
2 Sport en verkeer 

Bewegingen | havo 

m (g) a (m/s²) v (m/s) 

   

Benodigdheden 

Voor dit experiment heb je nodig:  

• lange plank met twee spijkers 

• elastiek  

• ronde schijven met 

verschillende massa 

• filmcamera 

 Figuur 2 

Experiment 4d 
 

EXPERIMENT: VIDEOMETEN AAN KATAPULT 

 

Bij een katapult zorgt de veerkracht van het elastiek ervoor dat het projectiel in 

korte tijd een grote snelheid krijgt. Tijdens het afschieten is er dus sprake van 

een grote versnelling. Is die versnelling constant? En welke invloed heeft de 

massa van het projectiel op de versnelling en de maximale snelheid?

 

Onderzoeksvragen 

• Wat is het verband tussen de massa van het projectiel en de (gemiddelde) 

versnelling tijdens het afschieten? 

• Wat is het verband tussen de massa van het projectiel en de maximale 

snelheid die het projectiel krijgt? 

 

Hypothese 

Leg uit wat volgens jou de antwoorden op de onderzoeksvra

 

Meetopstelling 

a Bouw met de plank de opstelling van figuur 1, waarbij een plat projec

vanaf een vaste positie weggeschoten kan worden. 

 

 

Figuur 1 

 

Uitvoering 

b Plaats de filmcamera recht boven de plank. Zorg dat de hele plank in beeld is. 

Meet de lengte van de plank om de schaal van de video in te stellen.

c Schiet een projectiel af en film de beweging. Gebruik indien nodig een high

speed-camera. 

d Herhaal de meting met verschillende projectielen. 

e Meet bij elk projectiel de massa.  

f Noteer de resultaten in de tabel van figuur 2. 

 

Verwerking 

g Maak met behulp van videometen een v,t-diagram van 

het projectiel. 

h Bepaal bij elke beweging de (gemiddelde) versnelling tijdens het afschieten

i Bepaal bij elke beweging de maximale snelheid. 

j Noteer de resultaten in de tabel van figuur 2. 

k Maak een grafiek van de (gemiddelde) versnelling en de massa van het 

projectiel. 

l Maak een grafiek van de maximale snelheid en de massa van het projectiel.
  

 

EXPERIMENT: VIDEOMETEN AAN KATAPULT  

Bij een katapult zorgt de veerkracht van het elastiek ervoor dat het projectiel in 

grote snelheid krijgt. Tijdens het afschieten is er dus sprake van 

een grote versnelling. Is die versnelling constant? En welke invloed heeft de 

massa van het projectiel op de versnelling en de maximale snelheid? 

Wat is het verband tussen de massa van het projectiel en de (gemiddelde) 

tussen de massa van het projectiel en de maximale 

en op de onderzoeksvragen zullen zijn. 

waarbij een plat projectiel 

 

Plaats de filmcamera recht boven de plank. Zorg dat de hele plank in beeld is. 

Meet de lengte van de plank om de schaal van de video in te stellen. 

Schiet een projectiel af en film de beweging. Gebruik indien nodig een high-

diagram van elke beweging van 

versnelling tijdens het afschieten. 

versnelling en de massa van het 

Maak een grafiek van de maximale snelheid en de massa van het projectiel. 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

m Wat is volgens jou het antwoord op de vraag: ‘Wat is het verband tussen de 

massa van het projectiel en de (gemiddelde) versnelling tijdens het 

afschieten?’ 

n Wat is volgens jou het antwoord op de vraag: ‘Wat is het verband tussen de 

massa van het projectiel en de maximale snelheid die het projectiel krijgt?’ 

 

 Figuur 3 

 Figuur 4 


