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Het is een gave
1: ‘s Gravesande
Het kan zomaar gebeuren dat je 4 havo publiek tijdens de wereldberoemde
demo ‘bol en ring van ’s Gravesande’ de aandacht er maar moeilijk bij kan
houden: “metalen zetten uit als je ze opwarmt, wat flauw meneer”. Ik schakel
dan meteen door naar een andere demo die al op de demonstatiebank
klaarstaat: een metalen kogel die op een dunwandige metalen buis rust.
■ Ruud Brouwer

De kogel past er echt niet in en de buis is hol. Dat
laat ik iedereen goed zien. Ze staan je allemaal
stomverbaasd aan te staren als de kogel na wat
bezwerende bewegingen langzaam in de buis zakt.
Bekijk de demonstratie: hoe kan dat nou? Een lesuur
lang willen ze weten hoe je het voor elkaar hebt
gekregen om zonder opwarmen/afkoelen de bal in het
buisje te laten zakken.
Laat ze als huiswerk een verklaring vinden voor een
bonuspunt op het proefwerk en je weet zeker dat van
’s middags tot diep in de nacht hele families bezig
zijn het raadsel met de kogel en de buis uit de
natuurkunde-les op te lossen.
De film kunnen ze ter illustratie laten zien.

Maar hoe werkt het dan? Gaat het over temperatuur?
Nee, dat is de misleiding die als vanzelf uit de demo
van ’s Gravesande volgt.

Na weer wat andere bezweringen komt de kogel
langzaam omhoog en ligt weer op de buis. Daarna
geef je de buis en de kogel uit handen en concluderen
ze dat je er niet in geknepen hebt, want daar is de
metalen buis veel te star voor.

Het antwoord:
Zoek op internet naar Ball & Tube. Bij de treffers
staan dan ook adressen waar je deze demo kan kopen.
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Een zuidvrucht wijst naar noord
Een mandarijn met dikke schil drijft in water, net als een sinaasappel en een kokosnoot. Handig als je je
pitten wilt verspreiden via een rivier. Een halve mandarijn drijft dus ook. Daar maken we een kompas van.
■ Louis Mathot
Gebruik het middenstuk van een papieren pijltje om
een koperdraad te wikkelen tot een spoeltje. Wikkel
rechtsom, te beginnen bij de smalle kant. Soldeer de
draad aan het brede eind aan een koperen strookje of
schroef (de anode +) en het andere eind aan een
strookje zink (de kathode ). Druk die twee
elektroden aan weerskanten in het vruchtvlees van de
halve mandarijn en leg de vrucht in water. Heel
langzaam zal de pijl het noorden gaan aanwijzen, als
je tenminste de ‘schotjes’ in de mandarijn hebt
doorgesneden.
Iets sneller gaat dat als je ook nog een spijker in het
spoeltje legt.
Werkt een grapefruit sneller omdat die zuurder is?
En een citroen?

Liquidmetal
In Proefprikkels 4 beschrijft Louis Mathot proeven waarmee je de
stuitercoëfficiënt e kunt bepalen. De hoogste e zou je verwachten bij een klein
metalen kogeltje op een stalen ondergrond. Als je de proef doet, zie je dat de
totale stuitertijd T eigenlijk best wel tegenvalt. Al binnen een handvol seconden
is het kogeltje klaar met stuiteren. Een stuiterbal lijkt het langer vol te houden.
Dat vonden wij op het eerste gezicht niet logisch (hoe harder hoe beter, toch?)
en gingen op onderzoek uit.
■ Hubert Biezeveld & Ruud Brouwer
Een surftocht op internet gaf een interessant resultaat:
we kwamen terecht op de site Liquidmetal
Technologies. Bij hun materiaal is de e bijna 1 en
blijft het kogeltje op een intrigerende manier langer
dan een minuut stuiteren, zie de film. Roestvrij staal
en titanium kunnen daar niet aan tippen. We zijn naar
de KU Leuven afgereisd om deze stuiterproef te
bewonderen en hebben daar een korte cursus gekregen
over Liquidmetal bij prof. dr. J. Fransaer van de
Faculteit Materials Science (MTM).
De naam Liquidmetal slaat op het productieproces
van de legering Zr, Ti, Cu, Ni, Be. Dit mengsel van
metalen wordt vloeibaar op een snel draaiende
koperen schijf losgelaten en koelt daardoor heel snel
af. Hierdoor kan er geen keurig gerangschikt metaalrooster ontstaan en zullen de deeltjes random
bovenop elkaar gepakt zitten. Het is dan (net als glas)
een amorfe stof.

Links zijn de even grote Al-atomen keurig in een
metaalrooster gerangschikt. Rechts zie je dat de vijf
atomen van het Liquidmetal volledig door elkaar zijn
gehusseld. De atomen Zr, Ti, Cu, Ni, Be zijn niet
even groot en zitten bovenop elkaar gepakt. Het
gevolg is dat als je een metalen kogeltje op een
aluminium oppervlak laat vallen, je dit kan
vergelijken met een basketbal die in het zand stuitert.
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Het aluminium oppervlak vervormt en de atomen
bewegen langs elkaar net zoals de zandkorrels doen.
Zo wordt er veel kinetische energie geabsorbeerd. Je
zal – als je goed kijkt – zien dat er deukjes in het
aluminium zijn achtergebleven. Een stalen oppervlak
is iets minder zacht, maar gedraagt zich vanwege het
metaalrooster hetzelfde en ook daar zal je de deukjes
in het oppervlak kunnen waarnemen. Laat je het
kogeltje vallen op de amorfe legering, dan lijkt dat op
een val van een basketbal op een asfalt weg: veel
minder absorptie van energie, want het oppervlak
deukt niet in.

Als je in Coach 7 wilt beeldmeten aan een stuiterend
kogeltje op een schijfje Liquidmetal kun je deze film
downloaden die we in Leuven maakten met de
smartphone. De buis in de film is 46 cm hoog.
Traceren lukt helaas niet, maar met de optie ‘Tonen’
 ‘Meetlat’ in Coach 7 meet je in een handomdraai
de hoogste punten van de beweging en reken je de e
uit met 𝑒 = √(ℎ/𝐻) .
Volgens Minnaert zou de totale stuitertijd T van een
kogel te voorspellen zijn met de formule:
𝑇=

√2𝐻 1+𝑒
·
.
√𝑔 1−𝑒

Je kunt de stuiterproef dus ook zo doen: luister (b.v.
met een geluidsensor) hoe lang je je het getik in de
films hoort en bepaal daarmee e. Komt de waarde
overeen met de waarde uit de videometing?
Ons plaatje Liquidmetal kochten we voor €200 in
Duitsland en is daarna verlijmd op een aluminium
voet. Ook aan deze film kun je prima beeldmeten. De
hoogte van de buis is 100 cm.

Liquidmetal blijkt al jaren te bestaan en kent vele
toepassingen o.a. in de sport. Golfstokken waarin dit
materiaal in het slagvlak is verwerkt, zijn door de
golffederatie in wedstrijden al verboden. In
transformatoren wordt het gebruikt vanwege zijn
grote vergeetachtigheid van remanent magnetisme.

Bonus: De afleiding van de formule voor T.
Hiernaast zie je hoe je met
1−𝑒/1
\ 1 + 𝑒 + 𝑒2
1−𝑒
een ‘staartdeling’ aantoont
𝑒
1
dat (1−𝑒) = (1 + e + e2 + …)
𝑒−𝑒 2
𝑒2
met e ≠ 1.
𝑒 2 −𝑒 3
In ons geval geldt 0 < e < 1.
3
𝑒

De eerste val kost aan tijd: t1 = √(2H/g).
De tweede val kost t2 = √(2h/g), net als de lancering
omhoog.
Alles bij elkaar opgeteld: T = t1 + 2·t2 + 2·t3 + …
a Leg de factor 2 uit in deze formule.
Doordat e = √(h/H), geldt : t2 = e·t1, t3 = e2·t1, enz. .
T = t1 + 2e t1 + 2e2 t1 + … = t1 + 2e t1(1 + e + e2 + …)
2𝐻 1+𝑒

b Toon aan: 𝑇 = √ 𝑔 · 1−𝑒
Wij willen de faculteit Materials Science (MTM) en
prof. dr. J. Fransaer van de KU Leuven hartelijk
danken voor alle hulp en uitleg.
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Langs een helling omlaag
Simon Stevin stond in 1586 samen met de vader van Hugo de Groot op
de toren van Delft met twee loden kogels: “d’een thiemael groter en
swaerder als d’ander, die laat t’samen vallen van 30 voeten hooch ende
sal blijcken, maer datse t'samen so ghelijck vallen, dat haer beyde
gheluyden een selve clop schijnt te wesen”. Dit practicum is een variant
daarop en geeft het bewijs. Het aardige van deze proef is dat leerlingen
hun eigen practicummateriaal bouwen om een fundamenteel principe
aan te tonen.
■ Ruud Brouwer
Laat de leerlingen in de week voor het practicum een
velg, hoelahoop of iets anders dat stevig en
cirkelvormig is mee naar school nemen. Zorg ook
voor wat kralen en visdraad. In deze video zie je de
proef in werking. Het is een verrassend gezicht.
a Bouw de opstelling.

Film de kralen met je smartphone. Zoek een
geschikte video-app en bepaal hoe lang de kralen
over hun reis doen door de film beeldje voor beeldje
af te spelen.
c3 Bereken hoeveel % je meting afwijkt van je
berekening bij c2.

Galilei: “Als je alle kralen in het bovenste punt
verzamelt en tegelijk loslaat, komen ze ook tegelijk
aan, want je hoort één tik.”
b Controleer met jouw hoepel de uitspraak.

Ontbind in een vectortekening de zwaartekracht op
een kraal langs een schuine draad in Fx en Fy.
d Laat zien dat voor de versnelling a van de kraal geldt:
a = Fx/m = g·cos().
De lengte van de schuine blauwe draad noemen we ℓ.
Omdat de kraal langs de blauwe draad versnelt vanuit
rust geldt: ℓ = ½ats2.
In de derde klas wordt bij wiskunde de stelling van
Thales geleerd. Daaruit volgt dat de gekleurde
driehoek een rechthoekige driehoek is en dus is
ℓ = 2R·cos.
e Toon met behulp van vraag c1 en d aan dat: tv = ts.

c1 Toon aan dat voor de valtijd tv van de verticaal
vallende kraal geldt: tv2 = 4R/g.
2
c Meet R en reken met c1 tv uit.

Op de foto zie je een gedeelte van de opbrengst in
4 vwo.

Prijsvraag 32
Shark attack?
Klik op deze link, je leerlingen maken kans op €25,-
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