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• Hy het gehakkel as kind.

• Sy hond was die oorsaak dat sy laboratorium verwoes is deur ‘n brand en 20 jaar se 
navorsing was verlore.

• Die appel-ding het nooit 
gebeur nie.

• Newton se geboorte is 
opgeteken as 4 Januarie, 
maar hy is eintlik op 
Kersdag gebore.

• Newton is 12 weke te vroeg
gebore en niemand het 
gedink hy gaan bly leef nie.



NEWTON SE WETTE

Newton se eerste bewegingswet:
'n Liggaam sal in sy toestand van
rus of beweging teen konstante
snelheid volhard, tensy 'n
resulterende/netto krag daarop
inwerk.

Newton se tweede bewegingswet:
Wanneer 'n resulterende/netto krag op
'n voorwerp inwerk, versnel die
voorwerp in die rigting van die krag
teen 'n versnelling direk eweredig aan
die krag en omgekeerd eweredig aan
die massa van die voorwerp.

Newton se Universele Gravitasiewet:
Elke liggaam in die heelal trek elke
ander liggaam aan met 'n krag direk
eweredig aan die produk van hul
massas en omgekeerd eweredig aan
die kwadraat van die afstand tussen hul
middelpunte.

Newton se derde bewegingswet:
Wanneer een liggaam 'n krag op
'n tweede liggaam uitoefen,
oefen die tweede liggaam 'n krag
gelyk in grootte en
teenoorgesteld in rigting op die
eerste liggaam uit.



Newton se Universele Gravitasiewet:
Elke liggaam in die heelal trek elke
ander liggaam aan met 'n krag direk
eweredig aan die produk van hul
massas en omgekeerd eweredig aan
die kwadraat van die afstand tussen hul
middelpunte.

Newton se tweede bewegingswet:
Wanneer 'n resulterende/netto krag op
'n voorwerp inwerk, versnel die
voorwerp in die rigting van die krag
teen 'n versnelling direk eweredig aan
die krag en omgekeerd eweredig aan
die massa van die voorwerp.

𝑭𝒏𝒆𝒕 = 𝒎𝒂

𝑭 =
𝑮𝒎𝟏𝒎𝟐

𝒓𝟐



VERSKILLENDE SOORTE KRAGTE

• Die normaalkrag N, is die krag of 
komponent van 'n krag wat 'n oppervlak op 
'n voorwerp, waarmee dit in kontak is, 
uitoefen en is loodreg op die oppervlak.

• Statiese 

wrywingskrag, fs, is 

die krag wat die 

neiging van 

beweging van 'n 

stilstaande voorwerp 

relatief tot 'n 

oppervlak teenwerk.

• Kinetiese 

wrywingskrag, fk, is die 

krag wat die beweging 

van 'n bewegende 

voorwerp relatief tot 'n 

oppervlak teenwerk.



WRYWINGSKRAGTE

Statiese wrywingskrag. Kinetiese wrywingskrag.

𝒇𝒔 = 𝝁𝒔𝑭𝑵 𝒇𝒌 = 𝝁𝒌𝑭𝑵

• Wrywingskrag is eweredig aan die 
normaalkrag.

• Wrywingskrag is onafhanklik van 
die kontakoppervlakte.

• Wrywingskrag is onafhanklik van 
die snelheid van beweging.





𝑭𝒈 = 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔𝒊𝒆𝒌𝒓𝒂𝒈

𝑭𝑻 = 𝒕𝒐𝒆𝒈𝒆𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒌𝒓𝒂𝒈
𝑭𝑵 = 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒂𝒍𝒌𝒓𝒂𝒈
𝒇 = 𝒘𝒓𝒚𝒘𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒓𝒂𝒈



KOMPONENTE EN EWEWIG

Drie kabels oefen elkeen ‘n krag op ‘n ondersteuningspunt uit:

Gebruik komponente om die grootte en rigting van die krag F3 te 
bereken as die ondersteuningspunt stilstaan.



KOMPONENTE EN EWEWIG

Gebruik komponente om die grootte en rigting van die krag F3 te 
bereken as die ondersteuningspunt stilstaan.

60°



KOMPONENTE 
EN EWEWIG

Gebruik komponente om die grootte en rigting van die krag F3 te 
bereken as die ondersteuningspunt stilstaan.

F1 F2 F3 R

X-komponent

Y-komponent

60°

𝜽



KOMPONENTE 
EN EWEWIG

Gebruik komponente om die grootte en rigting van die krag F3 te 
bereken as die ondersteuningspunt stilstaan.

F1 F2 F3 R

X-komponent -600cos45° 800cos60° F3cos𝜽 0

Y-komponent +600cos45° 800sin60°
-F3sin𝜽

0

60°

𝜽



KOMPONENTE EN EWEWIG
F1 F2 F3 R

X-komponent -600cos45° 800cos60° F3cos𝜽 0

Y-komponent +600cos45° 800sin60° -F3sin𝜽 0

−𝟔𝟎𝟎𝒄𝒐𝒔𝟒𝟓° + 𝟖𝟎𝟎𝒄𝒐𝒔𝟔𝟎° + 𝑭𝟑𝒄𝒐𝒔𝜽 = 𝟎
+𝟔𝟎𝟎𝒔𝒊𝒏𝟒𝟓° + 𝟖𝟎𝟎𝒔𝒊𝒏𝟔𝟎° − 𝑭𝟑𝒔𝒊𝒏𝜽 = 𝟎

𝑭𝟑𝒔𝒊𝒏𝜽 = 𝟏𝟏𝟏𝟕, 𝟎𝟖
𝑭𝟑𝒄𝒐𝒔𝜽 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟔

𝒕𝒂𝒏𝜽 = 𝟒𝟔, 𝟎𝟒
𝜽 = 𝟖𝟖, 𝟕𝟔°

𝑭𝟑 = 𝟏𝟏𝟏𝟕, 𝟑𝟓 𝑵
𝟖𝟖, 𝟕𝟔° 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐰𝐞 𝐱 − 𝐚𝐬



RESULTERENDE 
KRAG

Die kraletjie beweeg uit rus van af A na B.  

Dit bereik ‘n snelheid van 11,7 m.s-1 by B.  

Bepaal die massa van die kraletjie.

1. Bereken die grootte van R en F.

2. Stel Newton se Tweede Wet in woorde.

3. Die kraletjie beweeg uit rus van af A na B.  Dit 

bereik ‘n snelheid van 11,7 m.s-1 by B.  Bepaal 

die massa van die kraletjie.



RESULTERENDE 
KRAG

Die kraletjie beweeg uit rus van af A na B.  Dit 

bereik ‘n snelheid van 11,7 m.s-1 by B.  

Bepaal die massa van die kraletjie.

1. Bereken die grootte van R en F.



RESULTERENDE 
KRAG

F F2 F3 FR

x

y



RESULTERENDE 
KRAG

F F2 F3 FR

x Fcos70° 20 -10cos30° Rcos15°

y Fsin70° 0 -10sin30° -Rsin15°



RESULTERENDE 
KRAG

F F2 F3 FR

x Fcos70° 20 -10cos30°✓ Rcos15°✓

y Fsin70° 0 -10sin30°✓ -Rsin15°✓



RESULTERENDE 
KRAG

3. Die kraletjie beweeg uit rus van af A na B.  Dit 

bereik ‘n snelheid van 11,7 m.s-1 by B.  Bepaal 

die massa van die kraletjie.



RESULTERENDE 
KRAG

3. Die kraletjie beweeg uit rus van af A na B.  Dit 

bereik ‘n snelheid van 11,7 m.s-1 by B.  Bepaal 

die massa van die kraletjie.

𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖

2 + 2𝑎∆𝑥

11,72 = 0 + 2𝑎(3)

𝑎 = 22,82𝑚. 𝑠−2

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑎

23,98 = 𝑚 22,82

𝑚 = 1,05 𝑘𝑔



HORISONTALE VLAK
‘n Atleet oefen deur ‘n swaar boks A met massa 23 kg te stoot.  Die boks is in kontak met ‘n 

swaarder boks B met massa 31 kg.  Hy stoot die bokse oor die growwe oppervlak van ‘n 

veld soos getoon in die diagram hieronder.  Die atleet oefen ‘n krag van F = 134N uit op 

boks A teen ‘n hoek van 36° met die horisontaal en elke boks ervaar ‘n wrywingskrag van 

45 N.  Die bokse versnel horisontaal.



HORISONTALE VLAK
‘n Atleet oefen deur ‘n swaar boks A met massa 23 kg te stoot.  Die boks is in kontak met ‘n 

swaarder boks B met massa 31 kg.  Hy stoot die bokse oor die growwe oppervlak van ‘n 

veld soos getoon in die diagram hieronder.  Die atleet oefen ‘n krag van F = 134N uit op 

boks A teen ‘n hoek van 36° met die horisontaal en elke boks ervaar ‘n wrywingskrag van 

45 N.  Die bokse versnel horisontaal.

23 kg
31 kg

bewegingsrigting

fBfA



HORISONTALE VLAK

1.1 Teken ‘n benoemde vrye liggaamdiagram vir boks A.

1.2 Teken ‘n benoemde vrye liggaamdiagram vir boks B.

1.3 Gebruik Newton se tweede wet om die vergelyking Fnet = ma te skryf in terme 

van al die horisontale kragte wat op boks A inwerk.

1.4 Bereken die krag wat boks B uitoefen op boks A.

1.5 Bepaal die wrywingskoëffisient tussen die boks en die growwe oppervlak

Boks A en boks B is gemaak van identiese materiaal maar verskillende massas, tog 

ervaar elke boks dieselfde wrywingskrag.



HORISONTALE VLAK

1.1 Teken ‘n benoemde vrye liggaamdiagram vir boks A.
1.2 Teken ‘n benoemde vrye liggaamdiagram vir boks B.



HORISONTALE VLAK

1.1 Teken ‘n benoemde vrye 

liggaamdiagram vir boks A.

1.2 Teken ‘n benoemde vrye 
liggaamdiagram vir boks B.



HORISONTALE VLAK
1.3 Gebruik Newton se tweede wet om die vergelyking 

Fnet = ma te skryf in terme van al die horisontale kragte wat 

op boks A inwerk.



HORISONTALE VLAK
1.3 Gebruik Newton se tweede 

wet om die vergelyking Fnet = ma te 

skryf in terme van al die horisontale 

kragte wat op boks A inwerk.

𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟔° − 𝟒𝟓 − 𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝒎𝒂



HORISONTALE VLAK
1.3 Gebruik Newton se tweede 

wet om die vergelyking Fnet = ma te 

skryf in terme van al die 

horisontale kragte wat op boks A

inwerk.

𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟔° − 𝟒𝟓 − 𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝒎𝒂

1.4 Bereken die krag wat boks B uitoefen op boks A.



HORISONTALE VLAK
1.3 Gebruik Newton se tweede 

wet om die vergelyking Fnet = ma te 

skryf in terme van al die 

horisontale kragte wat op boks A

inwerk.

𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟔° − 𝟒𝟓 − 𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝒎𝒂

𝟏𝟑𝟒𝒄𝒐𝒔𝟑𝟔° − 𝟒𝟓 −𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝟐𝟑𝒂

𝟔𝟑, 𝟒𝟏 − 𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝟐𝟑𝐚

𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 − 𝟒𝟓 = 𝒎𝒂

𝑭𝑨 𝒐𝒑𝑩 − 𝟒𝟓 = 𝟑𝟏𝒂

1.4 Bereken die krag wat boks B uitoefen op boks A.



HORISONTALE VLAK
𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟔° − 𝟒𝟓 − 𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝒎𝒂

𝟏𝟑𝟒𝒄𝒐𝒔𝟑𝟔° − 𝟒𝟓 −𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝟐𝟑𝒂

𝟔𝟑, 𝟒𝟏 − 𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝟐𝟑𝐚

𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 − 𝟒𝟓 = 𝒎𝒂

𝑭𝑨 𝒐𝒑𝑩 − 𝟒𝟓 = 𝟑𝟏𝒂

𝑭𝑨 𝒐𝒑𝑩 − 𝟒𝟓 = 𝟑𝟏𝒂

−𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 + 𝟔𝟑, 𝟒𝟏 = 𝟐𝟑𝐚

𝟏𝟖, 𝟒𝟏 = 𝟓𝟒𝒂

𝒂 = 𝟎, 𝟑𝟒𝒎. 𝒔−𝟐

𝑭𝑩 𝒐𝒑𝑨 = 𝟓𝟓, 𝟓𝟕𝑵



SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  tussen die krat en 
die skuinsvlak.
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wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  tussen die krat en die skuinsvlak.
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teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.
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SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  
tussen die krat en die skuinsvlak.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵



SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  
tussen die krat en die skuinsvlak.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵

SAAM MET DIE VLAK
𝑭𝒏𝒆𝒕𝑰𝑰 = 𝒎𝒂

𝑭𝒈𝑰𝑰 − 𝑭𝑻𝑰𝑰 − 𝒇 = 𝒎𝒂



SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  
tussen die krat en die skuinsvlak.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵

SAAM MET DIE VLAK
𝑭𝒏𝒆𝒕𝑰𝑰 = 𝒎𝒂

𝑭𝒈𝑰𝑰 − 𝑭𝑻𝑰𝑰 − 𝒇 = 𝒎𝒂

𝒎𝒈𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕° − 𝑭𝑻𝒄𝒐𝒔𝟑𝟕° − 𝒇 = 𝒎𝒂
𝟏𝟎 𝟗. 𝟖 𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕° − 𝟓𝟎𝒄𝒐𝒔𝟑𝟕° − 𝒇 = 𝟏𝟎 𝟏

𝒇 = 𝟗, 𝟎𝟓 𝑵



SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  
tussen die krat en die skuinsvlak.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵

LOODREG OP DIE VLAK
𝑭𝒏𝒆𝒕⊥ = 𝒎𝒂

𝑭𝑵 − 𝑭𝒈⊥ − 𝑭𝑻⊥ = 𝒎𝒂

𝒇 = 𝟗, 𝟎𝟓 𝑵



SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  
tussen die krat en die skuinsvlak.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵

LOODREG OP DIE VLAK
𝑭𝒏𝒆𝒕⊥ = 𝒎𝒂

𝑭𝑵 − 𝑭𝒈⊥ − 𝑭𝑻⊥ = 𝒎𝒂

𝑭𝑵 −𝒎𝒈𝒄𝒐𝒔𝟑𝟕° − 𝑭𝑻𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕° = 𝒎𝒂
𝑭𝑵 − 𝟏𝟎 𝟗, 𝟖 𝒄𝒐𝒔𝟑𝟕° − 𝟓𝟎𝒔𝒊𝒏𝟑𝟕° = 𝟏𝟎 𝟎

𝑭𝑵 = 𝟏𝟎𝟖, 𝟑𝟔𝑵

𝒇 = 𝟗, 𝟎𝟓 𝑵



SKUINSVLAK
In die onderstaande diagram gly ‘n krat 

teen ‘n ruwe helling af.  Die krat versnel 

teen 1 m.s-2 as gevolg van gravitasiekrag 

en ‘n toegepaste horisontale krag van 50N 

wat daarop inwerk.

Bereken die wrywingskoëffisient  
tussen die krat en die skuinsvlak.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵
𝟗, 𝟎𝟓 = 𝝁. 𝟏𝟎𝟖, 𝟓

𝝁 = 𝟎, 𝟎𝟖

𝑭𝑵 = 𝟏𝟎𝟖, 𝟑𝟔𝑵

𝒇 = 𝟗, 𝟎𝟓 𝑵



KATROLLE
Blok A met massa 5 kg is vasgemaak aan blok B met 

onbekende massa.  Die tou wat die blokke verbind is 

ONREKBAAR en GEWIGLOOS.  Die tou span oor ‘n 

wrywinglose katrol soos hieronder aangetoon.

‘n Toegepaste krag F werk teen 

‘n hoek van 30°, relatief tot die 

horisontale oppervlak, op blok A

in.  

Die blok versnel teen 2,2 m.s-2 na 

regs oor die growwe horisontale 

oppervlak. 

Die spanning in die tou, wat die 

twee blokke verbind, is 36N.  

Die koëffisiënt van kinetiese 

wrywing tussen die oppervlak en 

blok A is 0,35.



KATROLLE
Blok A met massa 5 kg is vasgemaak aan blok B met 

onbekende massa.  Die tou wat die blokke verbind is 

ONREKBAAR en GEWIGLOOS.  Die tou span oor ‘n 

wrywinglose katrol soos hieronder aangetoon.

‘n Toegepaste krag F werk teen 

‘n hoek van 30°, relatief tot die 

horisontale oppervlak, op blok A

in.  

Die blok versnel teen 2,2 m.s-2 na 

regs oor die growwe horisontale 

oppervlak. 

Die spanning in die tou, wat die 

twee blokke verbind, is 36N.  

Die koëffisiënt van kinetiese 

wrywing tussen die oppervlak en 

blok A is 0,35.

=2,2 m.s-1

5 kg
36 N

𝝁 = 𝟎, 𝟑𝟓

𝑭𝒈𝑨

𝑭𝒈𝑩

𝑭𝑵
𝑻

𝑻



KATROLLE

‘n Toegepaste krag F werk teen ‘n hoek van 30°, relatief tot die 

horisontale oppervlak, op blok A in.  

Die blok versnel teen 2,2 m.s-2 na regs oor die growwe horisontale 

oppervlak. 

Die spanning in die tou, wat die twee blokke verbind, is 36N.  

Die koëffisiënt van kinetiese wrywing tussen die oppervlak en blok A is 
0,35.

Bereken:

1. die massa van blok B.

2. die grootte van krag F.

3. die grootte van die 

wrywingskrag tussen die 

oppervlak en blok A.



KATROLLE

‘n Toegepaste krag F werk teen ‘n hoek van 30°, relatief tot die 

horisontale oppervlak, op blok A in.  

Die blok versnel teen 2,2 m.s-2 na regs oor die growwe horisontale 

oppervlak. 

Die spanning in die tou, wat die twee blokke verbind, is 36N.  
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0,35.

Bereken:

1. die massa van blok B.
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‘n Toegepaste krag F werk teen ‘n hoek van 30°, relatief tot die 

horisontale oppervlak, op blok A in.  

Die blok versnel teen 2,2 m.s-2 na regs oor die growwe horisontale 

oppervlak. 

Die spanning in die tou, wat die twee blokke verbind, is 36N.  

Die koëffisiënt van kinetiese wrywing tussen die oppervlak en blok A is 
0,35.

Bereken:

1. die massa van blok B.

B
𝑭𝒏𝒆𝒕 = 𝒎𝒂

𝑻 −𝒎𝒈 = 𝒎𝒂
𝟑𝟔 − 𝟗, 𝟖𝒎 = 𝒎 𝟐, 𝟐

𝒎 = 𝟑𝒌𝒈
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‘n Toegepaste krag F werk teen ‘n hoek van 30°, relatief tot die 

horisontale oppervlak, op blok A in.  

Die blok versnel teen 2,2 m.s-2 na regs oor die growwe horisontale 

oppervlak. 

Die spanning in die tou, wat die twee blokke verbind, is 36N.  

Die koëffisiënt van kinetiese wrywing tussen die oppervlak en blok A is 
0,35.Bereken:

1. die massa van blok B = 3 kg

2. die grootte van krag F.
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Bereken:

1. die massa van blok B = 3 kg

2. die grootte van krag F.

𝒇 = 𝝁𝑭𝑵

𝒇 = 𝟎, 𝟑𝟓(𝑭𝒔𝒊𝒏𝟑𝟎° − 𝟓 × 𝟗, 𝟖)

𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟓𝑭 − 𝟏𝟕, 𝟏𝟓
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Bereken:

1. die massa van blok B = 3 kg

2. die grootte van krag F.
𝒇 = 𝝁𝑭𝑵

𝒇 = 𝟎, 𝟑𝟓(𝑭𝒔𝒊𝒏𝟑𝟎° − 𝟓 × 𝟗, 𝟖)

𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟓𝑭 − 𝟏𝟕, 𝟏𝟓

𝑭𝒏𝒆𝒕 = 𝒎𝒂

𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎° − 𝒇 − 𝟑𝟔 = 𝟓 𝟐, 𝟐

𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎° − 𝒇 = 𝟒𝟕

𝑭𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎° − 𝟎, 𝟏𝟕𝟓𝑭 − 𝟏𝟕, 𝟏𝟓 = 𝟒𝟕

𝟎, 𝟔𝟗𝟏𝑭 = 𝟐𝟗, 𝟖𝟓

𝑭 = 𝟒𝟑, 𝟐𝑵



NEWTON SE DERDE WET

Noem ‘n Newton III kragte paar in die skets.

Hoekom kanselleer die twee kragte van ‘n kragte paar
mekaar nie uit nie?



GRAVITASIE WET

𝐹 =
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2

𝑔 =
𝐺𝑚1

𝑟2
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