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Voorbereiding 
 
Voor het efficiënt uitvoeren van een proef is het nodig dat je tevoren de instructie hebt 
gelezen en de bijbehorende theorie hebt doorgenomen. In de bovenbouw wordt je 
geacht een schriftelijk meetrapport voor te bereiden. Met andere woorden alles wat je 
thuis reeds kunt voorbereiden, zoals tabellen maken om je metingen op te schrijven en 
dergelijke heb je thuis reeds gedaan.  
Als deze voorbereiding ontbreekt, is dit een reden om je uit de les te verwijderen en je 
deze te laten inhalen na schooltijd. 
 
 
Lees onderstaande practicumbeschrijvingen door.  
Maak een meetrapport zodat je alle metingen en waarnemingen, die je nodig hebt om 
een verslag van dit practicum te kunnen maken, overzichtelijk kunt noteren. Met andere 
woorden ga van tevoren na welke grootheden je moet bepalen en welke waarnemingen 
je moet doen en maak een soort invulvel waarop je alles kunt noteren (invulvakjes, 
tabellen enz.) 
 
Let op!  
Een meetrapport dient alleen om meetgegevens en waarnemingen te noteren. Het is 
niet de bedoeling dat je in dit meetrapport reeds berekeningen gaat noteren of grafieken 
gaat maken. Het is trouwens ook niet de bedoeling dat je eventuele berekeningen reeds 
in de les gaat doen. Doe dit alleen als je tijd over hebt. 
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Practicum: Staande golven 
 

Deel I 
 

Onderzoeksvraag: 
• Welk gedrag vertoont een bladveer als deze wordt blootgesteld aan mechanische 

trillingen met een frequentie tussen de 0 Hz en 500 Hz? 
• Wat is het verband tussen de resonantiefrequentie van de grondtoon en de lengte 

van de bladveer? 
 

Benodigdheden: 
• mechanische oscillator 
• muismatje 
• bladveren met een lengte variërend tussen 11,5 en 17,5 cm 
• functiegenerator geschikt voor frequenties tussen 0 Hz en 50 Hz 
 

Proefopstelling: 
Zorg ervoor dat alvorens je de opstelling gaat bouwen alle apparaten uit staan. 
1. Plaats de oscillator op het muismatje. 
2. Bevestig de ringveer op de mechanische oscillator.  

Controleer voordat je de bladveren bevestigt of de mechanische oscillator op “Lock” 
staat.  
Nadat je de bladveren hebt bevestigd zet je de mechanische oscillator op “Unlock”. 

3. Sluit de oscillator aan op de functiegenerator. Gebruik de 4 Ω-uitgangen. 
4. Stel de functiegenerator in op een sinusvormige wisselspanning.  

Stel de attenuator (verzwakker) van de functiegenerator in op X1. 
Stel de amplitude in op de kleinst mogelijke waarde. 
Stel de frequentie in op de kleinst mogelijke waarde. Kies daartoe eerst het laagste 
bereik en draai de frequentie vervolgens naar de kleinst mogelijke waarde. 

5. Zet alle apparatuur aan. Door deze manier van werken voorkom je overbelasting van 
de apparatuur. 

6. Stel de amplitude van de functiegenerator zodanig in dat de amplitude van de trilling 
die de mechanische oscillator uitvoert voldoende groot is.  

Nu is je opstelling klaar. 
 
 
Uitvoering: 
Voer de frequentie langzaam op tot 50 Hz.  
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat je waarneemt. 
Geef aan welke handelingen/meetinstrumenten de grootste bijdrage leveren aan de 
meetonnauwkeurigheid. 
Maak een duidelijk meetrapport van je meetresultaten en waarnemingen. 
Zodra je meetrapport klaar is kun je verder gaan met deel II. 
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Deel II 
 

Onderzoeksvragen: 
• Welk gedrag vertoont een ringveer als deze wordt blootgesteld aan mechanische 

trillingen met een frequentie tussen de 0 Hz en 500 Hz? 
• Wat is het verband tussen de resonantiefrequenties en de orde van de resonantie? 

 

Benodigdheden: 
• mechanische oscillator 
• ringveer met een diameter van ongeveer 25 cm 
• functiegenerator geschikt voor frequenties tussen 0 Hz en 500 Hz 
 

Proefopstelling: 
Zorg ervoor dat alvorens je de opstelling gaat bouwen alle apparaten uit staan. 
1. Bevestig de ringveer op de mechanische oscillator.  

Controleer voordat je de ringveer bevestigt of de mechanische oscillator op “Lock” 
staat.  
Nadat je de ringveer hebt bevestigd zet je de mechanische oscillator op “Unlock”. 

2. Sluit de oscillator aan op de functiegenerator. Gebruik de 4 Ω-uitgangen. 
3. Stel de functiegenerator in op een sinusvormige wisselspanning.  

Stel de attenuator (verzwakker) van de functiegenerator in op X1. 
Stel de amplitude in op de kleinst mogelijke waarde. 
Stel de frequentie in op de kleinst mogelijke waarde. Kies daartoe eerst het laagste 
bereik en draai de frequentie vervolgens naar de kleinst mogelijke waarde. 

4. Zet alle apparatuur aan. Door deze manier van werken voorkom je overbelasting 
van de apparatuur. 

5. Stel de amplitude van de functiegenerator zodanig in dat de amplitude van de trilling 
die de mechanische oscillator uitvoert voldoende groot is.  
Nu is je opstelling klaar. 

 
Uitvoering: 
Voer de frequentie langzaam op tot 500 Hz. Naarmate de frequentie groter wordt, zullen 
de waarnemingen steeds moeilijker worden en moet je de frequentie steeds langzamer 
opvoeren.   
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat je waarneemt. 
Probeer eventuele regelmaat te ontdekken in je waarnemingen, zodat je weet waar je 
naar zoeken moet. 
Probeer aan te geven welke handelingen/meetinstrumenten de grootste bijdrage 
leveren aan de meetonnauwkeurigheid. 
Maak een duidelijk meetrapport van je meetresultaten en waarnemingen. 
Zodra je meetrapport klaar is, kun je dit (samen met deel I) bij de docent(e)/TOA 
inleveren (denk aan je naam) en krijg je van hem/haar de verwerkingsopdrachten. 
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Verwerkingsopdrachten 
 

Deel I 
 
De huidige versie van de bladveren bevat slechts 4 verschillende lengtes. De oudere 
versie die ik heb gebruikt beschikt over 6 verschillende lengtes. Om iets meer punten 
voor de analyse beschikbaar te hebben maak je bij de verwerking van deel I dan ook 
gebruik van de meetresultaten zoals vermeld in onderstaande tabel. 

Meetresultaten/Waarnemingen: 
Elke bladveer gaat bij één bepaalde frequentie hevig trillen in de grondtoestand. 
In onderstaande tabel staat voor elke bladveer de lengte en de bijbehorende frequentie 
van de grondtoestand vermeld. 
 

 

Verwerking: 
Het is de bedoeling dat je onderzoekt wat het wiskundig verband is tussen de lengte 
van de bladveer (ℓ) en de frequentie (f), zodat je kunt voorspellen bij welke frequentie 
bijvoorbeeld een veer met een lengte van 20 cm hevig zal gaan trillen. 
De gemakkelijkste manier om dit te doen is door middel van een grafiek. 
1. Maak een grafiek waarin je f (Hz) uitzet als functie van ℓ (cm). 
Jouw grafiek is geen rechte, maar je kent dit verband wel uit de wiskunde. 
Hoe kun je bewijzen dat deze grafiek is wat jij denkt dat het is? 
2. Maak van de kromme een rechte. Verticaal staat de frequentie, horizontaal 

staat……….. 
Als het jouw lukt er een rechte van te maken heb je bewezen dat het verband 
voldoet aan het wiskundig verband dat jij dacht. 
Als blijkt dat het resultaat nog steeds geen rechte is. Probeer het dan nog een keer.  

3. Stel het functievoorschrift op voor het wiskundig verband. 
4. Formuleer nu een antwoord op de onderzoeksvraag. 
 
  

ℓ (cm) f (Hz) 
7,0 69,9 
8,0 52,5 
9,0 42,9 

11,0 27,8 
12,5 22,5 
13,5 19,9 
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Deel II 
 
Voor deel II maak je gebruik van je eigen meetresultaten. 
 

Verwerking: 
Het is de bedoeling dat je onderzoekt wat het wiskundig verband is tussen het aantal 
buiken (n) en de frequentie (f), zodat je kunt voorspellen bij welke frequentie 
bijvoorbeeld 19 buiken waar te nemen zijn. 
De gemakkelijkste manier om dit te doen is door middel van een grafiek. 
1. Maak een grafiek waarin je f (Hz) uitzet als functie van n. 
Jouw grafiek is geen rechte, maar je kent dit verband wel uit de wiskunde. 
Hoe kun je bewijzen dat deze grafiek is wat jij denkt dat het is? 
2. Maak van de kromme een rechte. Verticaal staat de frequentie, horizontaal 

staat……….. 
Als het jouw lukt er een rechte van te maken heb je bewezen dat het verband 
voldoet aan het wiskundig verband dat jij dacht. 

3. Stel het functievoorschrift op voor het wiskundig verband. 
4. Formuleer nu een antwoord op de onderzoeksvraag. 
5. Voer de volgende opdrachten uit: 

• Leg uit dat er in het bovenste punt van de ringveer alleen een buik kan ontstaan. 
• Geef aan waarom er in die situatie alleen staande golven kunnen ontstaan met 

een oneven aantal buiken. 
 

 
 

Tot slot 
Schrijf van deze twee proeven een verslag. Let erop dat jouw verslag voldoet aan de 
richtlijnen voor het schrijven van een verslag zoals deze op de website zijn te vinden 
onder nevenstaande link: link naar bestand 1). De beoordeling van het verslag zal 
plaatsvinden op basis van natuurkundige inhoud en op basis van indeling/opbouw van 
het verslag. Beide cijfers worden gemiddeld tot een eindcijfer. 
Elke dag overschrijding van de deadline kost 1 punt. Als er een weekend tussen valt telt 
dat gewoon door! 
 

1) 
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