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Afsluiting
De Afsluiting is de laatste paragraaf van elk hoofdstuk.
De afsluiting begint met een samenvatting van de theorie.

11.6 Afsluiting
samenvatting
Echografie maakt gebruik van ultrasone geluidspulsen. Uit de reflectie van die
pulsen berekent een computer het beeld.
Bij een MRI-scan wordt de verdeling van de waterstofatomen in het lichaam in bee
Verder vind je in de Afsluiting alle formules die in het hoofdstuk zijn besproken.
Je ziet een overzicht van de BINAS-tabellen die van belang zijn bij de theorie van
het hoofdstuk.

Gegevens die betrekking hebben op dit hoofdstuk
De formules die in dit hoofdstuk besproken zijn, staan hieronder bij elkaar.
verzwakking y-straling
vervallen van kernen

N = N.
0

(1)"
metn=.1..
2
t1

2

activiteit

De opgaven in de afsluiting gaan over meerdere hoofdstukken en zijn op examenniveau.
Opgaven
"'tekenblad 31 In de Radon Health Mine in de Amerikaanse staat Montana kunnen mensen
radontherapie ondergaan. Zie figuur 11.33.

Figuur 11.33

Tien dagen lang verblijven ze enkele uren per dag in een ondergrondse mijntunne
waar de lucht een hoge concentratie aan radioactiefradon bevat. De straling

Om de auto te verplaatsten is
een grote kracht nodig. Moet je
de auto over 100 m aanduwen in
plaats van over 50 m, dan is er
meer inspanning nodig. Je moet
harder werken, meer arbeid
verrichten. Waarvan hangt de
hoeveelheid arbeid af?

Figuur 8.1

8.1

Arbeid

Krachten verrichten arbeid
-El Start
Maak de startvragen

Op een auto die op een horizontale weg staat werken twee krachten:
• De zwaartekracht trekt de auto naar beneden.
• De normaalkracht van de weg voorkomt dat de auto naar beneden valt.
Als je de auto wilt verplaatsen, moet je kracht op de auto uitoefenen. Als je
spierkracht op de auto uitoefent, hoeft de auto niet te gaan bewegen; er zijn ook
weerstandskrachten die in tegengestelde richting werken.
Als krachtwerking samen gaat met verplaatsing, dan zeg je dat er arbeid wordt
verricht. In het Nederlands betekent het woord arbeid 'werk', en zeg je dat machines,
mensen of dieren arbeid verrichten. In de natuurkunde wordt arbeid verricht door
krachten. Het symbool voor arbeid is W, afkomstig van 'work', het Engelse woord
voor arbeid.
Zonder verplaatsing verricht een kracht geen arbeid. Als het lukt om de auto te
verplaatsen door ertegenaan te duwen, is de richting van een kracht ten opzichte van
de verplaatsing van belang:
• De auto beweegt in de richting van de duwkracht. Een kracht met dezelfde
richting als de verplaatsing verricht positieve arbeid.
• De richting van een weerstandskracht is tegengesteld aan die van de duwkracht
en de verplaatsing. Een kracht met een richting tegengesteld aan de verplaatsing
verricht negatieve arbeid.
• Op de auto werken ook een zwaartekracht en een normaalkracht, maar voor de
verplaatsing zijn die niet van belang. Een kracht loodrecht op de verplaatsing
verricht geen arbeid.

10
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Formule voor de arbeid verricht door een kracht
De grootte van de arbeid die een kracht verricht hangt af van:
• de grootte van de kracht. Hoe meer kracht, hoe meer arbeid er wordt verricht.
• de grootte van de verplaatsing. Er is meer arbeid nodig voor een grotere verplaatsing.
• de richting van de kracht ten opzichte van de verplaatsing. Een kracht kan
meewerken, tegenwerken, of niet bijdragen aan de arbeid.
De formule voor de arbeid verricht door een kracht Fis:
W=F·s

•
•
•

Wis de arbeid in Nm.
Fis de kracht in N.
sis de verplaatsing in m .

De eenheid van arbeid volgt uit de eenheden van kracht (N) en verplaatsing {m). De
eenheid Nm is volgens BIN AS tabel 4 gelijk aan de eenheid joule, met symbool J.
Arbeid kan positief, maar ook negatief zijn. Je kijkt namelijk niet alleen naar de
grootte van de kracht en van de verplaatsing, maar ook naar de richting van de
kracht ten opzichte van de verplaatsing. Er zijn drie situaties:
1 De kracht heeft dezelfde richting als de verplaatsing. De arbeid is dan positief.
Voor de arbeid geldt dan W = F · s.
2 De richting van de kracht is tegengesteld aan de verplaatsing. De arbeid is dan
negatief. Voor de arbeid geldt dan W =-F · s.
3
e richting van de kraèht staat loodrecht op de verplaatsing:-'De kracht verrich
dan geen arbeid. Voor de arbeid geldt dan W = 0.
Voorbeeld
Marijn zit op een slee die door haar vader met een constante snelheid wordt
voortgeduwd over een horizontale ijsvlakte. Zie figuur 8.2.
De massa van de slee en Marijn samen is 27 kg. De vader duwt de slee over een
afstand van 60 m met een kracht van 45 N.

s = 60m

Fw,schuif

Fzw
Flguur8.2
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a Bereken de arbeid die de duwkracht heeft verricht.
Op de slee werken nog drie krachten: de zwaartekracht, de normaalkracht en de
schuifwrijvingskracht. Zie figuur 8.2 op de vorige pagina.
b Leg uit dat de zwaartekracht en de normaalkracht geen arbeid hebben verricht.
c J...eg uit datde schuifwrijvingskracht 45 Nis.
d Bereken de arbeid die de schuifwrijvingskracht heeft verricht.
Uitwerking
a Het teken van de arbeid is positief omdat de richting van de duwkracht gelijk is
aan de richting van de verplaatsing.
Wduw == Fduw . s
Fduw== 45 N
s== 60 m
wduw

=45 x 60 =2,70·10

3

J

Afgerond: Wduw = 2,7·10 3 J.
b De richting van de zwaartekracht en de richting van de normaalkracht staan
loodrecht op de richting van de verplaatsing. De zwaartekracht en de
normaalkracht verrichten dus geen arbeid.
c De snelheid is constant. De resulterendekracht op de slee is dus 0 N Hieruit
volgt dat de schuifwrijvingskracht gelijk is aan de duwkracht. Fw,schuif== Fdm = 45 N.
d Het teken van de arbeid is negatief, omdat de schuifwrijvingskracht en de
verplaatsing een tegengestelde richting hebben.
Ww = -Fw,schuif • S
N

Fw,sc hulr = 45

s = 60m
WW= -45 x 60 = -2,70·10 3 J
Afgerond: Ww == -2,7·10 3 J.

Arbeid langs een kromme baan
Een kracht verricht geen arbeid als de richting van de verplaatsing loodrecht op de
richting van de kracht staat. Soms verandert de richting van de verplaatsing tijdens
een beweging. Dan draagt alleen de verplaatsing in de richting van de kracht bij aan
de arbeid.
Voorbeeld
Je schiet een voetbal met een massa van 0,40 kg schuin omhoog vanaf het dak van
een garage op 2,5 m hoogte. De voetbal komt tot een hoogte van 8,0 men valt daarna
op de grond. De bal doorloopt een baan zoals in figuur 8.4. De gemiddelde
luchtweerstandskracht op de voetbal is gelijk aan 4,0·10-1 N. De baan van de bal heeft
een lengte van 17 m.
a Bereken de arbeid die de zwaartekracht heeft verricht.
b Bereken de arbeid die de luchtweerstandskracht heeft verricht.

12
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Uitwerking
a Zie figuur 8.4. De zwaartekracht is
steeds recht naar beneden gericht.
De verplaatsing in de richting van
de kracht is de verticale
verplaatsing !J.h.
Dit is het hoogteverschil tussen
beginpunt A en eindpunt B.
Vergelijk je begin- en eindpunt,
dan gaat de bal naar beneden.
De arbeid is dus positief.
W,w = F,w· s met F w = m · g
2

m = 0,40kg
g = 9,8lms-2

s =!J.h = 2,Sm

w.w = 0,40 x 9,81 x 2,5 = 9,81 J
Afgerond: w,w = 9,8 J.

Fzw
1
1

1
1
1

1

iC
b De luchtweerstandskracht is steeds
langs de baan gericht, en
Figuur 8.4
tegengesteld aan de verplaatsing.
Nu is de verplaatsing in de richting
van de kracht de lengte van de volledige baan.

B

= - Fw, lucht ' S
= 4,0 ·l0-1N
s = 17m
1'\\v,lucht

F w,lucht

Ww.luch•

=-4,0·10-1 x 17 =-6,8 J.

Opgaven
1 Tijdens stormachtig weer fietsen Harm en Jannie tegen de wind in. Harm zegt tegen
Jannie dat hij door de wind extra arbeid moet verrichten. Jannie zegt dat dit niet
waar is.
a Leg uit welke fout Harm maakt.
Op de terugweg hoeven Harm en Jannie soms niet te trappen vanwege de harde wind.
b Leg uit of er dan arbeid op de fiets wordt verricht.
2

Ga na of in de volgende gevallen door één of door meerdere krachten arbeid wordt
verricht. Noem de kracht(en) die werkzaam is (zijn) en geef aan of de arbeid positief,
negatief of nul is.
a Je tilt een tas met boodschappen op.
b Je tas met boodschappen staat op tafel.
c Een kastanje valt uit een boom.
d Je fietst met constante snelheid.
e Een auto versnelt van 70 naar 90 km h-1•
f Je trapt een bal recht omhoog. Kijk alleen naar krachten tijdens de trap.

Arbeid en energie
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3 Een speerwerpster brengt voor de worp haar arm zo ver mogelijk naar achteren. Zie
figuur 8.5. Daarna brengt ze haar arm zo ver mogelijk naar voren, tot zij de speer
loslaat.
Leg uit waarom dit een goede techniek is. Gebruik daarbij de begrippen verplaatsing
en arbeid.

.
p

Figuur 8.5

4 Een bal wordt achtereenvolgens in vier verschillende richtingen weggegooid. De
baan die de bal daarbij doorloopt, is weergegeven in figuur 8.6a t/m d. Neem aan dat
de luchtweerstandskracht in elke situatie even groot is.
a Leg uit in welke situatie de zwaartekracht de minste arbeid heeft verricht.
b Leg uit in welke situatie de luchtweerstandskracht de minste arbeid heeft verricht.
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5 Tijdens een wedstrijd gewichtheffen tilt Annika een halter van 80 kg 1,30 m omhoog.
Jennifer tilt een halter van 60 kg 1,60 m omhoog. Beiden heffen de halter met
constante snelheid.
Heeft de spierkracht van Annika of de spierkracht van Jennifer de meeste arbeid
verricht? Licht je antwoord toe met een berekening.
6 Een auto rijdt met een constante snelheid van 90 kmh-1 over een horizontale weg.
De auto ondervindt een wrijvingskracht van 450 N. De automotor zorgt voor een
voorwaarts gerichte kracht.
a Leg uit dat de grootte van deze motorkracht ook 450 N is.
b Bereken de arbeid die deze kracht in 2,5 minuten verricht.
.,. hulpblad

7 In een achtbaan wordt een kar met acht inzittenden in beweging gebracht met
behulp van een elektromotor. Zie figuur 8.7. De kar heeft een massa van 250 kg en de
massa van een inzittende is gemiddeld 70 kg. De kar wordt over een afstand van
84 m met constante snelheid langs de helling naar boven getrokken. De kracht die de
kabel tijdens het omhoogtrekken uitoefent op de kar met inzittenden is 7,3·10 3 N.
De wrijvingskracht is gelijk aan 0,40·10 3 N.
a Bereken de arbeid die de wrijvingskracht op de kar heeft verricht.
b Bereken de arbeid die de trekkracht van de kabel heeft verricht.
c Bereken de arbeid die de zwaartekracht op de kar met inzittenden heeft verricht.

Flguur8.7
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Een vliegtuig wordt vanaf het dek
van een vliegdekschip gelanceerd
met behulp van een katapult. De
trekkracht van de katapult verricht
arbeid en de kinetische energie van
het vliegtuig neemt toe. wat is
het verband tussen arbeid
en kinetische energie?

Figuur 8.8

8.2

Arbeid en kinetische energie

Arbeid en verandering van snelheid
Volgens de eerste wet van Newton verandert de snelheid van een voorwerp als er een
resulterende kracht op werkt. Is de richting van de resulterende kracht gelijk aan de
richting van de verplaatsing, dan versnelt het voorwerp. In dat geval verricht de
resulterende kracht positieve arbeid. Dus bij positieve arbeid versnelt het voorwerp.
Bij negatieve arbeid is de richting van de resulterende kracht tegengesteld aan de
richting van de verplaatsing. In dat geval vertraagt het voorwerp dus.
Is de resulterende kracht nul, dan is de snelheid constant. De arbeid door de
resulterende kracht is dan nul. Staat een kracht loodrecht op de bewegingsrichting,
dan verandert wel de richting van de snelheid, maar niet de grootte.
Voorbeeld
Malik rijdt 15 km met een constante snelheid van 100 km h-1• De motor levert daarbij
een kracht van 600 N.
a Bereken de arbeid die de motorkracht verricht.
Op de auto werken ook tegenwerkende krachten.
b Bereken de arbeid die deze krachten verrichten.
c Leg op twee manieren uit dat de totale arbeid 0 J is.
Uitwerking
a De richting van de motorkracht is gelijk aan de bewegingsrichting.
Wmotor =Fmotor ·S
Fmotor = 600 N
s = 15 km= 15-10 3 m

Wm 010 ,
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=600 x 15·10 =9,0·10
3

6

Nm.

b

De tegenwerkende krachten zijn samen gelijk aan 600 N, omdat de snelheid
constant is. De richting is tegengesteld aan de bewegingsrichting.
Wtegen =-Ftegen · S
Ftegen

= 600 N

s= 15km= 15·10 3 m

= -600 x 15·103 = -9,0·10 6 Nm
c Voor de totale arbeid geldt w;OI = wmotor + w;cgen"
6
6
w; 01 = 9,0·10 + (-9,0·10 ) = 0 Nm= O J
w;•s•n

Voor de totale arbeid geldt ook w; 01 = F,e, • s.
Bij constante snelheid is F,., = 0 N, dus dan is

w;

01

gelijk aan 0 J.

De totale arbeid is gelijk aan de som van de arbeid verricht door de afzonderlijke
krachten. Is die totale arbeid 0, dan verandert de grootte van de snelheid van het
voorwerp niet. Dit komt overeen met de eerste wet van Newton.

Kinetische energie
Als je een voorwerp vanuit stilstand in beweging brengt, dan geldt voor de
versnelling in een tijdsinterval M:
- velnd
a -- t:.v
M- flt

Tijdens het versnellen verplaatst het voorwerp zich over een afstand s, waarvoor
geldt:
v
S=V

gcm

·M =~
2 ·flt

Voor de arbeid die de resulterende kracht heeft geleverd geldt:
W=Frcs ·s = m·a·s

Invullen van de versnelling a en de verplaatsing s geeft dan:
W= m.

veind . vei nd . flt
M
2

-z-m.

w-1

2

velnd

De resulterende kracht heeft positieve arbeid verricht op het voorwerp en daardoor
heeft het voorwerp een hoeveelheid energie gekregen. Die energie van! m · v2 noem
je de kinetische energie van het voorwerp. Het symbool van kinetische energie is Ek.
Omdat de eenheid van arbeid Jis, is de eenheid van kinetische energie ook J.
Voor de kinetische energie van een voorwerp geldt:

• Ek is de kinetische energie in J.
• uz is de massa in kg.
• vis de snelheid in m s 1•
Arbeid en energie
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Kinetische energie noem je ook wel bewegingsenergie. De kinetische energie geeft
aan hoeveel energie een bewegend voorwerp heeft. Die hoeveelheid hangt af van de
massa en de snelheid. Als een auto met een snelheid van 100 km h- 1 ergens tegenaan
botst, veroorzaakt hij meer schade dan met een snelheid van 50 kmh-1• Er is ook
meer schade als je de auto vervangt door een zware vrachtauto.

wet van arbeid en kinetische energie
Uit het voorafgaande volgt dat de kinetische energie van een voorwerp verandert als
een resulterende kracht arbeid verricht op dat voorwerp. De verandering in
kinetische energie is gelijk aan de totale arbeid.
In formulevorm:
W101 = 11P
K

• W, is de som van de arbeid van alle krachten in J.
• 11 E.. is de verandering in kinetische energie in J.
l1 E.. =E..,clnd - Ek,bcgl n
0

,

Dit wordt de wet van arbeid en kinetische energie genoemd. Deze wet komt overeen
met de tweede wet van Newton. Als er een resulterende kracht op een voorwerp
werkt, verandert de snelheid van het voorwerp.
Voorbeeld 1
Jilly staat met haar fiets op een 15 m
hoge brug. Zie figuur 8.9. De helling van
de brug is 80 m lang. De massa van Jilly
en haar fiets samen is 75 kg. Bij het naar
beneden rijden is de gemiddelde
wrijvingskracht 25 N. Jilly trapt dan niet.
Haar spierkracht speelt dus geen rol.
Bereken de kinetische energie van Jilly
en haar fiets aan het einde van de helling
uitgedrukt in kJ.

Figuur 8.9

Uitwerking

w.•. = 11B.,
~w + Ww = Ek,clnd - E..,begln
W,w= +F,w· h = m · g· h metm= 75 kg, g= 9,81 ms-2 en h = 15 m
Ww = -Fw ·S
ó

metFw = 25Nens=80m

Omdat Jilly stilstaat boven op de brug is ubegtn = 0 m s-1 en dus Ek,begtn = 0 J.
75 X9,81X15 + (- 25 X80) = B...etnd'
Ek.elnd

= 9,0·103J

Afgerond: E k,etnd = 9,0 kJ.
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In figuur 8.10 is de arbeid die de zwaartekracht en de wrijvingskracht hebben
verricht weergegeven als functie van de tijd. Ook de kinetische energie van Jilly
samen met haar fiets staat in dit diagram.
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Figuur 8.10

In figuur 8.10 zie je dat de arbeid die door de zwaartekracht en de wrijvingskracht
samen is verricht steeds gelijk is aan de toename van de kinetische energie.

Voorbeeld2
Malik rijdt met een snelheid van 80 km h-1 de invoegstrook van een snelweg op.
De massa van de auto is 835 kg. Hij rijdt de snelweg op en versnelt tot 100 kmh-1•
De motor levert hiervoor een extra kracht van 2,0 kN.
Bereken de afstand die Malik aflegt tijdens het versnellen.
Uitwerking
De afstand die Malik aflegt, bereken je uit de extra arbeid die de motorkracht heeft
verricht. Die arbeid bereken je uit de toename van de kinetische energie.
LlE-1
k-2m.
vbegln

2

veind

1
-2m.

2

vbegln

=f.~ =22,2 ms-1 en

v el nd

!

x 835 x (22,2) 2 = 1,16· 10 5 J

LlEk =

x 835 x (27,8)2

~ot,extra = LlEk
s =LlEk

F•xtra •

-!

= ;~~ =27,8 ms-1

met F..."= 2,0 kN =2,0·10 3 N en LlEk =1,16-10 5 J

2,0·103 • s = 1,16·105
S= 5!J,45 m
Afgerond: s =58 m .
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vermogen
Het vermogen van een apparaat is de hoeveelheid energie die een apparaat per
tijdseenheid omzet als je het gebruikt (zie hoofdstuk 6 Elektriciteit):
P =f
Bij motoren en spieren is de hoeveelheid energie gelijk aan de arbeid die een kracht
heeft verricht. De formule voor vermogen wordt dan:
p = li,'

t

•
•
•

Pis het vermogen in W.
Wis de arbeid in J.
tis de tijd ins.

Bij een auto geldt: hoe groter het vermogen, des te groter is de arbeid die de
motorkracht kan verrichten in een bepaalde tijd. Het vermogen dat een auto moet
leveren hangt alleen af van de motorkracht en de snelheid. Dit leid je als volgt af:
P= W
t

met W =F · s

P -_ F·s
t

P =F · î

met7= v

P =F· v
Voor het vermogen geldt dus:

P =F·v
•
•
•

Pis het vermogen in W.
Fis de kracht in N.
v is de snelheid in m s-1•

Voorbeeld

De auto in figuur 8.11 is de Tesla model S, een elektrische auto met een maximaal
vermogen van 270 kW en een topsnelheid van 250 kmh-1•
Bereken de som van de wrijvingskrachten op de auto wanneer deze op topsnelheid
rijdt.

Figuur 8.11
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Uitwerking
Bij een constante topsnelheid is er geen resulterende kracht, want de versnelling is 0.
Dus zijn de motorkracht en de som van de wrijvingskrachten op de auto even groot.
Pmotor =Fmotor ·V
Pmotor= 270 kW= 270· 103 W
v = 250 km h-1 = 25
= 69,4 m s-1
3, 6
270·10 3 Fmotor · 69,4

°

=

F motor= 3,888·10 3 N

Fw = Fmotor = 31 888°103 N

De som van de wrijvingskrachten is dus afgerond 3,89·10 3 N.

Opgaven
8

Je trekt een zware kist met constante snelheid voort over een vloer. Jouw spierkracht
verricht dan positieve arbeid op de kist. Toch verandert de kinetische energie van de
kist niet, want de snelheid is constant.
Leg uit hoe dat kan.

9

Een gemaal bevat pompen die water uit een polder of een meer kunnen verplaatsen
om het waterniveau op peil te houden. Het gemaal pompt per minuut 130 m 3 water
6,0 m omhoog.
a Toon aan dat de kracht die de pompen moeten leveren gelijk is aan 1,27·106 N.
b Bereken het nuttige vermogen dat de pompen van het gemaal dan leveren.

10 Een Ferrari 612 Scaglietti levert een vermogen van 397 kW bij een topsnelheid van
315 kmh-1• De totale weerstand op de auto wordt gegeven door:
2

Fw.totoo1 = Fw,ro1 + Fw.1ucht met Fw,ro1 = 8,0·10 N
a Bereken de luchtweerstandskracht op de Ferrari bij de topsnelheid.
Een Peugeot 307 XR 1.4 heeft een vermogen van slechts 65 W. Dat is zes keer zo
weinig als het vermogen van de Ferrari. De topsnelheid van de Peugeot is 172 km h-1•
b Leg uit hoe het komt dat de topsnelheid van de Peugeot niet zes keer zo laag is.
11 Tijdens een honkbalwedstrijd vangt

de catcher (vanger) een honkbal.
De bal heeft een massa van 0,15 kg.
De snelheid van de bal als deze de
handschoen van de catcher bereikt, is
50 m s- 1• Tijdens het vangen beweegt
de handschoen 10 cm naar achter.
De bal is dan afgeremd tot stilstand.
Zie figuur 8.12.
Bereken de gemiddelde remkracht
die tijdens het vangen op de bal wordt
uitgeoefend.
Figuur s.12
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.., hulpblad

12 In Shanghai verbindt een magneetzweeftrein het vliegveld met de stad. Zie
figuur 8.13. De massa van de trein met passagiers is 3,69·105 kg. Opt= 0 s vertrekt de
trein op een horizontaal traject. De zweeftrein heeft een constante versnelling van
0,89 m s 2 gedurende de eerste 60 s.
Verwaarloos bij de volgende vragen de weerstandskrachten.
a Bereken de bewegingsenergie van de trein na 60 s. Bereken hiervoor eerst de
snelheid van de trein na 60 s.
b Hoe groot is de arbeid die de motorkracht levert gedurende de eerste 60 s?
Bij deze eenparig versnelde beweging levert de aandrijving van de trein gedurende
de zestigste seconde meer vermogen dan gedurende de eerste seconde.
c Leg dat uit.

Figuur 8.13

.., hulpblad
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13 Jenny rijdt in een auto met een snelheid van 100 km h-1• De massa van de auto en
Jenny samen is 900 kg. Om een vrachtwagen in te halen moet Jenny de snelheid van
de auto verhogen. Tijdens die versnelling geldt:
• De motor van haar auto oefent een kracht uit van 2,70 kN.
• De gemiddelde weerstandskracht is 0,55 kN.
• De snelheid van haar auto is 120 km h-1 als de vrachtwagen is ingehaald.
Bereken de afstand die de auto heeft afgelegd tijdens het inhalen.

hoofdstuk 8

14 Mark rijdt 80 km h-1• Bij een bocht in de weg verliest hij de macht over het stuur. De
auto rijdt door, en komt vervolgens tegen een boom tot stilstand. Als Mark geen
veiligheidsgordel zou dragen, komt hij tegen de voorruit tot stilstand. Mark heeft een
massa van 70 kg. De voorruit geeft 4,0 cm mee als hij ertegenaan komt.
a Bereken de kracht die onder deze omstandigheden op Mark werkt.
Met een veiligheidsgordel is de remafstand voor Mark tien keer zo groot.
b Leg uit wat er dan met de kracht op Mark gebeurt.
Een autogordel mag niet te los, maar ook niet te strak zijn afgesteld.
c Leg dat uit.
15 De jan-van-gent is de grootste zeevogel van het Noordzeegebied. Zie figuur 8.14.
De vogel leeft van vis die hij door middel van een snelle duik uit het water haalt.
De massa van een jan-van-gent is 2,8 kg. Op
het tijdstip t = 0 s versnelt hij zonder verticale
beginsnelheid door middel van een krachtige
vleugelslag loodrecht naar beneden. Behalve
de zwaartekracht levert de jan-van-gent zelf
een spierkracht. Op t =0,82 s is zijn snelheid
97,2kmh-1•
a Laat met een berekening zien dat de
gemiddelde versnelling van de jan-vangent tijdens de duik gelijk is aan 33 m s-2 •
b Bereken de gemiddelde kracht die de janvan-gent tijdens dit gedeelte van de duik
levert.
Vanaf t =0,82 s werkt alleen nog de
zwaartekracht op de jan-van-gent. Deze
bevindt zich 28 m boven het wateroppervlak.
c Bereken met behulp van de wet van arbeid
en kinetische energie met welke snelheid
Figuur 8.14
de jan-van-gent in het water terechtkomt.
Verwaarloos daarbij de luchtweerstand.
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Als je een berg beklimt, verricht
jouw spierkracht arbeid. Daarbij
verbrandt je lichaam koolhydraten
en vetten. De energie die hierbij
vrijkomt, wordt omgezet in andere
vormen van energie. Welke?

Figuur 8.15

8.3

Energievormen

Arbeid en omzetting van energie
11>

practicum

Mu1zenvalwagen

Als je op een fiets stapt en begint te trappen, verricht je spierkracht arbeid. De
kinetische energie van de fiets neemt dan toe. Fiets je met dezelfde snelheid tegen
een helling op, dan moet je meer kracht uitoefenen en wordt er meer arbeid verricht.
Deze extra arbeid resulteert niet in extra kinetische energie, want de snelheid en de
massa veranderen niet.
Als er wel arbeid wordt verricht, maar niet alle arbeid wordt omgezet in kinetische
energie, dan gaat de extra arbeid naar andere vormen van energie, zoals zwaarteenergie, warmte en chemische energie.

zwaarte-energie

~pier

Je tilt een voorwerp met constante snelheid op en
verplaatst het omhoog. In figuur 8.16 zijn de krachten
op het voorwerp en de verplaatsing aangegeven.

s

Als het voorwerp met constante snelheid beweegt, geldt
F,., =0. Dat betekent dat F splcr =F,w· De richting van de
spierkracht is gelijk aan die van de verplaatsing.
Je spierkracht verricht dus positieve arbeid.
De verplaatsing is gelijk aan het hoogteverschil ó.h.
Wspier = Fspier · s = Fzw · ó.h

De spierkracht verricht dus een arbeid van
.w.plor =m . g . t:.h.

~w
Figuur 8.16
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Hoewel er arbeid is verricht, is de kinetische energie niet toegenomen. De snelheid is
immers constant. De arbeid van de spierkracht geeft een toename van een andere
vorm van energie. Omdat de zwaartekracht een rol speelt, heet deze vorm daarom
zwaarte-energie.

Je berekent de zwaarte-energie van een voorwerp met:
E""= m·g· h

•
•
•
•

Ezw is de zwaarte-energie in J.
m is de massa in kg .
gis de valversnelling in m s-2 •
h is de hoogte in m.

Ook de zwaartekracht heeft arbeid verricht. Deze is negatief, omdat de richting van
de zwaartekracht tegengesteld is aan de richting van de verplaatsing. Als de
zwaartekracht negatieve arbeid verricht, neemt de zwaarte-energie dus toe. Bij
positieve arbeid van de zwaartekracht is de richting van de verplaatsing omlaag.
De zwaar~e-energie neemt dan af.
Bij het berekenen van de arbeid kijk je alleen naar het hoogteverschil tussen het
begin en het einde van de beweging. De vorm van de baan is niet van belang. Ook de
verandering in zwaarte-energie hangt alleen af van het hoogteverschil. Bij gebruik
van de formule Ezw = m · g · h stel je voor het gemak de zwaarte-energie in het laagste
punt van de beweging gelijk aan 0 J.
In figuur 8.17 stel je voor kogel Ade zwaarte-energie op de grond gelijk aan 0.
De zwaarte-energie van kogel A wordt dan Ezw = m · g · h 1•
Bij kogel B is het gemakkelijker om de zwaarte-energie op het tafelblad gelijk te
stellen aan nul. De zwaarte-energie van kogel B wordt dan Ezw = m · g · h 2 •

•

B

A

- -

- -

•

h2

hl

FlguurS.17
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Voorbeeld
In figuur 8.18 zie je een slinger met lengte f, = 1,0 m,
met daaraan een kogel van 50 g. De slinger is over
een hoek a = 50° opzij getrokken. Laat je de slinger
Jos, dan gaat hij heen en weer zwaaien.
a Toon met een goniometrische formule
aan dat de kogel 0,36 m omhoog is gegaan.
b Bereken het verschil in zwaarte-energie van
de kogel in het hoogste en het laagste punt
van de baan.

:a~
d '
',

1

...............

~

___ ~ ----"'""'

""'

h

Figuur 8.18

Uitwerking
a Op het laagste punt hangt de kogel 1,0 m onder het ophangpunt.
Voor de afstand d in figuur 8.18 geldt cos (a) = cos(50°) = = ~ .
Dus d = 0,643 m.
Het hoogteverschil ten opzichte van het begin is h = 1,0 - 0,643 = 0,357 m.
Afgerond: h = 0,36 m.
b Stel de zwaarte-energie 0 in het laagste punt van de baan. Aan het begin van een
beweging hangt de kogel dan op een hoogte h boven het laagste punt.
Voor het verschil in zwaarte-energie geldt dan:

q10

E,w=m·g·h
E,w = 0,050 x 9,81x0,36=0,1765 J.

Afgerond: 0,18 J.

warmte
Als je op een vlakke weg fietst en stopt met trappen, neemt je snelheid af. Dit komt
doordat er krachten zijn die tegen de bewegingsrichting in werken. Deze wrijvingskrachten verrichten negatieve arbeid, waardoor de kinetische energie afneemt.
Wil je een constante snelheid behouden, dan moet je trapkracht positieve arbeid
verrichten. Die arbeid gaat niet naar een toename van de kinetische energie. Er
ontstaat wel een andere vorm van energie: warmte.
Het ontstaan van warmte merk je bijvoorbeeld als je je handen met constante
snelheid tegen elkaar wrijft. Je spierkracht verricht positieve arbeid, de
wrijvingskracht verricht negatieve arbeid en daardoor ontstaat er warmte.
Bij een constante wrijvingskracht volgt de warmte uit de arbeid van de
wrijvingskracht. De formule is dus:
Q=F

"

•
•
•
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·S

Q is de warmte in J.

Fwis de wrijvingskracht in N.
sis de afstand waarover de kracht werkt in m .

hoofdstuk 8

Chemische energie
Spieren en motoren hebben energie uit brandstof nodig om arbeid te verrichten.
Deze energie noem je chemische energie Ech· De totale energie in brandstoffen
bereken je met behulp van stookwaarden. Het symbool voor stookwaarde is r, met
index m voor vaste stoffen en index v voor vloeistoffen of gassen. Stookwaarden
staan vermeld in BINAS tabel 28B.
Het is gebruikelijk om vaste brandstoffen, zoals steenkool of hout, af te meten in een
massa-eenheid (kg of ton). Voor de chemische energie van vaste stoffen geldt dan:

•

Ech is de chemische energie in J.

• rmis de stookwaarde in Jkg-1•
• m is de massa in kg.
Vloeistoffen en gassen worden afgemeten in een volume-eenheid. Denk aan liters
benzine of kubieke meters gas. Voor de chemische energie van vloeistoffen en gassen
geldt dus:

• Echis de chemische energie in J.
• r. is de stookwaarde in Jm-3 •
• Vis het volume in m 3 •
Bij verbranding van voedingsstoffen ontstaat chemische energie. Een deel van deze
energie gebruikt je spierkracht om arbeid te verrichten. Dit deel noem je de nuttige
energie. Is de spierkracht constant, dan geldt:
Ech,nulllg = W = Fsplcr · S
In de motor van een auto komt chemische energie vrij bij het verbranden van
bijvoorbeeld benzine. Daardoor kan de motor een kracht uitoefenen die arbeid
verricht. Ook voor de motor geldt dat slechts een deel van de energie nuttig wordt
gebruikt. Is de motorkracht constant, dan geldt Ech.nunic =F motor· s.
Voor elk apparaat waarin energie wordt gebruikt om arbeid te verrichten, geldt:
Enuttig.=W= F·s

•
•
•
•

Enuuig is de nuttige energie in J.
Wis de verrichte arbeid in J.
Fis de kracht die arbeid verricht in N.
.sis de verplaatsing in de richting van de kracht in m.

Arbeid en energie
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De verhouding tussen de nuttige en de totale energie is het rendement van een
apparaat.

E .

17=~t1g
Bin

•
•
•

17 is het rendement .
Enunlg

is de nuttige energie in J.

E1n is de totale energie in J.

Het rendement heeft geen eenheid. Vaak druk je rendement uit in %. Dan moet je de
verhouding vermenigvuldigen met 100%.

"0

Voorbeeld
Een auto rijdt met een constante snelheid van 80 kmh-1• De auto ondervindt een
weerstandskracht van 380 N. Bij deze snelheid verbruikt de auto 1,0 L benzine op
20km.
Bereken het rendement van de automotor.
Uitwerking
11= wmotor
Etn

.
p

Wmotor = Fmotor · s
Fmotor= Fw = 380 N (want de snelheid is constant)
In 1 uur legt de auto 80 km= 80·10 3 maf, dus geldt:
wmotor = 380 x 80·10 3 = 3,04·107 J
E1n= r.· V

Volgens BINAS tabel 28B is de stookwaarde van benzine 33·109 Jm 3 •
Op 1 L benzine rijd je 20 km. Om 80 km te rijden is dus 4,0 L = 4,0·10-3 m 3 benzine
nodig.
E1n = 33·10 9 x 4,0·10-3 = 1,32·108 J
3,04·10 7
11 = 1,32·108 = 0,2303
Het rendement is dus afgerond 23%.

Opgaven
16 De eenheid van energie is joule (J). In plaats van joule mag je ook newtonmeter (Nm)
gebruiken. Laat zien dat de eenheid van het rechter deel van de volgende formules
newtonmeter is.
a E =m·g·h
b ~w=!m v 2

·
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Jilly rijdt zonder te trappen een helling af. Daarbij ondervindt ze een
wrijvingskracht. De energieveranderingen en de verrichte arbeid die betrekking
hebben op Jilly en haar fiets kun je schematisch weergeven zoals in tabel 8.1.

Q
+

+

+

n.v.t.

Tabel 8.1

Betekenis symbolen
+
de energievorm neemt toe of de arbeid die de kracht heeft verricht is positief.
0
de energievorm verandert niet qua grootte of de kracht heeft geen arbeid
verricht.
de energievorm neemt af of de arbeid die de kracht heeft verricht is negatief.
n.v.t. de energievorm/arbeid is niet van toepassing in het proces.
Vul tabel 8.1 aan voor de volgende processen.
a Een steen wordt boven aan de Eifeltoren losgelaten. De wrijvingskracht wordt
niet verwaarloosd.
b Een pijl wordt met behulp van een boog verticaal omhoog geschoten. De
luchtweerstandskracht wordt verwaarloosd. Bekijk alleen de omhooggaande
beweging na het verlaten van de boog.
c Een auto rijdt met constante snelheid over een horizontale weg.
d Een regendruppel daalt met constante snelheid.
18 Sandra zit in een reuzenrad. Zie figuur 8.19.
Neem aan dat het zwaartepunt van
Sandra een cirkelbaan beschrijft. De
straal van de cirkel is 6,5 m. Sandra
heeft een massa van 58 kg. Het rad
draait met de wijzers van de klok mee.
Je bekijkt de volgende verplaatsingen:
1 van HnaarO
II van L naar R
III van R naar H
IV van H geheel rond naar H
a Bereken bij elke verplaatsing het
verschil in zwaarte-energie van
Sandra.
b Bereken bij elke verplaatsing de
Figuur 8.19
totale hoeveelheid arbeid die de
zwaartekracht verricht heeft.
Stel dat het rad in tegengestelde richting draait.
c Bij welke verplaatsingen zal het antwoord op vraag b anders zijn? Licht je
antwoord toe.
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19 Een tegelzetter moet zes dozen met tegels naar de eerste verdieping brengen. Hij kan
dit in twee of drie keer doen.
a Waarom moet de tegelzetter in beide gevallen evenveel arbeid verrichten, als je
alleen let op de arbeid die nodig is om de tegels te verplaatsen?
b Waarom verricht de tegelzetter toch meer arbeid als hij drie keer in plaats van
twee keer naar de eerste verdieping moet?
20 Een auto legt 100 km af en verbruikt daarbij 5,0 L benzine. De auto rijdt met een
constante snelheid.
a Toon aan dat de hoeveelheid chemische energie die vrijkomt bij het verbranden
van de benzine gelijk is aan l,7·108 J.
Slechts 25% van deze energie wordt gebruikt om de motorkracht arbeid te laten
verrichten.
b Leg uit wat er met de rest van de energie gebeurt.
c Bereken de som van de weerstandskrachten die op de auto werken.
21 Youella zit op een fiets en staat boven aan een helling van 100 m lang. De
hellingshoek is 5,0°. De massa van Youella is 55 kg. De massa van haar fiets is 10 kg.
a Toon aan dat de hoogte van de helling gelijk is aan 8, 7 m.
b Bereken de zwaarte-energie van Youella en haar fiets samen boven aan de
helling.
Youella gaat zonder te trappen de helling af. Onder aan de helling heeft ze een
snelheid van 25 kmh- 1•
c Bereken de kinetische energie van Youella en haar fiets onder aan de helling.
Tijdens de beweging naar beneden werken er weerstandskrachten op Youella en
haar fiets. De som van deze weerstandskrachten veroorzaakt 4,0 kJ aan warmte.
d Bereken de gemiddelde grootte van de som van de weerstandskrachten.
e Leg uit dat de som van de weerstandskrachten toeneemt tijdens de afdaling.

J.EI Oefenen A
Oefen met 8.1 t/m 8.3
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Ga je zonder te trappen een helling
af, dan neemt je snelheid toe en
dus ook je kinetische energie. Je
zwaarte-energie neemt af. Er
ontstaat warmte dankzij de
weerstandskrachten. Wat is het
verband tussen deze drie
energievormen?

Flguur8.20

8.4

Wet van behoud van energie

Energiebalans
practicum

Net van
:iehoud van
:;nergie

Jilly rijdt op een fiets een helling af, zonder te trappen. In het voorbeeld op pagina 18

is die situatie ook aan bod geweest. In figuur 8.21 zie je nogmaals de helling met
gegevens. De massa van Jilly en haar fiets samen is 75 kg. Bij het naar beneden rijden
is de gemiddelde wrijvingskracht 25 N. Omdat Jilly niet trapt, speelt haar spierkracht
geen rol.

Figuur 8.21

In figuur 8.22 op de volgende pagina zijn de zwaarte-energie en kinetische energie
van Jilly en haar fiets weergegeven als functie van de tijd. Ook de warmte Q die
ontstaat tijdens de rit is gegeven als functie van de tijd.
Tijdens de beweging omlaag wordt de zwaarte-energie van Jilly en haar fiets
omgezet in twee andere energievormen: warmte en kinetische energie.

Arbeid en energie
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Je ziet in figuur 8.22 dat voor elk tijdstip geldt: de afname van de zwaarte-energie is
gelijk aan de toename van de warmte en de kinetische energie samen. Tijdens de
beweging verandert de totale hoeveelheid energie dus niet. Dit noem je de wet van
behoud van energie.
In formulevorm geef je deze wet als volgt weer:
Etot,ln = Etot,uit

•
•

E101•1n is de som van de energievormen in de beginsituatie in J.
E101,u 11 is de som van de energievormen in de eindsituatie in J.

Opmerking

E101 ,1n = E101 ,u 11 heet ook wel de energiebalans. Links en rechts van het =-teken is de
hoeveelheid energie even groot.
In het voorbeeld van Jilly en haar fiets is boven aan de helling beginsituatie A en
onder aan de helling eindsituatie B. Er komen drie energievormen voor. Er geldt dan:

~ot,in,A = ~Dl,Uil,B
Ezw,A +P
= Ezw,8 +P
+Q
k ,A
k,B
In puntA is de snelheid vA gelijk aan 0 ms- 1• Dus is Ek.A gelijk aan 0 J.
Stel je de hoogte op 0 min punt B dan, is E2 w.e gelijk aan 0 J.
De energiebalans vereenvoudig je dan tot:
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Opmerking
De wet van behoud van energie en de wet van arbeid en kinetische energie zijn twee
wetten die op hetzelfde neerkomen. In beide wetten kijk je of de kinetische en de
potentiële energie veranderen. In de wet van arbeid en kinetisch energie verloopt de
verandering van potentiële energie via arbeid.
De wet van behoud van energie kan gemakkelijker zijn, omdat je werkt met positieve
waarden voor de energieën. Dat hangt overigens wel af van de plaats waar je de
hoogte op 0 m stelt.
Voorbeeld 1
Je laat een steentje met een massa van 20 g van een 5,0 m hoge brug in het water
vallen. Zie figuur 8.23a.

A

5m

' ___:sz_
:

Ezw,A
Ek,A

1
1
1

•
0m

• ___:sz_

B

Ezw,B
Ek,B

b

a
Figuur 8.23

Bereken de snelheid waarmee het steentje het wateroppervlak raakt. Doe dat voor de
volgende twee situaties.
a De weerstandskrachten op het steentje zijn te verwaarlozen.
b De weerstandskrachten op het steentje zijn samen gemiddeld 0,040 N.
Uitwerking a
Zet eerst in een schets de energievormen van het steentje in de begin- en
eindsituatie. Zie figuur 8.23b.
Er geldt:
Etot,ln,A

= Etot,ult,8

+ Ek,A =Ezw,8 + Ek,8
Met vA = 0 m s- 1 en h 8 = 0 m wordt de energiebalans:

Ezw,A

m · g · hA = -21 m · vB2
0,20 x 9,81 x 5,0 =
v8 = 9,904 ms-

! x 0,020 x v~

c z.w ... 1.:,1.;,.,,

\..

1

Afge;ond: v8 = 9,9 ms-1•
Arbeid en energie
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Opmerking

!

In de energiebalans m · g · h = m · u2 staat in elke term links en rechts van het
=-teken de massa m. Je kunt links en rechts delen door m. De energiebalans wordt
dan:
g· hA =lu2
2 B
Ook hieruit volgt u8 = 9,9 m s-1•

Uitwerking b

Als je de invloed van de luchtweerstandskracht niet mag verwaarlozen, dan wordt de
energiebalans:
E,w,A = B.:.B + Q

!

m · g · hA = m · u: + Fw · s Hierin is s gelijk aan hA.
2
m·g·hA =lm·u
+Fw ·hA
2
B

!

0,020 x 9,81 x 5,0 = x 0,020 x
uB

= 8,837 ms-

u: + 0,040 x 5,0

1

Afgerond: uB = 8,8 ms-1•
Omdat in de energiebalans de massa m nu niet in elke term links en rechts van het
=-teken staat, kun je de massa m niet wegdelen. Ook hA kun je niet wegdelen, want
deze komt niet voor in de kinetische energie.
Voorbeeld2

Een auto rijdt op een horizontale weg met een snelheid van 80 kmh-1• De massa van
de auto inclusiefbestuurder is 1250 kg. De auto remt af tot een snelheid van
20 km h-1• Tijdens het afremmen legt de auto een afstand van 65 m af. Neem aan dat
tijdens het afremmen de som van de tegenwerkende krachten constant is.
Bereken deze som van de tegenwerkende krachten.
Uitwerking

In beginsituatie A heeft de auto een snelheid van 80 km h-1• In eindsituatie B is de
snelheid 20 km h- 1• Door de tegenwerkende krachten ontstaat warmte Q.
Er geldt:
Etot,ln,A
E.:.A

=Etot,uil,B

=Ek,B + Q

l2 m. u2A =l2 m . u2B + Fw . s

! x 1250 x ( :,~) = ! x 1250 x ( i,~)
2

Fw =4,451-10 N
3

Afgerond: Fw = 4,5·10 3 N.
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2

+ Fw x 65

Opgaven
22 Mira gooit een steentje vanaf een hoogte van 1,5 m recht omhoog met een snelheid
van 10 m s-1• De luchtweerstand wordt verwaarloosd.
a To~m aan dat de maximale hoogte van het steentje ten opzichte van de grond
gelijk is aan 6,6 m als je de luchtweerstand verwaarloost.
Mira weet zeker dat de snelheid van het steentje opnieuw 10 m s-1 is als het steentje
weer terug is op 1,5 m hoogte.
b Leg uit dat Mira gelijk heeft.
Het steentje bereikt in werkelijkheid een hoogte van slechts 4,3 m. De luchtweerstand mag je dus niet verwaarlozen.
c Leg met behulp van de wet van behoud van energie uit dat de maximale hoogte
kleiner is als je de luchtweerstand niet mag verwaarlozen.
23 In figuur 8.24 zie je Loes op twee manieren hoogspringen. In beide gevallen komt
Loes met dezelfde snelheid aanlopen. Ook de afzet is in beide gevallen gelijk en bij
beide sprongen heeft Loes dezelfde snelheid als zij de lat passeert. Toch zal Loes met
de sprong in figuur 8.24b hoger kunnen springen dan met de sprong in figuur 8.24a.
Leg uit waarom dat zo is.
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À
1

2

3

5

4

6

a

b

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FiguurB.24

hulpblad

24 Je schiet een waterraket weg onder een bepaalde hoek met de horizon. De
beginsnelheid is 18,2 m s-1• In het hoogste punt is de horizontale snelheid van de
raket 6,1 m s- 1• De luchtweerstandskracht wordt verwaarloosd.
Bereken de maximale hoogte die de raket bereikt.
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25 Een polsstokhoogspringer probeert bij een sprong zo veel mogelijk energie uit de
aanloop om te zetten in zwaarte-energie. Zie figuur 8.25.

polsstok

Figuur 8.25

Een atleet met een massa van 80 kg maakt een sprong. De stok heeft een massa van
2,3 kg en een lengte van 4,80 m. Tijdens de aanloop bevindt het zwaartepunt van de
atleet zich gemiddeld 0,90 m boven de grond. Ook het zwaartepunt van de stok
bevindt zich dan op die hoogte. Vlak voor de afzet is de snelheid van de atleet met de
polsstok 8,8 m s-1•
Neem verder voor de berekening het volgende aan:
• De polsstok staat na afloop van de afzet verticaal en heeft dan geen snelheid
meer.
• De atleet gaat met een te verwaarlozen snelheid over de lat.
• Alle energie vlak voor de afzet komt ten goede aan de sprong.
• De luchtweerstand wordt verwaarloosd.
Bereken de hoogte van het zwaartepunt van de springer op het moment dat hij over
de lat gaat.
26 'Keitje ketsen' is een spelletje waarbij je een plat steentje zodanig over het water
gooit dat het een paar keer op het wateroppervlak stuitert (ketst) voordat het zinkt.
Zie figuur 8.26.
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Figuur 8.26

De massa van het steentje is 32 g. De baan is met een streeplijn aangegeven. K1, K2 en
K3 zijn de plaatsen waar het steentje het wateroppervlak raakt. De luchtweerstandskracht wordt verwaarloosd. In figuur 8.27 zijn de kinetische en zwaarte-energie van
het steentje als functie van de verplaatsing in horizontale richting uitgezet. Je ziet
enkel de waarden bij de baan van het keitje boven het water.
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plaats in horizontale richting Figuur 8.27

a Bereken de snelheid waarmee het keitje bij K1 het water raakt.
De luchtweerstand heeft geen merkbare invloed gehad op de beweging van het keitje.
b Leg met behulp van figuur 8.27 uit hoe dat blijkt.
c Bepaal hoeveel energie het keitje verliest bij de eerste 'botsing' met het water.
d Bepaal de maximale hoogte van het keitje tussen K1 en K2 uitgedrukt in cm ..
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27 In attractiepark Dreamworld in Australië staat de 'Tower of Terror'. Zie figuur 8.28.
In de figuur zie je de punten A, B, C en D.

-

elektromagneten -

Figuur 8.28

In figuur 8.29 staat het (v,t)-diagram van het zwaartepunt van de kar met passagiers
vanaf het moment van vertrek in A tot het bereiken van het hoogste punt in D.
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De massa van de kar inclusief passagiers is 6,2· 10 3 kg. Op het stuk AB wordt de kar
versneld.
a Bepaal de resulterende kracht op de kar tijdens het versnellen. Gebruik daarbij
de wet van arbeid en kinetische energie.
Na het horizontale gedeelte komt de kar in een verticale bocht en gaat vervolgens
loodrecht omhoog. Tijdens de beweging loodrecht omhoog wordt de
luchtweerstandskracht verwaarloosd. Dat blijkt ook uit het (v,t)-diagram.
b Toon aan dat tussen de punten C en D uitsluitend de zwaartekracht op de kar
werkt.
Het zwaartepunt van de kar met passagiers bereikt een hoogte van 108 m. Hieruit
volgt dat ook de warmte die in de bocht ontstaat door wrijvingskrachten
verwaarloosbaar is.
c Laat dit zien met behulp van de wet van behoud van energie.
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8.5

Afsluiting

Samenvatting
In de natuurkunde verricht een kracht arbeid. De grootte van de arbeid hangt af van
de kracht, de verplaatsing en de richtingen van de kracht en de verplaatsing.
Bij arbeid door de zwaartekracht let je alleen op de zwaartekracht en het
hoogteverschil. De arbeid is positief als het voorwerp daalt en negatief als het
voorwerp stijgt. De arbeid door een wrijvingskracht is altijd negatief. Hierbij let je op
de wrijvingskracht en de totale afstand die door het voorwerp is afgelegd.
De arbeid die een kracht op een voorwerp heeft verricht, is gelijk aan de
energieverandering van dat voorwerp. Bij de omzetting van chemische energie
gebruikt de kracht maar een deel van die energie voor het verrichten van arbeid. De
rest wordt omgezet in warmte. Warmte ontstaat ook als een wrijvingskracht arbeid
verricht.
Het vermogen is de arbeid die per seconde door een kracht kan worden verricht, of
de hoeveelheid energie die per seconde in een apparaat kan worden omgezet.

.
p

Energievormen verdeel je in twee groepen: kinetische energie en andere vormen van
energie. Kinetische energie hangt samen met de snelheid. De andere vormen van
energie hangen samen met de plaats. Voorbeelden ervan zijn chemische energie,
zwaarte-energie, en warmte.
De arbeid die door alle krachten samen op een voorwerp wordt verricht, is gelijk aan
de verandering van de kinetische energie van dat voorwerp. Dit heet de wet van
arbeid en kinetische energie.
De wet van behoud van energie geeft aan dat tijdens een beweging de totale
hoeveelheid energie niet verandert. In een energiebalans geef je alle energiesoorten
weer die bij het proces een rol spelen. Ook de door een wrijvingskracht
geproduceerde warmte neem je op in de energiebalans.

Gegevens die betrekking hebben op dit hoofdstuk
De formules die in dit hoofdstuk besproken zijn, staan hieronder bij elkaar.
arbeid

W=F·s

verbrandingsenergie vaste stoffen

40

verbrandingsenergie vloeistoffen

Ech = rv. V

kinetische energie

Ek-2
-lm · v2

hoofdstuk 8

zwaarte-energie
warmte
wet van arbeid en kinetische energie
wet van behoud van energie

E101,ln =Etot,ult

De formules vind je in BINAS tabel 35A.
Stookwaarden staan in BINAS tabel 28B.

Opgaven
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28 Het elektrisch vermogen dat een windmolen kan leveren is sterk afhankelijk van de
windsnelheid. Voor het vermogen geldt:
P = k·v 3
• Pis het elektrisch vermogen van de windmolen in W.
• kis een constante die afhangt van de eigenschappen van de windmolen.
• vis de windsnelheid in m s-1•
Uit deze formule volgt dat het elektrisch vermogen van de windmolen afneemt met
87,5% als de windsnelheid halveert.
a Toon dit aan met een berekening.
b Noem een eigenschap van een windmolen die van invloed is op de grootte van de
constante k.
Onlangs zijn er plannen gelanceerd om voor de kust van Zeeland een zogenaamde
valmeercentrale te bouwen. Zie figuur 8.30.

Figuur 8.30

Een valmeercentrale is een kunstmatig eiland waarin een valmeer is gegraven, een
meer waarvan het waterniveau veel lager is dan dat van de zee. Op de dijk rondom
het valmeer staan windmolens. Bij voldoende wind pompen ze water uit het meer
naar de zee. Bij weinig wind laat men zeewater door buizen in de dijk het meer in
lopen. In die buizen zijn generatoren aangebracht, die door het langsstromende
zeewater elektrische energie opwekken.
Arbeid en energie
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Het geplande valmeer krijgt een oppervlakte van 40 km 2 • Het waterniveau in het
meer varieert tussen 32 en 40 m onder het zeeniveau. Om het water in het meer te
laten dalen van het hoogste naar het laagste niveau, moet 3,3·1011 kg zeewater naar
de zee worden gepompt.
c Toon dat aan met een berekening.
Op het eiland worden 75 windmolens geplaatst die elk een piekvermogen hebben
van 50·106 W.
d Bereken hoeveel uur het minimaal duurt om het water in het meer van het
hoogste naar het laagste niveau te brengen. Bereken eerst de toename van de
zwaarte-energie van het weggepompte water.
Als het valmeer volloopt, leveren de generatoren samen een elektrisch vermogen
van l,5·109 W. Per seconde stroomt er dan 4,75·10 3 m 3 water met een snelheid van
26 m s-1 door de turbines die de generatoren aandrijven.
e Bereken het rendement waarmee de bewegingsenergie van het water wordt
omgezet in elektrische energie.
Je kunt je afvragen wat het nut is van de valmeercentrale. De elektrische energie die
de windmolens opwekken kun je ook rechtstreeks aan het elektriciteitsnet
toevoeren. Ondanks dit argument en de aanzienlijke kosten van het project zijn er
ook voorstanders van de valmeercentrale.
f Noem een argument voor de bouw van een dergelijke centrale .
... tekenblad 29
... hulpblad

Professor Tucker bestudeert al jaren het vliegen van vogels. Voor zijn onderzoek
leerde hij een parkiet te vliegen in een windtunnel. Zie figuur 8.31.

OOlll
zuurstof
Figuur 8.31
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meetapparatuur

Als het vogeltje al vliegend op zijn plaats blijft, is zijn snelheid even groot als de
snelheid van de lucht in de tunnel. Door de parkiet een zuurstofmasker op te zetten,
kon hij het energieverbruik van de parkiet bepalen.
Bij verschillende snelheden bepaalde Tucker het vermogen dat het vogeltje moest
leveren (het vliegvermogen P). Zie figuur 8.32.
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Tijdens een van deze metingen stond de windsnelheid in de tunnel ingesteld op
8,0 m s-1• Uit het zuurstofverbruik bleek dat de parkiet bij deze meting in totaal 60 J
aan energie had verbruikt.
Van de energie die de parkiet verbruikt, is 25% nodig voor het vliegen.
a Bepaal de afstand die de parkiet bij deze meting heeft afgelegd.
In figuur 8.32 valt op dat vogels bij lage snelheden een groot vermogen moeten
leveren. Om dat te verklaren is figuur 8.33 getekend.
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vFlguurB.33

Daarin is te zien dat het vliegvermogen bestaat uit twee delen:
• het vermogen Pwdat nodig is om de wrijvingskracht te overwinnen;
• het vermogen dat is aangeduid met Pk"
Het vermogen Pk is uniek voor vogels; lopende dieren hebben alleen met Pwte maken.
b Leg uit waarom Pween stijgende functie is.
c Leg uit waarom vogels het vermogen Pk moeten leveren en lopende dieren niet.
Arbeid en energie
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Wanneer vogels grote afstanden afleggen, vliegen ze met een snelheid waarbij de
arbeid die ze per meter verrichten zo klein mogelijk is. Bij een snelheid van 10 m s-1 is
de arbeid die de parkiet per meter verricht kleiner dan bij een snelheid van 8,0 m s-1•
d Toon dat aan met een berekening.

Fw,lucht

F'LW
FiguurS.34

In figuur 8.34 zijn de zwaartekracht F w en de luchtweerstandskracht Fw,lucht getekend
die op de parkiet werken als hij met een constante horizontale snelheid vliegt.
Doordat hij met zijn vleugels lucht wegduwt, werkt er nog een derde kracht Fop de
parkiet.
e Construeer in figuur 8.34 de derde kracht en bepaal de grootte van deze kracht in
newton.
Als de parkiet schuin omhoog vliegt, moet hij meer vermogen leveren, omdat zijn
zwaarte-energie toeneemt. Als de parkiet met een constante snelheid van 8,0 m s-1
onder een hoek van 5,0° schuin omhoog vliegt, dan blijkt hij 0,25 W meer vermogen
te leveren dan bij dezelfde snelheid in horizontale richting. Zie figuur 8.35.
f Toon met behulp van figuur 8.35 aan dat de parkiet in één seconde 0,697 m stijgt.
g Toon aan dat het extra vermogen dan 0,25 Wis.
2

...8,0ms-----~·r _----------------1

Figuur 8.35
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om de bloedstroom door het
lichaam op gang te houden trekt
het hart zich regelmatig samen.

------- -----

Het kloppen van het hart is een

----<r

beweging die zich voortdurend

---

herhaalt. Hoe beschrijf je

dergelijke bewegingen?

Figuur 9.1

9.1

Trillingen

Periodieke beweging, trilling
€J Start
Maak de startvragen

Voorbeelden van zich herhalende bewegingen zijn:
• Een hart voert ongeveer 70 keer per minuut dezelfde beweging uit.
• De A-snaar op een gitaar trilt 110 keer per seconde.
• Een bungeejumper beweegt na de sprong op en neer aan het elastiek.
• Een kind beweegt heen en weer op een schommel.
• De aarde beweegt in 365 dagen om de zon.
Een beweging die zich regelmatig herhaalt, noem je een periodieke beweging. Na
een bepaalde tijd begint de beweging 'van voren af aan'.
Hang je een blokje aan een veer, dan rekt de veer een stukje uit. Het blokje komt in
zijn evenwichtsstand te hangen. Als je het blokje nog iets verder omlaag trekt en het
daarna loslaat, beweegt het op en neer om die evenwichtsstand. Een periodieke
beweging om een vaste evenwichtsstand noem je een trilling.
Alle bovengenoemde voorbeelden zijn trillingen, behalve de beweging van de aarde
om de zon. Deze beweging gaat niet door een evenwichtsstand.
De herhaaltijd noem je de trillingstijd of periode met het symbool T. Het aantal
herhalingen in één seconde heet de frequentie met symbool! Er geldt:

.J=lT

• f is de frequentie in s-1•
•

T is de trillingstijd of periode in

De eenheid van frequentie is s-1• Een andere naam is hertz met symbool Hz.
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Voorbeeld
Een hart voert 70 keer per minuut dezelfde beweging uit. De frequentie is gelijk aan
70 {slagen) per minuut. Dit noteer je als 70 min- 1•
a Toon aan dat de periode van de beweging gelijk is aan 0,86 s.
b Bereken de frequentie in Hz.
Uitwerking
a Er worden 70 bewegingen in 60 s uitgevoerd.
Eén beweging duurt ~g = 0,8571 s.
Afgerond: T = 0,86 s.
b

J-l
-T

f=

o,16 =1,162 Hz

Afgerond:!= 1,2 Hz.

Uitwijking en amplitude
In figuur 9.2 zie je de stand van een blokje dat aan een veer op en neer beweegt op
verschillende tijdstippen. De horizontaal gestreepte lijn is de evenwichtsstand. De
afstand tot de evenwichtsstand noem je de uitwijking met symbool u. De uitwijking
kan zowel positief als negatief zijn. Een uitwijking boven de evenwichtsstand noem
je positief. Dat is in figuur 9.2 het geval tussen t = 0,10 s en t = 0,30 s. Beweegt een
voorwerp horizontaal heen en weer, dan noem je de uitwijking naar rechts positief.
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In figuur 9.2 zie je dat de maximale uitwijking van het blokje boven de
evenwichtsstand even groot is als de maximale uitwijking onder de
evenwichtsstand. De maximale afstand tot de evenwichtsstand heet de amplitude A.
Er geldtA = lum.J

Trillingen en golven
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Het (uitwijking, tijd)-diagram
Een (uitwijking, tijd)-diagram, kortweg (u,t)-diagram, is een diagram waarin de
uitwijking is uitgezet tegen de tijd. In figuur 9.3 zie je het diagram van de trilling van
het blokje aan de veer uit figuur 9.2.
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Figuur 9.3

Uit een (u,t)-diagram kun je onder andere de trillingstijd en daarmee de frequentie
afleiden. De trillingstijd bepaal je het nauwkeurigst door te meten van top tot top of
van nuldoorgang tot nuldoorgang. Neem altijd zo veel mogelijk perioden. Door
bijvoorbeeld 2Tafte lezen in plaats van lTverdeel je de meetonzekerheid over twee
trillingen. De meetonzekerheid in de trillingstijd is dan gehalveerd.
Voorbeeld
Figuur 9.4 is het (u,t)-diagram van een trillende veer.
a Bepaal de trillingstijd van de trillende veer.
b Bepaal de amplitude van de trillende veer.
0,30
1

0,20

0,10

1

-1-

+ H- -+ +t-

+r-Y--=i ~ ::~:

::i: p=i=-- =t :=r

i r-

-l t

-

+ '-1 .__

î

_±J1:H-

0,0

§

1,T-'

0,1 0

-

1 1
1
1

~

1
1
1
1

·-~

1 - -

C± -1+ +

1-f-

0,20

1
1

_LJ_
1 1

0,30

1 1

Figuur 9.4

48

hoofdstuk 9

'

-

-

--

f-

ï

1

!

-i-R='
,_

-

±:-

.

-$, it1I: rf--1- Î ·--of-r

-

::s

-

j -: -

1

->- -

ij . I

-, -H+

~
-

oL

-~

-

-

··-

~

-

--

1
- f-

~~ :
-~

-

-5 0

+L+r

-F

-t-r--r--

-

t (s)

--

·.----

Uitwerking
a In de figuur herhaalt de beweging zich een aantal keer.
Er geldt 5T= 4,5 s.
T=0,90 s.
b De amplitude is de maximale uitwijking en die is gelijk aan 0,24 m.

Metingen aan periodieke bewegingen
De periodieke beweging van een schommel kun je onderzoeken met een stopwatch
en een meetlint. Elektrische en geluidstrillingen kun je alleen zichtbaar maken met
speciale apparaten.
Neem bijvoorbeeld de periodieke beweging
van het hart. Die beweging wordt gestuurd
door elektrische spanningen. Deze
spanningen zijn heel klein, maar met
behulp van elektroden op de huid zijn ze
toch te meten. De elektroden zijn verbonden
Figuur 9.5
met een gevoelige spanningsmeter die het
signaal doorgeeft aan een computer. Het (spanning, tijd)-diagram dat op deze
manier wordt gemaakt, noem je een hartfilmpje ofwel cardiogram. Zie figuur 9.5.
Met behulp van zo'n cardiogram kunnen hartafwijkingen worden opgespoord.
Een apparaat dat de elektrische spanning weergeeft als functie van de tijd heet een
oscilloscoop. Zie figuur 9.6. In de horizontale richting lees je de tijd af, in de verticale
richting de spanning.
tijd basis

gevoeligheid

Figuur9.6

Op het scherm van de oscilloscoop wordt de spanning op een bepaald tijdstip
zichtbaar gemaakt door middel van een oplichtende stip. Alle stippen samen
vormen een oscillogram. De stip beweegt met een constante snelheid van links naar
rechts. Als de stip de rechterkant van het scherm bereikt, wordt hij verplaatst naar de
linkerkant van het scherm, en begint een nieuwe cyclus.
Het scherm van de oscilloscoop is verdeeld in hokjes. De tijd basis geeft aan in
hoeveel tijd de stip één schaaldeel doorloopt. Een schaaldeel is de breedte van één
hokje. De tijd basis wordt uitgedrukt in ms/div. De afkorting div staat voor diuision,
oftewel één schaaldeel. Bijvoorbeeld: als de tijdbasis is ingesteld op 2 ms/div, wordt
de breedte van één hokje doorlopen in 2 ms.
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De gemeten spanning bepaalt hoe ver de stip wordt verplaatst in verticale richting.
De gevoeligheid is de spanning die hoort bij de hoogte van één hokje, uitgedrukt in
V/div. Een gevoeligheid van 2 V/div wil zeggen dat de hoogte van één hokje
gelijkstaat aan een spanning van 2 V.
Om met een oscilloscoop trillingen waar te nemen, moet je de trilling eerst
omzetten in een elektrisch signaal. Een microfoon zet een geluidstrilling om in een
spanning die je met een oscilloscoop of een computer zichtbaar kunt maken.
Voorbeeld
Figuur 9.7 is het oscillogram van een aangeslagen
stemvork. De tijdbasis is 2,0 ms/div.
Bereken de frequentie van het geluid van de
stemvork.
Uitwerking
De stip heeft 10 x 2,0 = 20 ms nodig om van links
naar rechts over het scherm te gaan.
Uit het oscillogram blijkt dat de stemvork in die
20 ms precies zes trillingen heeft uitgevoerd.

Figuur9.7

Dus T = 20 ·~ 0 - = 3,3·10-3 s.
3

Met/= + bereken je/= 3,0·102 Hz.

Opgaven
1 Geef bij elk van de volgende voorbeelden aan of er sprake is van een trilling.
a Het zwiepen van een takje aan een boom in de wind.
b De beweging van een stoeltje van een draaimolen.
c De op- en neergaande beweging van een zuiger in de motor van een auto.
d De beweging van een heiblok tijdens het heien.
2 Achmed maakt een slinger van een touwtje en een blokje ijzer. Hij hangt de slinger
op en laat hem slingeren. Hij telt het aantal keer dat de slinger heen en weer gaat in
precies één minuut: 46 keer.
a Bereken de trillingstijd van de slinger.
b Bereken de frequentie van de slinger.
3 In figuur 9.8 zie je een cardiogram. In het diagram zijn een horizontale en een
verticale schaalverdeling aangegeven.
a Is de beweging van het hart een periodieke beweging? Leg uit.
b Is de beweging van het hart een trilling? Leg uit.
c Bepaal de frequentie van de hartslag in min-•.
De spanningspiek bij punt R ontstaat tijdens het samentrekken van de hartkamers.
d Bepaal de grootte van deze spanningspiek.
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4 Kees wil de frequentie van een trillend blokje aan een veer bepalen. Hij meet de tijd
van tien volledige trillingen. Het blokje doet hier 7,9 s over.
a Bereken de frequentie van deze trilling.
Kees meet de tijd van tien volledige trillingen, en niet de tijd van één volledige
trilling.
b Leg uit dat hierdoor de meetonzekerheid in de frequentie kleiner is.
c Op welk punt van de trilling kan Kees het best de stopwatch indrukken? Licht je
antwoord toe.
t ekenblad

5 Figuur 9.9 is het (u,t)-diagram van een peuter op een schommel. Deze beweging is
een voorbeeld van een trilling.
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a Bepaal de amplitude van deze trilling.
b Bepaal de frequentie van deze trilling.
c Bepaal de maximale snelheid van het schofi1:melende kind.
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tekenblad 6

In figuur 9.10 zie je een (u,t)-diagram.

l
t (sJ Figuur9.10

a
b
c
d

Hoe blijkt uit dit diagram dat er sprake is van een trilling?
Bepaal de amplitude van deze trilling.
Bepaal de frequentie van deze trilling.
Teken in figuur 9.10 de grafiek van een trilling met een twee keer zo grote
amplitude.
Teken in figuur 9.10 de grafiek van een trilling met een twee keer zo kleine
frequentie.

e

7 In deze opgave bestudeer je oscillogrammen.
Onder de oscillogrammen van figuur 9.11 staat de instelling van de tijdbasis.
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Figuur9.11

a Bepaal van elke trilling de frequentie in twee significante cijfers.
In figuur 9.12 is van twee trillingen een oscillogram te zien. De frequentie van beide
trillingen is 300 Hz.
b Bepaal voor elk oscillogram de instelling van de tijdbasis in twee significante
cijfers.
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Een quad rijdt over ruw terrein . De
vering krijgt het zwaar te verduren
onder de op- en neergaande
bewegingen. Wat kun je zeggen
over de beweging van voorwerpen
die aan veren vastzitten?

Figuur 9.13

9.2

Harmonische trilling

Onderzoek aan een massa-veersysteem
Een blokje dat trilt aan een veer noem je een massa-veersysteem. Anne en Kyra
onderzoeken zo'n trilling met behulp van een computermodel. In het model kunnen
ze de massa van het blokje en de veerconstante van de veer veranderen. Als ze de
waarden m =1,0 kg en C =4,0 N m-1 gebruiken, geeft het model het diagram van
figuur 9.14.
1,5 .--- -- -u(cm)

J

1,0
0,5 t-1-- - - + --

\
t(s)-

Flguur9.14

De grafiek in het (u, t)-diagram is sinusvormig. Een trilling waarvan het
(u,t)-diagram een sinusgrafiek geeft, heet een harmonische trilling.
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Trillingstijd van een massa-veersysteem
~practicum

veerconstante

Met het model onderzoeken Kyra en Anne hoe de trillingstijd van een massaveersysteem afhangt van de massa en de veerconstante.
De zwarte grafiek in figuur 9.15 ontstaat bij de oorspronkelijke waarden: m = 1,0 kg
en C = 4,0 N m-1• De rode grafiek ontstaat bij een massa van 0,25 kg in plaats van 1,0 kg.

Figuur9.15

Een vier keer zo kleine massa geeft een twee keer zo kleine trillingstijd. Door meer
waarden te proberen, vinden zij dat de trillingstijd Trecht evenredig is met rm. Dat
noteer je als Tex rm.
Wijzigen zij alleen de veerconstante in C =16,0 N m-1, dan ontstaat de rode grafiek
van figuur 9.16. Een vier keer zo grote veerconstante geeft een twee keer zo kleine
trillingstijd. Verder-onderzoek leidt tot de conclusie dat de trillingstijd omgekeerd
evenredig is met .fC. Dat betekent Tex ~·
1,5

l

u(cm)

l,0
0,5

-1,0
-1,5

Figuur 9.16
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Wanneer je de resultaten van het onderzoek van Kyra en Anne combineert, vind je

Tex~.
De evenredigheidsconstante blijkt gelijk te zijn aan 2rr.
De trillingstijd bereken je dus met:

T=2rr~
•
•
•

Tis de trillingstijd in s.
m is de massa in kg.
Cis de veerconstante in N m-1•

Resonantie
+Aaandrijf

Een blokje aan een veer kun je in
trilling brengen door het blokje een
stukje omlaag te trekken en los te
laten. De frequentie waarmee het
blokje trilt, wordt bepaald door de
massa en de veerconstante.
De frequentie waarmee een systeem
uit zichzelf trilt, noem je de

-Aaandrijf

eigenfrequentie f.18• 0 •

Je kunt een blokje aan een veer ook in
trilling brengen door de bovenkant
van de veer met je hand vast te
houden en vervolgens je hand op een
'harmonische' manier op en neer
te bewegen. Zie figuur 9.17.
Zo'n trilling noem je een gedwongen
trilling. Dit is een trilling die wordt
aangedreven door een periodieke
kracht van buitenaf. De frequentie
waarmee de kracht verandert,
noem je de aandrijffrequentie f.andrtJr
Hoe meer de frequentie van de
handbeweging in de buurt komt van
de eigenfrequentie van het massaveersysteem, des te groter is de
amplitude waarmee het blokje trilt.
Zie figuur 9.18. De amplitude van het
blokje neemt dan enorm toe.

+A=?

-A=?
Flguur9.17

t

Flguur9.18
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Als de aandrijffrequentie ongeveer gelijk is aan de
eigenfrequentie van een systeem, dan gaat het systeem
heftig trillen. Isf.andrlJf vrijwel of exact gelijk aanf.1800 ,
dan is de amplitude waarmee het blokje trilt veel groter
dan AaandrlJf Dit heet resonantie.
Voorbeelden van resonantie:
• Als een voorwerp op een geluidsbox staat, kan dat
voorwerp bij bepaalde tonen heftig gaan meetrillen.
• Als je op een schommel je benen heen en weer
beweegt met de eigenfrequentie van de schommel,
bereik je een grote hoogte.
• Een trillende snaar hoor je nauwelijks. Een snaar
van een akoestische gitaar brengt de lucht in de
klankkast in resonantie. Hierdoor hoor je het
geluid veel beter. Zie figuur 9.19.

Figuur9.19

Opgaven
8 Bema gaat bungeejumpen. Ze weegt 65 kg. Ze springt aan een elastiek naar beneden
en voert een trilling uit. De veerconstante van het elastiek is 95 Nm-1• De amplitude
neemt af totdat Bema stil hangt.
a Leg uit welke kracht haar in het laagste punt weer omhoog doet bewegen.
b Bereken de trillingstijd van de trilling die Bema uitvoert.
c Leg uit of je het trillen van een bungeejumper als harmonische trilling mag ·
beschouwen.
"teken blad

9 Een blokje A met een massa m trilt aan een veer met een veerconstante van 2,5 N m-1•
In figuur 9.20 staat het (u,t)-diagram.
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a Hoe zie je aan figuur 9.20 dat het blokje een harmonische trilling uitvoert?
b Bepaal de amplitude van de trilling.
c Bepaal de massa van het blokje.
In de evenwichtsstand is de snelheid maximaal.
d Bepaal deze maximale snelheid met behulp van figuur 9.20.
Nu hang je aan de veer een blokje B dat 2,25 keer zo zwaar is als blokje A. Je trekt het
blokje 1,2 cm naar beneden en laat het los. Verwaarloos de weerstandskrachten.
e Schets in figuur 9.20 het (u,t)-diagram van blokje B.
10 Elise hangt een blokje van 150 gaan een veer. De uitrekking van de veer is 13,5 cm.
a Bereken de veerconstante van deze veer in N m-1•
Elise trekt het blokje een stuk omlaag en laat het los. Vervolgens meet zij de tijd die
het blokje nodig heeft voor het uitvoeren van tien trillingen. Op haar stopwatch leest
zij af: 7,41 s.
b Bereken met deze gegevens opnieuw de veerconstante van de veer.
c Zou Elise een andere waarde voor de trillingstijd hebben gemeten als zij het
blokje wat verder omlaag had getrokken? Geef een toelichting.
d Noem twee manieren waarop Elise ervoor kan zorgen dat de tijdsduur voor tien
trillingen groter is dan 7,41 s.
hulpblad

11 Een auto rijdt over een hobbelige weg. De hobbels bevinden zich op een regelmatige
afstand van 10 m van elkaar. De massa van de auto is 960 kg. Bij een snelheid van
80 kmh-1 begint de auto hevig te schudden op zijn vering.
a Leg uit waarom dit verschijnsel bij andere snelheden veel minder optreedt.
b Bereken de veerconstante van de vering van de auto.
Als je een zware lading in de auto legt, schudt hij niet meer zo hard bij 80 kmh-1,
maar dat gebeurt wel bij een andere snelheid.
c Beredeneer of deze snelheid hoger of lager is dan 80 km h-1•
12 De trillingstijd van een slinger bereken je met:

T=2rr{I
•

Tis de trillingstijd in s.

•

eis de afstand van het ophangpunt tot het zwaartepunt in m.

• gis de valversnelling in m s-2 •
a Leid af dat de eenheid van de rechterterm seconde is.
Een 50,0 cm lange slinger maakt in een bepaalde tijdsduur tien slingerbewegingen.
b Toon aan dat deze tien slingerwegingen 14,2 s duren.
Een tweede slinger heeft een lengte van 200 cm.
c Beredeneer hoelang de tweede slinger doet over tien slingerbewegingen.
Een schommel is een voorbeeld van een slinger. Yara staat op een schommel met een
slingerlengte van 200 cm en begint te schommelen. Zij merkt dat zij minder lang
over tien slingerbewegingen doet dan volgens het antwoord op vraag c.
d Geef hiervoor een verklaring.
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13 Levi is vrachtwagenchauffeur en heeft vaak last van trillingen die worden
veroorzaakt door de motor van de vrachtwagen. Deze trillingen worden via de
chauffeursstoel aan de chauffeur doorgegeven. Trillingen tussen 2,0 en 80 Hz
veroorzaken schade aan de rug van de chauffeur. In figuur 9.21 is een (v,t)-diagram
van een trilling van een chauffeursstoel gegeven.
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a

Bepaal met behulp van figuur 9.21 of deze trilling binnen het genoemde
frequentiegebied valt.
Stoelen in vrachtwagens zijn vaak op een veersysteem geplaatst. In figuur 9.22 is de
verhouding gegeven tussen de amplitude van de beweging van de stoel en de
amplitude van de vrachtwagen als functie van de frequentie.
b Worden de problemen in het gebied vanaf2,0 Hz minder door dit veersysteem?
Leg je antwoord uit.
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/(Hz)Figuur9.22

De massa van Levi is 90 kg. De veerconstante van de veer in de stoel is l,3· 103 N m-1•
c Bereken de massa van de stoel. Bepaal daarvoor eerst de eigenfrequentie van de
stoel met behulp van figuur 9.22.
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Als Levi op deze stoel gaat zitten, zakt de stoel te ver in. Daarom moet de veer
vervangen worden door een veer waarbij de veerconstante toeneemt als de kracht op
de veer toeneemt. In figuur 9.23 is een (F,u)-diagram voor drie verschillende veren
gegeven.
d Leg uit welke veer het meest geschikt is voor deze chauffeursstoel.
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In de Britse rivier de Severn
vindt soms een opmerkelijk
natuurverschijnsel plaats, de
'Severn bore'. Aan zee veroorzaakt
de opkomende vloed een golf
die, tegen de stroming van de
rivier in, landinwaarts rolt.
wat is een golf?

Figuur 9.24

9.3

Lopende golven

Golven
Een trilling is een beweging rond de evenwichtsstand. Veel trillingen worden
doorgegeven aan hun omgeving. Daarbij ontstaan golven.
Voorbeelden zijn:
• Als je het uiteinde van een touw in trilling brengt, gaan de aangrenzende delen
van het touw ook trillen.
• Als je een steen in het water gooit, gaat het water ook op andere plaatsen
bewegen.
• Als een aardbeving ontstaat op een plaats in de aardkorst, zijn de gevolgen
tientallen kilometers verder te merken.
• Als je praat, is het geluid in je omgeving te horen.
• Als je een bericht ontvangt op je telefoon, dan is dat met radiogolven naar je
toegestuurd.

Transversale en longitudinale golven
.,. applet
Lopende
golven
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Een koord met acht stippen ligt op de grond. Zie figuur 9.25. Dat is de
evenwichtsstand. Het uiteinde A van het koord beweeg je omhoog, dan omlaag door
de evenwichtsstand en weer terug naar de evenwichtsstand. Hierna laat je dit
uiteinde met rust. Het uiteinde A heeft dan één trilling uitgevoerd. Je ziet dat zich
door het koord een golfberg en een golfdal voortbewegen. Door een aantal foto's
achter elkaar te maken, zie je hoe de stippen van het koord bewegen.
Figuur 9.25b t/m f toont de stand van het koord op enkele tijdstippen.
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Een golfberg en een golfdal vormen samen één golf. In figuur 9.25 zie je dat de golf
zich naar rechts verplaatst. De afzonderlijke deeltjes van het koord bewegen hierbij
niet naar rechts, maar op en neer. De richting waarin een deeltje van het koord
beweegt is dus verticaal, terwijl de kop van de golf in horizontale richting beweegt.
Als de trillingsrichting van de deeltjes in het koord loodrecht staat op de
bewegingsrichting van de golf, spreek je van een (lopende) transversale golf.
De trillingsrichting van de deeltjes kan ook gelijk zijn aan de richting waarin de golf
beweegt. Dat noem je een (lopende) longitudinale golf. Een voorbeeld zie je bij een
lange veer die een beetje is uitgerekt. Een uiteinde van de veer beweeg je snel heen
en weer in de richting van de veer. Hierdoor gaan de naastgelegen windingen ook
trillen en die trilling wordt weer doorgeven aan de windingen daarnaast. Op
sommige plaatsen zijn de windingen dichter bij elkaar en op andere plaatsen juist
verder uit elkaar. Er ontstaat een patroon van verdichtingen en verdunningen.
Figuur 9.26 is hiervan een momentopname.

Flguur9.26

Trillingen en golven

61

Golflengte, voortplantingssnelheid en trillingstijd
In figuur 9.27 zie je weer de momentopnamen van het koord dat in uiteinde A in
trilling is gebracht. De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in een
rechte lijn, noem je de golflengte met symbool A..
A

B

C

D

E

F

G

H

t=OT
t=tT

~-------

t=tT
t=fT
t= T

Flguur9.27

De kop van de golf verplaatst zich met constante snelheid weg van het uiteinde A.
In één trillingstijd Tlegt de golf een afstand van één golflengte A. af.
Voor de voortplantingssnelheid of golfsnelheid v geldt dus v =~Metf =

+kun je dit schrijven als

v = f · A..

Voor de voortplantingssnelheid geldt dus:

v=~

en v =f · A.

•

vis de voortplantingssnelheid in m s-•.

•

A. is de golflengte in m.

•
•

Tis de trillingstijd in s.
fis de frequentie in Hz.

Voorbeeld
Opt= 0 s breng je het uiteinde A van een horizontaal koord in trilling. Je begint met
een beweging omhoog. Je blijft punt A heen en weer bewegen met een amplitude van
4,0 cm. De trillingstijd van Ais 0,12 s. De golflengte is 0,48 m.
a Bereken de voortplantingssnelheid van de golf in het koord.
b Bereken de gemiddelde snelheid waarmee punt A op en neer beweegt.
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Uitwerking

a

De voortplantingssnelheid is gelijk aan v=

4met À= 0,46 men T= 0,12 s.

- 0,48 _4 0
-1
V-0,12-, ms
b

De gemiddelde snelheid bereken je met v80m = ~~·
8,0 cm= 8,0.10-2 m

ó.x= 2 x 4,0

=

M=!T=! x 0,12 = 0,060s
- Ó.X vgem -

ó.t -

8,0·10-2 - 1 33
-1
0,060 - , ms

Afgerond: v80 m = 1,3 ms-1•

Het (uitwijking, tijd)-diagram
Golven bestaan uit een verzameling van trillende punten. Iedere trilling van een
punt kun je weergeven in een (u,t)-diagram. In figuur 9.28 zie je de stand van het
koord op t = lt T. De kop van de golfbeweegt naar rechts.
A

B

C

D

E

F

G

H

Flguur9.28

Er komt een golfberg aan bij punt F, dus punt F staat op het punt om naar boven te
bewegen. Dat betekent dat punt A op t = 0 s omhoog moet zijn gegaan. Je ziet dat
terug in figuur 9.29a: het (u,t)-diagram dat hoort bij punt A.
Je ziet ook dat opt= ltTpuntAin de bovenste stand staat. Dit komt overeen met
figuur 9.28. Voor ieder punt van het koord geldt dat het eerst omhoog beweegt.
Figuur 9.28b is het (u,t)-diagram voor punt B. Dit punt begint tTiater met trillen,
en loopt daardoor voortdurend achter op A.
Je ziet dat het (u,t)-diagram voor punt A in figuur 9.29a gelijk is aan de momentopname
in figuur 9.28 als je deze van rechts naar links doorloopt.

a

'·~,
<
::s

b

2

•

r-

to~-~-"-~
-~r'-:::d__1+., r
r-

Figuur 9.29

Om de trilling te kunnen doorgeven, is een medium of tussenstof nodig. In dit
voorbeeld is het koord, een vaste stof, het medium. Ook een vloeistof of een gas kan
als medium optreden.
Trillingen en golven

63

Opgaven
14 Tijdens het WK voetbal in 1986 is de 'Mexican wave' bedacht. Een aantal
toeschouwers in het stadion staat juichend op vanuit de stoeltjes met de armen
omhoog. Na een aantal seconden gaan ze weer zitten. De mensen ernaast reageren
hierop door hetzelfde te doen. Hierdoor ontstaat het effect van een golf in het stadion.
a Is dit een transversale of een longitudinale golf? Licht je antwoord toe.
Astrid en Maikel zitten naast elkaar in een stadion. Astrid begint de wave. Maikel
volgt 0,40 seconden later. Na 8,0 seconden zit Astrid weer. In het stadion is de
breedte van een stoeltje met tussenruimte gelijk aan 60 cm.
b Bereken de frequentie van deze wave.
c Bereken de golfsnelheid van deze wave.
d Bereken de golflengte van deze wave.
Il> hulpblad

15 In figuur 9.30 zie je een foto van een koord. Door dit koord beweegt zich een puls van
links naar rechts.
B
A

D

Figuur9.30

Punt Ais zijn beweging begonnen vanuit de evenwichtsstand omhoog of vanuit de
evenwichtsstand omlaag.
a Leg uit in welke richting punt Azijn beweging is begonnen.
b Bepaal hoeveel trillingen punt B heeft uitgevoerd bij deze stand van het koord.
c Leg uit dat de amplitude van de trilling die punt C uitvoert gelijk is aan de
amplitude van de trilling die punt B uitvoert.
d Bepaal in welke richting punt C bezig is zich te verplaatsen.
De trillingstijd van de trilling is 2,0 s.
e Schets het (u,t)-diagram van punt C.
Il> hulpblad
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16 Een aardbeving veroorzaakt zowel longitudinale als transversale golven. Deze
golven hebben een verschillende snelheid: de longitudinale golven hebben een
snelheid van 4,9 km s-1, de snelheid van de transversale golven is 3,4 km s-1 •
Een aardbeving vindt plaats ten oosten van een meetstation. De beving kan in drie
richtingen trillen: noord-zuid, west-oost, op en neer.
a Welke trillingen worden veroorzaakt door longitudinale golven en welke door
transversale golven?
De frequentie van de transversale golven is 1,2 Hz.
b Bereken de golflengte van de transversale golven.

hoofdstuk 9

Er vindt een aardbeving plaats in Groningen. De afstand tussen het epicentrum (de
bron van de aardbeving) en het meetstation in de De Bilt is 155 km. Door het verschil
in snelheid komen longitudinale en transversale golven niet tegelijkertijd aan.
c Bereken het tijdsverschil.
d Hoeveel meetstations zijn er nodig om de plaats van het epicentrum vast te
stellen? Licht je antwoord toe.
17 Het punt A van een lang horizontaal koord AB wordt in harmonische trilling
gebracht. Daardoor gaat zich in dit koord een lopende transversale golf
voortbewegen. Op t =0 s trilt het punt Aal enige tijd. Tijdstip t =0 s is dus niet het
tijdstip waarop punt A in beweging is gebracht. In figuur 9.31 is een deel van het
(u,t)-diagram weergegeven van een punt van het koord.
a Bepaal de frequentie.
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In figuur 9.32 is de stand van het koord getekend op een tijdstip t1• In deze tekening is
x de afstand tot punt A.

B
;>.,_-----·
45
x (cm)-

Figuur9.32

b Bepaal de golfsnelheid.
Figuur 9.31 hoort bij punt C van het koord. Het tijdstip waarop de stand van het
koord in figuur 9.32 is getekend, is dan 1,0.10-3 of 4,0·10-3 s nadat de tijd is gestart.
c Leg uit op welk tijdstip de stand van het koord is getekend.
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18 Een zeebeving is een aardbeving onder water. Als gevolg van een zeebeving kan een
tsunami ontstaan. Bij Hawaï komen zeebevingen voor. In figuur 9.33 zie je hoelang
een eventuele tsunami vanuit Hawaï erover doet om de kust te bereiken. De afstand
van Hawaï tot La Punta, aan de kust van Zuid-Amerika, is ongeveer 9000 km.
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Figuur9.33

a

Bepaal de voortplantingssnelheid van de tsunami richting Zuid-Amerika in twee
significante cijfers.
De golfsnelheid is recht evenredig met de wortel van de waterdiepte: v = k · ../d.
Naarmate de golven in ondieper water terechtkomen verandert de golflengte wel,
maar de frequentie niet.
b Leg dit uit.
Door het kleiner worden van de golflengte wordt de golf als het ware in elkaar
gedrukt. De amplitude van de golf neemt sterk toe. Bij benadering is de amplitude
omgekeerd evenredig met de golfsnelheid.
Bij Hawaï is een tsunami waargenomen met een frequentie van 5,0·I0-2 Hz. De
amplitude van de golf was op dat moment 40 cm. Tussen Hawaï en Zuid-Amerika is
het water op de meeste plaatsen ongeveer 5000 m diep.
c Bereken de amplitude van de golf als de waterdiepte nog maar 10 mis.
Voordat de golfberg van een tsunami de kust bereikt, trekt het water zich heel ver
terug. Grote stukken strand vallen dan tijdelijk droog.
d Verklaar dit verschijnsel.

-El Oefenen A
Oefen met 9.1 tJln 9.3
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Een band speelt op het podium.
De geluidsgolven van de
instrumenten en zangers bereiken
Je tegelijkertijd . Wat neem je
waar als je alle afzonderlijke
instrumenten en stemmen
hoort?

Flguur9.34

9.4

Geluid

Informatieoverdracht
Al heel lang communiceren mensen
over grote afstanden met elkaar. Het
kleinste Canarische eiland La Gomera
heeft een moeilijk begaanbaar
landschap. De lokale bevolking
gebruikte daarom eeuwenlang een
gefloten taal (zie figuur 9.35), waarmee
ze afstanden tot 4 km kunnen
overbruggen. De gesprekken bestaan
uit korte boodschappen, want het
duurt meer dan 10 s voor een
boodschap 4 km verderop te horen is.
De snelheid van geluid in lucht is
namelijk bij 20 •c gelijk is 343 m s-1•

Flguur9.35

Door de opkomst van de mobiele telefoon is gefloten communicatie nu niet meer
nodig. Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven . Bij de zender wordt
informatie gekoppeld aan de radiogolf, en bij de ontvanger wordt de informatie weer
ontkoppeld.
Radiogolven worden niet alleen gebruikt voor mobiel bellen, maar ook voor tv, radio,
wifi, enzovoort. De frequentie van radiogolven loopt uiteen van ongeveer 1 kHz tot
1 THz. Zie BINAS tabel 19B. De voortplantingssnelheid van radiogolven is de
lichtsnelheid, 3,00· IOB m s-1•

Trillingen en golven
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Radiogolven worden ook gebruikt voor communicatie met satellieten. Dat is mogelijk
doordat voor het transport van radiogolven geen tussen stof (medium) nodig is.
Beeld- en geluidsinformatie kun je supersnel verzenden via glasvezelkabels. Door
zo'n kabel worden signalen doorgegeven met laserlicht. Elk signaal bestaat uit een
serie zeer kortdurende lichtpulsen.
Voorbeeld
De orde van grootte van de golflengte van radiogolven loopt uiteen van 10-4 m tot 105 m.
Toon dit aan.
Uitwerking
v =f · À metv = 3,00·108 ms-•
f = 1kHz = 1·103 Hz
3,00·108 = 1·103 x À
À=3·10 5 m
De orde van grootte is 105 m.

f = 1 THz= 1-1012 Hz
3,00·10 8 = 1·1012 x À
À.=3·10-4 m
De orde van grootte is 10-4 m.

Geluidsbronnen
Voorwerpen, of onderdelen van voorwerpen, die bewegen, kunnen geluiden
voortbrengen. Ze treden dan op als geluidsbron. Is de beweging een harmonische
trilling, dan hoor je een zuivere toon . De frequentie bepaalt de toonhoogte, de
amplitude bepaalt de geluidssterkte. Hoge tonen hebben een hogere frequentie dan
lage tonen. Hard geluid heeft een grotere amplitude dan zacht geluid.
Jonge mensen met een goed gehoor kunnen geluiden met frequenties tussen 20 Hz
en 20 kHz waarnemen. Bij oudere mensen is het gehoor minder gevoelig voor hoge
tonen.
golflengt~

Geluid, een longitudinale golf
Geluid plant zich voort als een longitudinale golf.
Zie figuur 9.36. De conus van een luidspreker trilt
heen en weer. Bij het naar rechts gaan van de
conus wordt het luchtlaagje ernaast samengeperst.
Op die plaats nemen de dichtheid en de druk van
de lucht toe, en krijg je een verdichting. Het
samengeperste luchtlaagje zet weer uit en drukt
daarbij het ernaast gelegen luchtlaagje samen.
Deze tijdelijke verhoging van de luchtdruk
verplaatst zich steeds verder van de luidspreker af.
Zo plant zich vanaf de luidspreker een verdichting
voort in de omliggende ruimte.

conus

verdichting/
verdunning/

Figuur 9.36
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Even later beweegt de conus naar links. Omdat er meer ruimte is voor de lucht,
nemen de luchtdruk en de luchtdichtheid af. Nu treedt er een verdunning op, die
naar de omgeving wordt doorgegeven. Als de conus heen en weer blijft bewegen,
wordt een verdichting steeds opgevolgd door een verdunning en omgekeerd.
De afstand tussen twee opeenvolgende verdichtingen of verdunningen is de
golflengte. Zie figuur 9.36.
Geluid is dus een golfverschijnsel. Het verband tussen de golflengte, de frequentie
en de voortplantingssnelheid is v =f- À.. In dit geval noem je de
voortplantingssnelheid de geluidssnelheid. De geluidssnelheid hangt niet af van de
frequentie of de amplitude, maar wel van het medium waarin het geluid zich
voortbeweegt en van de temperatuur van dat medium. Verandert het medium of de
temperatuur, dan verandert de golflengte, en daardoor de tijd die nodig is om een
afstand te overbruggen. De frequentie verandert namelijk niet. De voortplantingssnelheden van geluid in verschillende stoffen vind je in BINAS tabel ISA.
Voorbeeld
Ramon gebruikt een fluittaal om iets te vragen aan José, die 3,S km verderop woont.
Het is ochtend en de temperatuur is 20 °C.
a Bereken hoelang het geluid onderweg is van Ramon naar José.
In de middag is de temperatuur hoger dan in de ochtend.
b Beredeneer of het dan langer of minder lang duurt voordat de boodschap bij José
aangekomen is.
c Beredeneer of de golflengte dan groter of kleiner is.
Uitwerking
a S=V·t
s = 3,S km= 3,S·l0 3 m
v = 343 m s-1 Zie BINAS tabel ISA.
3,S·l03 = 343 x t
t= 10,2 s
Afgerond: t = 10 s.
b S=V·t
Bij hogere temperatuur is de geluidssnelheid groter. Omdat de afstand hetzelfde
blijft, duurt het minder lang voordat de boodschap bij José is.
c v=f· À.
Bij een hogere temperatuur is de geluidssnelheid groter. Omdat de frequentie
niet verandert, is de golflengte groter.
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superpositie
Je bent in staat om allerlei
verschillende geluiden tegelijkertijd
op te vangen.
Figuur 9.37a is het oscillogram van
een geluidsbron die een zuivere toon
van 100 Hz voortbrengt.
Een tweede geluidsbron brengt een
hogere toon voort met een frequentie
van 1,0 kHz. Zie figuur 9.37b.
Hieruit blijkt ook dat het geluid van
de tweede bron zachter is dan dat
van de eerste bron.
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Elke geluidsbron veroorzaakt een
drukgolf. Hoor je beide geluiden
tegelijkertijd, dan is de totale drukgolf
de som van de afzonderlijke
drukgolven. Zie figuur 9.37c. Het
optellen van de amplitudes van twee
(of meer) golven noem je superpositie.
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Figuur9.37

Opgaven
19 Vleermuizen en dolfijnen maken gebruik van echolocatie. Zij zenden een geluid uit
en vangen het weerkaatste geluid weer op. Hoe kleiner de tijd tussen uitzenden en
ontvangen van het geluid, des te kleiner is de afstand tot het voorwerp. Een
beperking van echolocatie is dat een voorwerp kleiner dan de golflengte van het
geluid geen mooie echo geeft, en dus niet goed waarneembaar is.
Vleermuizen gebruiken bij echolocatie geluiden waarvan frequentie ligt tussen
25 en 120 kHz. Neem aan dat de temperatuur van de lucht 20 •c is.
a Bereken de kleinste golflengte die vleermuizen gebruiken.
Dolfijnen gebruiken echolocatie in zeewater. Ze gebruiken geluiden tussen 0,20 en
150 kHz. Omdat geluiden met een lage frequentie beter worden doorgegeven,
gebruiken dolfijnen deze frequenties voor het waarnemen van een voorwerp op
grote afstand. Komen ze dichter bij het voorwerp, dan gebruiken ze hogere
frequenties.
b Beredeneer waarom ze dan overschakelen op hoge frequenties.
Een dolfijn zendt een geluid uit en vangt 0,33 s later de echo op.
c Bereken de afstand tussen het voorwerp en de dolfijn.
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20 De Wereldomroep was een radiozender met nieuwsberichten voor Nederlanders in
het buitenland. De Wereldomroep was een kortegolfzender met een zeer groot
bereik.
a Leg uit of de zender korte golven uitzond in kHz- of MHz-gebied.
De golflengten van de korte golf bedragen 10tot150 m.
b Bepaal het frequentiebereik van de korte golf.
De Wereldomroep werd opgeheven, omdat de behoefte aan zo'n omroep sterk
afnam.
c Noem een communicatiemiddel dat de functie van de Wereldomroep
grotendeels heeft vervangen.
21 Als het onweert, ontstaan de lichtflits en de donder tegelijkertijd. Op een
zomeravond is het 20 °C. Layla ziet een lichtflits. Ze telt daarna tot zes voordat ze de
donder hoort. Op basis daarvan schat ze dat het onweer ongeveer 6 km ver weg is.
a Leg uit waardoor zij de flits eerder waarneemt dan de donder.
b Leg met behulp van een berekening uit of 6 km een goede schatting is.
hulpblad

22 Een vliegtuig bevindt zich op een bepaalde hoogte en heeft een snelheid van
900 km h-1• De geluidssnelheid bedraagt 340 m s-1• In figuur 9.38 zie je uit welke
richting het geluid komt op het moment dat je het vliegtuig recht boven je ziet.
a Leg aan de hand van figuur 9.38 uit dat je het geluid van het vliegtuig uit een
andere richting hoort komen dan waar je het vliegtuig ziet.
b Bereken hoek a.

vliegrichting vliegtuig
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23 Twee luidsprekers A en B staan dicht bij elkaar. In figuur 9.39a en b zie je de
(u,t)-diagrammen bij een punt Q dat tussen de luidsprekers in ligt. Hierin geeft uA,Q
de uitwijking van de golf afkomstig uit luidspreker A, en u8 .Q die van de golf
afkomstig uit luidspreker B.
Punt Q ligt dichter bij luidspreker B dan bij luidspreker A.
a Leg uit waaruit dat blijkt.

t-

t-

r-

Figuur9.39

In figuur 9.39c zie je de (u,t)-grafiek van het geluid dat in Q ontstaat door de
superpositie van beide geluidsgolven.
b Leg uit waarom het geluid in Q erg zacht is.
Het is ook mogelijk dat de twee geluidsgolven elkaar opheffen. Dan hoor je geen
geluid meer. Hiervoor moet de amplitude van beide golven even groot zijn. Je kunt
punt Q dusdanig verplaatsen dat je geen geluid meer hoort. Er zijn veel plaatsen
waar punt Q dan kan liggen.
c Wat is het wiskundig verband tussen al deze punten?
24 Bregje maakt het signaal van een toongenerator op twee manieren zichtbaar op het
scherm van een dubbelstraaloscilloscoop. Zie figuur 9.40a.
Op kanaal 1 sluit zij een microfoon aan die het geluid opvangt dat is voortgebracht
door een luidspreker. Hierbij hoort het bovenste oscillogram van figuur 9.40b. Op
kanaal 2 sluit zij rechtstreeks de toongenerator aan. Dit signaal zie je in het onderste
oscillogram van figuur 9.40b. De tijdbasis is ingesteld op 0,50 ms/div.
a Bepaal aan de hand van figuur 9.40b de frequentie van het geluid.
Bregje vergroot de afstand tussen de luidspreker en de microfoon. Hierdoor
verschuift het bovenste oscillogram.
b Leg uit waarom het bovenste oscillogram verschuift en het onderste niet.
In het bovenste diagram verandert ook de amplitude.
c Leg uit waarom dit gebeurt.
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kanaal 1

kanaal 2

a

b

Figuur 9.40
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Op een gitaar en een viool
breng je snaren in trilling, een
saxofonist en een trompettist
laten lucht trillen. Hoe krijg je
uit een muziekinstrument
zuivere tonen?

Figuur9.41

9.5

Muziekinstrumenten

Muziekinstrumenten
Om een melodie te kunnen spelen, moet een instrument voor verschillende
toonhoogtes de lucht in trilling brengen. Muziekinstrumenten kun je indelen naar
de manier waarop ze de lucht laten trillen. Er zijn snaarinstrumenten,
blaasinstrumenten en slaginstrumenten. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de eerste
twee.

snaarinstrumenten
Een snaarinstrument bespeel je door een gespannen snaar uit de evenwichtsstand
te brengen en los te laten. Er ontstaat dan een lopende golf die bij de uiteinden van
de snaar weerkaatst.
Omdat de amplitude van een snaar over het algemeen vrij klein is, kun je de
verschillende trillingstoestanden niet goed zien. Om de trillingen zichtbaar te
maken gebruik je de opstelling van figuur 9.42.
Het linker uiteinde van een koord is bevestigd aan een trilapparaat. Het andere
uiteinde ligt over een katrol.

'
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De amplitude van het trilapparaat is erg klein. Het trilapparaat brengt het linker
uiteinde van het koord in een gedwongen trilling. De trilling plant zich als een golf
voort door het koord en de golf wordt weerkaatst bij de katrol. De naar links gaande
golf en de teruggekaatste golfbeïnvloeden elkaar. Meestal levert dit een rommelig
geheel op, maar bij bepaalde frequenties ontstaat er een patroon. Je ziet punten die
een maximale amplitude hebben. Die noem je buiken. Er zijn ook punten die
stilstaan. Die noem je knopen. Het golfpatroon van knopen en buiken noem je een
staande golf. In figuur 9.43 zie je stroboscopische foto's van staande golven in een
snaar.
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In figuur 9.44 zijn vijf momentopnamen getekend van het golfpatroon van figuur 9.43a.
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Je ziet dat alle punten tussen twee knopen tegelijkertijd omhoog en omlaag
bewegen. Kijk je naar punt P, dan zie je dat de amplitude van punt P kleiner is dan de
amplitude van een buik. Dat betekent dat alle punten tussen twee knopen een eigen
amplitude hebben. Alle punten van een staande golf gaan tegelijk door de
evenwichtsstand, lijn 3 in figuur 9.44.
Een staande golf heeft een golflengte Jl. De afstand tussen twee knopen of twee
buiken is gelijk aan t Jl. De afstand tussen een knoop en een naastgelegen buik is de
helft van die afstand: ±Jl.
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Toonvorming in een snaar
In een snaar is een beperkt aantal staande golven mogelijk. Een snaar kan aan de
vaste uiteinden niet trillen, dus daar bevindt zich een knoop. Tussen twee knopen
bevindt zich altijd een buik. Zie figuur 9.45a. Dit is de eenvoudigste staande golf.
Laat je het trilmechanisme met een hogere frequentie trillen, dan zie je bij een
bepaalde frequentie een staande golf met in het midden een extra knoop. Er ontstaat
ook een extra buik. Zie figuur 9.45b. Je ziet dus twee halve golflengten in de snaar.
Bij een nog hogere frequentie ontstaat de situatie met drie halve golflengten. Zie
figuur 9.45c.

a

~ n= l
K

b

~ n=2
B

K

c

K

B

K

K

B

~ n=3
K

B

K

B

K

B

K

Flguur9.45

Met behulp van de afmetingen van de snaar en het aantal golflengten dat je in de
snaar ziet, kun je de golflengte bepalen. Wil je de bijbehorende frequenties weten,
dan gebruik je u =f- À.. De voortplantingssnelheid u is de snelheid van de golf in de
snaar.
Bij een staande golf in een snaar heb je minimaal twee knopen en een buik. Deze
staande golf heeft de grootst mogelijke golflengte en dus de laagste eigenfrequentie
van de snaar. Deze toon noem je de grondtoon. In figuur 9.45a is dit de staande golf
met bijschrift n = 1.
Bij hogere tonen in dezelfde snaar neemt het aantal buiken en knopen toe. Deze
hogere tonen noem je boventonen. De eerste boventoon in een snaar ontstaat als er
drie knopen en twee buiken zijn. Zie figuur 9.45b met bijschrift n =2. Je ziet dat de
golflengte kleiner is. De bijbehorende frequentie is dus hoger. Elke keer dat er een
buik en een knoop bij komt, ontstaat een hogere boventoon. De frequentie van een
boventoon is een veelvoud van de frequentie van de grondtoon.
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Voorbeeld

De lengte van een gitaarsnaar is 65,0 cm. Bij het
aanslaan van de snaar hoor je de grondtoon. In
figuur 9.46 zie je een oscillogram van deze grondtoon.
De instelling van de tijd basis is 1,0 ms/div.
a Toon aan dat de frequentie van de grondtoon
gelijk is aan 150 Hz.
b Toon aan dat de voortplantingssnelheid van de
golf in de snaar gelijk is aan 195 m s-1•
c Beredeneer wat de frequentie van de eerste
boventoon is.
Uitwerking
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1,0 ms/ div
Figuur 9.46
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De frequentie bereken je met/=
Uit het oscillogram volgt dat 1,5 trilling overeenkomt met tien schaaldelen.
Elk schaaldeel komt overeen met 1,0 ms = l,0·10-3s.
l,5T= 10 x l,0·10-3
T = 6,667·10-3s
f = 6,66i-10-3 -150 Hz

b De voortplantingssnelheid in de snaar bereken je met v =f · À..
Voor de grondtoon in een snaar geldt E=!À.. Zie figuur 9.47.
E=!À.met E= 65 cm= 0,65 m.
À.= 1,30 m
f = 150 Hz {vraag a)
v =150 x 1,30 = 195 ms-1
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Figuur 9.48

Bij de eerste boventoon komt er een knoop en een buik bij en is de lengte van de
snaar precies gelijk aan de golflengte. Zie figuur 9.48.
De golflengte van de eerste boventoon is dus de helft van de golflengte van de
grondtoon. De eigenschappen van de snaar zijn niet veranderd, dus de
voortplantingssnelheid in de snaar blijft gelijk.
Als in v =f · À. de golflengte twee keer zo klein is en de voortplantingssnelheid
blijft gelijk, dan is de frequentie twee keer zo groot worden:
f= 2 x 150 = 300 Hz
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Bespelen van snaarinstrumenten
Voorbeelden van snaarinstrumenten zijn de gitaar, de viool, de harp en de piano. De
frequentie van een toon bereken je met v =f · Ji.. Voor de golflengte van de grondtoon
geldt e= î Ji.. De voortplantingssnelheid hangt af van de eigenschappen van het
materiaal. Er zijn vier factoren die de toonhoogte van de snaar bepalen:
• de lengte van de snaar,
• het materiaal van de snaar,
• de dikte van de snaar,
• de spankracht in de snaar.
De muzikant stemt zijn instrument door de spankracht op de snaren aan te passen.
Een harp en een piano hebben voor elke toon een snaar. De viool en de gitaar
hebben veel minder snaren. Hier vormt de muzikant extra tonen door een deel van
de snaar af te klemmen, en zo de lengte van het trillende deel aan te passen.
Een bewegende snaar trilt op een ingewikkelde manier. De snaar brengt naast zijn
grondtoon tegelijkertijd een aantal boventonen voort. De grondtoon is het
duidelijkst hoorbaar. Toch zijn ook de boventonen belangrijk. Ze bepalen de
klankkleur: het karakteristieke geluid van een instrument.

Blaasinstrumenten
Bij een blaasinstrument wordt de
lucht in het instrument in trilling
gebracht. Hierbij ontstaan trillingen
met allerlei frequenties. Welke toon je
hoort hangt af van de eigenschappen
van het instrument. In figuur 9.49 zie
je dat de luchtkolom recht, gebogen of
cirkelvormig is. Voor de toonvorming
maakt dit niet uit. In het vervolg teken
je steeds een rechte kolom.

\
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Ook bij een blaasinstrument ontstaat een golf die van uiteinde naar uiteinde loopt en
daar weerkaatst. Bij bepaalde frequenties ontstaan staande longitudinale golven in
de luchtkolom. Bij een knoop sta :it de lucht stil. Bij een buik trilt de lucht heftig heen
en weer en is de amplitude van de trilling maximaal.
Voor de toonvorming zijn de uiteinden van de buis belangrijk. Bij een gesloten
uiteinde kan de lucht aan het uiteinde niet trillen. Hier bevindt zich een knoop.
Bij een open uiteinde zal de lucht heftig trillen en ontstaat er een buik.
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Toonvorming in een buis met een open en een gesloten uiteinde
In figuur 9.SO zie je drie trillingstoestanden van een muziekinstrument met een
open en gesloten einde, bijvoorbeeld een klarinet.
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Aan het ene uiteinde bevindt zich een knoop, aan het andere uiteinde een buik. Bij
de grondtoon zijn er verder geen knopen of buiken. Dus geldt: e t À..
Voor elke boventoon komt er een extra buik en een extra knoop bij, ofwel een halve
golflengte. Voor de eerste boventoon is de lengte van de snaar gelijk aan À., voor de
tweede boventoon geldt e= À..
Met v =f ·À. leid je af dat de frequentie van een boventoon bij een open en een
gesloten uiteinde een oneven veelvoud van de grondtoon is.

=

t

t

Bij blaasinstrumenten lopen de golven in het instrument door lucht en is de
voortplantingssnelheid gelijk aan de geluidssnelheid in lucht. Ook in vaste stoffen en
vloeistoffen kan geluid zich voortplanten. De geluidssnelheid is afhankelijk van het
soort materiaal. Zie BINAS tabel ISA. Je ziet dat de geluidssnelheid in een vaste stof
veel groter is dan in lucht.
De geluidssnelheid is afhankelijk van de temperatuur. In BINAS tabel ISA vind je
voor water en lucht de geluidssnelheid bij verschillende temperaturen.
Voorbeeld
Een orgelpijp is 39 cm lang en is aan de onderkant open.
De frequentie van de grondtoon is 220 Hz bij een temperatuur van 20 °C.
Toon aan dat de bovenkant van de orgelpijp gesloten is.
Uitwerking
Is één kant open en de andere kant gesloten, dan geldt e= t À..
De golflengte bereken je met v f ·À..
v =0,343-103 m s-1
Zie BINAS tabel lSC.
f=220Hz
0,343·10 3 = 220 x À.
À.= 0,1SS9 m = lSS,9 cm
Het vierde deel ervan is 39 cm. De bovenkant is dus een gesloten uiteinde.

=
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Toonvorming in een buis met twee open uiteinden
Bij instrumenten met twee open uiteinden, bijvoorbeeld een blokfluit, vormen zich
aan de uiteinden buiken.
In figuur 9.51 zijn drie trillingstoestanden weergegeven van een buis met twee open
uiteinden. De afstand tussen twee buiken in figuur 9.5la is gelijk aan t À.. Voor de
grondtoon geldt dus e= À.. Ook hier komt er voor elke boventoon een extra buik en
een extra knoop bij.

t

a _B______K______B n = 1

b _
B ~~K~~B~~K~~B n=2

c
Figuur 9.51

Bij de eerste boventoon is de golflengte twee keer zo klein als bij de grondtoon. De
frequentie is dus twee keer zo hoog. Bij de tweede boventoon is de golflengte drie
keer zo klein en de frequentie dus drie keer zo hoog.
Het patroon van knopen en buiken in een blaasinstrument met twee open uiteinden
is precies omgekeerd aan dat van een snaarinstrument.
Voorbeeld
In figuur 9.52 zie je twee oscillogrammen van een muziekinstrument. Dit
muziekinstrument is een blokfluit of een klarinet. Figuur 9.52a is de grondtoon van
het instrument en figuur 9.52b is een boventoon van het instrument. De tijdbasis is
0,5 ms/div. De omgevingstemperatuur is 20 •c. Bas denkt dat het instrument een
klarinet is, omdat de frequentie van de boventoon drie keer zo groot is als die van de
grondtoon. Jeanny zegt dat het ook een blokfluit kan zijn.
a Bereken de golflengte van de boventoon.
b Leg uit waarom beiden gelijk kunnen hebben.
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Figuur 9.52
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Uitwerking

a

À.

v=T
Uit figuur 9.52b volgt 6T= 10 x 0,5 = 5,0 ms =5,0·10-3 s.
T = 8,33·10-4 s
De geluidssnelheid v = 343 m s-1 (BIN AS tabel ISA).
343 =8,33·À10--4

À= 0,2857m
Afgerond: À= 0,29 m.
b Er is niet aangegeven welke boventoon het is. Als het de eerste boventoon is, dan
heeft Bas gelijk, omdat de frequentie drie keer zo groot is als die van de
grondtoon. Een klarinet heeft een gesloten en een open uiteinde. De
verhoudingen van de frequenties zijn dan.t; :fi :A = 1: 3: 5.
Is het de tweede boventoon, dan heeft Jeanny gelijk. Bij een blokfluit zijn er twee
open uiteinden en is de verhouding van de frequenties gelijk aan.t; :fi :A= 1 : 2 : 3.

Bespelen van blaasinstrumenten
Bij een kerkorgel en een panfluit is er voor iedere toon een buis. De meeste
blaasinstrumenten hebben echter maar één buis. Door de lengte van de buis te
veranderen, vorm je een andere toon.
Bij een blokfluit 'verkort' je de buis door gaten te openen. Zie figuur 9.53a.
Bij een trombone wordt de lengte van de buis gevarieerd door de buis in of uit te
schuiven. Zie figuur 9.53b.
Een trompet maakt gebruik van ventielen. Door een ventiel in te drukken, wordt de
lucht via een kromming omgeleid waardoor de buis langer is. Zie figuur 9.53c.

a
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c

Figuur9.53
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oe menselijke stem
Mensen hebben stembanden voor het maken van geluid. De werking van de
stembanden lijkt op die van een snaar. Als je zingt of praat, breng je je stembanden
in trilling. Deze trilling bestaat uit een grondtoon en boventonen. De trilling van de
stembanden wordt overgedragen aan de lucht in de keel, de mond en de neusholte.
Door resonantie worden bepaalde tonen versterkt. Met behulp van tong, lippen en
tanden kun je de vorm van de trilholte veranderen, en allerlei ingewikkelde geluiden
voortbrengen, zoals spraak.

Opgaven
25 Radio 3FM zendt in Lopik uit op 96,8 FM.
a Wat is de golfsnelheid van dit signaal?
Om een radiozender goed te kunnen ontvangen, is een antenne nodig met een
lengte van ongeveer
Als je een mobiele telefoon gebruikt als FM-radio, dan
werken de kabeltjes van de oordopjes als antenne.
b Toon aan dat deze kabeltjes geschikt zijn voor het
ontvangen van deze radiozender.

!À..

26 Aan de bovenkant van een vlaggenmast is een katrol
bevestigd. Hierdoor loopt de vlaggenlijn waaraan je de vlag
omhoog kunt hijsen. De beide uiteinden van het touw zijn
aan de onderkant vastgemaakt aan een klamp. De afstand
van de katrol tot de klamp is 6,5 m. Zie figuur 9.54.
Door de wind slaat de strakgespannen vlaggenlijn in een
regelmatig tempo tegen de mast. De beide touwdelen
tussen de katrol en de klamp voeren dan als één geheel een
eigentrilling uit. De middens van beide delen slaan tegen
de mast als ze zich in een van de uiterste standen bevinden.
Tessa meet de trillingstijd die bij de beweging hoort door
een stopwatch te starten op het moment dat de touwdelen
tegen de mast slaan. Tien klappen later stopt ze de
tijdmeting. De gemeten tijd is 6,5 s.
a Toon aan dat de voortplantingssnelheid van de
trillingen in de vlaggenlijn gelijk is aan 20 m s-1•
Voor de voortplantingssnelheid van de trilling in deze
vlaggenlijn geldt:

u=~ mmeler
F

•
•
•

u is de voortplantingssnelheid in m s-1•
Fis de spankracht in de lijn in N.
mmeter is de massa per lengte-eenheid in kgm-•.

De spankracht in de lijn is 15,2 N.
b Bereken mm•••"
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Tessa spant de lijn strakker. Neem aan dat de massa per lengte-eenheid hierbij niet
verandert. Het aantal klappen per seconde van de vlaggenlijn verandert.
c Leg aan de hand van bovenstaande formule uit of het aantal klappen per seconde
toeneemt of afneemt.
kenblad 27 Een gitaar heeft zes snaren. Elke snaar is gespannen tussen de kam op de klankkast

en een van de spanknoppen aan het eind van de hals. Zie figuur 9.55.
kam

p

Q

Figuur 9.55

Als een snaar een toon voortbrengt, ontstaat een staande golf in de snaar. Dit komt
omdat lopende golven elkaar beïnvloeden. In figuur 9.56a zie je een naar rechts
lopende golf en in figuur 9.56b een staande golf.
a Teken in figuur 9.56a en b de stand van de snaar een kwart trillingstijd later.
lopende golf naar rechts

a

staande golf

b

Flguur9.56

De bovenste snaar in figuur 9.55 is de E-snaar. Die wordt zo gespannen dat hij bij
aanslaan een toon voortbrengt met een frequentie van 330 Hz. Van deze snaar komt
het gedeelte PQ in trilling. De afstand PQ = 65,0 cm. Neem steeds aan dat de snaar
uitsluitend in de grondtoon trilt.
b Toon aan dat de trilling zich in de E-snaar voortplant met een snelheid van
429 ms-1•
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Door de snaar met de vingers tegen een fret aan te drukken, verklein je de lengte van
het trillende deel van de snaar. De spankracht in de snaar verandert daarbij niet,
zodat de voortplantingssnelheid van de trillingen ook niet verandert.
c Leg uit of de toonhoogte van de snaar hierdoor hoger of lager wordt.
Bij het aanslaan van een snaar kunnen ook in andere snaren staande golven
ontstaan.
d Hoe heet het natuurkundig verschijnsel dat hiervoor verantwoordelijk is?
Dit verschijnsel treedt zowel op bij het aanslaan van de snaar die de laagste toon
voortbrengt als bij het aanslaan van de snaar die de hoogste toon voortbrengt.
e Leg dit uit. Gebruik in je uitleg het begrip boventonen.
28 Een stemvork staat op een klankkast die een open en
een gesloten uiteinde heeft. Zie figuur 9.57. De afstand
tussen beide uiteinden, gemeten aan de binnenkant,
bedraagt 17,8 cm. Bij het aanslaan van de stemvork trilt
de lucht in de klankkast in zijn grondtoon mee. De
temperatuur van de lucht is 20 •c.
a Bereken de frequentie van de stemvork.
De buik die ontstaat als de lucht in de klankkast gaat
meetrillen, ligt in werkelijkheid iets buiten de opening
Figuur 9.57
van de klankkast.
b Heeft de stemvork dan een wat hogere of juist een wat lagere frequentie dan je bij
vraag a hebt berekend? Licht je antwoord toe.
29 Bij speelgoedwinkels zijn holle, plastic buizen te koop die aan beide zijden open zijn.
Als je de lucht in zo'n buis op een bepaalde manier aanblaast, brengt de buis een
toon voort. Daarom heet de buis een muziekslang. Zie figuur 9.58.
a Leg uit waarom de lucht in de buis een toon kan voortbrengen als je hem
aanblaast.
Als je de slang heel hard rondslingert, brengt hij ook een toon voort. Het ene uiteinde
blijft dan op zijn plaats, terwijl het andere uiteinde ronddraait met een snelheid vdrani·
Zie figuur 9.59.
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Figuur9.58
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Figuur 9.59

Bij bepaalde waarden van vd,.. 1 brengt de slang een toon voort. Inge bepaalt van vier

tonen de frequentie en de bijbehorende waarde van de draaisnelheid. In figuur 9.60
staan haar meetresultaten. De temperatuur van de lucht is 20 °C en de slang heeft
een lengte van 70 cm.
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b Bepaal de omlooptijd van de muziekslang als hij toon 3 voortbrengt.
c Bepaal de golflengte van het geluid van toon 2.
d Beredeneer of de frequentie bij toon 1 de laagst mogelijke is waarmee de
luchtkolom in de muziekslang kan trillen.
tekenblad

30 Van een mondharmonica is de beschermkap weggehaald. Zie figuur 9.61.

hulpblad

lipjes
Figuur 9.61
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Deze mondharmonica heeft tien gaatjes. Onder elk gaatje zit een metalen lipje. Als je
lucht door een gaatje blaast, ontstaat in het lipje een staande golf. Het lipje trilt dan
in de grondtoon. De lipjes onder de gaatjes A en B zijn even dik en even breed. Met
behulp van een microfoon en een computer zijn twee opnamen gemaakt van het
geluid, een bij het blazen in gat A en een bij het blazen in gat B. In figuur 9.62 zie je
het resultaat van de opnamen.
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a Leg uit welke van deze figuren correspondeert met gat A.
b Bepaal met behulp van BIN AS tabel 15C welke toon in
figuur 9.62a weergegeven is. Geef je antwoord met een
letter en een cijfer zoals die voorkomen in tabel 15C.
Als het lipje van figuur 9.63 in de grondtoon trilt, ontstaat
een toon van 392 Hz.
c Bereken de voortplantingssnelheid van de golven in het
lipje.
Naast de grondtoon gaat het lipje (zeker bij hard blazen) ook
trillen in de eerste boventoon.
d Geef in figuur 9.63 de plaatsen aan van de buiken en de
knopen in het lipje als het trilt in de eerste boventoon.

.iJ Oefenen B
Oefen met hoofdstuk 9
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l.20 cm

Figuur9.63

lipje

9.6

Afsluiting

samenvatting
Periodieke bewegingen zijn bewegingen die zich regelmatig herhalen. Het aantal
bewegingen per seconde is de frequentie; de herhaaltijd heet de periode.
Een trilling is een periodieke beweging om een evenwichtsstand. De periode noem
je dan de trillingstijd.
De afstand tot de evenwichtsstand heet de uitwijking; de maximale uitwijking is de
amplitude.
Met behulp van sensoren zet je een trilling om in een (spanning, tijd)-diagram.
Zo'n diagram noem je een oscillogram. Een cardiogram is een oscillogram van de
beweging van het hart.
Een harmonische trilling is een trilling waarvan de (u,t)-grafiek een sinusfunctie is.
Een voorbeeld van een harmonische trilling is de beweging van een massaveersysteem.
De trilling die een voorwerp uitvoert zonder invloed van buitenaf, heet de
eigentrilling van het voorwerp. De bijbehorende frequentie heet de eigenfrequentie.
Als een voorwerp wordt aangedreven door een periodieke kracht van buitenaf, kan
er resonantie optreden. Dit is het geval als de aandrijffrequentie nagenoeg gelijk is
aan de eigenfrequentie. De amplitude van de aangedreven trilling wordt dan extra
groot.
Een golf ontstaat als een trilling aan de omgeving wordt doorgegeven. Bij een
transversale golf staat de richting waarin de deeltjes trillen loodrecht op de
voortplantingsrichting van de golf. Bij een longitudinale golf is de richting waarin de
deeltjes trillen gelijk aan de richting waarin de golf beweegt.
De snelheid waarmee een golf zich verplaatst, is de voortplantingssnelheid of
golfsnelheid. De afstand die de golf in één trillingstijd aflegt, heet de golflengte.
Voor telecommunicatie worden meestal radiogolven gebruikt, die zich met de
lichtsnelheid voortplanten. Voor het zeer snel verzenden van beeld- en
geluidsinformatie via glasvezelkabel wordt licht gebruikt.
Geluid is een longitudinale golf. De golfsnelheid is dan de geluidssnelheid. De
hoogte van de toon hangt samen met de frequentie van de trilling. De sterkte van de
toon hangt samen met de amplitude van een trilling. Komen twee golven bij elkaar,
dan is de uitwijking de som van de oorspronkelijke uitwijkingen. Dit noem je
superpositie.
In een snaar ontstaat bij bepaalde frequenties een staande golf met een patroon
vaif buiken en knopen. Bij elk uiteinde bevindt zich in ieder geval een knoop.
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De eigenfrequentie waarmee de snaar trilt, hangt af van de dikte, het materiaal, de
spankracht en de lengte van de snaar.
Ook in een luchtkolom ontstaat een patroon met buiken en knopen. Bij een dicht
uiteinde ligt een knoop. Er ligt een buik bij een open uiteinde.
De laagst mogelijke frequentie van een muziekinstrument noem je de grondtoon. De
andere frequenties zijn boventonen en veelvouden van de grondtoon. Boventonen
bepalen de klankkleur van een instrument.
Gegevens die betrekking hebben op dit hoofdstuk
De formules die in dit hoofdstuk zijn besproken staan hier onder elkaar.
frequentie

!=+

trillingstijd massa-veersysteem

T=2rrfg

golfsnelheid

v =f·À

Je vindt deze gegevens ook in BINAS tabel 35B.
In BIN AS tabel ISA vind je golfsnelheden in verschillende media.

Opgaven
.,.. tekenblad

31 Al in het oude Egypte speelden mensen harp. Op de foto in figuur 9.64a bespeelt een
Egyptenaar een hoekharp. In figuur 9.64b is deze harp schematisch getekend. Alle
snaren van deze hoekharp zijn even dik, gemaakt van hetzelfde materiaal en met
dezelfde spankracht gespannen.

a

b

Figuur 9.64
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Als een snaar wordt aangeslagen, gaat hij trillen.
De golfsnelheid in elke snaar is 4,0·10 2 m s 1• Een
van de snaren heeft een lengte van 45 cm.
a Bereken de frequentie van de grondtoon van
deze snaar.
b Leg uit of een langere snaar een hogere of een
lagere grondtoon geeft.
Als een snaar trilt, kan de harpist de eerste
boventoon laten horen door de snaar op de juiste
plek met een vinger licht te dempen.
c Geef in figuur 9.65a de plaats van de knoop/
knopen (K) en buik/buiken (B) aan bij een
snaar die trilt in de grondtoon.
d Geef in figuur 9.65b de plaats van de knoop/
knopen (K) en buik/buiken (B) aan bij een
snaar die trilt in de eerste boventoon.
e Geef in figuur 9.65a met een pijl aan waar de
harpist de snaar licht heeft gedempt.
Professor John Tyndall heeft in 1867 tijdens een
lezing in Londen een harp op 'magische wijze'
een wijsje laten spelen. In de vloer van de zaal was
precies onder de harp een gat geboord. In dat gat
paste een houten stok die in de kelder op de
klankkast van een piano steunde en in de zaal
contact maakte met de harp. Als er in de kelder op
de piano werd gespeeld, leek het in de zaal alsof
de harp uit zichzelf muziek begon te maken. Zie
figuur 9.66.
f Op welk natuurkundig verschijnsel is de
'magische harp' gebaseerd?
g Welke functie heeft de houten stok?

grondtoon
a

eerste boventoon
b

Figuur 9.65

Figuur9.66

32 Bij een aardbeving lopen er longitudinale en transversale golven door de aarde. De
transversale golven hebben in een bepaald gesteente een voortplantingssnelheid
van 3,4 km s- 1• De frequentie van deze golven is 1,2 Hz.
a Leg uit wat het verschil is tussen longitudinale en transversale golven.
b Bereken de golflengte van de transversale golven in dit gesteente.
Aardbevingstrillingen worden geregistreerd door een seismograaf.
In figuur 9.67 op de volgende pagina zie je een eenvoudig type seismograaf. Een
zwaar blok hangt aan een veer. Dit blok kan zonder wrijving draaien om een
scharnier. Het stangetje en het scharnier zorgen ervoor dat het blok alleen in
verticale richting kan trillen.
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Bij een aardbeving mag het blok-veersysteem niet gaan resoneren met de trillingen
van de aardbeving. Daartoe moet de eigenfrequentie van de veer met het blok klein
zijn ten opzichte van de frequentie van de aardbevingstrillingen. De eigenfrequentie
van de veer met het blok is 0,37 Hz. De massa van het blok is 4,2 kg.
c Bereken de veerconstante van de veer.

blok

draaiende
trommel

statief

verticale aardebeweging
Figuur 9.67

De longitudinale golven hebben een andere voortplantingssnelheid dan de
transversale golven. Door dit snelheidsverschil komen de golven niet tegelijk op een
meetstation aan. In figuur 9.68 zie je een registratie van een aardbeving in
Griekenland, gemeten door het KNMI in De Bilt. Op het tijdstip aangegeven met L
kwamen de longitudinale golven aan, op tijdstip T de transversale golven. De
longitudinale golven komen dus het eerst aan. Je mag aannemen dat beide soorten
golven dezelfde weg hebben gevolgd. De aardbeving vond plaats op een afstand van
2,3·10 3 km. De gemiddelde snelheid van de transversale golven is 3,4 kms-1•
d Bepaal de gemiddelde snelheid van de longitudinale golven .
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om de zon draaien acht planeten.
De vier binnenste planeten lijken
op de aarde, de vier buitenste

--

planeten juist niet. waarin
verschillen ze van elkaar?

Figuur 10.1

10.1 zonnestelsel
Planeten en manen
.!EJ Start
Maak de startvragen

In een heldere nacht zie je allerlei lichtstipjes aan de sterrenhemel. Maak je op twee
achtereenvolgende dagen op hetzelfde tijdstip een foto, dan zie je daarop niet
precies hetzelfde. Sommige lichtstipjes zijn iets verschoven ten opzichte van de
sterren. Zo'n verschoven lichtstipje is geen ster, maar een planeet. Een planeet geeft
zelf geen licht, maar weerkaatst het licht van een ster, in dit geval de zon. In BIN AS
tabel 31 zie je dat in ons zonnestelsel acht planeten om de zon draaien. De
openingsfoto van deze paragraaf laat die planeten zien, waarbij de onderlinge
afstanden en doorsneden niet op schaal zijn getekend.
Het dichtst bij de zon staan de vier relatief kleine, aardachtige planeten: Mercurius,
Venus, Aarde en Mars. Deze bestaan uit een kern van vloeibaar materiaal met
daaromheen een vaste mantel.
Verder van de zon staan de vier reuzenplaneten: Jupiter, Saturnus, Uranus en
Neptunus. Ook de samenstelling van deze planeten lijkt op elkaar: ze hebben een
relatief kleine, vaste kern met daaromheen een dikke gaslaag.
Een maan draait om een planeet. Ook een maan geeft zelf geen licht. Je ziet een
maan alleen wanneer er zonlicht op valt. Op Mercurius en Venus na hebben alle
planeten in ons zonnestelsel manen. Onze aarde heeft één maan, terwijl Jupiter er
meer dan vijftig heeft.
De reuzenplaneten hebben behalve manen ook een ringenstelsel dat bestaat uit
kleine brokken materie die om de planeet draaien.
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Andere hemellichamen
Behalve de planeten met hun manen bewegen in ons zonnestelsel allerlei kleinere
rotsblokken. Als een rotsblok te dicht bij de zon komt, dan zal een gedeelte ervan
sublimeren: de vaste stof gaat direct over in de gasfase. Het gas is dan zo warm dat
het oplicht en als een staart zichtbaar wordt. Zie figuur 10.2. Zo'n hemellichaam met
een oplichtende staart noem je een komeet. De bekendste is de komeet Halley, die
eens in de 76 jaar in de buurt van de zon komt.

Figuur 10.2

Komt een rotsblok in de dampkring van de aarde, dan warmt het door wrijving met
de lucht sterk op. Zo'n rotsblok is dan 's nachts te zien als een lichtspoor: een vallende
ster. Zie figuur 10.3. Is het rotsblok te groot om helemaal te sublimeren, dan blijft er
een deel over dat op de aarde valt: een meteoriet. Zie figuur 10.4.

Figuur 10.4
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Beweging van de aarde
De aarde draait om de as door de noordpool en de zuidpool. Vanafhet aardoppervlak
lijkt de zon daardoor langs een cirkelbaan aan de hemel te bewegen. Zie figuur 10.5.
De zon bereikt zijn hoogste stand 's middags rond het middaguur. Rond 21 maart en
21 september komt de zon precies in het oosten op en gaat hij in het westen onder.

z

N

21 juni

1w

1

21 december

21 maarten
21 september
Figuur 10.s

De aarde draait niet alleen om haar eigen as, maar ook in een baan om de zon. Zie
figuur 10.6. De stippellijn door de aarde staat loodrecht op het draaivlak van de
aarde om de zon. De getrokken lijn is de draaias van de aarde. De hoek tussen deze
twee lijnen verandert niet. Daardoor duren de dag en de nacht op de meeste plaatsen
niet even lang. Ook zie je dat de stand van de draaias ten opzichte van het draaivlak
steeds hetzelfde is. Dat verklaart dat er vier seizoenen zijn.
21 maart

21 juni

21 december

21 september
Figuur 10.6

94

hoofdstuk l O

noordpool

In figuur 10.7 zie je de stand van de aarde
tijdens de zomerperiode in Nederland. Op de
rechterhelft van de aarde is het op dat moment
dag en op de linkerhelft nacht. Aan de groene
cirkel door Nederland zie je dat de dag dan
langer duurt dan de nacht. In de getekende
situatie is het dus zomer op het noordelijk
halfrond en winter op het zuidelijk halfrond.

Beweging van de maan
zuidpool

De maan draait in iets minder dan een maand
Figuur 10.1
om de aarde. In precies dezelfde tijd draait de
maan een keer om haar as. Daardoor is steeds
dezelfde kant van de maan naar de aarde toe
gericht. Afhankelijk van de positie van de maan weerkaatst een gedeelte van het
maanoppervlak het zonlicht in de richting van je ogen. Vergelijk je de vorm van de
maan op twee opeenvolgende dagen, dan is de maan schijnbaar van vorm
veranderd. Die vormen noem je de schijngestalten van de maan.
In figuur 10.8 geeft de blauwe ring met manen weer wat je zou zien als je op grote
afstand naar de aarde en de maan kijkt. Steeds is de helft van de maan verlicht door
de zon. Sta je op de aarde en kijk je naar de maan, dan zie je een van de
schijngestalten a tot en met h.
c
d

ee

volle
maan

eerste kwartier

.

b

nieuweea
maan

(
laatste kwartier

f

.h

g
Figuur 10.B

Bij nieuwe maan in positie a staat de maan tussen de aarde en de zon in. Dan
weerkaatst er geen zonlicht richting de aarde en zie je de maan niet of nauwelijks.
Vervolgens draait de maan tussen de zon en de aarde weg en weerkaatst een steeds
groter gedeelte van het maanoppervlak zonlicht richting de aarde.
Na ongeveer een week staat de maan in positie c. Op het nachtgedeelte van de aarde
zie je dan een halve maan. Deze schijngestalte, het eerste kwartier, herken je
doordat je er de letter 'p' van premier (Frans voor eerste) van kunt maken.
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Weer een week later staat de aarde tussen de zon en de maan in en zie je vanaf de
aarde de volle maan zoals in positie e.
Vervolgens draait de maan nog verder om de aarde en krijg je het laatste kwartier:
positie g. Nu kun je van de schijngestalte de letter 'd' van dernier (Frans voor laatste)
maken. Ten slotte is er na ruim 27 dagen weer een nieuwe maan.

zons- en maansverduistering
Tijdens de nieuwe maan staat de maan tussen de aarde en de zon in. Toch kun je
dan overdag meestal de zon zien. Ook staat de aarde ongeveer eens per maand
tijdens volle maan tussen de maan en de zon in. Ook dan kun je 's nachts meestal de
maan zien. In figuur 10.9 zie je schematisch de baan van de aarde om de zon en de
baan van de maan om de aarde. Die twee banen liggen niet in hetzelfde vlak. Een
zonsverduistering en een maansverduistering komen daarom alleen maar voor als de
maan in het vlak ligt waarin de aarde om de zon draait. Een maansverduistering
komt twee of drie keer per jaar voor.
De diameter van de maan is ongeveer vier keer zo klein als de diameter van de
aarde. De kans dat de maan het zonlicht op de aarde precies afdekt is dus veel
kleiner dan de kans dat de aarde het zonlicht op de maan afdekt. Een
zonsverduistering is daarom zeldzamer dan een maansverduistering: gemiddeld
één keer per achttien maanden.

Figuur 10.9

Geocentrisch en heliocentrisch wereldbeeld
De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Het lijkt alsof de zon om
de aarde draait. Net als de zon komt ook de maan op en gaat weer onder. Hetzelfde
geldt voor de sterren aan de hemel.
Alle hemellichamen lijken rond de aarde te draaien. Dan ligt het voor de hand om te
denken dat de aarde in het centrum staat. Tot aan het eind van de middeleeuwen
was dit geocentrisch wereldbeeld, met de aarde in het middelpunt van het heelal,
bepalend voor de sterrenkunde. Astronomen dachten dat de baan van een
hemellichaam cirkelvormig was, omdat de cirkel een 'volmaakt figuur' is.
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Rond 1600 kwamen er instrumenten waarmee nauwkeurigere waarnemingen
gedaan werden. Sommige daarvan konden niet worden verklaard met het
geocentrische wereldbeeld:
• Kepler nam waar dat de baan van Mars niet cirkelvormig, maar ellipsvormig is.
• Galilei nam waar dat Jupiter vier manen heeft.
• Galilei nam waar dat Venus ook schijngestalten heeft en dat zijn schijnbare
diameter varieert in de tijd.
Deze waarnemingen leidden tot het heliocentrisch wereldbeeld. Niet de aarde, maar
de zon is daarin het middelpunt waar de planeten omheen draaien. Alleen de maan
draait om de aarde.
Deze radicale verandering van het wereldbeeld heeft het wetenschappelijk denken
op zijn kop gezet. De aarde stond niet meer centraal, maar was slechts een van de
planeten.

Opgaven
1 a

Geef een overeenkomst en een verschil tussen het geocentrisch en het
heliocentrisch wereldbeeld.
b Geef een verschil tussen een maan en een planeet.
c Geef een overeenkomst en een verschil tussen een komeet en een vallende ster.
d Leg uit dat 'vallende ster' een misleidende naam is.

2 Vanaf de aarde zie je altijd dezelfde kant van de maan. De 'achterkant' van de maan
kun je vanaf de aarde nooit zien.
a Leg uit wat dat betekent voor de duur van een dag en van een jaar op de maan.
Stel, je woont op de maan en kijkt naar de aarde.
b Leg uit of je dan ook steeds dezelfde kant van de aarde ziet.
c Leg uit of je dan ook schijngestalten van de aarde ziet.
3 In figuur 10.10 zie je foto's van drie schijngestalten van de maan.
Staan de foto's in de volgorde eerste kw~rtier, volle maan, laatste kwartier?
Leg je antwoord uit.

Figuur 10.10
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In figuur 10.11 zie je een fotoserie van de zonsverduistering op 3 oktober 2005.

Figuur 10.11

In figuur 10.12 is de situatie van een zonsverduistering schematisch voorgesteld. De
verhoudingen van de onderlinge afstanden en diameters komen niet overeen met de
werkelijkheid.

zon

maan

aarde

Figuur 10.12

a

Teken de stralen die het gebied op aarde begrenzen waar een totale
zonsverduistering te zien is. Geef dat gebied aan met een pijltje.
Tijdens de middelste opname in figuur 10.11 was de bedekking van de zon door de
maan maximaal. Toch zie je dat er nog een ring van de zon overblijft.
De maan beweegt in een ellipsvormige baan om de aarde.
b Stond bij de middelste opname de maan te ver van de aarde af voor een totale
zonsverduistering, of niet? Leg je antwoord uit.
De baanstralen in BINAS tabel 31 zijn gemiddelden.
c Zoek in BINAS op: de straal van de maan, de baanstraal van de maan om de
aarde, de straal van de zon en de baanstraal van de aarde om de zon.
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Tijdens het maken van de foto's van figuur 10.11 is de afstand van de fotograaf tot het
middelpunt van de maan 378,0-106 m. Zijn afstand tot het middelpunt van de zon is
0,1496·10 12 m.
d Toon beide waarden aan met een berekening.
e Onderzoek of de gegevens in BINAS voor 3 oktober 2005 duiden op een totale of
op een ringvormige zonsverduistering.
nblad

5 Galilei keek in 1610 door een telescoop naar de planeet Venus. Hij nam twee dingen
waar: Venus vertoont net als de maan schijngestalten en de diameter van Venus
verandert in de tijd. Zie figuur 10.13.

Figuur 10.13

Uit deze foto's blijkt meteen dat Venus zelf geen licht uitzendt.
a Hoe zou je Venus zien als Venus zelf licht zou uitzenden?
In figuur 10.14 zie je vijf posities van Venus rond de zon.Wis een waarnemer op
aarde.

-----------------•VV

Figuur 10.14

b Kleur in figuur 10.14 het gedeelte van een bol dat niet verlicht wordt door de zon.
c Schrijf bij elke bol een van de volgende woorden: vol, bijna vol, half, bijna nieuw,
nieuw.
d Kunnen de waarnemingen van Galilei worden verklaard als de afstand van
Venus tot de zon groter is dan de afstand van de aarde tot de zon? Leg je
antwoord uit.
e Kunnen de waarnemingen van Galilei worden verklaard met het geocentrisch
wereldbeeld? Leg je antwoord uit.
Zonnestelsel en heelal
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6 In Nederland zijn er vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter.
a Verklaar de afwisseling van seizoenen in Nederland. Gebruik in je uitleg in ieder
geval de termen: draaivlak, draaias, jaar, dag, opwarmen en afkoelen.
In het hoge noorden en het diepe zuiden zijn er gebieden waar de zon soms niet
ondergaat. Dit verschijnsel heet de middernachtzon. De poolcirkels zijn de
scheidingslijnen waarbinnen de middernachtzon kan optreden.
b Teken in figuur 10.15 de twee poolcirkels.
In Nederland staat de zon nooit recht boven je hoofd. In de tropen staat de zon
minstens één dag per jaar recht boven je hoofd. De tropen worden begrensd door de
Kreeftskeerkring op het noordelijk halfrond en de Steenbokskeerkring op het
zuidelijk halfrond.
c Teken in figuur 10.15 de twee keerkringen.
d In welk deel van de tropen staat de zon twee dagen per jaar recht boven je hoofd?

Figuur 10.1s
.,. hulpblad
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7 Een maanlander staat op een plek op de maan waar de zon recht boven het
maanoppervlak staat. De instrumenten van de maanlander meten de sterkte van de
zonnestraling en vinden een intensiteit van l,4·103 W m 2 • Dit wil zeggen dat een
vierkante meter maanoppervlak in de buurt van de maanlander elke seconde l,4· 10 3 J
aan stralingsenergie ontvangt.
Bereken de totale hoeveelheid energie die de maan op dat moment per seconde
ontvangt van de zon.
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Een slijptol gebruik je om metaal te
schuren of te slijpen. De schijf
draait daarbij met hoge snelheid
rond. Elk punt op de schijf van de
slijptol voert een eenparige
cirkelbeweging uit. Wat is een
eenparige cirkelbeweging?
waarom vliegen de vonken
1n rechte

lijnen weg?

figuur 10.16

10.2 Eenparige cirkelbeweging
Omlooptijd en baansnelheid
Een kind op een draaimolen, een satelliet in een baan om de aarde, Venus in haar
baan rond de zon en de ijsblokken in de ringen rond Saturnus zijn allemaal
voorbeelden van cirkelbewegingen. De afstand van het zwaartepunt van het
voorwerp tot het middelpunt van de cirkel heet de baanstraal met symbool r. Zie
figuur 10.17.
In figuur 10.17 is de positie van een kind
op een draaimolen getekend na steeds
hetzelfde tijdsinterval. De afstand langs
de cirkel tussen twee opeenvolgende
posities is constant. Het kind beweegt
dus met een constante snelheid langs
de cirkelbaan. Zo'n beweging noem je
een eenparige cirkelbeweging.
De snelheid waarmee een voorwerp in
een cirkelbaan beweegt, noem je de
baansnelheid met symbool vbnnn· De
richting van de snelheid komt overeen
met de raaklijn aan de baan. De
richting verandert dus steeds, zoals je
ziet in figuur 10.17.

Figuur 10.17
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De tijd die nodig is om de cirkel helemaal af te leggen, noem je de omlooptijd T.
De afstand afgelegd in één omlooptijd T is gelijk aan de omtrek van de cirkel, 2nr.
Voor de baansnelheid geldt dan:
11

baan

•
•
•

•

=~= 2nr

t

T

is de baansnelheid in ms- 1•
sis de afgelegde afstand in m .
ris de baanstraal in m .
Tis de omlooptijd ins .
uh••n

Voorbeeld
Volgens BINAS tabel 31 is de baanstraal van de maan 384,4·106men de omlooptijd
27,32 d.
Bereken de baan snelheid van de maan in km s-1•
Uitwerking
ubaan

= ~r met r= 384,4·106men T= 27,32 d =27,32 x 24 x 3600 =2,3604·10
2

6

s

2n x 384,4·106
ubaan =
2,3604·106
ubaan =

1,0232·103 m s-1

Afgerond: vbaan =1,023 km s-1•
Bij een eenparige rechtlijnige beweging zijn zowel de grootte als de richting van de
snelheid constant. Bij een eenparige cirkelbeweging is de grootte van de snelheid
wel constant, maar de richting niet. De richting van de snelheid valt samen met de
raaklijn aan de cirkel en staat dus loodrecht op de baanstraal. Zie figuur 10.17 op de
vorige pagina.
Tijdens het slijpen met een slijptol vliegen de stukjes gloeiend metaal weg van de
rand van de slijpschijf. Zie figuur 10.16. De vonken bewegen in rechte lijnen die
samenvallen met de raaklijnen aan de slijptol. Ze geven dus de richting aan van de
snelheid van een deeltje dat loskomt van de rand van de slijptol.

Middelpuntzoekende kracht
Bij een eenparige cirkelbeweging is de baansnelheid van het voorwerp constant,
maar de richting van de snelheid verandert voortdurend. Een verandering van
richting is ook een snelheidsverandering. Volgens de wetten van Newton moet er
dan een resulterende kracht op het voorwerp werken om het in die cirkelbaan te
houden. Dat merk je als je een blokje aan een touw een cirkelbeweging laat maken in
een horizontaal vlak, waarbij je hand het middelpunt van de cirkel is. Je moet aan
het touw trekken om het blokje te laten ronddraaien. De spankracht in het touw is de
resulterende kracht die op het blokje werkt. Is de spankracht constant en steeds naar
hetzelfde punt gericht, dan ontstaat een eenparige cirkelbeweging. De resulterende
kracht heet dan de middelpuntzoekende kracht Fmp<
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Laat je een grotere massa met dezelfde snelheid ronddraaien, dan moet je harder
trekken om het voorwerp een eenparige cirkelbeweging te laten maken. Ook als je de
baansnelheid vergroot, moet je harder trekken. Vergroot je daarentegen de lengte
van het touw, dan is de benodigde trekkracht juist kleiner.
De middelpuntzoekende kracht bereken je met:

m·v2

Fmpz=-,-

•
•
•
•

Il

Fmpz is de middelpuntzoekende kracht in N.

1

mis de massa in kg.
vis de baansnelheid in m s-1•
ris de baanstraal in m .

Il

1

Voorbeelden
De maan beweegt in een cirkelvormige baan om de aarde. De aantrekkingskracht tussen de aarde en de maan levert de middelpuntzoekende kracht. Deze
kracht heet de gravitatiekracht. In de volgende paragraaf wordt deze kracht
besproken.
2 Een auto in een horizontale bocht legt een deel van een cirkelbaan af. Op de
banden van de auto werkt dan een zijwaarts gerichte schuifwrijvingskracht.
Figuur 10.lBa is een vooraanzicht en figuur 10.lBb een bovenaanzicht. De
schuifwrijvingskracht werkt als middelpuntzoekende kracht. Ligt er olie in de
bocht, dan is de schuifwrijvingskracht kleiner dan de benodigde
middelpuntzoekende kracht. Past de bestuurder de snelheid niet aan, dan rijdt
de auto een bocht met een te grote baanstraal en vliegt dus uit de bocht.

11

1

a

b

Figuur 10.18

Opgaven
8

De trommel van een wasmachine heeft een diameter van 60 cm en draait in 10 s
honderdveertig keer rond. Een waterdruppel bevindt zich op de wand van de trommel.
a Bereken de omlooptijd van de druppel.
b Bereken de baansnelheid van de druppel.
c Bereken de afstand die de druppel aflegt in 1,0 min.
d Welke kracht op de druppel levert de vereiste middelpuntzoekende kracht?
Het toerental van een draaiend voorwerp is het aantal omwentelingen per minuut.
e Bereken het toerental van de wasmachine.

Zonnestelsel en heelal

103

9 Op een schijfliggen twee identieke houten blokjes. Blokje l ligt op 10 cm van het
middelpunt van de schijf en blokje 2 ligt op 30 cm van het middelpunt. Als de schijf
draait, levert de schuifwrijvingskracht de middelpuntzoekende kracht. Je voert de
draaisnelheid langzaam op. Beide blokjes blijven aanvankelijk op de schijf liggen.
Op een gegeven moment glijdt blokje 1 van de schijf.
Beredeneer of blokje 2 eerder, later of tegelijkertijd van de schijf af glijdt.
10 Een satelliet beweegt op 200 km hoogte in een cirkelvormige baan om de aarde. De
omlooptijd van de satelliet is 88 min.
a Toon aan dat de straal van de cirkelbaan van de satelliet gelijk is aan 6,6·10 3 km.
b Bereken de baansnelheid van de satelliet, uitgedrukt in km s-1•
11 Kampala (K), de hoofdstad van Oeganda, ligt op de evenaar. Op vrijwel dezelfde
lengtegraad, maar op 60° noorderbreedte, ligt de Russische stad Sint-Petersburg (P).
In figuur 10.19 zie je de plaats van beide steden op de wereldbol.
a Toon aan dat de stralen van de cirkelbanen die K en P doorlopen zich verhouden
als 2: 1.
b Hoe groot is de omlooptijd van beide steden?
c Is de baansnelheid in punt P groter of kleiner dan in punt K? Leg je antwoord uit.
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Figuur 10.19
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Figuur 10.20

12 In figuur 10.20 zie je een bovenaanzicht van een kogelslingeraar die zijn kogel tegen
de klok in ronddraait. Hij laat de kogel in punt P los.
Leg uit welke van de getekende banen de kogel volgt.
13 De aarde beschrijft een (bijna) cirkelvormige baan om de zon.
a Toon met behulp van BINAS tabel 31 en/of 32 aan dat de baansnelheid van de
aarde om de zon gelijk is aan 29,79 km s-1•
b Bereken de grootte van de middelpuntzoekende kracht van de zon op de aarde.

i
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fllllpblad 14 Een stuk wasgoed in een centrifuge maakt 1200 omwentelingen per minuut. De

diameter van de trommel van de centrifuge is 50 cm. De massa van het natte
wasgoed is 7,0 kg. Het zwaartepunt hiervan ligt bij het begin van het centrifugeren
op 6 cm van de trommelwand.
2
a Laat met een eenhedenbeschouwing zien dat de eenheid van
gelijk is aan N.
b Bereken de Fmpz die in het begin op het wasgoed werkt.
De massa van het natte wasgoed neemt voortdurend af. Ook komt het zwaartepunt
van het wasgoed steeds dichter bij de trommelwand te liggen.
c Maak aannemelijk dat F mpz gedurende het centrifugeren afneemt.

m; v

15 De Duits-Amerikaanse raketgeleerde Wernher von Braun ontwierp in de jaren 50
van de vorige eeuw een wielvormig ruimtestation. Zie figuur 10.21. Doordat het
ruimtewiel om zijn as draait, ondervindt een astronaut in het wiel een 'kunstmatige
zwaartekracht'.

as.- - - - - - - -

1

j,

-~------

\
\

\ ruimtewiel
\
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Figuur 10.21

Figuur 10.22

De kracht die de vloer van het wiel uitoefent op de astronaut is de
middelpuntzoekende kracht die ervoor zorgt dat de astronaut met het ruimtestation
ronddraait. Zie figuur 10.22. Wanneer de vloer een kracht uitoefent van bijvoorbeeld
200 N, lijkt het alsof de astronaut door een 'zwaartekracht' van 200 N tegen de vloer
wordt geduwd. De straal van het ruimtewiel is 40 m en het ruimtewiel draait in 22 s
om zijn as.
a Toon aan dat de middelpuntzoekende kracht die de vloer uitoefent op een
astronaut van 80 kg gelijk is aan 2,6·102 N.
b Bereken hoeveel keer kleiner de 'kunstmatige zwaartekracht' op de astronaut is
in vergelijking met de zwaartekracht op de astronaut op aarde.
Je wilt de 'kunstmatige zwaartekracht' op de astronaut gelijk maken aan de aardse
zwaartekracht.
c Bereken in hoeveel seconden het ruimtewiel dan om zijn as moet draaien.
i:::J oefenenA
met 10.I t/m 10 2
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De maan beweegt rond de aarde
in een (bijna) cirkelvormige baan.
De gravitatiekracht zorgt voor de
middelpuntzoekende kracht.
Welke grootheden bepalen de
grootte van de gravitatiekracht?

Figuur 10.23

10.3 Gravitatiekracht
Gravitatiewet van Newton
In 1687 publiceerde Newton zijn gravitatiewet. Deze wet beschrijft de wisselwerking
tussen de massa's van twee voorwerpen. De kracht tussen twee voorwerpen heet de
gravitatiekracht met symbool F8 • Newton stelde dat de kracht tussen de aarde en de zon
dezelfde soort kracht is als de zwaartekracht die de aarde uitoefent op een voorwerp.
In figuur 10.24 is de gravitatiekracht tussen twee bolvormige voorwerpen
aangegeven. De zwaartepunten vallen dan samen met de middelpunten.
Voor de gravitatiekracht geldt:
• De richting van de kracht valt
samen met de lijn door de twee
zwaartepunten.
• De grootte van de kracht is recht
evenredig met beide massa's.
• De grootte van de kracht is
Figuur 10.24
omgekeerd kwadratisch evenredig
met de afstand tussen de zwaartepunten.
De gravitatiewet luidt in formulevorm:
F=G·m·M
s
r2

•

•
•
•
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Gis de gravitatieconstante in N m 2 kg- 2 •
m is de massa in kg.
Mis de massa in kg.
ris de afstand tussen de zwaartepunten in m.
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Pas in 1798 is experimenteel de waarde van Gbepaald: G = 6,67·10-11 Nm2kg-2. Deze
waarde staat in BINAS tabel 7.
De gravitatieconstante heeft dus een zeer kleine waarde. Daardoor is ook de
gravitatiekracht klein, tenzij een van de massa's een zeer grote waarde heeft in
vergelijking met de afstand. Dat is het geval bij de gravitatiekracht van
hemellichamen. Gegevens hierover vind je in BINAS tabel 31.
Voorbeeld
Bol A heeft een massa van 3,0 kg en bol Been massa van 5,0 kg. De zwaartepunten
van deze bollen bevinden zich op 30 cm van elkaar.
a Bereken de gravitatiekracht die de bollen op elkaar uitoefenen.
De kracht die de aarde uitoefent op de bollen kun je berekenen met de formule voor
de zwaartekracht, maar ook met de formule voor de gravitatiekracht.
Voor bol A geldt P,w =m · g =3,0 x 9,81 =29 N.
b Toon aan dat voor de gravitatiekracht tussen de aarde en bol A ook geldt: Pg = 29 N.
Uitwerking
a

met G= 6,67·10-11 Nm 2kg-2

Pg = G · m r2· M

m =3,0 kg en M =5,0 kg
r =30 cm= 30.10-2m
p = 6 57.10-11 x 3,0 x 5,0
g ,
(30·10-2)2

Pg= l,11·10-8 N
Afgerond: l,1·10-8 N.
2
b Pg = G·m·M
metG = 667·10-11 Nm 2 kur2
t>
m =3,0 kg en M =5,972·1024kg
I

r = 6,371·10 6 m
p = 6 57.10-11 x 3,0 x 5,972.1024
B

(6,37J.10 6 ) 2

1

P8 = 29,4N

Afgerond: P8 =29 N.

Valversnelling
De kracht die de aarde op een voorwerp uitoefent, kun je beschrijven met P,w =m · g.
Op het aardoppervlak heeft g de waarde 9,81 m s-2. Deze waarde wordt kleiner
naarmate het voorwerp zich verder van de aarde af bevindt.
De kracht waarmee de aarde een voorwerp aantrekt, kun je ook berekenen met de
formule voor de gravitatiekracht. Er geldt dus:

Pzw =P8
m. g= G. m·M•arde
M

r2

•g =G·~
r2
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De valversnelling g hangt dus alleen af van de massa van de aarde en de afstand tot
het middelpunt van de aarde. Een vergelijkbare formule geldt voor de valversnelling
van andere planeten.
Als je op de aarde staat, dan is de afstand r tussen jou en het middelpunt van de
aarde gelijk aan de straal van de aarde. Bevind je je op een bepaalde hoogte boven
de aarde, dan moet je met deze hoogte rekening houden.
Voorbeeld
In 2012 sprong Felix Baumgartner op 39 km hoogte uit een luchtballon.
Bereken de valversnelling op deze hoogte.
Uitwerking

g= G ·
Mmde

r=

m

aarde

r2

met G = 6 57.10- 11 Nm 2 kg-2
'

= 5,972·10 24 kg

rnnrde

(zie BINAS tabel 31)

+h

r = 6,371-10 6 + 39·103 m
= 6 57.10 -11 x
g

'

5,972·1024
(6371·10 3 + 39·10 3) 2

g = 9,694 m s-2

Afgerond: g = 9,69 m s· 2.

De beweging van planeten
Elke planeet in ons zonnestelsel draait met een vaste omlooptijd om de zon. De
planeten beschrijven ellipsvormige banen die bijna cirkelvormig zijn. Daarom mag
je planeetbanen beschouwen als cirkels met als middelpunt het midden van de zon.
Op een planeet werkt dus een resulterende kracht die de middelpuntzoekende
kracht levert, en die middelpuntzoekende kracht is gelijk aan de gravitatiekracht.
Met dit gegeven en de formule voor de baansnelheid leid je twee verbanden af.
1 De baansnelheid van een planeet om de zon hangt alleen af van de massa van de
zon en de afstand tussen de middelpunten van de planeet en de zon.
Afleiding
Fmpz =Fg
2
m·v=G·

r

vz =G.
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M

m·Mzon

;•n

r2

2

De omlooptijd Tvan een planeet om de zon hangt alleen af van de afstand tot de
zon en niet van de massa van de planeet. Ook geldt: de omlooptijd is groter
naarmate de afstand tot de zon groter is. Dat zie je ook in BINAS tabel 31.
Afleiding
Je gebruikt de formule voor de baansnelheid: v = 2 ~r en past dit toe in de formule
die je bij 1 hebt afgeleid.

2rrrJ 2 _ G . Mzon
( T r
2
2
M
4
....1!.......:.-G~
T2 r
2 3
T2 = 4rr · r
G·Mzon
Uit de formule bij afleiding 2 volgt ook dat je de massa van de zon kunt bepalen als je
beschikt over de omlooptijd van een planeet en de afstand van die planeet tot de
zon. Dezelfde formule gebruik je als een voorwerp rond de aarde beweegt. Je moet
dan alleen de massa van de zon vervangen door de massa van de aarde.
Voorbeeld
Het International Space Station (ISS) draait per dag 15,7 rondjes om de aarde.
a Toon aan dat de omlooptijd van het ISS 5,50·10 3sis.
b Bereken op welke hoogte het ISS boven de evenaar beweegt, uitgedrukt in km.
Uitwerking
a 15,7 rondjes per dag betekent 15,7 rondjes in 24 uur.
T ;:: 24 ~5~~00 - 5,50·103 s

b

r2=

4rr2 . r3
G

0

Maarde

T= 5,50-10 3s

G = 6,67384·10-11 Nm 2kg-2 (BINAS tabel 7A)
(BINAS tabel 31)
Manrde = 5,972•lQ24 kg
2
3
4rr 110 r
32
C5•50·l0 ) = 6,67384·10- x 5,972·10 24
r=6,737·10 6 m
Voor de hoogte boven de evenaar geldt: h = r 6
Raarde = 6,378·10 m (BINAS tabel 31)
6
h = 6,737·10 - 6,378·10 6 = 0,359·10 6 m.
Afgerond: h = 359 km.

Raarde"
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.......
Geostationaire en polaire satellieten
N
N
De meeste satellieten voor
~arde
weersvoorspelling of observatie
draaien in polaire banen om de aarde.
Een baan is polair als deze over de
z
z
noordpool en de zuidpool gaat.
a
b
Zie figuur 10.25a.
Doordat de aarde draait om de as door
Figuur 10.2s
de noordpool en de zuidpool, draait de
aarde binnen een polaire satellietbaan. Een polaire satelliet kan daardoor elke plek
op het aardoppervlak bestuderen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek
van het aardoppervlak, het klimaat, de polen of de oceanen.
De hoogte van een polaire satelliet ligt tussen 300 en 1000 km boven het
aardoppervlak. De orde van grootte van de omlooptijd is dan 10 2 minuten.

Satellieten voor communicatie bewegen vrijwel altijd in geostationaire banen. Zie
figuur 10.25b. Geostationair wil zeggen dat de satelliet boven de evenaar hangt en
met de aarde meedraait met een omlooptijd van 24 uur. Het gevolg is dat de satelliet
stilstaat ten opzichte van het aardoppervlak. De satelliet bevindt zich altijd op
dezelfde plaats en hoogte boven de evenaar. De hoogte van een geostationaire
satelliet is ongeveer 3,6·104 km boven het aardoppervlak.

Opgaven
16 Voor de valversnelling op aarde geldt:
M
g= G. aarde
r:arde

a Toon aan dat de eenheid van G gelijk is aan N m 2 kg- 2 •
De berekende waarde vang is de waarde op de evenaar. Bij de polen is de aarde
afgeplat.
b Leg uit of de waarde vang groter of kleiner wordt, als je dichter bij de polen komt.
17 In 1798 slaagde de Brit Henry Cavendish erin de wisselwerking tussen de massa's
van twee loden bollen te meten. Bol A had een diameter van 5,0 cm en bol B had een
diameter van 30,0 cm.
a Toon aan dat de massa's van rie bollen 0,74 kg en 160 kg waren.
b Bereken de gravitatiekracht tussen de bollen als de afstand tussen hun
middelpunten 45,0 cm is .
.,. hulpblad

llO

18 1\vee satellieten met een even grote massa doorlopen een cirkelvormige baan om de
aarde. Hun baanstralen verhouden zich als 4 : 1.
a Bereken de verhouding van de gravitatiekrachten die de satellieten van de aarde
ondervinden.
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b

Leid met behulp van formules in BINAS af dat voor de baansnelheid geldt:
11

c
d
~ ~ulpblad

=~ G · ~narde

Bereken de verhouding van de baansnelheden van de twee satellieten.
Bereken de verhouding van de omlooptijden van de twee satellieten.

19 Bij de eenparige cirkelbeweging van de aarde rond de zon is de gravitatiekracht de

middelpuntzoekende kracht.
a Leid met behulp van formules in BINAS af dat voor de beweging van satellieten
rond de aarde geldt:
r3
y2

=

G. M••rd•
41l2

Deze formule staat bekend als de derde wet van Kepler.
3

b Toon aan dat ~gelijk is aan 1,010·1013 m 3 s-2 •
c Bereken de hoogte waarop een geostationaire satelliet rond de aarde beweegt.
20 Een planetoloog wil de valversnelling aan het oppervlak van Mars bepalen. Hij moet
dan eerst te weten komen hoe groot de massa en de straal van Mars zijn. Om de
massa van Mars te vinden, gebruikt hij de derde wet van Kepler:

r3
y2

=

G • MMars
41l2

De planetoloog bestudeert met een telescoop de beweging van Deimos, de grootste
maan van Mars. Het lukt hem om zowel de baanstraal als de omlooptijd van Deimos
te bepalen. Zijn uitkomsten komen overeen met de waarden die in BINAS tabel 31
zijn vermeld.
a Toon aan dat uit die uitkomsten volgt dat Mars een massa van 6,47·1023 kg heeft.
Om de straal van Mars te vinden, bepaalt hij de hoek waaronder hij Mars ziet door
de telescoop. Dit doet hij als de zon, de aarde en Mars op één lijn staan, met de aarde
tussen de zon en Mars in. Zie figuur 10.26. De hoek blijkt 4,95·10-3 graden te zijn.
b Toon aan dat de straal van Mars 3,39·106 mis.
c Bereken de valversnelling aan het oppervlak van Mars.

+-------------------------

---------- -a------Mars

Figuur 10.26
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21 Een zonsynchrone satelliet is een observatiesatelliet in een polaire baan om de
aarde die elke dag op hetzelfde tijdstip over hetzelfde deel van de aarde vliegt. Op
die manier kan bijvoorbeeld elke dag om 12:33 uur een opname van de Wadden
worden gemaakt. De satelliet Sentinel-SP is zo'n zonsynchrone satelliet. In 24 uur
maakt de satelliet veertien rondjes om de aarde.
a Bereken de hoogte boven het aardoppervlak van de baan van deze satelliet.
De satelliet heeft om 12:33 uur een opname gemaakt van de Wadden.
b Bevindt de satelliet zich precies een rondje later boven Rusland of boven de
Atlantisch oceaan? Leg je antwoord uit.
" tekenblad

22 In 1969 is de komeet Churyumov-Gerasimenko ontdekt. Deze komeet beweegt in
een ellipsvormige baan om de zon. Figuur 10.27 is een bovenaanzicht van de baan.
De pijl geeft de bewegingsrichting van de komeet om de zon aan. De zon oefent een
gravitatiekracht uit op de komeet.
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Figuur 10.27

a Voer de volgende drie opdrachten uit:
• Teken in figuur 10.27 de gravitatiekracht op de komeet als een pijl met een
lengte van 5 cm in de juiste richting.
• Ontbind deze kracht in een component langs de baan en een component
loodrecht op de baan.
• Leg uit of de grootte van de snelheid van de komeet op dit punt in de baan
verandert.
Om Churyumov-Gerasimenko van dichtbij te kunnen onderzoeken, is de
ruimtesonde Rosetta gelanceerd. Na een reis van tien jaar en 6,5 miljard km is
Rosetta aangekomen bij de komeet.
b Bereken de gemiddelde snelheid van Rosetta in km s-1•
Rosetta draait in een cirkelvormige baan om de komeet. De baan heeft een straal
van 20·10 3 m. De komeet heeft een massa van l,0·1013 kg.
c Bereken de baansnelheid van Rosetta.
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iad 23 Op 20 augustus 1977 lanceerde de NASA vanaf Cape Canaveral in Florida een raket

waarmee de ruimtesonde Voyager-2 in een baan langs de buitenplaneten werd
gebracht. Het doel van deze missie was om deze planeten van dichtbij te bestuderen.
In figuur 10.28 is met een stippellijn de baan aangegeven die de Voyager-2 inmiddels
heeft afgelegd. De Voyager-2 werd door elke planeet die hij passeerde zodanig van
richting veranderd dat hij koers zette naar de volgende planeet. Op 9 juli 1979
passeerde Voyager-2 de planeet Jupiter op een afstand van 5,7·105 km. De massa van
de Voyager-2 is 722 kg.
a Bereken de gravitatiekracht van Jupiter op de Voyager-2 op die afstand.
b Laat met een berekening zien dat de gravitatiekracht van de zon op de Voyager-2
op 9 juli 1979 te verwaarlozen is in vergelijking met de gravitatiekracht van
Jupiter op de Voyager-2.

Neptunus
24aug'B9

Uranus
24jan'86
Saturnus
25 aug '81

Figuur 10.28

In figuur 10.29 is de baan van de Voyager-2
om Jupiter schematisch getekend. Op de
baan zijn drie punten A, B en C aangegeven.
c Geef in figuur 10.29 de richting van de
gravitatiekracht van Jupiter op de
Voyager-2 in de punten A, B en C aan met
een pijltje.
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Figuur 10.29
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De reis van de Voyager-2 was alleen mogelijk doordat de buitenplaneten ten tijde van
de lancering op een geschikte plaats stonden. In figuur 10.28 is de positie van Uranus
bij de lancering op 20 augustus 1977 al gegeven. Alle planeten draaien om de zon
tegen de richting van de klok in.
d Bereken waar Neptunus stond in augustus 1977 (twaalf jaar eerder dan in de
figuur) en geef die positie aan in figuur 10.28. Gebruik tabel 31 van BINAS.
In figuur 10.30 is de snelheid van de Voyager-2 getekend als functie van de afstand
tot de zon. Met 'de snelheid van de Voyager-2' wordt in deze opgave de snelheid
bedoeld waarmee de Voyager-2 zich van de zon verwijdert.
e Leg uit waarom de snelheid van de Voyager-2 tussen de aarde en Jupiter eerst
afneemt.
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De Voyager-2 koerst momenteel in de richting van de ster Sirius A. Veronderstel dat
de Voyager-2 met constante snelheid beweegt en veronderstel dat Sirius A stilstaat.
f Geef een beredeneerde schatting van de tijd in jaren die de Voyager-2 erover doet
om deze ster te bereiken. Gebruik tabel 328 van BINAS en figuur 10.30.
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Telescopen op het aardoppervlak
houden voortdurend het heelal in
de gaten . Datzelfde doen kostbare
ruimtetelescopen in een baan om

-

-

de aarde. Wat is het voordeel van
ruimtetelescopen?

Figuur 10.31

10.4 Kijken naar het heelal
Sterrenstelsels
Als je in een heldere nacht de sterrenhemel bekijkt, zie je een paar duizend sterren.
Door een eenvoudige telescoop zijn dat er enkele miljoenen. De sterren zijn niet
willekeurig over de ruimte verdeeld, maar vormen sterrenstelsels. Een sterrenstelsel
bestaat uit sterren die om een gemeenschappelijk zwaartepunt draaien. Figuur 10.32
laat de Andromedanevel zien, die bestaat uit meer dan vijfhonderd miljard sterren.

Figuur 10.32
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Ook ons zonnestelsel maakt deel uit van een sterrenstelsel, de Melkweg. In een
heldere nacht is dit stelsel zichtbaar als een band aan de hemel.
Zie figuur 10.33.
Ook sterrenstelsels zijn niet regelmatig over het heelal verspreid. Ze komen voor in
groepen of clusters. De Melkweg en de Andromedanevel vormen samen met
ongeveer zestig andere sterrenstelsels de lokale groep. Zie BINAS tabel 32E.

Figuur 10.33

Afstanden in het heelal
De SI-eenheid van afstand is meter. De afstanden in het heelal zijn zo groot dat dit
niet altijd een handige eenheid is. Sterrenkundigen gebruiken daarom een andere
eenheid: het lichtjaar. Een lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar aflegt:
9,461·1015 m. Zie BINAS tabel 5. De dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, staat op
een afstand van 4,2 lichtjaar van de aarde.
Als je de eerste zonnestralen van de opkomende zon waarneemt, dan is die straling
acht minuten eerder door de zon uitgezonden. Het zonlicht doet er namelijk acht
minuten over om de afstand tot de aarde te overbruggen.
Sommige sterren staan zo ver weg dat hun licht informatie geeft over hun toestand
van miljoenen jaren geleden. Daardoor kun je als het ware terugkijken in de tijd en
zo meer te weten komen over het ontstaan van sterren en sterrenstelsels.
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Uitdijend heelal
Sterrenstelsels hebben geen vaste plaats in het heelal. Je zou verwachten dat
sterrenstelsels onder invloed van gravitatiekrachten naar elkaar toe bewegen, maar
uit metingen blijkt dat afstanden tot sterren juist steeds groter worden, onafhankelijk
van de richting waarin je kijkt. Alle stelsels bewegen steeds verder uit elkaar. Dit
noem je een uitdijend heelal.
In gedachten kun je dit proces ook omkeren. Er moet dan een tijdstip zijn geweest
waarop het heelal heel klein was. Dat tijdstip staat bekend als de oerknal of de big
bang. Berekeningen wijzen erop dat de oerknal ongeveer veertien miljard jaar
geleden heeft plaatsgevonden.

verschuivingswet van Wien
Kijk je nauwkeurig naar sterren, dan zie je dat sommige sterren er roodachtig of
blauwachtig uitzien. Zie figuur 10.34.

Figuur 10.34
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De straling die een ster uitzendt, kun je weergeven in een stralingsspectrum. Hierin
is de intensiteit van het licht uitgezet tegen de golflengte. In figuur 10.35 zie je het
stralingsspectrum van de zon. Daaruit blijkt dat het licht met de grootste intensiteit
hoort bij een golflengte van ongeveer 500 nm.
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Figuur 10.35

De temperatuur van het oppervlak van de ster bepaalt de golflengte waarbij er een
piek in het stralingsspectrum optreedt. Zie BINAS tabel 22. Voor relatieve koude
sterren, met een temperatuur lager dan 4000 K, wordt de grootste hoeveelheid licht
uitgezonden bij golflengten boven 700 nm. De ster ziet er dan roodachtig uit. Hetere
sterren, met een temperatuur van 6500 K, zien er blauwachtig uit.
De golflengte van het stralingsmaximum is omgekeerd evenredig met de absolute
temperatuur. Dit verband staat bekend als de wet van Wien:
k
À.max =

•
•
•

T

À.m•• is de golflengte bij het stralingsmaximum in m .
kw is de constante van Wien in m K.
Tis de absolute temperatuur in K.

De constante van Wien staat in BINAS tabel 7A: kw = 2,8977721·10 -3 mK.
Met behulp van deze wet bereken je de temperatuur van het oppervlak van een ster.
Voorbeeld
In figuur 10.35 zie je het stralingsspectrum van de zon.
Bereken met behulp van deze figuur de temperatuur van het oppervlak van de zon.
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Uitwerking
k
Àmax = .;. met Àmnx = 5,0·102 nm = 5,0.10-7 men kW= 2,8977721·10-3 m K
5,00·10-7 = 2,8977;21.10-

3

T=5,79·10 3 K
Afgerond: T= 5,8·103 K.

Elektromagnetisch spectrum
Een ster zendt behalve zichtbaar licht ook straling uit die wij niet kunnen zien.
Zichtbaar licht is slechts een klein gebied van het elektromagnetisch spectrum. In
BINAS tabel 19B is het spectrum uitgesplitst in zes gebieden met steeds kleinere
golflengten:
• radiogolven
• infrarood
• zichtbaar licht
• ultraviolet
• röntgenstraling
• gammastraling
Je kunt de straling van een ster in elk van die zes gebieden bestuderen. Elk gebied
levert daarbij specifieke informatie over de ster op.
Net als voor andere golven geldt voor de golfsnelheid van elektromagnetische golven
v =f · À. Voor straling in het elektromagnetisch spectrum is de golfsnelheid gelijk aan
de lichtsnelheid. Volgens Eip.stein is dit de grootst mogelijke snelheid in het heelal.
Grotere snelheden zijn nog nooit waargenomen.
Elektromagnetische straling bestaat uit energiepakketjes, fotonen genoemd. De
energie van de fotonen is omgekeerd evenredig met de golflengte van de straling. De
fotonen van radiogolven hebben dus de laagste energie en die van gammastraling
hebben de hoogste energie. Dat zie je ook in BINAS tabel 19B.
Voor de energie van een foton geldt:

•
•

Er is de energie van een foton in J.
h is de constante van Planck in J s.

• fis de frequentie in Hz.
De constante van Planck staat in BINAS tabel 7A: h = 6,62607· 10-34 J s.
De energie van één foton is erg klein. Daarom is het vaak handig om in plaats van
joule een andere eenheid te gebruiken: de elektronvolt. Hierbij geldt: 1,000 eV =
l,602·10-19 J. Deze eenheid vind je in BINAS tabel 5.
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Voorbeeld
Een supernova is een verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert.
Bij de explosie komt een enorme hoeveelheid energie vrij, onder andere in de vorm
van gammastraling. Een waarnemingssatelliet detecteert soms gamma fotonen met
een frequentie van 2,9·1030•
Bereken de energie in eV van de waargenomen fotonen.
Uitwerking
E1 = h ·f met h = 6,62607·10-34 Js-1enf= 2,9·10 30 Hz
Er= 6,62607·10-34 x 2,9·10 30 = l,92·10-3 J
-3 Jl,92·10-3 - 1199 1016 v
19210
, .
- l,602·10-19 , .
e
16
Afgerond: Er=l,2·10 eV.

Telescopen op aarde en in de ruimte
Met een optische telescoop bestudeer je het zichtbare licht dat een hemellichaam
weerkaatst of uitzendt. Een eenvoudige optische telescoop toont de zon, de planeten
en de manen als schijven met weinig detail. Met een sterkere telescoop neem je meer
details waar. Sterren staan echter zo ver weg dat je ze zelfs met de sterkste telescoop
als lichtpuntjes zonder detail blijft zien.
Je kunt het heelal vanaf de aarde bestuderen, maar dat heeft een paar nadelen:
• Het strooilicht van huizen en straatlantaarns is vele malen sterker dan het licht
van de sterren.
• De atmosfeer rond de aarde absorbeert en verstrooit een deel van het licht vanuit
de ruimte.
De grootste telescopen staan daarom op hoge, droge en afgelegen plaatsen ver van
de bewoonde wereld. Om de invloed van de atmosfeer te vermijden, moet je een
telescoop in de ruimte brengen. Inmiddels zijn er zo'n veertig ruimtetelescopen
gelanceerd. De bekendste ruimtetelescoop is Hubble.
De atmosfeer houdt veel zichtbare
straling tegen, maar radiogolven
worden grotendeels doorgelaten.
Radiotelescopen staan daarom
meestal op aarde, zoals in Drenthe
bij Westerbork. Zie figuur 10.36.
Een radiotelescoop ziet eruit als
een metalen keuken zeef in de
vorm van een parabool.

Figuur 10.36
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Opgaven
24 Figuur 10.37 is een opname van de sterrenhemel, waarbij de lens van de camera een
tijdje open heeft gestaan. De poolster (Polaris) is het midden van de cirkelboogjes
die de andere sterren hebben gemaakt.

Figuur 10.37

a Verklaar het draaien van de sterren aan de hemel.
b Is deze waarneming in strijd met het geocentrisch wereldbeeld? Licht je
antwoord toe.
De afstand tot de poolster is 410·1016 m.
c Bereken hoeveel jaar het licht van de poolster nodig heeft om de aarde te
bereiken.
d Hoe groot is dus de afstand van de aarde tot de poolster in lichtjaar?
25 De ster Proxima Centauri staat het dichtst bij de aarde.
a Toon met behulp van BINAS tabel 32B aan dat Proxima Centauri op een afstand
van 4,2 lichtjaar staat.
Een andere eenheid in de sterrenkunde is de astronomische eenheid, met symbool AE.
1 AE komt overeen met de (gemiddelde) afstand van de aarde tot de zon.
b Druk de afstand tot Proxima Centauri uit in AE.
In het geocentrisch wereldbeeld draaien alle sterren om de aarde.
c Toon aan dat de baansnelheid van Proxima Centauri dan 2,9·1012 ms-1 zou zijn.
d Welke conclusie kun je nu trekken?
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26 In het begin van de vorige eeuw ontdekte men dat alle sterrenstelsels van ons af
bewegen, ongeacht in welke richting je kijkt. De snelheid waarmee dat gebeurt,
neemt toe als de afstand tot het sterrenstelsel groter wordt. Deze relatie staat bekend
als de wet van Hubble:
v=H0 · d
• vis de verwijderingssnelheid.
• H 0 is de Hubbleconstante.
• dis de afstand tot de aarde.
a Toon aan dat de eenheid van de Hubbleconstante s-1 is.
In figuur 10.38 zie je een aantal experimentele waarnemingen uit 1929. De getrokken
lijn geeft het verband tussen de meetpunten weer. De afstand is uitgedrukt in Mpc,
waarbij 1Mpc=3,26·106 lichtjaar.
b Toon aan dat uit figuur 10.38 een Hubbleconstante van l,5·10-17 s-1 volgt.
Metingen uit 2001 resulteren in een waarde van H 0 = 2,3.10-18 s-1• De Hubbletijd ttt is
de tijd die verlopen is sinds de oerknal. Dit zou dus de leeftijd van het heelal zijn.
Ergeldtttt=

A.
0

c Bereken de Hubbletijd. Geef je antwoord in miljard jaar.
Alle sterren bewegen van je af, waarbij de richting waarin je kijkt niet uitmaakt. In
elke richting verwijderen de sterren zich van jou. Evert-Jan zegt: 'Dit is een
bevestiging van het geocentrisch wereldbeeld'.
d Wat is je commentaar op de uitspraak van Evert-Jan?
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27 Zonnevlekken zijn donkere vlekken op het oppervlak van de zon. Zie figuur 10.39.
Zonnevlekken hebben een effectieve temperatuur die 1250 •c lager ligt dan de
temperatuur van hun directe omgeving.
a Bereken de effectieve temperatuur van een zonnevlek uitgedrukt in kelvin.
Gebruik hierbij BINAS tabel 32.
b Leg uit of het licht van de zonnevlek blauwer of roder is dan het licht van de
directe omgeving.

l
Figuur 10.39

Figuur 10.40

Het aantal zonnevlekken is een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer er te
zien zijn, hoe actiever de zon. Figuur 10.40 geeft aan hoe het aantal zonnevlekken
vanaf het jaar 1900 varieerde.
c Voorspel met behulp van figuur 10.40 of in 2020 veel of weinig zonnevlekken te
zien zijn.
In figuur 10.41 zie je dat op 8 januari 2005 een kleine zonnevlek verscheen aan de
linkerkant op de evenaar van de zon. De zonnevlek is met een pijltje aangegeven. Op
14 januari was de vlek halverwege en op 19 januari verdween de zonnevlek weer uit
beeld.
d Bepaal de (baan)snelheid van deze zonnevlek. Geef je antwoord in twee
significante cijfers.

2005/01/08

14:24

2005/01/14

01:36

2005/01/19

14:24

Figuur 10.41
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28 De James Webb-ruimtetelescoop wordt gelanceerd in 2021 en gaat de Hubbleruimtetelescoop vervangen. De telescoop is geschikt voor waarnemingen met
golflengtes van 0,60 tot 28 µm. In BIN AS tabel 19B worden zes golflengtegebieden
genoemd.
a In welk golflengtegebied onderzoekt de James Webb-ruimtetelescoop het heelal?
b Bereken de energie van de meest energierijke fotonen die deze telescoop kan
waarnemen. Druk die energie uit in eV.
De ruimtetelescoop heeft een zonneschild dat bedekt is met een laagje goud.
Hierdoor worden de instrumenten beschermd tegen de straling van de zon. Zie
figuur 10.42. Dat zonneschild warmt op en zendt daardoor zelf elektromagnetische
straling uit. Die straling heeft een piek bij een golflengte van 8,09 µm.
c Bereken de temperatuur in graden Celsius van het zonneschild.

Figuur 10.42

29 Wetenschappers hebben een glassoort ontwikkeld waarmee je licht kunt filteren. In
figuur 10.43 zie je de doorlaatcurve van dit glas. Daaruit lees je bijvoorbeeld af dat
licht met een golflengte van 500 nm niet wordt doorgelaten en dat licht met een
golflengte van 950 nm voor 60% wordt doorgelaten.
Het glas wordt gebruikt om een ruimte met meetinstrumenten koel te houden. Die
ruimte blijft koel als het glas:
• het meeste zichtbare licht tegenhoudt;
• de warmtestraling (infrarode straling) die de meetinstrumenten zelf produceren
voor dan meer dan 40% doorlaat.
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a Ga met behulp van figuur 10.43 na of deze glassoort aan de twee eisen voldoet.
De communicatie tussen de ruimte met de instrumenten en de wetenschappers
gebeurt met behulp van een laser die licht uitzendt in het elektromagnetisch
spectrum van zichtbaar licht.
b Bepaal de frequentie van het laserlicht dat het best voldoet.
Kijk je door een stuk van dit speciale glas, dan zie je een gekleurd stuk glas.
c Leg uit welke kleur je dan ziet.
E oefenenB
c.ltn met hoofdstuk 10
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10.s Afsluiting
samenvatting
In ons zonnestelsel bewegen acht planeten om de zon: Mercurius, Venus, Aarde,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Vrijwel alle planeten hebben een of
meer manen. Behalve planeten en manen bewegen veel rotsblokken in de ruimte.
Komt een rotsblok te dicht in de buurt van de zon, dan kan een komeet ontstaan.
Komt een rotsblok in de atmosfeer van de aarde, dan kan het als meteoriet op de
aarde terechtkomen.
De aarde draait niet alleen om de zon, maar ook om haar eigen as. Deze as staat niet
loodrecht op het draaivlak om de zon, maar onder een hoek. Daardoor duren dag en
nacht niet even lang en ontstaan er seizoenen.
De zon is een ster die licht uitzendt. Planeten en manen zenden geen licht uit. Je ziet
ze alleen als ze licht van de zon weerkaatsen richting je ogen.
Als de maan tussen de aarde en de zon staat, kan er een zonsverduistering optreden.
Een maansverduistering kan zich voordoen als de aarde tussen de maan en de zon
staat.
Ons zonnestelsel en miljarden andere zonnestelsels vormen samen een
sterrenstelsel met de naam Melkweg. De Melkweg en vele andere sterrenstelsels
vormen samen een sterrencluster.
Afstanden in het heelal druk je meestal uit in lichtjaar. Een lichtjaar is de afstand die
het licht in één jaar aflegt.
Sterren bewegen zich steeds verder van elkaar af. Er is dus sprake van een uitdijend
heelal. Aan de hand hiervan is berekend dat de oerknal ongeveer veertien miljard
jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Tot ongeveer 1600 dacht men dat de zon, de maan en de planeten om de aarde
draaien. Dit idee heet het geocentrisch wereldbeeld.
Later ontstond het heliocentrisch wereldbeeld waarin de aarde en de planeten om de
zon draaien en alleen de maan om de aarde.
De beweging van de aarde om de zon is een vrijwel eenparige cirkelbeweging. Dit is
een beweging waarbij een voorwerp met constante snelheid een cirkelbaan volgt.
Om de aarde in die baan om de zon te houden, is een resulterende kracht nodig die
de middelpuntzoekende kracht heet. Bij planeetbewegingen wordt die
middelpuntzoekende kracht geleverd door de gravitatiekracht. Dat is de
aantrekkende kracht tussen twee massa's.
Sterren zenden niet alleen licht uit dat je kunt zien, maar ook andere vormen van
straling. Die straling kun je meten met telescopen, waardoor je informatie krijgt over
die sterren. Zo bereken je met de golflengte waarbij de straling maximaal is, de
temperatuur van het oppervlak van een ster.
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De meeste telescopen staan op aarde, een klein aantal bevindt zich in satellieten.
Een geostationaire satelliet beweegt in een cirkelbaan rond de aarde met een
omlooptijd van een dag. Dat zijn satellieten voor communicatie en plaatsbepaling.
Satellieten in polaire banen worden onder andere gebruikt voor weersvoorspellingen
en observatie.

Gegevens die betrekking hebben op dit hoofdstuk
De formules die in dit hoofdstuk zijn besproken, staan hieronder bij elkaar.
= ~= 2nr

baansnelheid

v

middelpuntzoekende kracht

m · v2
Fmpz = - , -

gravitatiekracht

F=G
· m ·M
g

baan

t

T

,2

wetvanWien
derde wet van Kepler

G·Mo.a rde
4n 2

De derde wet van Kepler is geen examenstof, maar staat er voor de volledigheid bij.
Deze formules staan in BINAS tabellen 35 A2, 35 A5 en 35 El.
In BINAS staan de gegevens die horen bij dit hoofdstuk in verschillende tabellen:
• tabel 5: de lengte van een lichtjaar uitgedrukt in meter;
• tabel 7A: de gravitatieconstante en de constante van Wien;
• tabel 19A en B: gegevens over het elektromagnetisch spectrum;
• tabel 31 en 32: gegevens over hemellichamen.

Opgaven
30 Astronauten hebben reflectoren op de maan geplaatst om de afstand tussen de aarde
en de maan nauwkeurig te meten. Vanaf de aarde worden hele korte laserpulsen op
die reflectoren gericht. Een deel van het laserlicht wordt door de reflectoren op de
maan teruggekaatst en door een telescoop op de aarde weer opgevangen.
In figuur 10.44 is de energie van de laserpulsen uitgezet als functie van de tijd. Het
piekvermogen van de laser is het (constante) vermogen van de laser tijdens het
uitzenden van een laserpuls. Een laserpuls duurt 9,0.10-11 s.
a Bepaal het piekvermogen van de laser.
Tijdens een meting staat de laser een paar seconden aan.
b Bepaal het gemiddelde vermogen van de laser.
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Figuur 10.44

Piloten van overvliegende vliegtuigen kunnen de laserstraal zien.
c Welke golflengte zou het laserlicht kunnen hebben?
A s,3.10-6 m
B s,3.10-1 m
C 5,3·10-8 m
D 5,3·10-9 m
Door te meten hoelang een laserpuls onderweg is geweest, bepaal je nauwkeurig de
afstand van de aarde tot de maan. Uit een meting blijkt dat er 2,5 s verstrijkt tussen
het uitzenden en ontvangen van een laserpuls.
d Bereken de afstand tussen de laser en de reflector.
De tijdsduur die een laserpuls onderweg is kan heel nauwkeurig worden gemeten.
De meting heeft een onnauwkeurigheid van slechts 10 ps (picoseconde).
e Schat aan de hand van een berekening hoe groot dan de onnauwkeurigheid in de
afstand van de aarde tot de maan is.
A enkele millimeters
B enkele centimeters
c enkele decimeters
D enkele meters
E enkele kilometers
F honderden kilometers
Uit metingen blijkt dat de maan zich langzaam van de aarde verwijdert.
f Leg uit of de gravitatiekracht die de aarde uitoefent op de maan vroeger kleiner
dan, groter dan of even groot was als nu.
Voor de beweging van de maan om de aarde geldt de derde wet van Kepler:
3

~ = constant

• ris de gemiddelde baanstraal in m.
• Tis de omlooptijd in s.
g Leg uit of de omlooptijd van de maan om de aarde vroeger kleiner dan, groter
dan of even groot was als nu.
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Op 3 februari 2009 meldde het European Space Agency (ESA) de ontdekking van de
exoplaneet Corot-exo-7b. Een exoplaneet is een planeet die niet om de zon draait,
maar om een (andere) ster. Een exoplaneet is dus een planeet in een ander
zonnestelsel. In tabel 10.l staat een aantal gegevens van deze planeet en zijn 'zon'.
Naam ster

Corot-exo-7

Naam planeet

Corot-exo-7b

afstand

140pc

ontdekt in

2009

type

KOV

massa

5à lOMmde

schijnbare magnitude

11,7

straal planeet

l,8R00 ,de

leeftijd

l,1·10 9 jaar

straal planeetbaan

2,54·10 9 m

temperatuur van oppervlak

5300K

omlooptijd

0,83 dagen

Tabel 10.1

De afstand tussen ons en de ster is uitgedrukt in parsec (pc). Behalve de parsec
wordt ook de eenheid lichtjaar gebruikt om afstanden in het heelal aan te geven.
a Reken met behulp van BINAS de afstand tot Corot-exo-7 om in lichtjaar.
Corot-exo-7b is de kleinste exoplaneet die tot nu toe is waargenomen. Zijn straal is
maar l,8x zo groot als die van de aarde. Over de massa van de planeet bestaat nog
veel onzekerheid. Zie tabel 10.1. Veronderstel dat de exoplaneet 'aardachtig' is, dat
wil zeggen dat de dichtheid van de planeet (ongeveer) gelijk is aan die van de aarde.
b Bereken in dat geval de massa van de planeet, uitgedrukt in de massa van de
aarde. Voor het volume van een bol met straal r geldt V = ~ 11 r 3 •
Corot-exo-7b is ontdekt met behulp van de zogenoemde transitmethode. Telkens als
de planeet in zijn baan voor de ster langskomt, dekt hij een klein deel van de ster af.
Zie figuur 10.45. Daardoor verandert de lichtsterkte van de ster periodiek. Zie
figuur 10.46.

ster

------ ---------- <>--- ----- ---+

Figuur 10.45

Zonnestelsel en heelal

129

î
140

180

160

220

200

240

tijd in uren -

Figuur 10.46

Een 'jaar' duurt op deze planeet erg kort.
c Bepaal met behulp van figuur 10.46 hoelang een 'jaar' op deze planeet duurt. Ga
na of je antwoord overeenkomt met de waarde die in tabel 10.1 is gegeven.
Uit tabel 10.1 volgt dat de baansnelheid van de exoplaneet 2,2·102 km s-1 is.
d Toon dit aan.
In figuur 10.47 is een deel van figuur 10.46 uitvergroot. De getrokken lijn is de
trendlijn door de meetpunten.

î

160

181

182

183

184

185

186

187

tijd(uurl-

Figuur 10.47

e

Bepaal met behulp van figuur 10.47 de diameter van de ster in één significant
cijfer. Neem daarbij aan dat de diameter van de planeet te verwaarlozen is ten
opzichte van de diameter van de ster.
In de tabel staat de temperatuur van het oppervlak van de ster waar de planeet
omheen draait.
f Is de kleur van deze ster roder of blauwer dan die van de zon? Licht je antwoord toe.

-El Zelftoet;
Test over hoofdstuk 10
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Een verloskundige maakt tijdens de
zwangerschap een echo om de

---- -----

ontwikkeling van de baby te volgen .
Dit is niet schadelijk voor het kind.
Hoe werkt echografie?

Figuur 11.1

11.1

Echografie en MRI

Medische beeldvorming
€1 Start
Maak de startvragen

Als een huisarts een patiënt onderzoekt, kan hij alleen de buitenkant bekijken. Dit
komt doordat zichtbaar licht niet in het lichaam doordringt. Er bestaan soorten straling
die wel in het lichaam doordringen, zoals röntgenstraling. Met behulp van deze
soorten straling worden afbeeldingen van inwendige organen en processen gemaakt.
Zichtbaar licht en röntgenstraling zijn voorbeelden van elektromagnetische golven.
Echografie maakt gebruik van geluidsgolven. Geluidsgolven dringen wel door in het
lichaam, maar behoren niet tot de elektromagnetische golven.
In figuur 11.2 zie je een aantal elektromagnetische golven met toepassing. Bij
microgolven is een MRI-apparaat afgebeeld, bij röntgenstraling zie je een
röntgenfoto. Dit zijn voorbeelden van medische beeldvorming.
In BINAS tabel 19B vind je een uitgebreider overzicht. Daarin staan ook de
foton-energieën van de soorten straling. Fotonen van radiostraling hebben weinig
energie, de fotonen van ultraviolette, röntgen- en gammastraling hebben veel
energie. Van ultraviolette straling weet je dat deze je huid laat verkleuren, en dat je
er niet te lang in mag zitten. Röntgen- en gammastraling zijn nog gevaarlijker: dit
zijn vormen van Ioniserende straling. Hun fotonen hebben genoeg energie om
elektronen uit atomen weg te slaan, waardoor deeltjes met andere eigenschappen
ontstaan, en dat kan gevaarlijk zijn.
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Figuur 11.2

Echografie
Bij ongeboren baby's moet je voorzichtig zijn met straling. Daarom maakt een
verloskundige gebruik van echografie om een beeld van de foetus te maken. De
gebruikte geluidsgolven hebben frequenties tussen 1 MHz en 10 MHz. Dit geluid kun
je niet horen, omdat je gehoorzintuigen deze hoge frequenties niet kunnen
waarnemen. Het is dus ultrasoon geluid.
Bij echografie zendt een transducer korte geluidspulsen uit. Het lichaam van de
foetus reflecteert een deel van elke puls en de transducer vangt de weerkaatste puls
weer op. De transducer zendt pas een nieuwe puls uit nadat de vorige teruggekaatste
puls in zijn geheel is ontvangen. Hoe groter de afstand van de foetus tot de
transducer, des te langer doet het geluid erover om terug te keren naar de transducer.
Met deze gegevens berekent een computer het beeld van de foetus. Zie figuur 11.3.

Figuur 11.3

Tijdens een echografisch onderzoek is de frequentie van de geluidsgolf constant. De
snelheid van het geluid hangt af van het soort weefsel waar het geluid doorheen gaat.
In BINAS tabel ISA zie je dat de geluidssnelheid in weefsels veel groter is dan in
lucht. De golflengte van geluid is in weefsels dus veel groter dan in lucht.
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Als een geluidsgolf van het ene medium naar het andere overgaat, reflecteert een
deel van de golf. Is het verschil in geluidssnelheid groot, dan is er veel reflectie. De
geluidssnelheid is in bot veel groter dan in andere weefsels. Geluidsgolven dringen
daardoor nauwelijks door in bot.
Ook bij een overgang naar lucht treedt veel reflectie op. Daarom wordt bij echografie
een gel gebruikt om te voorkomen dat tussen lichaam en transducer luchtbellen
ontstaan die het geluid reflecteren en het echobeeld verstoren.
Echografie is een eenvoudige en goedkope techniek, die voor zover bekend
onschadelijk is. De techniek wordt gebruikt bij onderzoek aan zachte weefsels en het
hart. Omdat de geluidsgolven niet voorbij botten en met lucht gevulde
lichaamsholtes komen, is de techniek niet voor elk onderzoek geschikt. Ook is het
beeld niet heel scherp, waardoor het soms lastig te interpreteren is.

MRI
Bij het maken van een MRI -scan ligt de patiënt in een soort tunnel. Zie figuur ll.4.
Het scanapparaat brengt de verdeling van de waterstofatomen in het lichaam in
beeld. Waterstofatomen zitten onder andere in water. Deze techniek maakt gebruik
van het feit dat waterstofkernen kleine magneetjes zijn. Daar merk je normaal
gesproken niets van, omdat deze magneetjes allemaal door elkaar liggen. In een
MRI-apparaat wordt de richting van de magneetjes veranderd, waardoor je kunt
bepalen waar zich waterstofatomen bevinden.
spoel
Een MRI-scan wordt gemaakt in vier
geeft microgolven
stappen:
• Een zeer grote elektromagneet zorgt
voor een sterk magnetisch veld in de
tunnel. De magnetische waterstofkernen die zich in dit veld bevinden,
gaan zich richten. Ze kunnen daarbij in
de richting van het veld staan, of juist
in tegengestelde richting. De meeste
kernen gaan in de richting van het veld
staan. Dat komt doordat er meer energie
nodig is om de kernen in de
tegengestelde richting te zetten.
• Om een MRI-scan te maken, moeten de
magneetjes in de tegengestelde
richting worden gezet. Bij een constant
elektromagneet
magnetisch veld kost dat overal
evenveel energie, zonder onderscheid
Figuur 11.4
tussen verschillende delen van het
lichaam. Daarom zorgen elektromagneten ervoor dat de grootte van het
magnetisch veld niet overal in de tunnel gelijk is. Hoe groter het magnetisch veld,
hoe meer energie het kost om de richting van de magneetjes om te keren.
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Een spoel zendt korte tijd microgolven uit met een frequentie in de orde van
grootte van 100 MHz. Als een foton van deze straling precies genoeg energie heeft,
kan het de richting van de magneetjes omkeren. Hoeveel energie daarvoor nodig
is, hangt af van de sterkte van het magnetisch veld, en die is overal verschillend.
Alleen in delen van het lichaam waar het magnetisch veld precies de juiste
sterkte heeft, nemen waterstofkernen fotonen op, waardoor hun richting omkeert.
Deze waterstofkernen zenden de fotonen korte tijd later weer uit, waarbij hun
richting weer omkeert. Dan kan de kern opnieuw een foton opnemen, enzovoort.
Dit noem je het resoneren van waterstofkernen. De uitgezonden fotonen worden
gedetecteerd. Hiermee wordt het MRI-beeld opgebouwd.

Opgaven
1 MRI en echografie maken beide gebruik van golven.
a Noem twee verschillen tussen deze golven.
Bij echografie ligt de frequentie van de golf tijdens een onderzoek vast.
b Leg uit dat bij MRI met meer dan één frequentie wordt gewerkt.
MRI en echografie worden gebruikt voor verschillende onderzoeken. Voor
onderzoek aan de botten is MRI geschikter dan echografie.
c Leg dit uit.
2 Voor het maken van een echo wordt de buik van de moeder ingesmeerd met een gel.
Die gel zorgt ervoor dat de geluidspulsen (bijna) zonder reflectie overgaan van de
transducer naar de huid op de buik.
a Leg uit waarom zonder zo'n gel heel veel reflectie optreedt.
b Noem nog een voordeel van het gebruik van een gel tijdens het onderzoek.
c Leg uit of de golflengte van het geluid een vaste waarde heeft tijdens een echografie.
Echografie is geschikt voor onderzoeken aan organen in de buikholte, maar niet
voor een onderzoek aan de longen.
d Leg uit waarom niet.
3

Bij het maken van een echo wordt de transducer tegen de buikwand van de moeder
geplaatst. De afstand tussen de buikwand en het ongeboren kind is 12 cm. De
ultrasone golven worden in pulsen uitgezonden. De duur van een puls is llO µs.
Neem aan dat de gemiddelde geluidssnelheid in het weefsel tussen de buikwand en
de ongeboren baby gelijk is aan die in water van 40 •c.
a Leg uit waarom dit een redelijke aanname is.
b Toon aan dat na 1,6· I0-4 s de transducer het weerkaatste geluid ontvangt.
De foetus hoort de geluidsgolven niet, maar merkt wel de frequentie waarmee de
geluidspulsen worden uitgezonden.
c Toon dit aan.
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4 Een fysiotherapeut wil met een echo de aderen in een spier waarnemen. De diameter
van zo'n ader is ongeveer 1,0 mm. Is de diameter kleiner dan de golflengte, dan is de
reflectie van de geluidsgolf onduidelijk.
a Bereken de frequentie waarbij een geluidsgolf nog net wordt weerkaatst door een
ader met een diameter van 1,0 mm. Noteer je antwoord in twee significante cijfers.
b Leg uit of de fysiotherapeut een hogere of een lagere frequentie moet gebruiken
om er zeker van te zijn dat de aderen zichtbaar zijn op de echo.
5

Bij een MRI-onderzoek worden elektromagnetische golven uitgezonden met een
frequentie van 53,5 MHz.
a Bereken de golflengte.
Figuur 11.5 is het beeld van een MRI-scan van het hoofd.
b Leg uit waardoor de schedel donker is.

Figuur 11.s
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Elektromagnetische straling kan gevaarlijk zijn als de energie van de fotonen groot
genoeg is om atomen te ioniseren. De ionisatie-energie verschilt per atoom, maar is
op zijn minst enkele elektronvolts.
De ultraviolette straling van de zon bestaat uit uv-A, uv-B, en uv-C. De grootste
golflengte heeft uv-A, de kleinste heeft uv-C. Door te lang in de zon zitten kunnen
moleculen in de huid beschadigd raken.
a Leg uit welk soort uv-straling het gevaarlijkst is.
Bij MRI wordt straling met een frequentie van ongeveer 50 MHz gebruikt.
b Leg met behulp van een berekening uit of de energie van fotonen in MRI-straling
groot genoeg is om atomen te ioniseren.
Bij een medisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van technetium. Het technetium
zendt fotonen uit met een energie van 141 keV.
c Bereken de frequentie van de straling.
d Zoek in tabel 19B op wat voor soort straling dit is.
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Röntgenstraling is schadelijk.
-rijdens een onderzoek draagt de
radiologisch laborant een
schildklierbeschermer en een
loodschort. Op welke manier
beschermt zo'n schort tegen

-

röntgenstraling?

Figuur 11.6

11.2 Röntgenfoto en CT-scan
Röntgenfoto
In figuur 11.7 wordt een röntgenfoto van het bovenlichaam gemaakt. Een
röntgenbron zendt gedurende een korte periode röntgenstraling uit die op het
lichaam valt. Een detector aan de andere kant van het lichaam registreert hoeveel
straling het lichaam heeft gepasseerd. Waar veel röntgenstraling is doorgelaten, is de
foto donker. Zie figuur 11.8.
De longen vallen erg op. Dat komt doordat ze de straling grotendeels doorlaten. Je
ziet de ribben vaag, omdat die een deel van de straling tegenhouden. De ruggengraat
houdt de straling bijna volledig tegen, en is daarom wit op de foto.

Figuur 11.7

Figuur 11.8
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Halveringsdikte
Tijdens een meting valt een hoeveelheid straling op een oppervlak. De hoeveelheid
straling op een oppervlakte van 1 m 2 heet de intensiteit met symbool/. Hoeveel
röntgenstraling een materiaal tegenhoudt, hangt af van de dikte van het materiaal.
In figuur 11.9 zie je hoe de intensiteit van de doorgelaten straling afhangt van de
dikte van een plaat lood. De beginintensiteit noem je 100%. De grafiek die de
intensiteit van doorgelaten straling weergeeft als functie van de dikte van het
materiaal, noem je een doorlatingskromme.
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Figuur 11.9

Je ziet dat bij een dikte van 0,1 mm de helft van de straling is tegengehouden: 50%.
Je zegt dat de halveringsdikte van lood in dit geval gelijk is aan 0,1 mm. Is de dikte
0,2 mm, dan wordt de helft van de helft doorgelaten: 25%.
De intensiteit van de straling die wordt doorgelaten bereken je met:
d
(l)n metn =d1

l =I0 · -2

2

•

lis de intensiteit die wordt doorgelaten in wm-2•

•

10 is de intensiteit die op het materiaal valt in W m-2 •

•
•

d1is de halveringsdikte in m .

dis de dikte van het materiaal tussen de bron en de ontvanger in m .
2

Opmerking
De verhouding

f tussen de doorgelaten straling en de opvallende straling kun je
0

uitdrukken als een percentage, zoals in figuur 11.9.
De halveringsdikte hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van de energie
van de straling. Dit geldt niet alleen voor röntgenstraling, maar voor alle soorten
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elektromagnetische straling. In BINAS tabel 28F staat een overzicht van de
halveringsdikte van enkele stoffen bij verschillende energie van het foton.
Het contrast op röntgenfoto's wordt veroorzaakt door de verschillende
halveringsdikten van weefsels. Bot houdt röntgenstraling beter tegen dan
spierweefsel. Dat betekent dat bot een kleinere halveringsdikte heeft dan
spierweefsel.
Voorbeeld
Van een arm wordt een röntgenfoto gemaakt. De arm is 9,0 cm dik.
De halveringsdikte van het spierweefsel is 3,0 cm. Bot heeft voor deze straling een
halveringsdikte van 1,0 cm.
a Maak een schatting van de fotonenergie van de gebruikte straling. Gebruik
BINAS tabel 28F.
Op een stuk arm vallen 1,00·105 fotonen.
b Bereken hoeveel fotonen de arm passeren als de arm uitsluitend bestaat uit
9,0 cm spierweefsel.
c Bereken hoeveel fotonen de arm passeren als er midden in de arm een bot van
3,0 cm dik zit.
Uitwerking
a Volgens BINAS 28F is voor bot bij een halveringsdikte van 1,08 cm de energie van
de fotonen gelijk aan 0,05 MeV. De halveringsdikte neemt toe als de fotonenergie
toeneemt. De fotonenergie is dus iets kleiner dan 0,05 MeV.
b De doorgelaten straling bereken je met:
l=lo.

ar

d metd=9,0cmend =3,0cm
n=-d
1
1

2

2

9,0 3 0
n= 3,0 = '
De opvallende straling / 0 bestaat uit 1,00·105 fotonen.
I = 1,00· 10 5 •

(!y= 1,25· 10

4

Er worden l,3·10 4 fotonen doorgelaten.
Afgerond: l,3·10 4 fotonen.
c De straling gaat eerst door 3,0 cm spierweefsel, dan door 3,0 cm bot en
vervolgens weer door 3,0 cm spierweefsel. Beide lagen spierweefsel zijn precies
een halveringsdikte dik, en laten dus elk 50% door van het aantal fotonen dat op
die laag valt.
3,0 cm bot komt overeen met drie halveringsdiktes.
Het bot laat dus

(!Y van de fotonen door.

De drie lagen weefsel op een rij laten dan 1,00·10 5 •
= 3,125·10 3 fotonen door.
Afgerond: 3,1-103 fotonen.

3

(!). (!) . (!)
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Bij het maken van een röntgenfoto is een radiologisch laborant aanwezig. Hij moet
zichzelf beschermen tegen weerkaatste röntgenstraling ofwel strooistraling. Tijdens
het maken van een röntgenfoto gaat hij achter loodglas staan. Loodglas is net als
gewoon glas transparant voor zichtbaar licht, maar heeft voor röntgenstraling een
kleinere halveringsdikte. Daardoor houdt het röntgenstraling veel beter tegen dan
gewoon glas. Als de radiologisch laborant niet achter loodglas kan staan, moet hij
een loodschort en een schildklierbeschermer dragen.

Doorlichting en CT-scan
Je kunt met röntgenstraling een filmpje maken van bewegende lichaamsdelen. Dit
heet doorlichting. Deze techniek kun je gebruiken om een beeld te krijgen van de
werking van maag, darmen en bloedvaten. Omdat deze organen zelf niet goed
zichtbaar zijn op een röntgenfoto, krijgt de patiënt een contrastmiddel toegediend.
Hierin zitten stoffen die röntgenstraling beter tegenhouden.
Tijdens sommige operaties wordt op deze manier een beeld gemaakt van het
operatiegebied. De chirurg weet dan beter hoe hij te werk moet gaan. Doordat er
meerdere röntgenopnamen worden gemaakt, is de hoeveelheid straling die de
patiënt bij doorlichting ontvangt groter dan bij een enkele röntgenfoto.
Een röntgenfoto maakt een tweedimensionaal beeld: de longen, ribben en
ruggengraat zijn over elkaar afgebeeld. Een driedimensionaal beeld is mogelijk met
behulp van een CT-scan. De afkorting CT betekent Computed Tomography oftewel
'berekende doorsnede'.
In figuur 11.10 zie je een CT-scanner. De röntgenbron draait om de patiënt heen om
opnamen onder verschillende hoeken te maken. Een computer berekent met die
opnamen hoe het driedimensionale beeld van de patiënt eruitziet. Zie figuur 11.10
linksboven. Voor één CT-scan zijn veel röntgenopnamen nodig. Daardoor ontvangt
een patiënt ook bij deze techniek veel meer straling dan bij een enkelvoudige
röntgenopname.

Figuur 11.10
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Opgaven
7 Bij de productie van ijzeren platen meet een werknemer de dikte van een plaat met
behulp van gammastraling. Deze straling heeft een energie van 1,0 MeV. De plaat
houdt 87,5% van de gammastraling tegen.
Bereken de dikte van die plaat.
8

Een laborant moet een bron die gammastraling uitzendt, veilig opbergen. De
straling die de bron afgeeft, heeft een energie van 2,0 MeV. Hij kan kiezen uit drie
verschillende verpakkingen. Zie tabel ll.l.
Leg met behulp van BINAS tabel 28F uit welke verpakking het veiligst is.

Verpakking

Materiaal

Wanddikte

1

ijzer

3,0cm

2

aluminium

6,0cm

3

beton

6,0cm

Tabel 11.1

9 In figuur 11.ll zie je röntgenfoto's van een knie. De halveringsdikte van zacht
weefsel, zoals spieren, vet en beenmerg, is gelijk aan de halveringsdikte van water.
In figuur 11.12 zie je een dwarsdoorsnede van een bovenbeen.
a Is de intensiteit van de röntgenstraling op plaats A groter of kleiner dan op
plaats B? Licht je antwoord toe.
b Leg uit hoe uit figuur 11.ll blijkt dat er beenmerg in het bot zit.

A' B'
1
1

beenmerg

1
1

t t röntgenstraling

A B
Figuur 11.11

Figuur 11.12
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10 In figuur 11.13 zie je een röntgenfoto van de
romp van een patiënt. De darmen vallen
extra op als gevolg van het contrastmiddel
bariumpap, dat bij de patiënt is ingebracht
voordat de foto werd gemaakt.
Leg uit of bariumpap een grote of een kleine
halveringsdikte heeft.

Figuur 11.13

11 Victor, Max en Tom doen een experiment waarbij ze röntgenstraling afschermen
met behulp van een plaatje aluminium. Een plaatje aluminium van 1,0 cm houdt
ongeveer 30% van de opvallende röntgenstraling tegen. Ze hebben ook nog een
plaatje aluminium van 2,0 cm. Max voorspelt dat dit niet dik genoeg is om de helft
van de straling tegen te houden. Victor denkt dat 2,0 cm juist veel meer dan de helft
van de straling tegenhoudt. Tom denkt dat 2,0 cm ongeveer de halveringsdikte is
voor dit soort straling.
Beredeneer wie er gelijk heeft.
12 Een aluminium cilinder met gesloten uiteinden is van binnen hol. Zowel de hoogte
als de diameter van de cilinder is 7,0 cm. Zie figuur ll.14a. De dikte van het
aluminium is 7,0 mm. Niels maakt twee röntgenfoto's van deze cilinder. De fotonen
van de straling hebben een energie van 50 keV.
Voor de eerste foto laat Niels de röntgenstraling vallen op het cirkelvormige
bovenvlak van de cilinder. De foto is opgebouwd uit drie delen met een verschillende
kleur. De grenzen tussen de delen zijn scherp zichtbaar. Zie figuur 11.14b.
a Voer de volgende opdrachten uit:
• Zoek de halveringsdikte op voor aluminium voor röntgenstraling van 50 keV.
• Bereken voor elk deel hoeveel procent van de opvallende straling is
doorgelaten door de cilinder.
• Geef de kleur van elk deel aan. Kies uit wit, grijs en zwart.
Daarna maakt Niels een röntgenfoto vanaf de zijkant van de cilinder. Op deze foto is
de grens tussen de buitenkant en de holte binnenin niet scherp.
b Leg uit hoe dat komt.

a

b

c

Figuur 11.14
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op deze foto zie je de schildklier
van een patiënt. Voor deze foto
moest de patiënt radioactief jodium
innemen. Wat is radioactiviteit?

Figuur 11.1s

11.3 Kernstraling
Stralingsbronnen
Röntgenstraling wordt opgewekt met een röntgenbuis. Dat apparaat zet elektrische
energie om in röntgenstraling. Een röntgenbuis is een voorbeeld van een
kunstmatige stralingsbron.
Bepaalde atoomsoorten, zoals uranium en radium, zenden van nature straling uit.
In de aardkorst komen stoffen met deze atoomsoorten voor. Deze stoffen noem je
radioactieve stoffen. Het zijn voorbeelden van natuurlijke stralingsbronnen.
In het heelal vind je vele natuurlijke stralingsbronnen, die ook richting de aarde
stralen. Straling afkomstig uit de ruimte noem je kosmische straling.
Door deze bronnen is er overal op aarde straling aanwezig. De altijd aanwezige
staling noem je achtergrondstraling.

Atoom bouw
Een atoom is opgebouwd uit een kern en daaromheen een elektronenwolk met
negatief geladen elektronen. De kern is opgebouwd uit twee soorten deeltjes:
protonen en neutronen. In BINAS tabel 7B zie je dat de massa van een proton en een
neutron ongeveer gelijk is, en dat de massa van een elektron veel kleiner is.
Protonen hebben een positieve lading en neutronen zijn neutraal. De lading van een
proton is positief en de waarde is gelijk aan die van een elektron: l,602· 10-19 C. Een
atoom is elektrisch neutraal. Een atoom heeft dus evenveel elektronen in de
elektronenwolk als protonen in de kern.
Een deeltje waarvan de totale lading ongelijk aan nul is noem je een ion. Bij een ion
is het aantal elektronen niet gelijk aan het aantal protonen.
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Het aantal protonen in de kern van een atoom is het atoomnummer met symbool Z.
Het atoomnummer geeft de atoomsoort. Iedere atoomsoort heeft een eigen symbool.
Je kunt deze vinden in BINAS tabel 40 en 99. Omdat een atoom elektrisch neutraal is,
geeft het atoomnummer ook het aantal elektronen in de elektronenwolk aan.
De som van het aantal protonen en neutronen in de kern noem je het massagetal met
symbool A. Geef je het aantal neutronen in de kern weer met symbool N, dan geldt:
A = N+Z
•

A is het aantal kerndeeltjes.

•

Nis het aantal neutronen.

•

Z is het aantal protonen.

Met het atoomnummer en het massagetal ligt de samenstelling van de kern vast.
Omdat neutronen niet bijdragen aan de lading, geeft het atoomnummer Z ook de
lading van de kern. Protonen en neutronen zijn ongeveer even zwaar, dus het
massagetal bepaalt bij benadering de massa van de kern.
Een kern kun je schematisch weergeven met:

•
•

A is de som van het aantal protonen en neutronen.
Z is het atoomnummer, dus het aantal protonen.

•

X is het symbool van het atoomsoort.

Een koolstofatoom met zes protonen en acht neutronen geef je dus weer met 1; C.
De 6 is eigenlijk overbodig, omdat het atoomnummer van koolstof altijd 6 is.
In plaats van•: C kun je dus ook 14 C of C-14 ofkoolstof-14 schrijven.
Figuur 11.16 is een schematische tekening van een atoom koolstof-12 en een atoom
koolstof-14. Beide atomen bevatten zes protonen en zes elektronen. De atomen
verschillen echter in het aantal neutronen: het koolstof-12 atoom bevat zes
neutronen, en het koolstof-14 atoom bevat acht neutronen. Het atoomnummer is dus
bij beide atomen gelijk, maar het massagetal is verschillend. Atomen met hetzelfde
atoomnummer maar een verschillend massagetal noem je isotopen. Isotopen hebben
een verschillend aantal neutronen, maar de chemische eigenschappen zijn gelijk.

0

a

Figuur 11.16
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neutron
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o elektron

Kernstraling
De kernen van sommige isotopen zijn instabiel en zenden spontaan straling uit. Je
noemt deze isotopen radioactief. Radioactief betekent dat er straling wordt
uitgezonden. Omdat de straling afkomstig is uit de atoomkern, spreek je van
kernstraling. Door het uitzenden van kernstraling veranderen de energie, de lading
en/of de massa van de atoomkern. Dit noem je radioactief verval.

!

-,

l:I

~

Er zijn drie soorten kernstraling, die worden aangegeven met een Griekse letter:
alfa-, bèta- en gammastraling.
• ex-straling bestaat uit geladen deeltjes opgebouwd uit twee protonen en twee
neutronen. Zo'n deeltje is dus de kern van de isotoop He-4. Je noteert een
alfadeeltje met ~He of~a.
• P-straling bestaat ook uit deeltjes, namelijk snel bewegende elektronen. Je kunt
P-straling ook weergeven met een atoomnummer en een massagetal. Je noteert
dan -~e of -~p. Het massagetal is 0 omdat de massa van een elektron zeer klein is
in vergelijking met de massa van een proton of een neutron. Hier staat de -1 niet
voor het atoomnummer, maar voor de lading van het elektron.
• y-straling bestaat uit fotonen. Deze straling heeft geen lading en geen massa,
want een foton is alleen maar een pakketje energie. Je geeft y-straling daarom
weer met ~'Y·

<OS

10

~

In BINAS tabel 25 staat in de laatste kolom welke soorten straling ontstaan tijdens
het verval van verschillende isotopen. Je ziet dat koolstof-12 stabiel is doordat er in
de laatste kolom een streepje staat. Koolstof-14 is instabiel: bij het verval komt een
elektron vrij. Bij het verval van B-12 ontstaat zowel P-straling als y-straling. De
getallen in de laatste kolom geven aan hoe groot de kinetische energie van het
deeltje is, uitgedrukt in MeV.

18

Opmerking

In de laatste kolom staan ook andere soorten verval. Die behoren niet tot de stof van
het CE van de havo.

Vervalvergelijking
Verval van kernen geef je weer met een schema waarin de instabiele kern links van
de pijl staat en de vervalproducten rechts. Bij het P-verval van koolstof-14 ontstaan
een stikstof-14 atoom en een elektron. Zie figuur 11.17. Kijkje naar de samenstelling
van de kern, dan verandert bij P-verval een neutron in een proton en een elektron.
Het elektron gaat als P-straling de kern uit.

Figuur 11.17
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Polonium-209 is een instabiele isotoop van polonium. Deze isotoop vertoont
alfaverval. Zie figuur 11.18. Kijk je naar de samenstelling van de kern, dan vormen twee
protonen en twee neutronen een heliumkern. Dit deeltje gaat als a-straling de kern uit.

~-~+
~~
Figuur 11.18

Verval kun je ook weergeven met een vervalvergelijking. De deeltjes geef je dan
schematisch weer met een massagetal en een atoomnummer.
De vervalvergelijkingen van de figuren 11.17 en 11.18 zijn:
•:c ~ ·~N + -~e
2
:Po ~ ~~Pb +~He
2

Vergelijk in beide vervalvergelijkingen de getallen met elkaar dan zie je dat het
volgende geldt:
• De som van de massagetallen rechts van de pijl is gelijk aan het massagetal links
van de pijl.
• De som van de atoomnummers rechts van de pijl is gelijk aan het atoomnummer
links van de pijl.
Moet je zelf een vervalvergelijking opstellen, dan maak je gebruik van deze twee
regels. Het symbool van de atoomsoort die tijdens verval ontstaat, leid je af met
behulp van het atoomnummer.
Voorbeeld
Als de isotoop boor-12 vervalt, komen een ~-deeltje en y-foton vrij.
Geef de vervalvergelijking.
Uitwerking
Het y-foton zet je ook in de vervalvergelijking. De vergelijking van de vervalreactie
van B-12 is:
·~B ~ ·~c + - ~e + ~Y

Dracht en doordringend vermogen
Kernstraling heeft, net als röntgen- en ultraviolette straling, voldoende energie om
atomen te ioniseren. Het is dus ioniserende straling. Ook kan kernstraling in stoffen
doordringen, maar niet elke soort straling doet dat even goed.
Alfastraling dringt maar enkele centimeters in de lucht door, terwijl bètastraling
enkele meters haalt. Je zegt dat bètastraling een groter doordringend vermogen
heeft. De afstand die de deeltjes afleggen in een bepaalde stof, noem je de dracht.
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Voor gammastraling geldt, net als voor röntgenstraling, dat de fotonen willekeurig
ver kunnen komen. Maar hoe dikker de laag tussen bron en ontvanger, hoe minder
fotonen erdoorheen komen. Ook bij gammastraling is dus sprake van een
halveringsdikte.
In figuur 11.19 zie je voor alfa·, bèta- en gammastraling de dracht schematisch
weergegeven.
instabiele kern

~-deeltje

a-deeltje

papier

y-straling

aluminium

beton

Figuur 11 .19

Als straling in een stof doordringt, worden er atomen geïoniseerd. Voor alfa- en
bètadeeltjes geldt dat ze bij elke ionisatie energie verliezen. Alfadeeltjes ioniseren
door hun grotere massa en energie efficiënter dan bètadeeltjes. Je zegt dat het
ioniserend vermogen van alfastraling groter is dan dat van bètastraling. Maar door
dat grote ioniserende vermogen zijn alfadeeltjes ook sneller hun energie kwijt, en dat
maakt hun doordringend vermogen een stuk kleiner.
Gammastraling en röntgenstraling hebben allebei een groot doordringend
vermogen maar een klein ioniserend vermogen.

Scintigrafie en tracers
Bij sommige vervalreacties komt gammastraling vrij. Als je een patiënt een
radioactieve stof toedient, kun je de vrijkomende gammastraling buiten het lichaam
detecteren en gebruiken om dat deel van het lichaam in beeld te brengen. Dit heet
nucleaire diagnostiek.
Bij scintigrafie krijgt een patiënt een radioactieve stof toegediend die zich ophoopt in
het lichaamsdeel dat de radioloog wil onderzoeken. Met een gammacamera wordt
een foto van de straling gemaakt. Zo'n foto noem je een scintigram.
Schildklieronderzoek met radioactief jodium is een voorbeeld daarvan.
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In figuur 11.20 zie je een scintigram van de voor- en achterkant van een patiënt. Aan de
hand van zo'n scintigram beoordeelt een radioloog of er plaatsen met botkanker zijn.

Figuur 11.20

Met radioactieve preparaten kun je ook onderzoeken hoe delen van het lichaam
werken. De werking van de nieren kun je onderzoeken door een radioactief preparaat
in te brengen bij een patiënt. Vervolgens volg je hoe snel dit preparaat wordt
uitgescheiden. Het radioactieve preparaat in zo'n onderzoek noem je een tracer.

Opgaven
13 Een atoomkern bestaat uit 30 protonen en 36 neutronen.
a Geef de notatie van de kern met daarin het atoomnummer en het massagetal.
b Hoeveel isotopen van deze atoomsoort zenden geen straling uit?
c Hoeveel isotopen zenden elektromagnetische straling uit?
d Hoeveel isotopen van deze atoomsoort zenden y-straling uit?
14 Geef met behulp van BINAS tabel 25 aan of de volgende isotopen stabiel of instabiel
zijn. Als een isotoop instabiel is, geef dan de vergelijking van de vervalreactie.
a Lithium-6
b Nikkel-63
c Zuurstof-19
d Plutonium-244
e Lood-206
f Lood-212
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15 In de bergen is de achtergrondstraling meestal sterker dan in laaggelegen gebieden
zoals Nederland.
Noem hiervoor twee redenen.
16 Uranium-238 vervalt in een aantal stappen tot lood-206. Deze combinatie van
stappen noem je een vervalreeks. Tijdens het verval van uranium-238 naar lood-206
worden er zowel a-deeltjes als P-deeltjes uitgezonden.
a Hoe groot is het verschil in massagetal tussen U-238 en Pb-206?
b Wordt de afname van het massagetal veroorzaakt door het uitzenden van
a-deeltjes of van P-deeltjes? Licht je antwoord toe.
Bij elke stap in de vervalreeks wordt of een a-deeltje of een P-deeltje uitgezonden.
c Beredeneer bij hoeveel stappen van deze vervalreeks een a-deeltje wordt
uitgezonden.
17 Om de kransslagaderen van het hart te onderzoeken, wordt een patiënt geïnjecteerd
met een technetium-preparaat op basis van het isotoop Tc-99m. Dit isotoop vervalt
onder uitzending van een gammafoton tot de isotoop Tc-99. Vervolgens vervalt dit
isotoop onder uitzending van een elektron.
a Geef de vervalvergelijking van Tc-99m.
b Geef de vervalvergelijking van Tc-99.
c Leg uit dat er wel fotonen, maar geen elektronen worden uitgezonden door het
lichaam van de patiënt.
18 Een a-deeltje met een energie van enkele MeV dringt een blok grafiet binnen. Door
interactie van het a-deeltje met de koolstofatomen kunnen atomen worden
geïoniseerd. Om een atoom te ioniseren is ongeveer 10 eV nodig.
Het a-deeltje komt niet verder dan enkele mm diep in het koolstof. Daarna worden
er geen koolstofatomen meer geïoniseerd.
a Leg uit hoe dat komt.
Een P-deeltje met dezelfde energie heeft een hogere snelheid.
b Leg dit uit.
De snelheid en lading van het P-deeltje zijn nadelig voor het ioniserend vermogen.
c Leg dit uit.
Door het kleinere ioniserende vermogen slaagt het P-deeltje er minder vaak in een
atoom te ioniseren.
d Leg uit dat de dracht van het P-deeltje groter is dan die van het a -deeltje.
Fotonen worden bij ionisatie geabsorbeerd. Na één geslaagde ionisatie is het foton
dus verdwenen. Stel dat een foton dat een atoom passeert een kans heeft van 0,01%
om het atoom te ioniseren.
e Laat zien dat de halveringsdikte ongeveer overeenkomt met een rij van 7000
atomen.

-El Oefenen A
Oefen met 11.1 t/m 1l 3
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In een casino weet je nooit of je
de jackpot wint. Dit is afhankelijk
van toeval. De eigenaar weet wel
hoe vaak de jackpot gemiddeld

--- ----

valt. Ook bij het vervallen van
kernen heb je te maken met
toeval. Hoe zit dat precies?

Figuur 11.21

11.4 Halveringstijd en activiteit
Radioactiviteit is een toevalsproces
Radon-220 is een radioactief edelgas. Het komt vrij uit bouwmaterialen, en is in alle
gebouwen aanwezig. Radon-220 vervalt onder uitzending van een alfadeeltje. De
vergelijking van de vervalreactie is ~ Rn 7 ~Po + ~a.
22

2

Je kunt niet voorspellen wanneer een bepaalde kern vervalt: de ene radonkern
vervalt binnen een microseconde, een andere radonkern blijft misschien meer dan
duizend jaar bestaan.
Over één enkele kern kun je dus niets zeggen. Bestudeer je echter een grote groep
van radon-220-kernen, dan blijkt dat de helft daarvan binnen 55,6 sis vervallen.
Welke kernen vervallen weet je niet van tevoren, alleen dat na 55,6 s nog maar de
helft van het radon-220 over is.

Halveringstijd
~

applet

halvenngst1Jd
en activiteit
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De tijdsduur waarin de helft van de radioactieve isotopen vervalt, noem je de
halveringstijd met symbool t1. Na 55,6 sis de helft van radon-220 vervallen. Daarna
2
kunnen de overgebleven radonkernen nog steeds vervallen. Na nog eens 55,6 sis ook
van deze kernen de helft vervallen, en dit gaat zo door. In figuur 11.22 zie je de
grafiek die het verband geeft tussen het aantal kernen radon-220 en de tijd. Zo'n
grafiek noem je een vervalkromme.
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Figuur 11.22

Na 55,6 sis de hoeveelheid radon-220 gehalveerd. Na 111,2 sis de hoeveelheid twee
keer gehalveerd: er is dan nog maart deel oftewel 25% over. Na 166,8 sis er nog
maar} deel oftewel 12,5% van de oorspronkelijke hoeveelheid over.
Het aantal isotopen dat na een bepaalde tijd nog niet is vervallen, bereken je met:

N=N ·(!)"met n=f
0

2

•

Nis het aantal nog niet vervallen isotopen op een bepaald tijdstip .

•
•

N 0 is aantal isotopen in de beginsituatie .

•

t1 is de

t

is de tijd die verstreken is vanaf het begin in s.
halveringstijd in s.

2

In BIN AS tabel 25 staat in de zesde kolom de halveringstijd vermeld. Erg instabiele
isotopen vervallen snel. Deze hebben dus een kleine halveringstijd.
Voorbeeld
Een radioactieve stofbevat de isotoop jood-131. Op het tijdstip t = 0 s zijn er 2,8·1013
atoomkernen van deze isotoop aanwezig. De halveringstijd van 1-131is8,0 dagen.
a Bereken hoeveel atoomkernen 1-131 nog aanwezig zijn na 24,0 dagen.
b Bereken na hoeveel dagen 93,75% van de kernen is vervallen.
Uitwerking
a Het aantal atoomkernen dat nog over is, bereken je met:
•
240
N=N0 • ( ! ) metN0 =2,8·10 13 enn=f= 8, =3,0
N=2,8·1Q13x
2

aY

0

N = 3,5· 10 12 kernen

b Er is pog 100- 93,75 = 6,25% over. Dat is hetzelfde als

l6 = (!)

4
•

De hoeveelheid is

dus vier keer gehalveerd. Dat komt overeen met 4 x 8,0 = 32 dagen.
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Activiteit
In figuur 11.22 op de vorige pagina zie je dat gedurende de eerste halveringstijd
4,0·1019 kernen vervallen. Tijdens de tweede halveringstijd vervalt maar de helft:
2,0·1019 • In dezelfde tijd vervallen er dus minder kernen.
Bij het verval van één kern radon-220 komt één alfadeeltje vrij . Tijdens de tweede
halveringstijd komen dus in dezelfde tijd minder alfadeeltjes vrij. Het aantal deeltjes
dat per sei;onde vrijkomt noem je de activiteit. De eenheid van activiteit is becquerel
met symbool Bq.
De gemiddelde activiteit bereken je met:
A

•
•
•

= -6.N

gem

/),.t

A80 m is de gemiddelde activiteit in Bq.
6.N is de verandering van het aantal deeltjes.
Mis de tijdsduur in s.

Het aantal deeltjes dat nog radioactief is neemt door verval af. Daarom is in de
formule een minteken nodig om de activiteit een positieve waarde te geven.
In een (N,t)-diagram volgt de gemiddelde activiteit uit de steilheid van een snijlijn.
Voorbeeld
In figuur 11.23 is de snijlijn getekend
voor het interval t =40 s en t =80 s.
a Bepaal de steilheid van de snijlijn.
b Bepaal de gemiddelde activiteit
tussen t = 40 sent= 80 s.

~

l

8

6

tt{)

2

steilheid = - 5,0-10 17 s- 1

0

r-

I'\
'\.

~

~ --

1

"' '--l.

~

0

- 6.N
b Agem --Af

Dus A80 m = 5,0·10 17 Bq.

- - -

~

4

ste11he1"d 0 - 7,0-1019
_
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-
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Uitwerking
a steilheid = (

-

~

40
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160

200

t (sJFiguur 11.23

Ac•m = 5,0·10 17 Bq betekent dat er gedurende 40 s gemiddeld 5,0·1017 kernen per

seconde vervallen. Tegelijkertijd zijn er gemiddeld 5,0·1017 alfadeeltjes per seconde
ontstaan.
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Wil je de activiteit op een tijdstip bepalen, dan gebruik je de raaklijn methode.
Er geldt:

A--- (!::.N)
Af

rnaklljn

Voorbeeld
Bepaal met behulp van figuur 11.22 op pagina 151 de activiteit opt= BO s.
Uitwerking
De activiteit volgt uit de steilheid
van de raaklijn aan de (N,t)-grafiek
op t = 80 s. Zie figuur 11.24.

A-- -(1::.N)
f::.t
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Figuur 11.24

Is de activiteit opt= 80 s gelijk aan 3,8·10 17 Bq, dan komen 3,8·10 17 alfadeeltjes per
seconde vrij. Op een later tijdstip zal de activiteit echter lager zijn: er zijn dan minder
kernen over die kunnen vervallen. Als het aantal kernen halveert na één
halveringstijd, halveert ook de activiteit na één halveringstijd. Er geldt dus:
A =A0 •

(!)" metn = f;
2

•
•

Ais de activiteit op een bepaald tijdstip in Bq.
A 0 is de activiteit in de beginsituatie in Bq.

•

t

•

is de tijd die verstreken is vanaf het begin in s.
t1 is de halveringstijd ins.
2

Deze formule heeft dezelfde vorm als die voor het aantal overgebleven deeltjes, met
de A van activiteit op de plaats van de N.
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Opgaven
19 De schildklier gebruikt jood om een bepaald hormoon te produceren. Een radioloog
wil een scintigram van de schildklier laten maken. In de patiënteninformatie van
een ziekenhuis staat:
'Bij dit onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof in uw arm. De
radioactieve stof gaat via uw bloed naar het te onderzoeken orgaan of lichaamsdeel.
(...) De stof verdwijnt vanzelf binnen een aantal dagen uit uw lichaam. 24 uur na de
injectie maakt de medisch nucleair werker met behulp van een gammacamera en
een computer opnamen van uw schildklier.(...)'
De patiënt werd geïnjecteerd met een 1-123-preparaat op maandagochtend om
9:10 uur. Op dinsdagochtend om 11:34 uur werd het scintigram gemaakt.
a Leg uit dat de activiteit van het gehele preparaat 4,0 keer zo klein is geworden.
b Leg uit waarom er 24 uur gewacht moet worden voordat de opname gemaakt kan
worden.
c Noem twee manieren waarop de stof vanzelf uit het lichaam van de patiënt
verdwijnt.
20 Eén gram radioactiefjodium-131 heeft een activiteit van 6,0·1015 Bq.
a Is de halveringstijd van twee gram 1-131 groter dan die van één gram? Licht je
antwoord toe.
b Is de activiteit van twee gram 1-131 groter dan die van één gram? Licht je
antwoord toe.
c Bereken na hoeveel dagen de activiteit van één gram 1-131 is gedaald tot l,5·1015 Bq.
IJJ>-

tekenblad
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21 Een laborant onderzoekt twee radioactieve preparaten. Preparaat 1 bevat een andere
radioactieve isotoop dan preparaat Il. Beide isotopen vervallen tot stabiele stoffen
door het uitzenden van alfastraling. Op t = 0 h bevatten beide preparaten 5,0·10 14
radioactieve atomen. In figuur 11.25 is voor beide preparaten het aantal radioactieve
kernen N weergegeven als functie van de tijd t.
a Leg aan de hand van figuur 11.25 uit van welk preparaat de atomen het meest
stabiel zijn.
b Toon aan dat de halveringstijd van preparaat 1 gelijk is aan 2,8 h.
c Toon aan dat de activiteit van preparaat 1 op t = Oh gelijk is aan 3,4·1010 Bq.
d Toon aan dat de activiteit van preparaat 1opt=2,8 h gelijk is aan l,7·1010 Bq.
Vergelijk je de activiteiten van de vragen c en d, dan blijkt dat de activiteit op t = 2,8 h
is gehalveerd.
e Leg uit dat je dat ook had kunnen voorspellen.
f Toon aan dat de gemiddelde activiteit van preparaat Il tussen t = 0 h en t = 5,0 h
gelijk is aan 2,4·1010 Bq.
g Bereken hoeveel alfadeeltjes preparaat II in die periode heeft uitgezonden.
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22 In een kerncentrale wordt splijtstof gebruikt. In deze splijtstof komen verschillende
radioactieve stoffen voor, zoals yttrium-88, cesium-137 en uranium-235.
In figuur 11.26 zie je een grafiek van het aantal radioactieve kernen in een staaf
splijtstof, uitgezet tegen de tijd. De halveringstijd van Y-88 is volgens BINAS tabel
25A gelijk aan 107 d.
a Toon aan dat dit overeenkomt met figuur 11.26.
b Leg uit waarom de hoeveelheid U-235 niet merkbaar afneemt.
Een splijtstofstaaf is ongeveer een jaar in gebruik. Daarna wordt hij als afval
afgevoerd. Afval met een hoge activiteit moet veilig worden opgeborgen.
c Leg uit waarom Cs-137 meer problemen geeft dan U-235.
d Leg uit waarom Cs-137 meer problemen geeft dan Y-88.
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23 Een laborant heeft een monster met daarin I-125 en I-131. In figuu r 11.27 zie je de
vervalkromme van het monster.
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Figuur 11.27

a Toon aan dat opt= 56 dagen minder dan 1% van de oorspronkelijke hoeveelheid
I-131 aanwezig is in het monster.
Omdat de hoeveelheid I-131 zo laag is na 56 dagen, magje aannemen dat de activiteit
op t = 59 dagen uitsluitend veroorzaakt wordt door I-125.
b Toon aan dat de activiteit van de I-125 kernen op t = 59 dagen gelijk is aan 8,7·10· 4 Bq.
c Bepaal de activiteit van de I-131 opt= 0 dagen.
24 In 1986 vond in Tsjernobyl een ontploffing plaats in een kernreactor. Hierdoor
kwamen radioactieve stoffen in de atmosfeer terecht, waaronder cesium. Een groot
gebied werd daardoor radioactief besmet. Pas in 2076 zal het aantal vrijgekomen
cesiumatomen afgenomen zijn tot 12,5% van de oorspronkelijke hoeveelheid.
a Toon aan dat het om cesium-137 gaat.
Naast cesium-137 is ook de isotoop strontium-90 vrijgekomen.
b Toon aan dat het eeuwen duurt voordat minder dan 1% van de oorspronkelijke
hoeveelheid strontium-90 over is.
Van een andere bij dit ongeluk ontsnapte radioactieve stof bleek de activiteit na 6,0
uur te zijn afgenomen met 75%.
c Beredeneer hoe groot de halveringstijd van deze atoomsoort is.
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Bij de ramp met de kerncentrale in
Fukushima kwamen radioactieve
stoffen vrij . Een onderzoeker meet
met een geiger-müllerteller of het
kind is besmet. Hoe werkt zo'n
'611'
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11.5 Risico's van ioniserende straling
Bestraling en besmetting
Wanneer een tandarts een röntgenfoto maakt van je gebit, absorbeert je kaak een
deel van de straling. Je spreekt dan van bestraling. Een manier om je te beschermen
tegen bestraling is door afstand te nemen van stralingsbronnen. Daarom staat de
tandarts tijdens het maken van de röntgenfoto op grote afstand van het
röntgenapparaat en achter een muur.
Krijg je een radioactieve stof op of in je je lichaam, dan is het niet mogelijk om
afstand te houden tot de bron. Je spreekt dan van besmetting. De bron zal je continu
bestralen, totdat hij wordt verwijderd.
Ioniserende straling kan elektronen losslaan uit atomen. Daardoor kunnen weefsels
en DNA beschadigd raken. Bij grote hoeveelheden straling krijg je stralingsziekte.
Stralingsziekte is dodelijk, er raken dan zoveel lichaamsprocessen ontregeld dat je
niet meer herstelt. Maar de hoeveelheid straling is zelden groot genoeg om
stralingsziekte te veroorzaken.
Kleine hoeveelheden straling zijn niet fataal. Als cellen beschadigd raken, zorgt het
lichaam er zelf voor dat deze cellen worden vervangen. Er is echter een kleine kans
dat een cel met beschadigd DNA zich ontwikkelt tot een tumorcel. Hoe vaker je
wordt bestraald, hoe groter dit risico. Dit risico is nog groter bij cellen die zich vaak
delen, zoals cellen in het bloed. De risico's zijn dus ook afhankelijk van welk deel van
het lichaam bestraald wordt.
Opgroeiende kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Dit komt
doordat cellen van kinderen zich veel sneller delen dan cellen van volwassenen.
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Stralingsdosis
De gevolgen van ioniserende straling hangen onder andere af van de hoeveelheid
energie die een deel van je lichaam ontvangt. Hoe meer energie, des te meer schade
kan er ontstaan. Er ontstaat ook meer schade als dezelfde hoeveelheid energie op
een kleiner deel van je lichaam valt. De stralingsdosis met symbool Dis een maat
voor de schade die kan ontstaan. Stralingsdosis druk je uit in gray met symbool Gy.
Je berekent de stralingsdosis met:
D =R

m

•
•

•

Dis de stralingsdosis in Gy.
Eis de geabsorbeerde energie in J.
m is de bestraalde massa in kg.

Voorbeeld
Een patiënt Iaat een röntgenfoto maken van zijn bovenbeen. De massa van zijn
bovenbeen is 5,0 kg. Op zijn been vallen per seconde 5,2·1010 röntgenfotonen, elk met
een energie van 4,0· 10 4 eV. Er wordt 40% van de energie geabsorbeerd. Het maken
van de foto duurt 0,60 s.
Bereken de stralingsdosis.
Uitwerking
De geabsorbeerde hoeveelheid energie is een percentage van de totale hoeveelheid
ontvangen energie.
De totale hoeveelheid ontvangen energie bereken je met het totale aantal fotonen en
de energie per foton.
Het totale aantal fotonen bereken je met de tijd en het aantal fotonen per seconde.
Er vallen 0,60 x 5,2·1010 = 3,12·10 10 fotonen op zijn bovenbeen.

De totale hoeveelheid energie van die fotonen is gelijk aan:
3,12·1010 x 42,0·10 4 eV =1,248·1015 eV
Dit komt overeen met 1,248·1015 x l,602·10-19 J =2,0.10-4 J.
Van deze hoeveelheid energie wordt 40% geabsorbeerd door 5,0 kg weefsel.
De geabsorbeerde hoeveelheid energie is 0,40 x 2,0.10-4 = 8,0·10-5 J.

D= 8,0·10-5

5,0
D = l,6·10-5 Gy

Een stralingsdosis van l,6· 10-5 Gy is zeer klein en nauwelijks gevaarlijk. Dat blijkt
ook uit BINAS tabel 27Dl. In het linker gedeelte staan de effecten van grote doses
ioniserende straling op enkele organen.
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Effectieve dosis
f

Alfastraling heeft een veel groter ioniserend vermogen dan andere soorten straling.
Om de stralingsdoses van verschillende soorten straling goed te kunnen vergelijken,
moet je er rekening mee houden dat alfastraling tot maximaal 20x schadelijker is
dan alle andere soorten straling. Je zegt dat de weegfactor wa van alfastraling gelijk
is aan 20.
De effectieve dosis of equivalente dosis houdt rekening met de weegfactor. Het
symbool van effectieve dosis is H. De eenheid is sievert met symbool Sv. Er geldt:

~

~

n:1

~l
lOSZ

r,oM

Uil

•

H is de effectieve dosis in Sv.

•

wa is de weegfactor.
Dis de stralingsdosis in Gy.

•

Weegfactoren staan in BINAS tabel 27D3. Voor ~-straling, y-straling en
röntgenstraling is de weegfactor 1. Voor alfastraling is de weegfactor 20.

Stralingsnormen
In BINAS tabel 27Dl staan in het rechter gedeelte de effecten van een grote effectieve
lichaamsdosis. Je ziet dat bij een effectieve dosis van 100 mSv er een tijdelijk effect
optreedt. Normaal gesproken herstelt het lichaam zichzelf. Maar er kan altijd een cel
zo beschadigd raken dat er tumorvorming optreedt.
Om de kans op schadelijke effecten zo klein mogelijk te houden, zijn er
stralingsbeschermingsnormen vastgesteld, ook wel dosislimieten genoemd. Zo'n
norm betreft de effectieve dosis gedurende een jaar. Zie BINAS tabel 27D2. Daar zie
je dat de dosislimiet voor iemand die vanwege zijn beroep in aanraking komt met
straling gelijk is aan 20 mSv per jaar.
Voorbeeld
Tijdens een vliegreis van Nederland naar de Verenigde Staten ontvang je extra
kosmische straling van ongeveer 0,05 mSv per enkele reis. Een beroemde dj maakt
voor optredens maandelijks een retourvlucht van Nederland naar de Verenigde Staten.
Bepaal met behulp van BINAS of de hoeveelheid ontvangen straling de
stralingsbeschermingsnormen overschrijdt.
Uitwerking
De dj maakt per jaar 12 x 2 = 24 enkele reizen.
Hij ontvangt dan 24 x 0,05 = 1,2 mSv extra kosmische straling.
Een dj is niet iemand die beroepshalve met straling werkt. Volgens BIN AS tabel 27D2
is zijn dosislimiet dan 1 mSv per jaar. De hoeveelheid straling die de dj ontvangt
overschrijdt dus de stralingsbeschermingsnormen.
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Bij de dosislimieten wordt blootstelling om medische redenen niet meegeteld. Zie de
voetnoot bij BINAS tabel 27D2. Anders zou volgens BINAS tabel 29 één CT-scan al een
forse overschrijding van de dosislimiet geven. Ook natuurlijke stralingsbronnen worden
niet meegerekend. Door achtergrondstraling ontvang je ongeveer 2 mSv per jaar.
Hoe dan ook moet de blootstelling aan straling verder zo Jaag mogelijk zijn. Dit heet
het ALARA-principe: 'As low as reasonably achievable'.

Radiotherapie
Patiënten met een tumor worden in sommige gevallen bestraald. Dit noem je
radiotherapie. De straling beschadigt de cellen in de tumor, zodat die cellen afsterven.
Een nadeel is dat de straling ook gezond weefsel kan aantasten. Het effect van bestraling
is het grootst op snel delende celen, zoals de cellen die in een tumor aanwezig zijn. Bij
een bestraling worden de stralingsnormen ruim overschreden. Er is dan sprake van een
afweging: de gevolgen van niet behandelen zijn groter dan de gevolgen van de straling.
Als de stralingsbron zich buiten het lichaam bevindt, spreek je van uitwendige
bestraling. De tumor wordt dan door de huid heen bestraald. Daarbij raakt de huid
beschadigd, vergelijkbaar met een eerstegraadsverbranding.
Bij inwendige bestraling wordt een radioactieve stof in de buurt van de tumor
gebracht. Dat kan met een injectie in een bloedvat, waarna de radioactieve stof zich
aan de tumor hecht. De radioactieve stof kan ook in een gesloten capsule in de buurt
van de tumor worden gebracht. De radioactieve stof verspreidt zich dan niet eerst
door het lichaam. Het nadeel van deze methode is dat er een operatie nodig is.

Dosimeter
Een radioverpleegkundige werkt de hele dag met radioactieve bronnen. Om te
bepalen hoeveel straling hij oploopt, beschikt hij over een dosimeter. Dat is een
apparaatje dat de hoeveelheid geabsorbeerde straling meet. Een voorbeeld van een
dosimeter is een badge die je op je kleding draagt. In figuur 11.29 zie je een
schematische dwarsdoorsnede van zo'n badge. De badge is opgebouwd uit een
fotografische film met daaroverheen drie stukjes materiaal. Het laagje mica laat
vrijwel alle straling door. Het laagje karton houdt alleen alfastraling tegen. Het
laagje Jood laat alleen gammastraling door. Bij A meet je dus de totale hoeveelheid
straling, bij B de hoeveelheid bèta- en gammastraling en bij C alleen de
gammastraling. Door de verkleuring van de drie delen van de film te onderzoeken,
wordt het soort straling en de intensiteit ervan bepaald.
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Geiger-müllerteller
De geiger-müllerteller (GM-teller) is een van de meest gebruikte stralingsdetectoren
bij radioactieve stoffen. De schematische opbouw van een GM-teller zie je in
figuur 11.30. Een buis is afgesloten met een micavenster M. In de buis bevindt zich
een gas. Als ioniserende straling via het mica venster in de buis komt, worden enkele
moleculen van het gas geïoniseerd. Door de spanning over de wand van de buis en
de pin P worden de vrijgemaakte elektronen versneld richting de pin. Bij een botsing
van deze elektronen tegen moleculen van het gas ontstaan nog meer vrije
elektronen. De vrijgemaakte elektronen gaan in de pin P. Daardoor ontstaat er korte
tijd een kleine stroom door de weerstand R. Die geeft een spanningspuls over de
weerstand. Elke puls wordt geteld door de teller T. Doordat er een luidspreker op de
teller is aangesloten, hoor je bij elk puls een korte tik. Wordt er veel ioniserende
straling gemeten, dan hoor je veel tikken achter elkaar. De GM-teller gaat dan
'ratelen'.
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Figuur 11.30

Opgaven
25 Een verpleegkundige in het ziekenhuis is
blootgesteld aan ioniserende straling. Dit
blijkt uit de badge op de kleding. In figuur
11.31 is het ontwikkelde filmpje van de
badge te zien. Een filmpje dat niet bestraald
is met ioniserende straling, is wit. De
Figuur 11.31
linkerkant van het filmpje zat onder het
micavenster. Uit het filmpje blijkt dat de
verpleegkundige is blootgesteld aan alfa- en gammastraling.
a Leg uit dat de verpleegkundige niet aan bètastraling is blootgesteld.
b Als er geen alfastraling was geweest, was de linkerkant van het filmpje dan wit
geweest?
c Leg.uit dat de intensiteit van de alfastraling groter was dan de intensiteit van de
gammastraling.
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26 Op 11 maart 2011 werd de kerncentrale in Fukushima getroffen door een zeebeving,
gevolgd door explosies waarbij veel radioactief materiaal vrijkwam. Een onderzoeker
bepaalt met een stralingsmeter of een kind besmet is.
a Leg uit dat je met een stralingsmeter wel kunt meten of iemand is besmet, maar
niet of hij is bestraald.
De onderzoeker draagt een mondkapje, handschoenen en een speciaal pak.
b Leg uit dat deze voorzorgsmaatregelen hem beschermen tegen besmetting.
c Leg uit dat deze voorzorgsmaatregelen hem beschermen tegen bestraling.
27 Een patiënt wordt in een ziekenhuis bestraald met gammastraling. In plaats van één
enkele bron worden in dit ziekenhuis drie bronnen gebruikt. Zie figuur 11.32.
Daardoor krijgt de tumor een stralingsdosis toegediend die l,Sx zo groot is als bij
bestraling met één bron.
a Leg uit hoe groot de intensiteit is van de straling uit een van de drie bronnen
vergeleken met de straling uit de enkele bron.
b Leg uit wat de voordelen zijn van bestraling vanuit drie bronnen in plaats van
één. Gebruik het begrip stralingsdosis in je antwoord.
c Zal deze methode eerder gebruikt worden bij diepliggende tumoren of juist bij
tumoren die zich dicht onder de huid bevinden? Licht je antwoord toe.

Figuur 11.32

28 Bij het uitwendig bestralen van een tumor worden vooral röntgenstraling en
gammastraling gebruikt. Bij inwendige bestraling komt zowel een alfastraler als een
bètastraler in aanmerking.
Een gammastraler is bij inwendiae bestraling minder geschikt dan een alfa- of
bètastraler.
a Leg dit uit.
De stralingsbron wordt in een gesloten capsule bij de tumor geplaatst.
b Wordt er dan een alfastraler of een bètastraler gebruikt? Licht je antwoord toe.
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29 Bij het maken van een röntgenfoto van de borstkas ontvangt een patiënt een
effectieve dosis van 7,2 µSv. De massa van het bestraalde weefsel is 17 kg en de
gemiddelde energie van de röntgenfotonen is 12 keV. De patiënt absorbeert 60% van
de röntgenfotonen.
a Leg uit dat de stralingsdosis gelijk is aan de effectieve dosis.
b Bereken hoeveel röntgenfotonen er in totaal op de patiënt vallen.
30 Een banaan bevat ongeveer 0,50 g kalium. Een klein deel van dat kalium is K-40, een
radioactieve isotoop. Als gevolg hiervan zijn bananen ook radioactief. Bij het verval
van K-40 ontstaat ~-straling.
a Geef de vervalreactie van K-40.
Als je een banaan eet, raak je besmet. Pim adviseert om een banaan niet vers te eten,
zodat de radioactiviteit kleiner is.
b Leg uit dat Pims advies niet zo veel zin heeft.
Als je een banaan eet, neemt de hoeveelheid kalium in je lichaam toe. Na enkele
dagen is de extra hoeveelheid K-40 het lichaam alweer uit. Een gram kalium heeft
een activiteit van 31 Bq. De effectieve dosis is 6,2 nSv per Bq gedurende de tijd dat
het extra kalium in het lichaam verblijft.
c Bereken hoeveel bananen je per dag moet eten om de stralingsbeschermings- .
norm van BINAS tabel 27D2 te overschrijden.
Kalium is een belangrijke stof in je lichaam. In een volwassen man van 70 kg geeft
het aanwezige kalium permanent een activiteit van 5,4 kBq. Het elektron dat
vrijkomt bij het verval van K-40 heeft gemiddeld een energie van 7,l ·I0-14 J.
d Bereken de jaarlijkse effectieve stralingsdosis als gevolg van de aanwezigheid
van kalium in het lichaam van een volwassen man van 70 kg.
E oefenenB
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11.6 Afsluiting
Samenvatting
Echografie maakt gebruik van ultrasone geluidspulsen. Uit de reflectie van die
pulsen berekent een computer het beeld.
Bij een MRI-scan wordt de verdeling van de waterstofatomen in het lichaam in beeld
gebracht. MRI is gebaseerd op het feit dat waterstofkernen kleine magneetjes zijn.
Waterstofkernen resoneren bij een frequentie die afhangt van de sterkte van het
magnetisch veld. De waterstofkern neemt dan een foton op en zendt iets later weer
een foton uit. Uit de plek waar de fotonen uitgezonden worden, en uit de tijd die
nodig is voordat ze worden uitgezonden, berekent een computer een
dwarsdoorsnede van het lichaam.
Je kunt in aanraking komen met ioniserende straling via natuurlijke en kunstmatige
stralingsbronnen. Natuurlijke stralingsbronnen zorgen voor achtergrondstraling.
Dit is de som van de straling die radioactieve stoffen in de aarde uitzenden en de
kosmische straling uit het heelal. Het röntgenapparaat is een voorbeeld van een
kunstmatige stralingsbron.
Een radioactieve stof vervalt uiteindelijk. Daarbij kunnen alfastraling, bètastraling
en gammastraling ontstaan.
Bij alfaverval stoot de kern twee protonen en twee neutronen uit: een heliumkern.
Bij bètaverval zendt de kern een elektron uit terwijl in de kern een neutron in een
proton verandert. Gammastraling is elektromagnetische straling en bestaat uit
fotonen. Bij gammaverval veranderen de soort en het aantal deeltjes in de kern niet.
Alfastraling heeft het kleinste doordringende vermogen en het grootste ioniserende
vermogen. Gammastraling heeft het grootste doordringende vermogen en het
kleinste ioniserende vermogen.
De halveringstijd is de tijd waarin de helft van de isotopen is vervallen. Uit een
vervalkromme leid je de gemiddelde activiteit en de activiteit op een tijdstip af.
De gemiddelde activiteit is de steilheid van de snijlijn van de (N,t)-grafiek.
De activiteit op een tijdstip bepaal je met behulp van de raaklijnmethode.
De halveringsdikte is de dikte van een materiaal dat je nodig hebt om de helft van de
straling tegen te houden. Röntgenfotografie en de CT-scan maken gebruik van het
verschil in halveringsdikte tussen verschillende soorten weefsels.
Een CT-scan bestaat uit een aantal röntgenfoto's, die onder verschillende hoeken
worden gemaakt. Hieruit berekent een computer een doorsnede van het lichaam.
Bij scintigrafie wordt een radioactieve stof in het lichaam gebracht. Een
gammacamera detecteert vervolgens waar de straling uit het lichaam vandaan komt.
Bij radiotherapie wordt een deel van het lichaam bestraald om de cellen van een
tumor te doden. Radiotherapie kan zowel inwendig als uitwendig toegepast worden.
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De stralingsdosis is een maat voor het risico dat je loopt na bestraling. Voor
alfastraling moet de stralingsdosis gecorrigeerd worden met de weegfactor. Op die
manier verkrijg je de effectieve dosis of equivalente dosis.
Twee apparaten waarmee je straling kunt detecteren zijn de dosimeter en de geigermüllerteller. De dosimeter geeft informatie over het soort en de totale hoeveelheid
opgelopen straling. De geiger-müllerteller geeft informatie over de activiteit van een
bron.

~

Gegevens die betrekking hebben op dit hoofdstuk

JOSl

De formules die in dit hoofdstuk besproken zijn, staan hieronder bij elkaar.
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~
verzwakking y-straling
vervallen van kernen
activiteit

i:;:::

N=N0 •
A =A0 •

ar
(

metn =f.
ï

t) met n = f.
n

2

gemiddelde activiteit
activiteit op een tijdstip

A-- -(11N)
f1t

raaklijn

(geabsorbeerde stralings)dosis
equivalente dosis (dosisequivalent)
De formules kun je terugvinden in BINAS tabel 35E3. In BINAS tabellen 25A, 27D en
28F vind je de gegevens die van belang zijn voor dit hoofdstuk.
BINAS tabel 29 is een overzicht met de technieken voor medische beeldvorming.

Opgaven
31 In de Radon Health Mine in de Amerikaanse staat Montana kunnen mensen
radontherapie ondergaan. Zie figuur 11.33.

Figuur 11.33
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Tien dagen lang verblijven ze enkele uren per dag in een ondergrondse mijntunnel
waar de lucht een hoge concentratie aan radioactief radon bevat. De straling
waaraan de mensen worden blootgesteld heeft een heilzame werking, zo wordt
beweerd. Het radon in de mijn is de isotoop radon-222. In figuur 11.34 is het verval
van Rn-222 in een (A,Z)-diagram weergegeven met een pijl.
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Figuur 11.34

a

Leg uit hoe uit figuur 11.34 blijkt dat bij het verval van Rn-222 een a -deeltje
vrijkomt.
De kern die bij dit verval ontstaat, is ook instabiel en vervalt korte tijd later. Dit
proces herhaalt zich een aantal malen. Bij een mogelijke vervalreeks van deze kern
komen zo achtereenvolgens een a-deeltje, een ~-deeltje, een ~-deeltje en een
a -deeltje vrij.
b Bepaal met figuur 11.34 welke isotoop ontstaat door deze vervalreeks.
Geef daartoe de vervalreeks weer met pijlen.
De activiteit van het Rn-222 in de Amerikaanse mijn bedraagt 65 Bq per liter lucht.
De a -straling wordt vooral door het longweefsel geabsorbeerd. In de longen van een
bepaald persoon bevindt zich (gemiddeld) 6,0 L lucht.
Als gevolg van het verval van één Rn-222-kern absorbeert het longweefsel 3,l·I0-12 J
stralingsenergie.
c Toon met een berekening aan dat het longweefsel per uur 4,4·10-6 J
stralingsenergie absorbeert.
Iemand verblijft tijdens zijn therapie 32 uur in de mijn. De massa van zijn longen is
9,5·102 g. De stralingsweegfactor van de a-deeltjes is gelijk aan 20.
d Bereken de equivalente dosis die zijn longen hierdoor ontvangen.
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Speciaal voor mijnwerkers is al vijftig jaar geleden voor het stralingsniveau ten
gevolge van radon en zijn vervalproducten de eenheid WL (working level) ingevoerd.
Een stralingsniveau van 1,0 WL wordt acceptabel geacht voor mijnwerkers.
1,0 WL komt overeen met een radonactiviteit van 2,0· 10-9 curie per m 3 lucht. De curie
is een verouderde eenheid van activiteit. Zie tabel 5 van BINAS.
e Bereken het stralingsniveau in WL van de Radon Health Mine.

lj•

'

Jl<enblad 32 Bij patiënten met gewrichtsklachten wordt soms een CT-scan gemaakt.

a Van welke eigenschap van röntgenstraling wordt gebruik gemaakt bij een CT-scan?
A van de dracht
B van de lading
C van de snelheid
D van het doordringend vermogen
Als een CT-scan onvoldoende informatie geeft, kan de scan gecombineerd worden
met een SPECT-scan. SPECT betekent: Single Photon Emission Computed
Tomography. De patiënt krijgt een injectie met een fosfaatverbinding die radioactief
technetium-99m bevat. Het fosfaat hoopt zich vooral op in de zieke botdelen, waarbij
het technetium-99m vervalt naar technetium-99 onder uitzending van y-fotonen.
Technetium-99m ontstaat bij het verval van molybdeen-99.
b Geef de vervalreactie van molybdeen-99.
Voor medisch onderzoek is de isotoop technetium-99m zeer geschikt.
c Leg uit waarom technetium-99m zeer geschikt is. Bereken daartoe eerst hoeveel
procent van de geïnjecteerde hoeveelheid technetium-99m nog over is na een
etmaal.
Als het radioactieve fosfaat zich heeft opgehoopt in het zieke botdeel, worden vanaf
deze plaats veel y-fotonen uitgezonden. De y-fotonen vallen op een kristal K dat een
lichtflits je geeft als een y-foton het kristal treft. De y-fotonen die schuin richting
kristal K gaan, mogen niet op het kristal terechtkomen. Er wordt daarom een loden
plaat P tussen de patiënt en het kristal K geplaatst. In de loden plaat zijn smalle
kanaaltjes geboord. Zie figuur 11.35.
d Leg uit waarom de kanaaltjes smal moeten zijn.
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Een detector meet het aantal y-fotonen dat uit een bepaalde richting komt. Het
resultaat is een grafiekje, waarin verticaal het aantal y-fotonen staat en horizontaal
de plaats in het kristal. Zie figuur 11.36.

Figuur 11.36

De meting wordt een aantal malen rondom het pijnlijke botdeel herhaald, in
hetzelfde vlak onder verschillende richtingen. In figuur 11.37 zijn vier grafiekjes
gegeven die bij vier verschillende richtingen horen. Het zieke botdeel bevindt zich in
het gebied dat door alle vier de detectoren wordt geregistreerd.
e Geef in figuur 11.37 aan waar het zieke botdeel zich bevindt.

Figuur 11.37

Bij deze patiënt zijn 2,2·1013 kernen technetium-99m geïnjecteerd. De
stralingsenergie die deze kernen uitzenden, wordt voor 40% door het lichaam van de
patiënt opgenomen. De energie van een y-foton is 0,14 MeV. De patiënt heeft een
massa van 80 kg. Jaarlijks ontvangt iemand in Nederland een equivalente dosis van
ongeveer 2 mSv als gevolg van achtergrondstraling.
f Ga met een berekening na of de equivalente dosis ten gevolge van de SPECT-scan
lager of hoger is dan de jaarlijkse equivalente dosis ten gevolge van de
achtergrondstraling .
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