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Statische en
dynamische wrijvingscoëfficiënt
De formule Fw  FN is nieuw in het vwo programma en staat in H5 VWO op p. 111. Het verschil tussen de
statische wrijvingscoëfficiënt s en de dynamische d gaat een klein stapje verder, maar is door een erg
simpel proefje met Coach goed te illustreren.
■ Ruud Brouwer

Neem een plank waarop schuurpapier is vastgelijmd.
Leg er een verzwaard blok hout op en trek met een
krachtsensor via een touw langzaam steeds harder
aan het blok.

De d is afhankelijk van de snelheid waarmee je trekt
en heeft bij mijn meting blijkbaar een waarde van
d = 6/11 = 0,55.

Op het digibord kan de hele klas in de Ftrek(t)-grafiek
zien dat de trekkracht toeneemt tot 10 N terwijl het
blok nog niet beweegt. Dit is de essentie van het 
teken in de formule.
In de Ftrek(t)-grafiek is het verschil tussen s en d
goed te zien. Als op t = 2,8 s het blok opeens in
beweging komt, verspringt Fw,max naar een lagere
waarde ( 6 N). Blijf het blok zo goed mogelijk met
constante snelheid voorttrekken.
De dynamische wrijving is duidelijk minder groot
dan de statische wrijving. Vlak voor t = 7 s is gestopt
met trekken. Het verzwaarde blok heeft een gewicht
van 11 N, dus s = 10/11 = 0,91.

Als de snelheid waarmee je trekt bekend is, lukt het
wellicht om aan te tonen dat geldt d(v) = d(0) + kv.
Hierin is k is een constante en d(0) de waarde van d
bij lage snelheid v.
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Vallende ballen
Een tennisracket heeft drie ‘sweet spots’, plekken die ideaal zijn om de bal te
raken. De onderste gebruik je om de bal zo hard mogelijk terug te slaan, dus
zonder veel energieverlies aan vervorming en geluid. De coëfficiënt van
restitutie, e = u/v is dan praktisch 1, dat wil zeggen: de retoursnelheid u is
bijna gelijk aan de aankomstsnelheid v.
■ Louis Mathot
We bepalen e voor een golfbal en een rubberbal door
de hoogte h te meten als ze van hoogte H zijn
losgelaten op een harde ondergrond.
a Toon aan dat je voor e ook kunt schrijven:
e = √(ℎ/𝐻)
b Film de eerste terugkaatsing en lees h af op een
liniaal achter de opstelling. Doe dat voor beide ballen
bij vijf hoogtes H en verwerk de gegevens in een
grafiek.
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►De coëfficiënt van restitutie kan voor glas oplopen
tot e = 0,95. Dat komt doordat glas amorf is, dat wil
zeggen niet kristallijn zoals kwarts. De deeltjes
kunnen niet vrij bewegen omdat ze uit verschillende
soorten bestaan, niet alleen uit siliciumoxide.
d Zoek op welke stoffen of deeltjes er in gewoon glas
zitten naast siliciumoxide.
►Hier stuiterde een kogeltje vanaf H = 29 cm op een
rubber vel.
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►Span een rubber handschoen over een schaaltje en
doe de proef zelf: film het stuiteren met een liniaal
ernaast.
e Bepaal e. Bijvoorbeeld via traceren in Coach of door
de film beeldje-voor-beeldje te bekijken.
c Bepaal e voor de botsing van elke bal.

Bonus:
Kleine kogeltjes houden het langer uit dan grote.
f Bedenk een reden.
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Zie je de touwtjes?
Op een open avond voor leerlingen uit groep 8 doe ik
graag een natuurkundige illusie voor. Waarnemen is
een belangrijke vaardigheid in ons vak. Als het publiek
stil valt, weet je dat de proef gelukt is.
■ Ruud Brouwer
Goed kijken valt echt niet mee. Vooral als je ook nog
moet luisteren naar een kletsverhaal van de presentator:
“Zie je de touwtjes?”
Trap er niet in. Als je goed kijkt, zie je hoe het zit!
Verklappen mag ik het niet, maar dat het net als de proef
hieronder met evenwicht te maken heeft, spreekt voor zich.

Spelen met blikjes
Met blikjes kun je grappige proefjes doen. Kent u ook een of meerdere interessante proeven? Stuur de
beschrijving dan naar stevin@stevin.info.
■ Kim Blankendaal & Hubert Biezeveld
1 Drie ballen en een blikje
Nodig
Een blikje waar de bovenkant vanaf is geknipt. Drie
dezelfde ballen of kogels en een aantal losse
gewichtjes met verschillende waarden (je kunt ook
munten gebruiken).
Opstelling
Plaats twee ballen in het
blikje en zet het blikje
daarna op zijn kop op
tafel. Leg de derde bal
er bovenop.
Waarschuwing
Pas op voor de
vlijmscherpe rand van
het afgeknipte
colablikje. Plak de rand
met tape af.

Opdrachten
a Haal de bal van het blikje af.
Raap de twee ballen en het blikje op van de grond.
Had je dit resultaat verwacht?
Klik hier voor een filmpje van deze proef.

b Bepaal met de losse gewichtjes hoe groot de massa M
bovenop het blikje minimaal moet zijn zodat het
zaakje nét niet omvalt. M bestaat uit de massa van de
losse gewichtjes plus de massa van het blikje.
Voor M geldt: 𝑀 = 2𝑚 ∙

𝐷−𝑑
𝐷

Hierin is m de massa van een bal; d de diameter van
een bal en D de diameter van het blikje.
c Hoeveel % is het verschil?
Wij vonden met een smal cassisblikje en golfballen:
D = 53,0 mm; d = 42,5 mm; m = 45,7 g  M = 18 g.
De gewichtjes bovenop (9,5 g) en het blikje (7,8 g)
samen zijn samen 17,3 g; dit komt dus prachtig uit.

Prijsvraag
In Proefprikkels 5 geven
we aan de hand van de
figuur hiernaast het bewijs
voor de formule.
Punt P is het kantelpunt.
Klik hier voor het
werkblad.
Diegene die als eerste een bewijs aan ons
opstuurt, ontvangt een stuk holografisch tralie
en een rainbow peephole.
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2 Waarom heet Cola Light, light?
Dezelfde vraag voor mayonaise
Een grappig antwoord: “Omdat het drijft.”

3 Het springende colablikje
Hoe krijg je zonder je handen te gebruiken het lege
colablikje van kopje 1 naar kopje 2?

Vergeet deze proef niet klaar te zetten op de open
dag. Voor kinderen en ouders uit groep 8 is deze
proef nieuw. Stuur ze naar het kabinet van
scheikunde voor een gevoelige weegschaal
- Controleer dat de dichtheid van de lightproducten
inderdaad < 1,0 g/mL.

Blaas in het kopje waar het blikje in staat en na enig
oefenen lukt het moeiteloos.

Het is een leuk verjaardagspelletje.
- Wie haalt het hoogste aantal achtereenvolgende
geslaagde pogingen?
Reactie op Laplace
Norbert van Veen schreef ons: “Leuk die nieuwe prikkels. Aangezien mijn kinderen prematuur waren heb ik wel
het e.e.a. met Laplace te stellen gehad. Met name bij de eerste ademhalingen en ondersteuning ervan. Ik kwam dit
mooie filmpje tegen over de ademhaling bij prematuren en Laplace.”
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