
1/2 Volgende bladzijde 

Beweging – weektaak voor week 49 (toetst week 48) 
 
 
Opgave W201: theoriekennis 
a) Wat is een stroboscoop? 
b) Wat wordt weergegeven met de grootheid plaats? 
c) Wat wordt weergegeven met de grootheid afgelegde weg? 
d) Wat is het verschil tussen de grootheden plaats en afgelegde weg? 
 
 
Opgave W202: helling 
In onderstaande afbeelding is een stroboscopische opname van een bal die een kleine 
helling afrolt weergegeven. 

In bovenstaande opname flitst de stroboscoop 18 keer seconde. 
De schaal van de afbeelding is 1:7,5. 
a) Maak een (x,t)-diagram van de beweging van de bal langs de helling. 

Leg de x-as evenwijdig aan de helling en neemt het eerste balletje als t = 0 s. 
b) Leg uit hoe je aan het diagram kunt zien dat de snelheid van de bal steeds toeneemt. 
c) Bepaal met behulp van jouw diagram de gemiddelde snelheid van de bal langs de 

helling. 
 

Opgave W203: vallend ei 
In nevenstaande afbeelding is een stroboscopische opname 
van een vallend ei weergegeven. 
In nevenstaande opname flitst de stroboscoop 30 keer per 
seconde. 
Het ei heeft in werkelijkheid een breedte van 4,5 cm in de 
horizontale richting van nevenstaande afbeelding. 
a) Bepaal de schaal van de afbeelding. 
b) Maak een (y,t)-diagram van de val van het ei. 
 

 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W204: slinger  
In onderstaande afbeelding is een stroboscopische opname van een slinger weergegeven. 
a) Leg uit waarom je diezelfde bal meerdere keren op één foto kunt zien. 

In bovenstaande opname flitst de stroboscoop 20 keer per seconde. 
De schaal van de afbeelding is 1:14. 
b) Maak een (x,t)-diagram van de horizontale beweging van de bal. 

Om tijd te sparen mag je je beperken tot het meten van elk tweede balletje. 
c) Leg uit hoe je aan het diagram kunt zien dat de horizontale snelheid van de bal niet 

constant is. 
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