
Opgave 2 Schommelboot  

Anne en Bas bezoeken een pretpark om voor hun praktische opdracht metingen te doen aan 

een schommelboot. De schommelboot is opgehangen aan een grote stellage en wordt met 

behulp van een elektrische aandrijving in beweging gebracht. 

Ze maken de foto die in figuur 2 is afgedrukt.  

Anne en Bas meten met een stopwatch dat de boot er 3,6 s over doet om van de ene uiterste 

stand naar de andere uiterste stand te gaan. Met behulp van de slingerformule berekenen ze 

vervolgens de slingerlengte PQ van de boot. 

3p 5  Bereken de lengte die Anne en Bas zó voor PQ vinden. 

Anne beweert dat de uitkomst niet erg betrouwbaar is, nog afgezien van de 

onnauwkeurigheid in de meting. 

2p 6  Noem twee argumenten waarom het gebruik van de formule voor de slingertijd nog meer tot 

een onbetrouwbaar antwoord leidt. 

Anne bepaalt PQ ook met de foto van figuur 2. De cameralens heeft een brandpuntsafstand 

van 50 mm. Deze foto heeft ze gemaakt vanaf een afstand van 37 m. De afstandsinstelling 

van de camera staat dan op oneindig ( ) zodat de beeldafstand gelijk is aan de 

brandpuntsafstand van de lens. Het negatief is 36 mm lang en 24 mm hoog. De foto is een 

volledige afdruk van het negatief.

4p 7  Bepaal PQ met behulp van de foto. 

Om de maximale snelheid van de boot te kunnen meten, zetten Anne en Bas links en rechts 

van het laagste punt twee stokken neer. Uit de afstand tussen de twee stokken en de tijd die 

het punt Q er over doet om van de ene stok naar de andere stok te bewegen, kunnen zij deze 

snelheid berekenen. 

Anne beweert dat voor een goede meting de stokken dicht bij elkaar moeten staan. Bas 

beweert dat de stokken niet te dicht bij elkaar mogen staan voor een nauwkeurige meting. 

2p 8  Ondersteun zowel de bewering van Anne als die van Bas met een goed argument. 

Bas zit in de boot en blaast op een fluitje dat voortdurend een toon van 800 Hz produceert. 

De temperatuur is 20 C. 

Anne gaat zó bij het laagste punt van de baan van de boot staan, dat Bas haar rakelings 

passeert. Vlak voor het passeren neemt Anne een frequentie waar van 819 Hz. 

3p 9  Bereken de snelheid van Bas bij het passeren. 

figuur 2 
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