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KNÄCKEBRÖD SCHI ETEN

I nleiding
Vor ig j aar  behandelde Kar el Knip in zij n r ubr iek Alledaagse Wet enschap van de NRC,
het  br eken van knäckebr öd als j e er  een kogel op laat  vallen. De vr aag die hij  zich st elde

was: “Welke gr oot heid is bepalend voor  het  br eken van de st ukj es knäckebr öd. I s dat

de impuls of  is dat  de ener gie van de kogel?”

Hij  liet  kogels met  een ver schillende

massa vallen en bepaalde exper iment eel

de minimale hoogt e waar bi j  het

knäckebr öd nog in t weeën br ak. Uit  zij n

meet waar den (zie t abel) t r ok hij  de

conclusie dat  waar schij nlij k de ener gie

van de kogel de bepalende gr oot heid was

voor  het  br eken van het  knäckebr öd. 

massa kogel (gr .) minimale hoogt e (cm)

2,8 118

5,8 47

22,5 9

Experiment
Het  is de bedoeling van het  exper iment  om de j uist heid van de conclusie van Kar el Knip

t e t est en.

Opstelling
I n het  st at ief  zit  een knij per  geklemd waar in j e een kogel

kunt  vast houden. De hoogt e van de knij per  is t e var iër en.

Leg een plakj e knäckebr öd op het  plast ic bakj e zodat , als

het  knäckebr öd br eekt , de st ukken in de bak t er echt  komen.

Benodigdheden
1 st at ief  met  kr uisklem

1 knij per

1 plast ic bakj e

1 liniaal

5 kogels met  ver schillende massa

1 pakj e knäckebr öd (dit  is het  enige dat  j e t ot  j e beschikking kr ij gt ; echt er  wat

over blij f t  mag j e zelf  opet en)

Verwerking van de met ingen
Ver wer k j e met ingen - onder  ander e - met  behulp van gr af ieken en zet  daar in de

geschikt e gr oot heden t egen elkaar  uit  zodat  j e daar uit  kunt  beslissen of  de conclusie

van Kar el Knip j uist  was of  niet .
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DE SPAAK

I nleiding
I n dit  exper iment  onder zoek j e aller eer st  op t wee manier en de veer const ant e van een

f iet sspaak. Ver volgens ga j e na hoe het  zit  met  de ener gieover dr acht  als j e met  behulp

van de spaak een klein voor wer p wegschiet .

Theorie
Een aan een kant  ingeklemde f iet sspaak voldoet  heel behoor lij k aan de wet  van Hooke,

d.w.z. er  geldt :   

Daar in is:

 de veer kr acht

 de veer const ant e

 de uit wij king t .o.v. de evenwicht sst and

Benodigdheden
1. Een aan een kant  ingeklemde f iet sspaak

met  t ouwt j e

2. Set  gewicht j es

3. Liniaal

4. St opwat ch

5. ’ dopj e’  om weg t e schiet en

Het  experiment
Bepaal aller eer st  de veer const ant e  van de

spaak door  deze st at isch t e belast en met  ver schillende gewicht en.

Bepaal ver volgens opnieuw de veer const ant e uit  de t r illingst ij d van de spaak als die

ver zwaar d is met  een massa. 

Geef  ver volgens een eindwaar de voor  .

Schiet  het  ’ dopj e’  in ver t icale r icht ing weg. Gebr uik de gevonden waar de van  om na

t e gaan welk deel van de veer ener gie wor dt  over gedr agen aan het  dopj e, af hankelij k van

de oor spr onkelij k uit wij king van de spaak bij  het  wegschiet en. 

Ga na of  de hoeveelheid over gedr agen ener gie cor r espondeer t  met  de hoeveelheid

acht er gebleven ener gie.

Doe op t heor et ische gr onden een uit spr aak over  de t e ver wacht en r esult at en van dit

’ wegschiet exper iment ’ .


