Experimenteer

Leer over :

met de onderzeeër

Drijvende kracht en dichtheid

Onderzeeër
In het begin, konden onderzeeërs maar tot en 4 meter diep
duiken. Dankzij de allernieuwste technologie, kunnen
onderzeeërs tegenwoording tot en met 500 meter diep
onder water duiken. Leer hoe een onderzeeër onder water
kan duiken !

Zoals je het al weet, onderzeeërs (ook
onderzeeboot genoemd) duiken in diepe wateren
en kunnen op het oppervlakte van de zee drijven
dankzij eenvoudige natuurkunde ! Dankzij hun
drijfvermogen (ook opwaartste druk genoemd).
Onderzeeërs kunnen hun dichtheid schakelen en
de uitgeoefende drijfvermogen met behulp van
kleppen en ballast tanks controleren.

Ontdek :
Waarom drijven schepen ?
Hoe kan een onderzeeboot duiken
of drijven ?

Moeilijkheids niveau

Bouwmaterialen :
- Engino® (STH71).
- 2 kunststof flessen & kiezelsteentjes.
- Een brede wasbak gevuld met water

Onderzeeërs bevatten twee rompen, de
binnenste en de buitenste. De binnenste wordt
gebruikt door de bemanning. Tussen de twee
rompen bevind zich lege ruimtes, die tanks
worden genoemd. Om onder water te gaan
worden de hoofdtanks gevuld met water.

Werkwijze :
1. Vindt de instructies om de onderzeeër
model te bouwen. Zorg ervoor dat de
twee kunststof flessen geplaatst worden
zoals het wordt weergegeven hier rechts.

Om te stijgen of te duiken wordt gebruik gemaakt
van de duikroeren. Een onderzeeboot heeft
snelheid nodig om gecontroleerd te kunnen
stijgen of dalen. De onderzeeboot zal drijven met
gesloten kleppen, beginnen te duiken met open
kleppen, en onderwater gaan met volle tanks en
gesloten kleppen.

2. Om deze activiteit uit te voeren is het
absoluut noodzakelijk dat er een grote
wasbak gevuld met water beschikbaar is.
Zorg ervoor dat deze wasbak groot
genoeg is, om het model erin te passen.
Het is ook belangrijk dat het dieper dan
50 cm is.
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– Welke kracht overtreft de onderzeeërs gewicht
en resulteert in een stijgende beweging ?
- Wordt diezelfde kracht gebruikt om de
onderzeeboot te laten duiken ?
- Wat verschil kun je merken wanneer water
wordt toegevoegd aan of gepompt uit de
onderzeeërs tanks?

3. Vergeet niet dat de flessen in alle
gevallen dicht moeten blijven. Voor
het eerste experiment laat het model op
het wateroppervlak los drijven.
Observeer of het wel of niet drijft en
antwoord de vraag van oefening 1.
4. Neem je model uit de wasbak en
verwijder de twee flessen. De afbeelding
hieronder toont een gemakkelijke manier
om dit te bereiken. Vervolgens voeg
oefening 2 uit.

1. Gaat de onderzeeër drijven of duiken ? en waarom ?
De
onderzeeër gaat drijven. Dus de opwaartse druk is sterker
....................................................................................................
dan
de neerwaarste kracht (de opwaartste druk is sterker
....................................................................................................
dan
het gewicht van het model).
....................................................................................................

2. Vul de twee ﬂessen met kiezelstenen
tot en met een kwart. Het is belangrijk
dat je niet meer steentjes dan
voorgesteld is toevoegd. Controleer
met het ﬁguur hier rechts die het
voorgestelde bedrag steentjes toont.

Vanuit de volgende pagina, voer het experiment
uit om uw onderzeeër op het water zien drijven
en vervolgens onder te duiken in de diepte !
Maak je klaar om te ontdekken wat dichtheid en
drijvende kracht zijn. En hoe deze krachten
bepalen of een onderzeeër zal drijven op de
oppervlakte of duiken in de zee.

01

02

Werkwijze :
5. Zet de flessen terug op hun plaats in
het model en laat het opnieuw op het
water drijven. Daarna geef antwoord op
de vraag in oefening 3.

3. Wanneer kiezelstenen toegevoegd worden in de twee
ﬂessen, gaat de onderzeeë drijven ?
Wanneer kiezelstenen toegevoegd worden in de ﬂessen,
....................................................................................................

Vloeistoﬀen in de natuur

zal de onderzeeër nog steeds drijven
....................................................................................................

We kennen allemaal de 3 soorten materialen :
vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Een
gemeenschappelijk kenmerk tussen vloeistoffen
en gassen is het feit dat ze kunnen kan stromen
en van vorm wijzigen volgens het volume waarin
ze zijn geplaatst. Het feiten dan een materiaal
gaat stromen komt doordat het een vloeistof is.
In natuurkunde wordt dit stomingsleer
genoemd. Maar wanneer je over vloeistoffen in
beweging spreekt, wordt het hydrodynamica
genoemd.

.
4. a) Er bestaan 4 verschillende materialen in deze
experiment betrokken. Kun je ze noemen ?
kiezelstenen
....................................................................................................
lucht
....................................................................................................
kunststof
....................................................................................................
6. Materialen bestaan uit 3 verschillende
soorten : vast, vloeibaar en gas.
Verschillende materialen worden in deze
experiment gebruikt. Denk aan welke het
zijn en noteer ze hier rechts in oefening
4a.
7. Ieder materiaal heeft een unique
dichtheid dat door de stof waarmee ze
gemaakt zijn wordt bepaald.
Voorwerpen met kleinere dichtheid
drijven in vloeistof met hogere
dichtheid. Onthoud dit en voer oefening
4b in en plaats de vier materialen (zoals
in oefening 4a) in volgorde. Begin met
degene die de hoogste dichtheid heeft.
8. Om de laatste experiment uit te
voeren, bewaar de kiezelsteentjes die
zich in de flessen bevinden en vul de
twee flessen met water. Zet ze terug in
het model en controleer of het duikt of
drijft. Daarna beantwoord de vraag in
oefening 5.

Theorie

water
....................................................................................................
b) Kun je de 4 verschillende materialen in volgorde
plaatsten ingezien hun dichtheid ?

Materiaal
1

kiezelstenen

2

water

3

kunststof

4

lucht

Kracht
Krachten kun je niet zien, maar je kunt hun
werking op een voorwerp begrijpen. Wanneer
een kracht op een voorwerp gebruikt wordt heeft
het vaardigheid om voorwerpen te bewegen of
hun vorm te wijzigen. Om een grote doos te
verplaatsen, moet je duwen. Een elastiek gaat
zich rekken als je erop trekt. Een blik wordt door
de kracht van je hand plat gedrukt. Krachten
kunnen worden genoemd naar de werking die ze
op een voorwerp hebben, trekkracht, drukkracht
en dwarskracht. Een van de meest bekende
kracht is de Zwaartekracht (ook gravitatie
genoemd). Deze kracht (ook bekend als Gewicht)
is een aantrekkende kracht die twee of meer
massa’s op elkaar uitoefend

Hoge
Dichtheid

Lage
Dichtheid

5. Gaat het model drijven of duiken ? Kun je bedenken
hoe onderzeeërs in water kunnen duiken wanneer ze een
opdracht hebben en hoe ze terug opkomen en drijven ?

Hydrostatische Druk
Het model duikt. Onderzee boten zijn gevuld met water om
....................................................................................................
te duiken. Om opnieuw op te komen en op de oppervlakte
....................................................................................................
te drijven, worden de tanks geleegd en in plaats daarvan
....................................................................................................
met lucht gevuld !
....................................................................................................
....................................................................................................

Is de druk die uitgeoefend wordt door een
statische vloeistof op een lichaam op een
bepaalde diepte in de vloeistof. Vloeistoffen
kunnen drukte uitoefenen omdat ze de
opgestapelde lagen die onderaan staan duwen.
Dat word hydrostatische druk genoemd. Hoe
meer massa vloeistof per oppervlakte-eenheid,
hoe meer druk. Bovendien, dikkerde vloeistoffen
leveren sterker drukte omdat meer massa in
hetzelfde volume is geconcentreerd.

h1
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Drijfvermogen

Quiz

Drijfvermogen kan worden verklaard door het
begrijpen van hydrostatische druk. In feite,
drijfvermogen wordt gegenereerd als gevolg van
het verschil van hydrostatische druk tussen twee
punten. Wanneer een voorwerp gedeeltelijk in
een vloeistof wordt ondergedompeld, wordt zijn
bodem gebied onderworpen aan hydrostatische
druk. Aldus voelt het een omhoog duw, de
drijvende kracht. De waarde van deze kracht is
het bepalen of het object zal zweven of zinken.
Als de kracht van het drijfvermogen groter is dan
het gewicht van het object, dan zal het object
zweven! Tegendeel, als het drijfvermogen kleiner
is dan het gewicht van het object, zal het zinken!
Aldus, is het verplaatste volume essentieel voor
mariene techniek

Oefening 1
In de volgende paragraag, vul de gaten in en gebruik de onderstaande woorden
drijfvermogen, toenemen,
drijf, hoger, lager
Onderzeeërs duiken in diep water of drijven op de oppervlakte dankzij ...drijfvermogen... .
Onderzeeërs kunnen deze kracht ...toenemen.................... of afnemen. Wanneer een onderzeeër
in het water duikt, wordt een grote tank gevuld met water. In dit geval is de drijfvermogen kracht
......lager.............. dan zijn gewicht. Echter, wanneer nodig is om te ....drijven................, wordt het

Dichtheid
De dichtheid van een homogeen materiaal I drukt
uit hoeveel massa van de materiaal aanwezig is in
een bepaald volume. Dichtheid geeft aan hoeveel
massa te vinden is in een bepaald volume. In
sommige stoﬀen is de massa veel dichter
samengeperst dan in andere. Het symbool voor
de dichtheid is een Griekse letter "ρ" - spreekt uit
‘’rho’’). Wanneer er veel massa is samengeperst
spreken we van een hoge dichtheid. Terwijl,
wanneer er weinig massa samengeperst is,
spreken we van een lage dichtheid. Stoﬀen met
lagere dichtheid drijven in vloeistoﬀen met een
grotere dichtheid, terwijl stoﬀen met een grotere
dichtheid duiken in vloeistoﬀen met een lagere
dichtheid. Bijvoorbeeld, een kurk drijft terwijl een
kiezelsteen duikt iindien geplaatst in een kopje
water.

water uit gepompt en alleen lucht blijf over in de tank. De drijvermogen kracht is
.....hoger............... dan het gewicht van de onderzeeër.

Oefening 2
3

Voorwerp A heeft een dictheid van 800kg/m terwijl voorwerp B een
3
dichtheid van 1200kg/m heeft. Ze zijn allebei in a een container vol water
geplaatst dat een dichtheid van 1000kg/m3 heeft Geef aan welke van de
voorwerpen zal drijven en welke zal duiken. En leg uit waarom.

A

B

Voorwerp A zal drijven omdat zijn dichtheid kleiner is dan de dichtheid
..................................................................................................................................
van het water.
..................................................................................................................................
Voorwerp B zal duiken omdat zijn dichtheid groter is dan die van het
..................................................................................................................................

water

water.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Geadvanceerde informatie

Controleer je kennis Controleer wat je geleerd heb.

Vanuit de formule is het duidelijk dat dichtheid,
massa en volume in verband met elkaar zijn ! In feite,
is de dichtheid direct evenredig aan massa en
omgekeerd evenredig aan volume. Met andere
woorden, wanneer er veel massa is samengeperst
spreken we van een hoge dichtheid. Terwijl, hoe
groter het volume heeft de kleinere de dichtheid.
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ρ=m/V
ρ = dichtheid
m = massa
V = volume
Formula van dichtheid

Wat is stomingsleer (vloeistofdynamica)?
Wat is hydrostatische druk (hydrostatica)?
Hoe word de drijfvermogen bepaald wanneer een voorwerp gaat duiken of drijven?
Wat is dichtheid?
Hoe controleer je dichtheid wanneer een voorwerp zal duiken of drijven?

06

