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Beweging  – weektaak 2 
 
Opgave W201: theoriekennis 
a) Een stroboscoop is een knipperlicht dat in een bepaald vast tempo lichtflitsen uitzendt. 
b) De grootheid plaats geeft de positie op de x-as ten opzichte van een oorsprong. 
c) De grootheid afgelegde weg geeft de afstand die is afgelegd. 
d) De grootheid plaatst is gedefinieerd ten opzichte van een oorsprong en de grootheid 

afgelegde weg niet. 
 
Opgave W202: helling 
a) Het gaat alleen om de beweging langs de helling, dus neem de x-as evenwijdig aan de 

helling. Neem het meest linkse punt als x = 0 en t = 0. Wij maken geen gebruik van de 
meegefotografeerde meetlat. 

Net als in de wiskunde ligt de oorsprong dan recht onder het meest linkse punt. Alle 
andere punten kun je meten ten opzichte van dat punt en wel langs de x-as. Pas 
vervolgens de schaal toe. In werkelijkheid is alles 7,5 keer groter. 
Om de tijd voor elk punt te vinden maak je gebruik van de flitsfrequentie. Als de 
flitsfrequentie 18 keer per seconde is, dan is de tijd tussen twee flitsen gelijk aan 1/18 
= 0,0556 seconden.  
Pas dit alles toe op de foto en je krijgt de waarden zoals weergegeven in onderstaande 
tabel. De waarden in de tabel kun je tot slot uitzetten in een (x,t)-diagram zoals 
weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Teken een vloeiende lijn die 
zo goed mogelijk door de 
punten gaat. Af en toe ligt 
een punt een beetje naast de 
lijn. Dat is normaal als je 
metingen verwerkt in een 
grafiek en wordt 
meetonnauwkeurigheid 
genoemd.  

t (s) x(mm) x(m) 
0,00 0,00 0,00 
0,06 3,19 0,02 
0,11 12,19 0,09 
0,17 27,09 0,20 
0,22 47,19 0,35 
0,28 73,13 0,55 
0,33 104,13 0,78 
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b) De snelheid kun je uit een (x,t)-diagram halen met de steilheid. De lijn loopt steeds 
steiler, oftewel per bijvoorbeeld 0,10 s neemt de waarde voor x steeds sneller toe. De 
snelheid neemt dus toe. 

c) Er geldt: 
s = v ∙ t 
∗ s = 0,78 − 0 = 0,78 m 
∗ t = 0,33 − 0 = 0,33 s 
⟹ 0,78 = v ∙ 0,33 

⟹ v =
0,78
0,33

= 2,4 m/s 

 

Opgave W203: vallend ei 
a) Vergelijk de afmeting van het ei in de afbeelding met de 

afmeting van het ei in werkelijkheid. 
7,9 mm in de afbeelding : 45 mm in werkelijkheid 
1 mm in de afbeelding  : 5,7 mm in werkelijkheid 
De schaal is dus 1 : 5,7. 

b) Het gaat alleen om de beweging in verticale richting, dus 
neem de y-as verticaal. 
Neem het onderste punt als y = 0. 
Alle andere punten kun je meten ten opzichte van dat 
punt en wel langs de y-as. Pas vervolgens de schaal toe. 
In werkelijkheid is alles 5,7 keer groter. 
Om de tijd voor elk punt te vinden maak je gebruik van 
de flitsfrequentie. Als de flitsfrequentie 30 keer per 
seconde is, dan is de tijd tussen twee flitsen gelijk aan 
1/30 = 0,0333 s. 
Pas dit alles toe op de foto en je krijgt de waarden zoals 
weergegeven in onderstaande tabel. 
De waarden in de tabel kun je tot slot uitzetten in een (x,t)-diagram zoals weergegeven 
in onderstaande afbeelding. 

  

 

 

 
 

Teken een vloeiende lijn die zo goed 
mogelijk door de punten gaat. Af en toe 
ligt een punt een beetje naast de lijn. 
Dat is normaal als je metingen verwerkt 
in een grafiek en wordt 
meetonnauwkeurigheid genoemd.  
Je ziet, dat net als in de wiskunde, de x 
en de y hetzelfde worden behandeld. 
Dus de grootheid plaats kan ook worden 
aangeduid met een y.

t (s) y (mm) y (m) 
0,00 58,56 0,334 
0,03 47,36 0,270 
0,07 34,48 0,197 
0,10 19,76 0,113 
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Opgave W204: slinger  
a) Bij een normale foto wordt er één keer belicht en zie je het voorwerp één keer op een 

foto. Als je echter een redelijk donkere ruimte hebt en plaatst daarin een stroboscoop, 
oftewel knipperlicht, dan wordt er meerdere keren belicht gedurende één foto. Telkens 
als er een lichtflits is, wordt de bal op de foto zichtbaar. 

b) Het gaat alleen om de horizontale 
beweging, dus leg ergens een horizontale 
x-as. Neem het meest linkse punt als  
x = 0 en t = 0. 
Deze opgave gaat exact hetzelfde als de 
vorige beide opgaven, ondanks dat deze 
beweging kromlijnig is! 
Net als in de wiskunde ligt de oorsprong 
dan recht onder het meest linkse punt. 
Alle andere punten kun je meten ten 
opzichte van dat punt en wel langs de  
x-as. Pas vervolgens de schaal toe. In 
werkelijkheid is alles 14 keer groter. 
Om de tijd voor elk punt te vinden maak je 
gebruik van de flitsfrequentie. Als de 
flistfrequentie 20 keer per seconde is, dan is de tijd tussen twee flitsen gelijk aan  
1/20 = 0,05 seconden. 
De verschillende punten in de afbeelding resulteren dan in de waarden voor t en x 
zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 
 
 
 
 

c) Een constante snelheid betekent dat elke seconde evenveel meters worden afgelegd. 
Dan zou de lijn recht moeten zijn. Je kunt echter zien dat de bal tot ongeveer 0,45 s 
versneld en daarna weer vertraagd. 

t (s) x(mm) x(m) 
0,00 0,00 0,00 
0,05 1,96 0,03 
0,10 3,99 0,06 
0,15 6,84 0,10 
0,20 9,22 0,13 
0,25 12,88 0,18 
0,30 16,85 0,24 
0,35 21,26 0,30 
0,40 25,44 0,36 
0,45 29,81 0,42 
0,50 33,80 0,47 
0,55 37,66 0,53 
0,60 41,07 0,57 
0,65 44,03 0,62 
0,70 46,67 0,65 
0,75 48,49 0,68 
0,80 50,04 0,70 
0,85 51,08 0,72 
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