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Een electrische trein uit een batterij, magneten en koperdraad

Een klein treintje naar ons hart

In een forum vonden wij deze
geweldige magneettoepassing: de
eenvoudigste electrische lokomotief ter
wereld! Wij willen deze onze klanten ter
beschikking stellen en hebben hem op
kantoor nagebouwd. Een spannend
experiment voor de natuurkundeles en
om thuis na te doen.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.ch/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Zwitserland Pagina 2 van 5

https://www.supermagnete.ch/dut/project761
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.ch%2Fdut%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Klantentoepassing nr. 761: Het eenvoudigste treintje ter wereld
www.supermagnete.ch/dut/project761

Benodigd materiaal

 • 2 Neodymium schijfmagneten 15 x
8 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-15-08-N)

 • Batterijen (onze aanbeveling:
verscheidene AA LR6 van 1.5 Volt)

 • 1 rol koperdraad (30-50 m) met 0.8 of
1.0 mm doorsnede

 • Staaf van min. 15 mm doorsnede

Aangezien wij bij de bouwmarkt om de hoek geen onbehandeld koperdraad
konden vinden, moesten wij het met verzilverd koperdraad proberen.

Opgelet:Alstublieft geen geplastificeerd of gelakt koperdraad nemen, het
experiment lukt anders niet.

Handleiding
Vele meter koperdraad regelmatig om
de staaf wikkelen, totdat een traject van
de gewenste lengte wordt bereikt.

De magneten zo op de batterij plaatsen,
dat ofwel de beide noordpolen, ofwel de
beide zuidpolen met de batterij zijn
verbonden. Anders rijdt de trein niet.

Nu de batterij in de tunnel schuiven en...
ervan versteld staan, hoe de batterij er
doorheen suist!
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Voor gevorderden
Gevorderden experimenteren met een
langere tunnel. Reto wikkelde voor dit
lange traject 50 meter koperdraad en
had daarna de hele dag lamme armen ...

Zelfs kleine hindernissen zoals deze
schans kunnen door de batterij worden
overwonnen. Alstublieft niet verbaasd
zijn, wanneer de batterij al na korte tijd
de geest opgeeft.

Verklaring
En hier nog een poging, het fenomeen
te verklaren:

De batterij jaagt via de magneten een
stroom door de spoel, zodat binnen de
spoel een magneetveld wordt
opgebouwd. Laten we aannemen, dat
het er zo uitziet:

S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N

Met de batterij ("= = =") en met de
magneten (Z-N en N-Z) ziet het er dan
zo uit:

Z - - - - Z-N = = = = = = = = N-Z - - - - N

Aan de linker kant ontstaat vanwege de
rangschikking "Z - - - - Z" een afstoting,
aan de rechterkant ontstaat door de
rangschikking "Z - - - - N" een
aantrekkingskracht. Zo ondervindt de
batterij een kracht naar rechts en suist daarom door de tunnel.
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Aanverwante toepassingen
Batterijen en magneten zijn een
spannende combinatie. Wij hebben nog
veel meer "toepassingen met batterijen"
(www.supermagnete.ch/dut/projects/
battery) - veruit de populairste is "De
eenvoudigste elektrische motor ter
wereld" (www.supermagnete.ch/dut/
project1).

Gebruikte artikelen
2 x S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-15-08-N)

Online sinds: 20.05.2015

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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