
Onderzoeksopdracht 4 - Afstand, snelheid en tijd

Dat de fundamentele begrippen afstand, snelheid en tijd eenvoudig te begrijpen zijn, is slechts schijn. Zo hebben de
beruchte paradoxen van Zeno (naar Zeno van Elea, ca. 490 v. Chr. - ca. 430 v. Chr.) en zijn uiteenzettingen over de
onmogelijkheid van beweging eeuwenlang voor ophef gezorgd:

Op elk tijdstip bevindt een vliegende pijl zich op een vaste plaats in de ruimte. Ten opzichte van die plaats in de
ruimte is hij dan in rust. Maar dan is de pijl op elk moment in rust zodat de pijl niet beweegt?

De paradoxen konden pas in de 17e eeuw worden aangepakt door het inzicht van de calculus dat een som met oneindig
veel termen toch een eindig resultaat kan hebben. Veel kon ook worden opgehelderd met behulp van de concepten
functie en grafiek van een functie.

Opp. = afgelegde weg

t

v

y = v(t)

t1 t2

Een snelheid-tijd diagram is een grafiek van de snelheid in functie
van de tijd. Is de snelheid v over een tijdsinterval [t1, t2] constant,
dan is de afgelegde weg over dat interval gelijk aan v · (t2 − t1),
en dus de oppervlakte tussen de grafiek en de horizontale as. Dat
is ook het geval wanneer de snelheid niet constant is (zie figuur),
wat men kan inzien door zo’n snelheid-tijd diagram op te delen
in zeer kleine tijdsintervallen waarbij de snelheid als constant kan
worden beschouwd.

Deze onderzoeksvraag gaat over afstand, snelheid en tijd. Daarbij
kunnen zowel rekenvaardigheid als bovenstaande interpretatie in
verband met het snelheid-tijd diagram van pas komen.

Klaas is een student wiskunde en pendelt elke dag met de trein van Brugge naar Brussel. Op een avond zijn de lessen
wat uitgelopen, en moet hij zich haasten om de trein te halen. Om op het perron te geraken moet hij een gedeelte
met een roltrap en een gedeelte met een (gewone) trap overbruggen. Bij het binnenkomen van het station komen de
veters van Klaas z’n schoenen los. Wat nu gedaan? Ter vereenvoudiging nemen we aan dat de wandelsnelheid van
Klaas constant k is, maar op de rolstrap wordt zijn snelheid vermeerderd met de snelheid r van de roltrap. Klaas zijn
doel is om zo snel mogelijk op het perron te geraken.

Onderzoeksvraag 1

Klaas beslist om te pauzeren om zijn veters te knopen. Is het efficiënter om dit op de roltrap te doen of op de trap?

Onderzoeksvraag 2

Stel dat Klaas zijn energie om te lopen beperkt is en hij zijn snelheid tijdelijk kan opdrijven tot k′ (of k′ + r op de
roltrap). Is het efficiënter om op de roltrap te lopen of van de roltrap af?

Beantwoord beide onderzoeksvragen met een volledige wiskundige argumentatie.
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