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Analyse	  van	  een	  val.	  

Analyse	  van	  een	  valincident	  	  door	  een	  obstakel	  in	  het	  loopoppervlak,	  waardoor	  een	  mens	  kan	  vallen	  
en	  waarbij	  op	  de	  nek	  en	  het	  hoofd	  grote	  krachten	  kunnen	  ontstaan.	  
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1	  	   Inleiding	  

De	  situatie	  is	  dat	  er	  zich	  een	  obstakel	  in	  het	  loopoppervlak	  bevond,	  waardoor	  de	  voet	  geblokkeerd	  
werd	  	  en	  niet	  vooruit	  geplaatst	  kon	  worden	  om	  het	  lopen	  voort	  te	  zetten.	  Daardoor	  werd	  dit	  
blokkadepunt	  een	  scharnier,	  waaromheen	  het	  lichaam	  kantelde	  en	  dus	  viel.	  

Door	  dit	  “scharnieren”	  wordt	  de	  voorwaartse	  snelheid	  	  	  via	  een	  cirkelvormige	  scharnierbeweging	  
omgezet	  in	  valsnelheid.	  De	  valsnelheid	  wordt	  nog	  verhoogd	  door	  het	  dalen	  van	  het	  zwaartepunt	  
onder	  invloed	  van	  de	  zwaartekracht.	  Het	  vorenstaande	  is	  	  een	  technische	  omschrijving	  van	  wat	  wij	  
“vallen”	  noemen.	  

In	  de	  werktuigbouwkunde	  	  (mechanica)	  zijn	  daarvoor	  wetmatigheden	  en	  formules	  beschikbaar,	  op	  
basis	  van	  de	  wetten	  tot	  behoud	  van	  energie.	  Daardoor	  kunnen	  begin-‐	  en	  eindtoestand	  met	  elkaar	  
vergeleken	  worden.	  

We	  gaan	  daarom	  uit	  van	  de	  beginsituatie:	  iemand	  loopt	  met	  ca	  5	  km	  per	  uur.	  

Vervolgens	  de	  eindsituatie;	  	  dezelfde	  persoon	  raakt	  na	  de	  val	  bijna	  de	  bodem.	  

Ten	  overvloede	  zij	  opgemerkt	  dat	  zowel	  horizontale	  alsook	  verticale	  bewegingen	  aan	  dezelfde	  
wetmatigheden	  voldoen.	  Daardoor	  is	  het	  mogelijk	  een	  val	  (verticale	  beweging)	  te	  vergeleken	  met	  
een	  horizontale	  beweging	  zoals	  een	  autobotsing.	  

De	  grootte	  van	  de	  optredende	  krachten	  wordt	  vaak	  vertaald	  in	  zogenaamde	  G-‐krachten	  ,	  die	  een	  
vergelijking	  met	  de	  zwaartekracht	  opleveren.	  Daarbij	  staat	  de	  zwaartekracht	  gelijk	  aan	  1G.	  

	  

2	   Beginsituatie	  Vallen:	  

Voorwaartse	  snelheid	  is	  5	  km	  per	  uur	  (	  1,39	  m/sec)	  

Hoogte	  zwaartepunt	  is	  ca	  1,0	  meter	  

Hoogte	  hoofd	  is	  ca	  1,6	  meter	  

Het	  gewicht	  blijkt	  niet	  van	  invloed.	  
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3	   Eindsituatie	  vallen:	  

Voorwaartse	  snelheid	  is	  nul	  geworden.	  

De	  val	  eindigt	  voor	  het	  lichaamsgedeelte	  met	  het	  zwaartepunt	  op	  ca	  20	  cm	  boven	  de	  grond,	  door	  het	  
gebruik	  van	  de	  handen.	  

Uit	  een	  energieanalyse,	  waarbij	  de	  begin	  en	  de	  eindsituatie	  worden	  vergeleken,	  volgt	  nu	  een	  
verticale	  snelheid	  van	  het	  lichaamszwaartepunt	  van	  	  1,9	  m/sec	  	  (	  =	  7	  km/	  uur).	  

	  

4	   Consequenties	  voor	  het	  hoofd	  

Voor	  het	  hoofd	  komt	  nu	  nog	  een	  remweg	  (	  is	  maximaal	  de	  vrije	  ruimte)	  van	  circa	  15	  cm	  voordat	  het	  
de	  grond	  gaat	  raken.	  De	  daadwerkelijke	  botsing	  met	  de	  grond	  kan	  vermeden	  worden	  door	  het	  
reactief	  aanspannen	  van	  de	  nekspieren.	  
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Ter	  plaatse	  van	  het	  zwaartepunt	  van	  het	  hoofd	  is	  de	  snelheid	  ongeveer	  1.6	  keer	  hoger	  dan	  van	  het	  
lichaamszwaartepunt	  dus:	  3	  	  m/sec	  ofwel	  11	  km/uur.	  Die	  hogere	  snelheid	  voor	  het	  hoofd	  komt	  door	  
het	  scharnieren,	  waarbij	  de	  afstand	  van	  het	  hoofd	  tot	  dit	  scharnierpunt	  ca	  1,6	  keer	  groter	  is	  dan	  van	  
het	  lichaamszwaartepunt.	  (Het	  hoofd	  beschrijft	  een	  cirkelbeweging	  met	  een	  straal	  van	  1,6	  meter,	  het	  
lichaamszwaartepunt	  met	  een	  straal	  van	  1,0	  meter.)	  

Om	  nu	  met	  het	  hoofd	  de	  grond	  niet	  te	  gaan	  raken	  is	  ongeveer	  15	  cm	  beschikbaar	  voor	  het	  
remproces.	  Uit	  de	  daarvoor	  beschikbare	  berekening	  volgt	  een	  vertraging	  	  van	  	  driemaal	  de	  
zwaartekracht	  	  (	  3G)	  

5	   Vergelijkende	  autobotsing	  

Ter	  vergelijking	  hebben	  wij	  een	  ongeval	  doorgerekend,	  waarbij	  twee	  auto’s	  betrokken	  zijn	  van	  gelijk	  
gewicht.	  

Daarbij	  rijdt	  de	  ene	  met	  50	  km	  per	  uur	  achterop	  de	  andere	  die	  stil	  staat.	  

Als	  bij	  die	  botsing	  de	  gezamenlijke	  verkorting	  door	  de	  kreukelzones	  wordt	  geschat	  op	  een	  halve	  
meter,	  dan	  zal	  de	  stilstaande	  auto	  nog	  2	  meter	  worden	  vooruitgeduwd	  voordat	  de	  botsing	  voorbij	  is.	  
De	  totale	  “remweg”	  is	  voor	  de	  oorspronkelijk	  stilstaande	  auto	  dus	  nog	  2	  meter.	  Voor	  datzelfde	  hoofd	  
treedt	  een	  vertraging	  op	  van	  ca	  1,2	  G	  

6	   Conclusie	   	  

Het	  blijkt	  dus	  dat	  door	  de	  extreem	  korte	  afstand	  waarover	  het	  hoofd	  tijdens	  de	  onverwachte	  val	  
moet	  afremmen,	  dat	  de	  krachten,	  die	  evenredig	  zijn	  met	  het	  genoemde	  G-‐getal,	  daarbij	  ca	  	  2,5	  keer	  
hoger	  zijn	  dan	  bij	  een	  ongeval	  met	  auto’s.	  

Ook	  kun	  je	  dit	  vallen	  voor	  het	  hoofd	  vergelijken	  met	  het	  geblinddoekt,	  met	  de	  handen	  iets	  vooruit,	  	  
tegen	  een	  dikke	  boom	  lopen	  met	  11	  km	  per	  uur	  	  (antwoord	  in	  hoodstuk	  4)	  

Voor	  inzage	  in	  de	  achterliggende	  berekeningen	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  

	  

	  de	  Wetenschapswinkel	  	  

Universiteit	  Twente.	  	  

	  	  


