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Benodigdheden 

Voor dit experiment heb je nodig:  

• karretje  

• liniaal 

• een constante kracht op het 

karretje 

• filmcamera 
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EXPERIMENT: VERSNELLEND KARRETJE  

 

Bij een karretje dat versneld wordt door een constante kracht neemt de snelheid 

regelmatig toe. Hoe zit dat nu met de afstand die het karretje

evenredig met de tijd? In dit experiment onderzoek je deze vraag door een 

grafiek te maken van de positie van het karretje als functie van de tijd

 

 

Onderzoeksvraag 

Hoe neemt de afstand toe bij een eenparig versnelde beweging

 

Hypothese 

Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn.

 

Meetopstelling 

Maak een opstelling waarbij een karretje vanuit rust versneld wordt door een 

constante kracht. Leg vlak naast de baan van het karretje

 

Uitvoering 

a Maak een filmpje van een karretje dat versneld wordt door een 

kracht. Zorg dat de hele liniaal in beeld is. 

 

Verwerking 

b Analyseer het filmpje met behulp van videometen. Gebruik de liniaal om de 

schaal vast te leggen. 

c Maak een s,t-diagram van de beweging. 

d Welke (wiskundige) vorm heeft het s,t-diagram? 

e Hoe zie je aan het s,t-diagram dat de snelheid toeneemt?

 

 
  

 

 

Bij een karretje dat versneld wordt door een constante kracht neemt de snelheid 

het karretje aflegt? Is die ook 

evenredig met de tijd? In dit experiment onderzoek je deze vraag door een 

grafiek te maken van de positie van het karretje als functie van de tijd. 

 

bij een eenparig versnelde beweging? 

Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn. 

Maak een opstelling waarbij een karretje vanuit rust versneld wordt door een 

naast de baan van het karretje een liniaal. 

een filmpje van een karretje dat versneld wordt door een constante 

Gebruik de liniaal om de 

diagram dat de snelheid toeneemt? 

 



 

f Bereken bij tenminste vijf meetpunten de tijd en de plaats van het karretje, 

gerekend vanaf het begin van de beweging. 

g Onderzoek of de plaats evenredig is met het kwadraat van de tijd. 

 

Conclusie 

h Wat is volgens jou het antwoord op de vraag: ‘Hoe neemt de afstand toe bij 

een eenparig versnelde beweging?’ 

tijd t (s) plaats s (m) 
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