
Namen:

1 Afkoeling
Voeg “afkoeling” toe aan de simulatie en laat de simulatie de grafiek tekenen.

a) Wat is de hoogste temperatuur?

b) Wat is de laatste temperatuur en wat betekent die temperatuur?
x
x

c) Vul onderstaande tabel in (gebruik het raaklijntje):
tijd temperatuur afkoelingssnelheid

snelste afkoeling
langzaamste afkoeling

d) Waarom zou de grafiek deze vorm hebben?
x
x
x

2 Opwarming
Voeg “opwarming” toe aan de simulatie en laat de simulatie de grafiek tekenen.

a) Wat zijn de hoogste en laagste temperatuur?

b) Deze opwarming is gemeten in dezelfde ruimte als de afkoeling. Wat was de kamertemperatuur in deze ruimte
denken jullie?
x
x

c) Waarom zou de grafiek zo “harig” zijn?
x
x

d) Vul onderstaande tabel in (gebruik het raaklijntje):
tijd temperatuur opwarmingssnelheid

snelste opwarming
langzaamste opwarming

Ga verder op de volgende pagina.



e) Wat is de opwarmingssnelheid bij 0.45 minuten en hoe warm is het water dan?
Vergelijk met de vorige grafiek. Bij welk tijdstip en temperatuur koelde het water af met dezelfde snelheid
(negeer het −-teken)?
Waarom zouden juist dan de snelheden ongeveer gelijk zijn?
x
x
x
x

3 Jullie eigen afkoelings- en opwarmingswet
Voeg “vraagteken A” toe aan de simulatie en laat de simulatie de grafiek tekenen.

a) Wat zou hier aan de hand zijn?
x
x
x
x

b) Voeg nu ook “vraagteken B” toe. Wat zou daar aan de hand kunnen zijn?
x
x
x
x

c) Bedenk zelf een wetmatigheid waarmee jullie de afkoelings- of opwarmingssnelheid kunnen voorspellen en vergeli-
jken in verschillende situaties. Zorg ervoor dat jullie jullie wet kunnen onderbouwen aan de hand van de
afkoelings- en opwarmingsgrafieken. Geef jullie wet net als de natuurkundige wetten van Newton ook een naam!
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