrijvende kracht als de bol zich in de uiterste stand 

boven en in de uiterste stand beneden bevindt. 
d) Teken onder elkaar een (u,t)-diagram en een (Ft,t)-diagram. 

Doe dit voor het tijdsinterval 0 s ≤ t ≤ T. Met u wordt in dit geval de uitwijking bedoeld. 
e) Teken een (Ft,u)-diagram. 

Wederom wordt met u de uitwijking bedoeld. 
 
Opgave: Bol aan veer II 
Een bol met een massa m hangt aan een lange spiraalveer met een veerconstante C. 
De bol wordt vanuit zijn evenwichtstand u meter omlaag getrokken en daarna 
losgelaten. De bol gaat vanaf dit moment een trilling uitvoeren.  
Bewijs dat deze trilling een harmonische trilling is. 
Ga ervan uit dat er geen dempingeffecten optreden. 
 
 
Als je meer wilt weten over harmonische trillingen, kijk dan eens naar onderstaande 
link: link naar site 1). 
 
 
  

1) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonische_oscillator
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Resonantie 
 
In bovenstaande voorbeelden hebben we 
gekeken naar vrije trillingen. Dat wil zeggen 
naar trillingen die, nadat ze eenmaal gestart 
waren, niet meer werden aangedreven. Je 
kunt een trilling echter ook aandrijven. Zie 
nevenstaande afbeeldingen. 
Toen je klein was heb je waarschijnlijk wel 
eens op een schommel gezeten. Je weet uit 
ervaring dat, als je je gewicht in het juiste 
ritme verplaatst ten opzichte van de 
zitplaats, je de trilling aan kunt drijven, 
oftewel steeds hoger komt. Hetzelfde 
gebeurt bij een ouderwetse slingerklok. De 
slinger slingert steeds in hetzelfde ritme en het klokmechanisme drijft de slinger precies 
met deze frequentie aan, gebruik makend van de energie die je in de opwindveer hebt 
gestopt tijdens het opdraaien van de klok. Als de veerenergie op is, zal de slinger 
langzaam maar zeker tot stilstand komen.  
 
Je kunt elk voorwerp dwingen om een trilling uit te voeren, maar het gemak waarmee je 
dit lukt, hangt af van de frequentie waarmee je het voorwerp wilt laten trillen.  
Terugkomend op het voorbeeld met de schommel. Je weet dat als je de schommel 
steeds hoger wilt krijgen je je gewicht in het ritme van de schommel moet verplaatsen. 
Oftewel, als je een schommel goed zou bestuderen, zou je tot de conclusie komen dat 
de slingertijd van de schommel altijd hetzelfde is, ongeacht de amplitude. In een 
eerdere paragraaf heb je gezien dat voor de slingertijd van een slinger een eenvoudige 
formule geldt namelijk  
T = 2π�ℓ g�  .  
Als je de aandrijving precies op dit ritme regelt, dan zal de schommel steeds hoger 
gaan. Wil je de schommel op een andere frequentie laten trillen, dan kost je dat veel 
meer moeite. Probeer een schommel maar eens twee keer zo langzaam of twee keer 
zo snel te laten slingeren dan voorgeschreven door bovenstaande formule. Je zult 
merken dat je de schommel dan moet forceren en het zeer veel meer moeite kost om 
hoog te komen. 
 
Dus samengevat: 
Je kunt elk voorwerp laten trillen op elke willekeurige frequentie, maar bij één bepaalde 
frequentie, namelijk de zogenaamde eigenfrequentie, zal de amplitude die je kunt 
bereiken maximaal zijn. 
Een en ander is weergegeven in de applet onder nevenstaande link: link naar applet 1). 
 
Resonantie treedt op als de frequentie van de aandrijving gelijk is aan de zogenaamde 
eigenfrequentie van het trillende voorwerp. De eigenfrequentie is de frequentie 
waarmee het voorwerp trilt als het niet aangedreven wordt. De eigenfrequentie wordt 
ook vaak resonantiefrequentie genoemd. 
 
Voor meer uitleg over resonantie, kijk eens naar het filmpje onder onderstaande link:  
link naar filmpje 2).  
  

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/resonance_nl.htm
http://www.youtube.com/watch?v=910IDLvloz4
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Bekijken we resonantie in termen van energiebehoud, dan kun je met elke frequentie 
energie overdragen naar een systeem, maar met de eigenfrequentie lukt dit het meest 
efficiënt. 
In de applet onder onderstaande link staat het voorbeeld van twee gekoppelde slingers. 
In de les heb je gezien dat als beide slingers dezelfde lengte hebben de 
energieoverdracht optimaal is. Als beide slingers een verschillende lengte hebben, is de 
energieoverdracht wezenlijk slechter. 
link naar applet 1) 
 
Biosensoren 
Als de wereld van de biologie en elektronica met elkaar 
samenvloeien, worden toepassingen mogelijk die 
ondenkbaar zouden zijn met de beperkingen van beide 
disciplines afzonderlijk. 
Biosensoren hebben een biologische laag die de 
aanwezigheid van een bepaald molecuul (DNA, eiwit, 
antilichaam…) detecteert in bijvoorbeeld bloed. Om 
deze interactie te meten en te analyseren, heeft de 
biosensor een tweede, elektronische, laag die de 
biologische herkenning omzet in een digitaal signaal dat door een computer verwerkt 
kan worden. 
Nog een stap verder in de combinatie van biologisch en elektronisch materiaal is het 
verenigen van zenuwcellen en microchips: de logische verwerkingseenheid uit onze 
hersenen gecombineerd met die uit onze computer. Er vindt op dit moment veel 
onderzoek plaats naar het uitwisselen van elektrische en chemische signalen tussen 
zenuwcellen en de chip waarop ze gegroeid worden. 
Als je geïnteresseerd bent in dit soort toepassingen, kijk dan eens bij onderstaande 
links: 
link naar site 1 2) 
link naar site 2 3) 
link naar site 3 4) 
 
 
Opgave: Biosensor 
Met de biosensor, zoals beschreven in deze opgave, is het mogelijk om snel en 
betrouwbaar te meten of iemand bepaalde, voor een virus, bacterie of aandoening, 
kenmerkende moleculen in zijn of haar bloed heeft. Op deze manier is vroegtijdige 
diagnose van allerlei gezondheidsproblemen mogelijk, waardoor artsen tijdiger en 
gerichter een behandeling kunnen starten.  
De sensor bestaat onder meer uit twee gouden 
elektroden die elk de vorm hebben van een rechthoekig 
plaatje met een lengte van 400 μm en een breedte van 
50 μm. De onderlinge afstand tussen de elektroden is 
20 μm. Zie nevenstaande afbeelding. De massa van 
een elektrode is 2,5 μg. 
a) Bereken de dikte van een gouden elektrode. 

Geef je antwoord in twee significante cijfers.  

Bron: http://www.tvpmagazine.com/2012/01/nanotechnology/ 

1) 2) 3) 4) 

http://rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/coupledpendula_nl.htm
https://www.foodengineeringmag.com/articles/99316-using-sensors-to-improve-processes
http://sync.nl/de-biosensor-meet-met-licht-en-is-bijna-marktrijp/
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain%E2%80%93computer_interface
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Tussen de elektroden wordt een sinusvormige wisselspanning aangelegd met een 
effectieve waarde van 5,0 V en een frequentie van 10,0 MHz. 
De onderste elektrode zit vast. Tussen de elektroden bevindt zich een kwartskristal. 
Een kwartskristal heeft de eigenschap dat, als het vervormd wordt, er een spanning 
over het kristal komt te staan. Zie afbeelding A. De bovenste elektrode en het kristal 
vormen een massaveersysteem. Het kristal werkt als een veer met veerconstante C. De 
bovenste elektrode is de massa m. Zie afbeelding B. 

De bovenste elektrode trilt harmonisch onder invloed van de elektrische kracht en de 
veerkracht. 
b) Bereken de frequentie van deze trilling. 
Boven op de bovenste elektrode wordt nu 0,30 μg van een bepaald eiwit aangebracht. 
De eigenfrequentie van het massaveersysteem wordt daardoor 20,0 MHz. De amplitude 
van de trilling is 1,5 nm. 
c) Bereken de maximale resulterende kracht die de bovenste elektrode tijdens de 

trilling ondervindt. 
Het kwartskristal geeft een spanning af, die toeneemt als de amplitude van de trilling 
van de bovenste elektrode groter wordt. Deze spanning wordt gemeten met een 
voltmeter. Zie nogmaals afbeelding A.  
Het te onderzoeken bloed wordt over de elektrode met het eiwit geleid. Wanneer er zich 
antistoffen in het bloed bevinden, hechten deze zich vast aan het eiwit. 
d) Leg uit wat er met de spanning gebeurt die het kwartskristal dan afgeeft. 
Een verandering van de eigenfrequentie met 50 Hz blijkt op deze manier al meetbaar te zijn.
e) Bereken hoe groot de massa van de aangehechte hoeveelheid antistoffen moet zijn 

om gemeten te kunnen worden. Geef je antwoord in twee significante cijfers. 
Aanwijzing:  Omdat de verschillen zeer klein zijn, moet tijdens de berekening 

met minstens 8 significante cijfers gerekend worden.  
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Functievoorschriften voor harmonische trillingen 
 
Het (u,t)-diagram 
Zoals reeds eerder aangegeven, is de wiskundige beschrijving van een harmonische 
trilling rechtstreeks gekoppeld aan een eenparige cirkelbeweging. Een en ander is te 
zien in de applet onder nevenstaande link: link naar applet 1). 
Geven een massa m die een harmonische trilling uitvoert aan een veer met 
veerconstante C. Voor het gemak nemen we aan dat de trilling start vanuit de 
evenwichtstand omhoog. 
De uitwijking van de massa aan de veer is exact gelijk aan de y-coördinaat van een 
massa die een eenparige cirkelbeweging uitvoert. De straal van de cirkel dient dan 
gelijk te zijn aan de amplitude van de trilling en de omlooptijd dient gelijk te zijn aan de 
trillingstijd van het massaveersysteem. Zie onderstaande afbeelding. 

In bovenstaande afbeelding staat voor een vijftal punten de positie van de massa  
aan de veer en de corresponderende punten in de cirkelbaan, respectievelijk het  
(u,t)-diagram, weergegeven. Voor het vinden van het functievoorschrift dat de uitwijking 
u als functie van de tijd t weergeeft gaan we uit van punt 2. Op basis van de lichtgrijs 
gemarkeerde driehoek geldt: 
 

 u = A · sin(α). 
 

De hoek α is gelijk aan de fasehoek.  
 
Voor de duidelijkheid heb ik deze hier niet aangeduid met ϕ omdat ik die letter gebruik 
voor de fase. 
Combineren we dit met het functievoorschrift voor de fase dan volgt daaruit: 
 

u = A · sin(α) 

⇒  u = A ∙ sin(2π · φ) 

⇒  u = A ∙ sin�2π �
t
T

+ φ0�� 

⇒  u = A ∙ sin(2π · f · t + 2π ∙ φ0) 

⇒  u =  A ∙ sin(2π · f · t)     mits φ0 = 0 
 

α = 0°         =    360° · 0
α = 90°        =    360° · ¼
α = 180°      =    360° · ½
α = 270°      =    360° · ¾

�       ⇒    α = 360° · φ   of   α = 2π · φ 

De factor 2π kan ook worden vervangen door een 
factor 360° als de fasehoek wordt uitgedrukt in graden 
in plaats van in radialen. Dit laatste is echter niet 
gebruikelijk. Bedenk dus dat je je rekenapparaat goed 
instelt. 
 

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/Surendranath/Applets/Oscillations/SHM/trilling%20en%20cirkel.html
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Het (v,t)-diagram 
Het functievoorschrift voor de snelheid van de massa aan de veer als functie van de tijd 
kan op vergelijkbare wijze worden bepaald als het functievoorschrift voor de uitwijking 
als functie van de tijd. 
Teken wederom een cirkel met een straal gelijk aan de amplitude van de trilling.  
Teken de baansnelheid v van de massa die de eenparige cirkelbeweging uitvoert als 
een vector met constante lengte in de richting van de raaklijn aan de cirkelbaan. De 
snelheid van de massa die de harmonische trilling uitvoert vind je door te kijken naar de 
verticale component vy van de baansnelheid. Zie onderstaande afbeelding. 

In bovenstaande afbeelding staat voor een vijftal punten de positie van de massa  
aan de veer en de corresponderende punten in de cirkelbaan respectievelijk het  
(v,t)-diagram weergegeven.  
Voor het vinden van het functievoorschrift dat de snelheid v van de massa aan de veer 
als functie van de tijd t weergeeft gaan we uit van punt 2. Op basis van de lichtgrijs 
gemarkeerde driehoek geldt: 
 

v = vmax · cos(α). 
 

De hoek α is wederom gelijk aan de fasehoek. 
 
Hoe groot is de maximale snelheid ?  
 
Deze is gelijk aan de baansnelheid waarmee de massa de cirkelbaan beschrijft. 
Er geldt: 
 

vmax = vbaan =
s
t

=
2π · r

T
=
2π · A

T
 

 
Hierin is vmax gelijk aan de maximale snelheid in m/s, A gelijk aan de amplitude in m en T 
gelijk aan de trillingstijd in s. 
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Combineren we dit met het functievoorschrift voor de fase dan volgt daaruit: 
 

v = vmax · cos(α) 

⇒  v =
2π · A

T
∙ cos(2π · φ) 

⇒  v =
2π · A

T
∙ cos�2π �

t
T

+ φ0�� 

⇒  v =
2π · A

T
∙ cos(2π · f · t + 2π ∙ φ0) 

⇒  v =  
2π · A

T
∙ cos(2π · f · t)       mits φ0 = 0 

 
De factor 2π kan wederom worden vervangen door een factor 360° als de fasehoek 
wordt uitgedrukt in graden in plaats van in radialen.  
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Het (a,t)-diagram 
Het functievoorschrift voor de versnelling van de massa aan de veer als functie van de 
tijd kan op vergelijkbare wijze worden bepaald als het functievoorschrift voor de 
snelheid van de massa aan de veer als functie van de tijd. 
Teken wederom een cirkel met een straal gelijk aan de amplitude van de trilling.  
Teken de constante versnelling a van het blokje dat de eenparige cirkelbeweging 
beschrijft als een vector met constante lengte in de richting loodrecht op de raaklijn aan 
de cirkelbaan.  
De massa die de cirkelbaan beschrijft doet dit met een snelheid die constant is wat 
betreft grootte, dus de versnelling in de richting van de baan is gelijk aan 0 m/s2. De 
snelheid verandert echter wel wat betreft richting, de versnelling moet dus op elk 
moment loodrecht op de cirkelbaan staan, oftewel het gaat hier om de 
middelpuntzoekende versnelling. 
De versnelling van de massa die de harmonische trilling uitvoert vind je door te kijken 
naar de verticale component ay van de middelpuntzoekende versnelling. 

In bovenstaande afbeelding staat voor een vijftal punten de positie van de massa  
aan de veer en de corresponderende punten in de cirkelbaan respectievelijk het  
(a,t)-diagram weergegeven.  
Voor het vinden van het functievoorschrift dat de versnelling a als functie van de tijd t 
weergeeft gaan we uit van punt 2. Op basis van de lichtgrijs gemarkeerde driehoek 
geldt:  
 

a = −amax · sin(α). 
 

De hoek α is wederom gelijk aan de fasehoek. 
 
Hoe groot is de maximale versnelling ?  
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Deze is gelijk aan de middelpuntzoekende versnelling waarmee het blokje de cirkelbaan 
beschrijft. De eenparige cirkelbeweging komt volgend schooljaar uitgebreid aan de orde 
als we naar gravitatie en planeetbewegingen gaan kijken. Er geldt: 
 

amax =  ampz =
v2

r
=

v2

A
=
�2π · A

T �
2

A
=

4π2 · A
T2  

 
Hierin is amax gelijk aan de maximale versnelling in m/s2, A gelijk aan de amplitude in m 
en T gelijk aan de trillingstijd in s. 

 
Combineren we dit met het functievoorschrift voor de fase dan volgt daaruit: 
 

a = −amax · sin(α) 

⇒  a = −
4π2 · A

T2 ∙ sin(2π · φ) 

⇒  a = −
4π2 · A

T2 ∙ sin�2π �
t
T

+ φ0�� 

⇒  a = −
4π2 · A

T2 ∙ sin(2π · f · t + 2π ∙ φ0) 

⇒  a =  −
4π2 · A

T2 ∙ sin(2π · f · t)       mits φ0 = 0 

 
De factor 2π kan wederom worden vervangen door een factor 360° als de fasehoek 
wordt uitgedrukt in graden in plaats van in radialen.  
 

Zodra je dit bij wiskunde hebt gehad, moet je dit ook voor natuurkunde kunnen doen. 
 
In de reader “Beweging” heb je geleerd: 
 

x = x0 + v0t + ½at2 
v= v0+at 
a=constant 

 
Als je goed kijkt en differentiëren hebt geleerd, dan zie dat v de afgeleide is van x en dat a de 
afgeleide is van v. 
 

v(t) = x′(t) =
dx
dt

= 0 + v0 + 2 · ½at =  v0 + at 

a(t) = v′(t) =
dv
dt

= a 
 
Datzelfde geldt nog steeds. 
 

v(t) = u′(t) =
du
dt

= (2π · f) · A · cos(2π · f · t + 2π · φ0) =
2π · A

T
∙ cos(2π · f · t + 2π ∙ φ0) 

a(t) = v′(t) =
dv
dt

= −(2π · f) ·
2π · A

T
∙ sin(2π · f · t + 2π ∙ φ0) = −

4π2 · A
T2 ∙ sin(2π · f · t + 2π ∙ φ0) 
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Met name het functievoorschrift voor de uitwijking als functie van de tijd zul je moeten 
kunnen afleiden voor een gegeven situatie. Uit je hoofd leer je alleen onderstaande 
formules de overige zoek je op in BiNaS. 
 

u = A · sin(α)    met α = 2π · ϕ 

ϕ = t/T + ϕ0 

vmax =
2π · A

T
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Energiebehoud 
 
Energiebehoud in een massaveersysteem 
Een bol met een massa van 150 g hangt aan 
een lange spiraalveer die een veerconstante 
van 20 N/m heeft. De bol wordt vanuit zijn 
evenwichtstand 5,0 cm omlaag getrokken  
en daarna losgelaten. De bol gaat vanaf dit 
moment een harmonische trilling uitvoeren. 
Het tijdstip van loslaten noemen we t = 0 s.  
 
In dit voorbeeld gaan we kijken naar de verschillende vormen van energie die hierbij 
een rol spelen. In bovenstaand voorbeeld zijn de kinetische energie, de zwaarte-energie 
en de veerenergie van belang. 
Bij de start van de trilling voeren we energie aan het systeem toe door de massa uit zijn 
evenwichtstand 5,0 cm omlaag te trekken. Deze energie wordt opgeslagen in de vorm 
van veerenergie. Zodra de massa wordt losgelaten, wordt deze energie omgezet in 
bewegingsenergie en zwaarte-energie.  
 
Hoe gedragen de veerenergie, de zwaarte-energie en de kinetische energie zich als 
functie van de tijd?  
 
Om die vraag te beantwoorden stellen we functievoorschriften voor de verschillende 
vormen van energie op. Als we die hebben kunnen we die in Excel stoppen en de 
bijbehorende grafieken tekenen. 
Bij het functievoorschrift voor de zwaarte-energie heb ik ervoor gekozen om de uiterste 
stand beneden als h = 0 te nemen. Ik had h = 0 ook op een ander punt kunnen leggen, 
maar dit werkt gemakkelijk. 
Het functievoorschrift voor de kinetische energie ziet er ingewikkeld uit, maar is in 
principe gewoon rechttoe rechtaan formules invullen. 
Bij het functievoorschrift voor de veerenergie moet je uitkijken dat de veerenergie is 
gebaseerd op de uitrekking u en niet op de uitwijking u. Het verband tussen die twee 
hebben we uitgebreid bestudeerd bij de opgave “Opgave: Bol aan veer I” op blz. 11. 
 
∗ Ez = m ∙ g ∙ h 
∗ h = A + u       nu is h 0 als de massa in de uiterste stand beneden is (h = 5 + -5 = 0) 
∗ u = A · sin(2π · φ) 

∗  φ =
t
T

+ φ0 

∗ T = 2π�
m
C

= 2π�
0,150

20
= 0,54 s 

∗  φ0 = ¾ 

⇒  φ =
t

0,54
+ ¾ = 1,84 · t + ¾ 

⇒  u = 0,050 · sin(2π · (1,84 · t + ¾)) 
⇒  h = 0,050 + 0,050 · sin(2π · (1,84 · t + ¾)) 

⇒  Ez = 0,150 ∙ 9,81 ∙ (0,050 + 0,050 · sin(2π · (1,84 · t + ¾))) 



VWO 
 

Trillingen 
R.H.M. Willems 

22/25 

∗ Ek = ½ ∙ m ∙ v2 

∗ v =
2π · A

T
· cos(2π · f · t + 2π · φ0)) =

2π · 0,050
0,54

· cos(2π · (1,84 · t + ¾)) 

⇒  Ek = ½ ∙ 0,150 ∙ �
2π · 0,050

0,54
· cos(2π · (1,84 · t + ¾))�

2

 

∗ Ev = ½ ∙ C ∙ u2 = ½ ∙ C ∙ (u0 − u)2 
∗  u = 0,050 · sin�2π · (1,84 · t + ¾)� 
⇒  Ev = ½ ∙ 20 ∙ �0,074 − 0,050 · sin�2π · (1,84 · t + ¾)��

2 
 
Dit resulteert in onderstaande grafieken voor de verschillende vormen van energie. 

Je kunt duidelijk zien dat de ene vorm van energie wordt omgezet in de andere, maar 
dat te allen tijde de optelsom van de verschillende vormen van energie constant is. Er is 
dus voortdurend voldaan aan de wet van behoud van energie.  
Vaak wordt de optelsom van de zwaarte-energie en de veerenergie aangeduid als 
potentiële energie (Ep). Dit zou resulteren in onderstaande grafieken.  
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Energiebehoud in de slinger 
Een massa hangt aan een lang touw. De massa 
wordt vanuit zijn evenwichtstand 5,0 cm naar links 
getrokken en daarna losgelaten. De massa gaat 
vanaf dit moment een harmonische trilling uitvoeren. 
Het tijdstip van loslaten noemen we t = 0 s.  
In bovenstaand voorbeeld zijn de zwaarte-energie 
en de kinetische energie van belang. 
Bij de start van de trilling voeren we energie aan het 
systeem toe door de massa uit zijn evenwichtstand 
5,0 cm naar links te trekken. Deze energie wordt 
opgeslagen in de vorm van zwaarte-energie. Zodra 
de massa wordt losgelaten wordt deze energie 
omgezet in kinetische energie. Zie onderstaande afbeelding. 

Ook nu weer geldt dat de optelsom van de verschillende vormen van energie constant 
is. 
 
 
Tijdens de compextoets in 6 VWO zou je in staat moeten zijn dit soort 
functievoorschriften in Excel te programmeren en deze grafieken zelf te maken.  
Je zou dan de functievoorschriften als gegeven krijgen met de opdracht deze grafieken 
te maken. Wat dan ook van belang is, is dat je de assen met de gewenste 
schaalverdeling kunt instellen, evenals alle bijschriften en kleuren. 
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Opgave: Bungeejumper 
Matthijs gaat samen met een stel vrienden voor een paar dagen op survival. Een van de 
attracties die hij gedurende deze dagen bijzonder leuk vond was het bungeejumpen. Bij 
bungeejumpen springt een persoon van een hoog gelegen platform aan een elastisch 
koord naar beneden. Zie onderstaande afbeelding. 
Matthijs sprong aan een 15 m lang, elastisch koord van een platform. Het koord is aan 
één kant vastgemaakt aan een platform en aan de andere kant aan Matthijs. Hij laat 
zich zonder beginsnelheid van het platform vallen. Voor het gemak beschouwen we 
Matthijs als een puntmassa. 
 

 
 
Voor een natuurkundige beschrijving van de sprong zijn vier punten op verschillende  
hoogten interessant. In de bovenstaande schematische tekening zijn deze punten met 
letters aangegeven: 
 
• P is het platform waar de sprong begint; 
• R is de plaats waar het koord begint uit te rekken; 
• E is de evenwichtsstand waar Matthijs aan het einde van de sprong in rust blijft 

hangen; 
• D is het laagste punt. 

 
a) Bereken op welk tijdstip de veerkracht van het koord begint te werken. 

Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
De veerconstante van het koord is 56,0 N/m.  
Matthijs heeft een massa van 70,0 kg. De massa van het koord wordt verwaarloosd.  
Op het moment dat zijn snelheid maximaal is, passeert hij de evenwichtstand (punt E). 
b) Bereken de afstand van punt P tot punt E.  

Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
Gedurende de periode dat het koord wordt uitgerekt, is de beweging harmonisch. Na 
het passeren van de evenwichtstand is zijn val vertraagd tot het laagste punt (punt D) 
wordt bereikt. 
c) Bereken hoe lang deze vertraging duurt. 
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In onderstaand (E,s)-diagram zijn de zwaarte-energie Ez van Matthijs ten opzichte van 
punt D en de veerenergie Ev van het koord uitgezet tegen de valafstand s, die gemeten 
wordt ten opzichte van punt P. 

d) Teken in bovenstaand diagram de grafiek voor de kinetische energie van Matthijs 
als functie van de valafstand s. Verwaarloos wrijvingskrachten. 

e) In bovenstaand diagram is af te lezen dat de afstand PD 50 m bedraagt. 
Toon dit door middel van een berekening aan. 
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