
 

Parabolen  

 

Leerdoelen  

Je zult in staat zijn om de betekenis van de variabelen voor de leidende  
coëfficiënt van een parabool te beschrijven. 

Je gaat een robot bouwen met de benodigde software om een 
bepaalde soort worp te bereiken.  

 

Je hebt de volgende spullen nodig:  

● Gewrichtsmodule (de Fable robot) 

● Dongle 

● LEGO-koppeling 

● Bal – niet te zwaar, bijvoorbeeld een pingpongbal  

● LEGO om een “hand” te bouwen 

● PC met Fable software geïnstalleerd 

● Smartphone of tablet met een slow-motion camera (kan als een app worden gedownload)  

● Meetinstrumenten  

● Pen en paper (mogelijk Geogebra of een vergelijkbaar programma)  
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Robot en programmering 

Bouw een robot die een bal kan gooien.  

● Bouw een “hand” van LEGO, die gekoppeld kan worden aan de gewrichtsmodule. De hand 
moet een pingpongbal vast kunnen houden.  

● Programmeer de gewrichtsmodule om de bal te werpen.  

● Voordat je verder gaat met het experiment, controleer of jouw robot in staat is om de bal 
met een zachte boog te gooien.  

Experiment  

Opdracht 1:  

Op het moment dat jouw robot de bal kan gooien, ga je de worp en de boog meten. Dit kan je 
doen met behulp van een slow-motion camera (op een iPhone/Android telefoon). Hierdoor kun je 
de worp nader bestuderen. Zorg er wel voor dat je zichtbare markeringen hebt, die de lengte en 
hoogte aangeven. Deze markeringen moeten ook in de achtergrond zichtbaar zijn als je filmt. Laat 
de robot de bal 3-5 keer gooien en gebruik de resultaten van jouw metingen om de leidende 
coëfficiënt van een parabool te berekenen. 

Hint: de leidende coëfficiënt van een kwadratische vergelijking.  
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Teken jouw parabool in Geogebra (of in een vergelijkbaar programma).  

Opdracht 2:  

Onderzoek welke variabelen in jouw opstelling van invloed kunnen zijn op de leidende coëfficiënt  
van de parabool. Dit kunnen veranderingen zijn in de opstelling van de robot of in de 
programmering. 

● Laat de robot de bal zo ver mogelijk gooien. Teken de parabool en leg uit welke veranderingen 
je hebt gemaakt. 

● Laat de robot de bal zo hoog mogelijk gooien. Teken de parabool en leg uit welke 
veranderingen je hebt gemaakt. 
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Evaluatie 

● Vul zelfstandig het evaluatieformulier in.  

● Bereid een presentatie voor waarin je jouw resultaten bespreekt.  
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