Werken met COACH 6
COACH is een uitgebreid en veelzijdig softwarepakket voor experimenteel onderzoek en procesbesturing binnen
de natuurwetenschappelijke en technische vakken.
De ingebouwde softwaregereedschappen zijn te gebruiken bij practica en eigen onderzoek.
Je zult aan de hand van een aantal practica op de tweede en derde klas met allerlei aspecten van dit programma
leren werken, zodat je enige ervaring krijgt met de mogelijkheden en onmogelijkheden van werken met een
computer en de bijbehorende randapparatuur.
Water verwarmen……. er gebeurt veel meer dan je denkt
Je eerste kennismaking met COACH zal een practicum zijn over wat er allemaal gebeurt met water tijdens het
verwarmen. Je zult waarnemingen doen en de temperatuur als functie van de tijd meten. Hiertoe nemen we
kraanwater en gaan dit verwarmen en uiteindelijk aan de kook brengen. Deze handleiding beschrijft alle stappen
die nodig zijn om met behulp van COACH een diagram te maken waarin de temperatuur van het water als
functie van de tijd staat uitgezet.
In afbeelding 1 zie je het startscherm van COACH 6 (Meten).

Open activiteit

Afbeelding 1

Alles wat je doet binnen COACH wordt opgeslagen als
een activiteit. Om te starten moet je dus eerst een activiteit
openen.
Met de knop “Open activiteit” (zie afbeelding 1) kun je
een activiteit openen.
Zodra je deze knop hebt ingedrukt verschijnt een
soortgelijk menu als weergegeven in afbeelding 2.
Je wil een meting gaan doen dus kies je de optie
“Laboratorium”.
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In afbeelding 3 zie je het startscherm van het COACH laboratorium.

Afbeelding 3

Je gaat een natuurkundige activiteit uitvoeren dus kies je de optie “Afdeling Natuurkunde”.
Als je dit hebt gedaan verschijnt een scherm zoals weergegeven in afbeelding 5 op de volgende bladzijde, tenzij
de computer deze stap niet zelfstandig uit kan voeren. Als een melding verschijnt zoals weergegeven in
afbeelding 4 dien je jouw docent of de TOA erbij te roepen.

Afbeelding 4
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Als alles goed is gegaan heb je nu een scherm zoals weergegeven in afbeelding 5 op jouw scherm. Vanuit dit
scherm zul je verder de gehele proef uitvoeren.

Afbeelding 5

Dit is je werkscherm voor dit en vele andere practica en je zult de diverse knoppen en menu’s dan ook zeer goed
moeten kennen.
Allereerst zullen we even kijken naar de indeling van dit scherm. Boven aan het scherm vind je de menu- en
knoppenbalk. Verder is het scherm onderverdeeld in vier vensters. Het venster linksboven is venster 1 en het
venster rechtsonder is venster 4. In venster 3 zie je een tekening van het meetinterface dat aan de computer is
aangesloten. Links daarvan zie je een aantal sensoren die je op dit paneel kunt aansluiten. De icoontjes voor de
diverse sensoren kun je door slepen op hun plaats op het interface zetten.
In afbeelding 6 zie je de temperatuursensor aangesloten op ingang 3 van het Coachlab II interface.
ingang 6
achterkant
ingang 5
achterkant

ingang 4

ingang 3

Afbeelding 6

ingang 1
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Door met de rechter muisknop op het icoontje van de temperatuursensor te klikken
verschijnt een menu zoals weergegeven in afbeelding 7.
De bovenste vier opties in dit menu geven de verschillende mogelijkheden om de
uitlezing van de temperatuursensor zichtbaar te maken.
Als je uit dit menu de optie “Waarde tonen” kiest dan verandert de muis van vorm.
Door nu met de muis in venster 1, 2 of 4 te klikken kun je de uitlezing
van de temperatuursensor in de vorm van een getalwaarde zichtbaar maken.
Elk venster kun je op die manier van een functie voorzien. In afbeelding 8 is op venster 1
de optie “Waarde tonen” toegepast en op venster 2 de optie “Diagram tonen”.
Instelling…

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Je wil de temperatuur als functie
van de tijd gaan meten. Je gaat niet
oneindig lang meten dus moet je
eerst de meettijd instellen. Om de
meettijd in te stellen klik je op de
knop “Instelling…” (de knop met
de stopwatch, zie afbeelding 8).
Zodra je op deze knop hebt gedrukt
verschijnt een menu zoals
weergegeven in afbeelding 9.
De tijdsduur voor dit experiment
kan worden ingesteld op 10
minuten. Met de optie “Frequentie”
kun je instellen hoeveel metingen
Afbeelding 9
er per tijdseenheid worden uitgevoerd.
De frequentie kan voor dit experiment
op 2 metingen per minuut worden ingesteld.
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Nu ga je kijken naar de assen van jouw diagram. Daarvoor moet je aangeven
welke tijdsduur je langs de horizontale as wil uitzetten en een schatting maken
van de te verwachten temperaturen zodat je de schaalverdeling van de assen van
het diagram kunt instellen. Alle vensters zijn voorzien van een knop met een
-symbool. Door op deze knop te drukken verschijnt een menu zoals
weergegeven in afbeelding 10.
Dit menu kan ook worden opgeroepen door met de rechter muisknop te klikken
in het betreffende venster.

Afbeelding 10

Voorlopig ben je alleen geïnteresseerd in de optie
“Diagraminstelling…” waarmee je de assen kunt
instellen. Door deze optie te kiezen verschijnt een menu
zoals weergegeven in afbeelding 11.
Onder de kop “Diagram” zie je de naam van de sensor
wiens meetwaarde wordt uitgezet.
Onder de kop “Kolommen” kun je alle assen instellen.
De standaardinstelling zoals weergegeven in afbeelding
11 betekent: Kolom C1 is verbonden met een klok
en doet dienst als x-as. De grootheid die
hierbij hoort is de tijd en de gekozen
eenheid van tijd is de seconde.
De tijd wordt weergegeven van 0 tot 10
seconden en wel op 3 decimalen
nauwkeurig.
Afbeelding 11

Door bij “Kies kolom:” op C2 te klikken, krijg je alle
instellingen van kolom C2 te zien. Het menu ziet er dan
uit zoals weergegeven in afbeelding 12.
De standaardinstelling zoals weergegeven in afbeelding
12 betekent: Kolom C2 is verbonden met een de
temperatuursensor op ingang 3 van het
interface en doet dienst als y-as. De
grootheid die hierbij hoort is de
temperatuur en de gekozen eenheid van
temperatuur is oC.
De temperatuur wordt weergegeven van
–18 oC tot 110 oC en wel tot op 1
decimaal nauwkeurig.
Het verband tussen de temperatuur en de
tijd wordt weergegeven door een blauwe
lijn zonder symbolen voor de
meetpunten.

Afbeelding 12

De temperatuur die je verwacht voor het water in dit experiment zal nooit lager zijn dan 0 oC en zal nooit hoger
zijn dan 100 oC, dus stel je de min.- en max.-waarde op bijvoorbeeld -5 oC respectievelijk 110 oC in. Op die
manier heb je straks de lijn mooi in beeld.
Voor de tijdas kun je de min- en max-waarde instellen op 0 minuten respectievelijk 10 minuten.
Het aantal decimalen kun je beperken tot 0.
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Jouw scherm ziet er dan uiteindelijk uit zoals weergegeven in afbeelding 13.
Opslaan als..

Start

Afbeelding 13

Je kunt straks de meting starten door op de groene start-knop te drukken (zie afbeelding 13).
Nadat je de meting hebt uitgevoerd kun je de resultaten opslaan door op de knop “Opslaan als…” te drukken (zie
afbeelding 13).
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Zelf aan de slag met COACH
Bij deze proef ga je onderzoeken wat er met water gebeurt als je dit verwarmt. Je krijgt van de TOA of jouw
docent een hoeveelheid water in een bekerglas.
Dit water ga je met behulp van een gasbrander aan de kook brengen.
Er zijn twee doelen die aan het einde van het experiment moeten zijn bereikt.
1. Je hebt een nauwkeurig meetrapport gemaakt van de waarnemingen die je doet als het water wordt
verwarmd.
Om je hierbij te helpen is er een meetrapport toegevoegd waarop je jouw waarnemingen kunt noteren.
2. Je hebt met behulp van Coach een grafiek gemaakt van de temperatuur van het water als functie van de tijd.
Een print van deze grafiek dien je toe te voegen aan jouw meetrapport.
Aan het einde van de les moet je jouw meetrapport inleveren bij jouw docent of de TOA.
De docent of TOA maakt dan eveneens een aantekening op jouw meetrapport betreffende de voorbereiding en
uitvoering van de proef. Tevens controleert hij of jij jouw opstelling netjes hebt achtergelaten.
Nadat de docent de meetrapporten heeft nagekeken zal de proef in één van de volgende lessen in de klas worden
besproken en zullen we zien of jij alle waarnemingen hebt gedaan die je had kunnen doen als je goed gekeken
had. Het blijkt namelijk dat er een hele hoop te zien is als je water aan de kook brengt…… heb jij oog voor
detail?
Aan de slag
Een meetrapport is een overzichtelijke weergave van alles wat je tijdens een experiment waarneemt en meet.
Je moet achteraf op basis van zo’n meetrapport een verslag kunnen schrijven. Alle benodigde informatie zou dan
in jouw meetrapport te vinden moeten zijn. Bij deze proef hoef je nog geen verslag te schrijven.
Je krijgt van jouw docent of van de TOA een meetrapport uitgereikt.
Noteer allereerst de namen van de groepsleden en het opstellingsnummer bovenaan op dit papier.
Vervolgens dien je jouw waarnemingen zo overzichtelijk mogelijk op dit papier te schrijven.
Bij dit experiment zullen de metingen op de PC worden opgeslagen en hoef je alleen jouw waarnemingen op het
meetrapport te noteren.
1.
2.
3.
4.
5.

Maak eerst Coach klaar voor gebruik door alle handelingen op blz. 1 t/m 6 uit te voeren.
Haal vervolgens bij de docent of TOA het bekerglas met water.
Ontsteek de brander en plaats het bekerglas op de driepoot.
Start de meting in Coach.
Noteer alles wat je waarneemt in het water en op het bekerglas.
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Meetrapport

Practicum

verwarmen van water

Groepsleden:

1.

Opstellingsnummer:

2.

Beoordeling:

3.

Om je te helpen bij het waarnemen staan hieronder een aantal zaken waarop je kunt letten.
Er ontstaan bellen in het water op twee momenten.
• Bij welke temperaturen ontstaan deze bellen?
• Zijn het dezelfde soort bellen?
• Waaruit bestaan deze bellen?
Er ontstaat condens op het bekerglas.
• Waar en wanneer ontstaat de condens op het bekerglas?
Er is een faseovergang tijdens dit experiment (koken)
• Bij welke temperatuur kookt water?
• Wat gebeurt met de temperatuur van het water tijdens het koken?
Waarnemingen
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Het meten van de geluidsnelheid in lucht met behulp van de computer
De onderzoeksvraag bij deze proef luidt:
Hoe groot is de snelheid van geluid in lucht bij kamertemperatuur?
Theorie
Voor de gemiddelde snelheid geldt:

v gem =

afgelegde weg
s
=
tijd die je daarvoor nodig hebt t

Uitvoering
Om de geluidssnelheid in lucht te meten moet je (1) een geluid maken, (2) dat geluid een bekende afstand door
lucht laten afleggen en (3) de tijd meten die het geluid er over doet om die afstand af te leggen.
Een opstelling zoals schematisch weergegeven in afbeelding 14 is reeds voor jullie klaar gezet.
s

Afbeelding 14

1.
2.
3.

Je maakt een geluid door met een metalen staaf een korte, scherpe tik tegen het statief te geven.
Het geluid legt een afstand s af naar de geluidssensor. Deze afstand dien je van tevoren te bepalen.
De geluidssensor is via COACHLAB aangesloten op de computer. Door het programma COACH op de
juiste manier in te stellen kun je de tijd meten die het geluid nodig heeft om de afstand s af te leggen.
Het enige dat nog dient te gebeuren is het instellen van het programma COACH.
1. Start het programma “COACH 6 Meten”. Ga binnen dit programma naar het laboratorium afdeling
natuurkunde.
Om de tijd, die het geluid nodig heeft om de afstand s af te leggen, nauwkeurig te kunnen meten laat je de
computer de meting starten.
De ingang nummer 4 van het interface (COACHLAB II) wordt gebruikt als voltmeter en dient om de meting te
starten. Je kunt in de schematische weergave van de opstelling zien dat de stroomkring (spanningsbron,
weerstand, metalen staaf, statief, spanningsbron) niet gesloten is. Zolang dit het geval is geeft de voltmeter 0 volt
aan. Zodra de stroomkring wordt gesloten door de metalen staaf in contact te brengen met het statief geeft de
voltmeter ongeveer 1 volt aan. Tijdens het experiment wordt de stroomkring gesloten door met de metalen staaf
tegen het statief te tikken.
Op het moment dat jij met de metalen staaf tegen het statief tikt wordt de stroomkring gesloten en vertrekt het
geluid. Dus het sluiten van de stroomkring kun je gebruiken om de meting te starten. Deze methode van het
starten van de meting wordt triggeren genoemd.
Op de volgende bladzijde staat stap voor stap uitgelegd hoe je COACH moet instellen om de meting te kunnen
uitvoeren.
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Start
Controleer de opstelling
1. Controleer of de voedingen zijn aangesloten.
2. Controleer of de geluidssensor op de ingang
nummer 3 van het interface Coachlab II) is
aangesloten. Zie afbeelding 15.
3. Controleer of de ingang nummer 4 van de interface
(Coachlab II) parallel is aangesloten op de
weerstand. Zie afbeelding 15.
Afbeelding 15
ingang nummer 3

ingang nummer 4

COACH instellen
Controleer of COACH is opgestart in “laboratorium afdeling natuurkunde “.
Stel COACH in zodat de geluidssensor wordt gedetecteerd op ingang 3.
Stel COACH zo in dat ingang 4 wordt gebruikt als een voltmeter.
De meting van de geluidsensor op ingang 3 wil je zichtbaar maken.
Plaats daartoe een diagram in venster 2.
8. De meting van de voltmeter op ingang 4 wil je eveneens zichtbaar maken.
Stel COACH zo in dat deze de waarde van de voltmeter weergeeft in venster 1.
9. Stel bij “Instelling…” (zie afbeelding 8) de tijdsduur in op 6 milliseconden en de frequentie op 5000
metingen per seconde.
10. Vervolgens ga je de asinstellingen van het diagram wijzigen. Klik daartoe op het - -symbool van het
diagram en ga naar de optie “Diagraminstelling…” (zie afbeelding 10).
Zorg ervoor dat de tijd op de horizontale as wordt weergegeven op 4 decimalen nauwkeurig.
11. Nu moet je de computer instellen zodat deze de meting start op het moment dat jij met de metalen staaf tegen
het statief tikt. Je moet dus de startvoorwaarde oftewel triggervoorwaarden instellen. Druk op de knop
“Instelling…” (zie afbeelding 8).
Ga naar tabblad “Triggering” en vink “Triggering
inschakelen” aan (zie afbeelding 16).
Het triggerkanaal geeft aan op welke sensor de
computer moet reageren om de meting te starten.
Jij kiest voor de voltmeter die je hebt aangesloten
op ingang nummer 4.
Jij wilt de meting starten als het signaal van de
voltmeter van laag (0 V) naar hoog (1 V) gaat (op
het moment dat jij de stroomkring sluit), dus kies
je bij “Richting” de optie “op”. De meting moet
starten als het signaal groter is dan bijvoorbeeld
0,1 V, dus stel je de triggerwaarde in op 0,1 V. De
Afbeelding 16
pre-triggertijd heb je niet nodig en laat je op 0
staan.

4.
5.
6.
7.

Opstelling testen
12. Nu ben je klaar om de opstelling te testen.
Druk op de groene startknop. Als het goed is verschijnt de melding dat de computer op de triggervoorwaarde
wacht. Met andere woorden de computer wacht totdat de stroomkring wordt gesloten. Test of de computer
een meting start als je met je met de metalen staaf het statief aanraakt.
De geluidssensor kun je testen door te kijken naar het rode kruisje in het diagram. Als geluid wordt
geregistreerd moet het rode kruisje op en neer gaan.
Wis de resultaten van de test. Klik daartoe op het
-symbool van het diagram en kies de optie “Gegevens
wissen”.

Laat jouw opstelling controleren door jouw docent of de TOA.
Stel vragen als je iets niet snapt!!
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Metingen uitvoeren

Gebruik voor het noteren van de meetwaarden het bijgevoegde
meetrapport!
13. Zet het statief op een afstand van 0,70 m van de geluidssensor.
14. Voer een meting uit.
15. Vergroot het diagram, zodat je de tijd goed kunt bepalen.
Ga als volgt te werk:
Ga met de muis boven het diagram staan. Het muispijltje verandert dan in een vergrootglas.
Teken met de muis een rechthoek rond het punt dat je uitlezen wil.
Bedenk eerst goed welk punt je uitlezen moet.
16. Druk op het
-symbool van het diagram en kies de optie “Uitlezen”. Hiermee kun je nauwkeurig de tijd
aflezen die het geluid nodig heeft gehad om de afstand van 0,70 m af te leggen.
De waarde voor de tijd zie je in de rechterbovenhoek verschijnen. Noteer deze waarde in je tabel.
-symbool van het diagram en kies de
17. Verklein het diagram tot zijn oorspronkelijke grootte. Klik op het
optie “Uitzoomen”.
-symbool van het diagram en kies de optie “Gegevens wissen”.
18. Wis de eerste meting. Klik daartoe op het
19. Voer de benodigde metingen uit om de tabel op je meetrapport geheel in te kunnen vullen.
Voer voor elke afstand de meting 3 keer uit. Het gemiddelde kun je na afloop van het practicum berekenen
als je nog tijd over hebt. Zorg dat je eerst alle metingen doet!

R.H.M. Willems

11

Meetrapport

Practicum

Het meten van de geluidssnelheid in lucht met behulp van de computer

Groepsleden:

1.

Opstellingsnummer:

2.

Beoordeling:

3.

s

Afgelegde weg (m)

Tijd (s)

0,70
Gemiddeld:

0,90
Gemiddeld:

1,00
Gemiddeld:

1,20
Gemiddeld:

1,40
Gemiddeld:
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Verwerking
Maak een diagram waarin je de afgelegde weg uitzet als functie van de tijd.

Bereken de snelheid van het geluid voor elk van de afstanden.

Afgelegde weg (m)

snelheid (m/s)

0,70
0,90
1,00
1,20
1,40

Gemiddelde snelheid (m/s)
Bepaal het hellingsgetal van de lijn.

Beantwoord de onderzoeksvraag.
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Bepaling van de veerconstante van een veer met behulp van COACH
We gaan het verband onderzoeken tussen de kracht die we op een veer uitoefenen en de uitrekking die daardoor
ontstaat. Afstanden meten we met een ultrasoonafstandsensor. Om dit practicum goed te kunnen uitvoeren zul je
misschien de tweede klas COACH-handleiding blz. 1 t/m 6 nog eens door moeten nemen. Naast de zaken die je
al een keer in de tweede klas hebt gedaan zul je tijdens dit practicum kennismaken met weer nieuwe aspecten
van het programma COACH.
De onderzoeksvraag bij deze proef luidt:
Hoe groot is de veerconstante van de bij dit practicum te gebruiken veer?
Theorie
In het algemeen wordt het verband tussen de op een veer uitgeoefende kracht (F) en de daaruit volgende
uitrekking (u) gegeven door de formule:
F = C⋅u
Hierin is C de veerconstante van de veer.

Uitvoering
Controleer de opstelling
1. Controleer of de ultrasoonafstandsensor is aangesloten op ingang nummer 5
van het interface.
COACH instellen
2. Start het programma COACH “Meten” en ga naar het laboratorium afdeling
natuurkunde.
3. Stel COACH nu zo in dat de ultrasoonafstandsensor herkend wordt; als je dit
goed doet hoor je de sensor “tikken”.
4. Maak de meetwaarden zichtbaar door een waarde in venster 1 te plaatsen en
een tabel in venster 2 te plaatsen.
5. Vervolgens ga je de meetinstellingen instellen.
Kies bij “Type”de optie “Handmatig”.
Het aantal monsters kan op 20 worden ingesteld, hetgeen betekent dat je
maximaal 20 metingen kunt uitvoeren.
6. Tenslotte ga je de tabelinstellingen instellen.
-symbool in het venster van de tabel.
Klik daartoe op het
Kies de optie “Tabelinstelling…”.
Verbind kolom 1 met handinvoer.
Maak deze kolom geschikt voor de invoer van de massa (in hele grammen).
Controleer of kolom C2 verbonden is met de ultrasoonafstandsensor.
Ga tenslotte na of de afstand x weergegeven wordt in meters en wel op 3 decimalen.

afstand x

Laat jouw opstelling controleren door jouw docent of de TOA.
Stel vragen als je iets niet snapt!!
Metingen uitvoeren
Meet de afstand x voor 5 verschillende massa’s. Te beginnen met de 10 gram van de houder en zo in stappen van
10 gram tot 50 gram.
Noteer de resultaten op het meetrapport.

R.H.M. Willems

14

Meetrapport

Practicum

Bepaling van de veerconstante van een veer met behulp van COACH

Groepsleden:

1.

Opstellingsnummer:

2.

Beoordeling:

3.

Meetresultaten
m (g)
10
20
30
40
50

x (m)

Maak hieronder een nette grafiek waarin je m uitzet als functie van x.

Bepaal met behulp van de grafiek zo nauwkeurig mogelijk de waarde die je voor x gevonden zou hebben als er
géén kracht op de veer uitgeoefend zou zijn.
x=
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Vul onderstaande tabel verder in.
Hierbij is F de kracht (in N) die de veer ondervindt en is u de uitrekking van de veer (in cm).

m (g)
0
10
20
30
40
50

F (N)

u (cm)

Leg voor de laatste meting (m = 50 g) duidelijk uit hoe je elke kolom bepaald hebt.

Maak nu een grafiek waarin je F uitzet als functie van u.

Beantwoord nu de onderzoeksvraag door grafisch de veerconstante van de gebruikte veer te bepalen.
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Het meten van een gemiddelde snelheid met behulp van de computer
Je gaat de gemiddelde snelheid van een karretje op een helling met de computer meten. Daarvoor wordt een
lichtsluis gebruikt (zie afbeelding 17). Deze heeft aan de ene kant een lichtbron en aan de andere kant een
lichtsensor. Als er licht op de sensor valt, geeft de sensor een “hoog” signaal. Als er geen licht op de lichtsensor
valt dan geeft de sensor een “laag” signaal.

Afbeelding 17

Met andere woorden, de computer meet een “hoog”
signaal tot het moment waarop het karretje de
lichtbundel blokkeert. Het signaal blijft vervolgens
“laag” tot het moment waarop het karretje de
lichtsluis gepasseerd is (zie afbeelding 18).

Lichtstraal wordt
geblokkeerd.

hoeveelheid
licht

tijd [s]
Afbeelding 18
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De proef
Je onderzoeksvraag luidt:
Welk verband bestaat er tussen de gemiddelde snelheid die een karretje bereikt als het een helling afrijdt en de
steilheid van de helling.
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden laat je het karretje een aantal keren een helling afrijden bij
verschillende steilheden van de helling. Op het meetrapport staat een tabel die je tijdens deze proef zult gaan
invullen.

De uitwerking van de metingen kun je aan het einde van de les doen als je tijd over hebt en de rest is huiswerk!
Theorie
Voor de gemiddelde snelheid geldt in dit geval:

v gem =

afgelegde weg langs de helling
s
=
tijd die het karretje daarvoor nodig heeft t

Uitvoering
De tijd die het karretje nodig heeft om de helling af te rijden is zeer kort. Om de tijd toch nauwkeurig te kunnen
meten laat je de computer de meting starten. De opstelling die voor je klaar is gezet staat in afbeelding 17 (zie
vorige bladzijde) schematisch weergegeven. De bovenste lichtsluis wordt gebruikt om de meting te starten. Je
zult straks de computer zodanig instellen dat de meting start zodra de lichtbundel van de bovenste lichtsluis
wordt onderbroken. De onderste lichtsluis geeft een “hoog” signaal zolang de lichtbundel niet onderbroken
wordt. Zodra het karretje onder aan de helling is gekomen zal het de lichtbundel onderbreken en zal het signaal
van de onderste lichtsluis “laag” worden. De tijd die het karretje nodig heeft om de helling af te rijden is dus
gelijk aan de tijd die het signaal van de onderste lichtsluis “hoog” is.
Laat het karretje voor elke hellingshoek 3 keer de helling afrijden zodat je van deze drie meetwaarden de
gemiddelde tijd kunt berekenen. Op die manier vergroot je de nauwkeurigheid van je meting.
Voer deze meetseries voor alle genoemde hellingshoeken uit.
Om deze proef netjes uit te voeren volg je nauwkeurig het stappenplan op de volgende bladzijde.
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ingang 3
Start
Controleer de opstelling
1. Sluit de voedingen aan.
2. Sluit de lichtsensor van de onderste lichtsluis aan op
de ingang nummer 3 van het interface (Coachlab II).
Zie afbeelding 19.
3. Sluit de lichtsensor van de bovenste lichtsluis aan op
de ingang nummer 4 van het interface (Coachlab II).
Zie afbeelding 19.
4. Controleer of de lampjes van beide lichtsluizen
branden.

ingang 4

Afbeelding 19

COACH instellen
5. Start Coach “Meten”.
6. Ga naar het laboratorium afdeling natuurkunde.
7. Stel de computer zodanig in dat de beide lichtsensoren worden herkend.
8. De meting van de lichtsluis op ingang nummer 4 wil je zichtbaar maken. Plaats daartoe de waarde van de
meting in venster 1. Deze waarde heb je nodig om de triggering in te stellen.
9. De meting van de lichtsluis op ingang nummer 3 wil je zichtbaar maken. Plaats daartoe een diagram in
venster 2. Dit diagram heb je nodig voor de eigenlijke meting.
10. Stel de instellingen en assen in op een aantal logische waarden (maak een schatting van het meetbereik dat je
nodig denkt te hebben). Zorg ervoor dat de tijd op de horizontale as wordt weergegeven op 4 decimalen
nauwkeurig.
11. Nu moet je de computer instellen zodat deze de meting start op het moment dat de lichtbundel van de
bovenste lichtsluis onderbroken wordt. Druk op de knop “Instelling…” (zie afbeelding 8). De
startvoorwaarde wordt ook wel triggervoorwaarde genoemd. Ga bij “Instelling…” naar het tabblad
“Triggering” en activeer de triggering.
Het triggerkanaal geeft aan op welke sensor de computer moet reageren om de meting te starten. Kies voor
de bovenste lichtsluis die je hebt aangesloten op ingang nummer 4. De meting moet starten als het signaal
van de bovenste lichtsluis van hoog naar laag gaat (als de lichtbundel wordt onderbroken), dus kies je bij
“Richting” de optie “neer”.
De meting moet starten als het signaal kleiner wordt, dus stel een waarde in die 50 Lx lager ligt dan de
waarde die wordt weergegeven in venster 1.
De pre-triggertijd heb je niet nodig en laat je op 0 staan.
Opstelling testen
12. Nu ben je klaar om de opstelling te testen.
Druk op de groene startknop. Als het goed is verschijnt de melding dat de computer op de triggervoorwaarde
wacht. Met andere woorden de computer wacht totdat de lichtbundel van de bovenste lichtsluis wordt
onderbroken. Test of de computer een meting start als je met je hand de lichtbundel onderbreekt.
De onderste lichtsluis kun je testen door te kijken naar het rode kruisje in het diagram. Het signaal is hoog,
maar als je de lichtbundel met je hand onderbreekt gaat het kruisje omlaag.

Laat jouw opstelling controleren door jouw docent of de TOA.
Stel vragen als je iets niet snapt!!
Metingen uitvoeren
13. Om de tabel op je meetrapport volledig in te kunnen vullen moet je de hellingshoek instellen met het statief.
Vervolgens meet je de afstand die jouw karretje moet afleggen tussen de twee lichtsluizen.
Doe een meting.
14. Vergroot het diagram, zodat je het stuk waar het signaal omlaag gaat goed kunt zien. Druk op het
-symbool van het diagram en kies de optie “Uitlezen”. Hiermee kun je nauwkeurig de tijd aflezen die het
karretje nodig heeft gehad om de helling af te rijden. Klik op het punt waar het signaal duidelijk omlaag
begint te gaan. De waarde voor de tijd zie je in de rechterbovenhoek verschijnen. Noteer deze waarde in je
tabel.
15. Verklein het diagram tot zijn oorspronkelijke grootte. Klik op het
-symbool van het diagram en kies de
optie “Uitzoomen”.
-symbool van het diagram en kies de optie “Gegevens wissen”.
16. Wis de eerste meting. Klik daartoe op het
17. Voer de benodigde metingen uit om de tabel op je meetrapport geheel in te kunnen vullen.
R.H.M. Willems
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Meetrapport

Practicum

Het meten van een gemiddelde snelheid met behulp van de computer

Groepsleden:

1.

Opstellingsnummer:

2.

Beoordeling:

3.

Lengte van de plank: …

±

…

cm

hoogte aan uiteinde plank
afgelegde weg

hellingshoek

Lengte van de plank: …..

Hoogte plank
aan uiteinde [cm]

Hellingshoek
in graden

Afgelegde weg [m]

Tijd [s]

10

20

Let erop dat voor alle metingen de
afgelegde weg hetzelfde is.
Vooral bij toenemende hoek zul je de
lichtpoortjes dichter bij elkaar moeten
zetten.

Gemiddeld:

Gemiddeld:

25
Gemiddeld:
35
Gemiddeld:
40
Gemiddeld:
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-

Bereken nu de gemiddelde snelheid

Hellingshoek in graden

-

Gemiddelde snelheid [m/s]

Maak een diagram waarin je de gemiddelde snelheid uitzet als functie van de hellingshoek.
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Massameter (ultrasoon)
Doel van deze proef:
Bepaal de massa van een onbekend gewichtje met behulp van een zelfgebouwde massameter.
Maak een ijkgrafiek van een meetinstrument voor massa’s.
De onderzoeksvraag van deze proef luidt:
Hoe groot is de massa van het onbekende gewichtje ?
Benodigdheden:
• 1 katrol
• twee massasets
• 1 doorbuigstaafje
• 1 ultrasoonafstandsensor
• 1 COACHLAB II + PC met COACH
Inleiding
In de natuurwetenschappen worden veel grootheden gemeten. Daartoe wordt
gebruik gemaakt van een uiteenlopend scala aan meters.
Een meter is, heel in het algemeen, een apparaat dat iets meet en vervolgens het
resultaat van die meting zichtbaar maakt.
Voor het gebruik van een meter is het in feite (voor de meeste doeleinden) niet zo
belangrijk om te weten hoe de meter werkt, zolang je maar een zogenaamde
ijkgrafiek van de meter hebt.
Een ijkgrafiek geeft aan hoe je uit de waarde die de meter aangeeft kunt afleiden
wat jij weten wil.
Tijdens dit practicum ga je een massameter maken.
Het is de bedoeling dat je de massa van een onbekend gewichtje gaat bepalen.
De meter die jij gaat bouwen meet echter een afstand.
Om te zien welke afstand bij welke massa hoort moet je eerst de ijkgrafiek van
jouw meter bepalen. Zodra je de ijkgrafiek hebt bepaald kun je kijken hoe groot de
massa van het onbekende gewichtje is.
Proefopstelling:
De opstelling is reeds voor je klaargezet en uitgelijnd.
Controleer dat de ultrasoonafstandsensor is aangesloten op ingang nummer 5 van
COACHLAB (aan de achterkant).
Alles is aangesloten, nu rest alleen nog het instellen van COACH.

Afbeelding 20
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Controleer of COACH is opgestart in “laboratorium afdeling natuurkunde “, zo niet doe dat dan als nog.
Je moet uiteindelijk een scherm hebben zoals weergegeven in afbeelding 21.

ingang nummer 5

ultrasoonafstandsensor

Afbeelding 21

Linksonder zie je een aantal verschillende sensoren. Jij gaat gebruik maken van de ultrasoonafstandsensor.
Allereerst ga je COACH zodanig instellen dat deze de sensor herkent en je de meetwaarden te zien krijgt.
Ga als volgt te werk:
1. Stel de computer zodanig in dat de ultrasoonafstandsensor wordt herkend.
2. De meting van de ultrasoonafstandsensor wil je zichtbaar maken. Plaats daartoe de waarde in venster 1 en
een diagram in venster 2.
In het diagram wordt nu de afstand van de ultrasoonafstandsensor tot de onderkant van de houder als functie
van de tijd weergegeven.
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Het is de bedoeling dat de grafiek in venster 2 jouw ijkgrafiek wordt. Dat is in jouw geval een grafiek waarbij de
afstand tot het bakje staat uitgezet als functie van de massa die in het bakje zit.
De computer moet voor een aantal verschillende massa’s de afstand van het bakje tot de ultrasoonafstandsensor
bepalen. De computer dient de afstand dus niet te meten als functie van de tijd, maar als functie van de massa.
Daartoe dienen de meetinstellingen te worden aangepast.
Ga als volgt te werk:
1. Klik op de knop meetinstellingen (dat is de knop met de stopwatch boven in de knoppenbalk).
2. Stel “Type” in op “Handmatig”.
3. Stel “Aantal monsters” in op 20.
4. Druk op “OK”.
Nu moet je nog de assen van het diagram instellen. De verticale as moet de afstand tot het bakje weergeven en de
horizontale as moet de massa die in het bakje zit weergegeven.
Ga als volgt te werk:
1. Klik op het
-symbool bij het diagram.
2. Kies de optie “Diagraminstelling…”.
3. Selecteer bij “Kies kolom” C1.
4. Stel de optie “Verbinding” in op “Handinvoer”.
5. Stel de waarden voor de optie “Grootheid” in op “massa” en de waarde voor de optie “Eenheid” in op “g”.
6. Stel vervolgens het bereik in op: Min. 0 g en Max. 80 g.
7. Selecteer bij “Kies kolom” C2.
8. Stel vervolgens het bereik in op: Min. 50 cm en Max 65 cm.
9. Selecteer bij “Symbool” de optie “punt (3x3)” en bij “Lijnsoort” de optie “Geen”.
10. Druk op “OK”.
Nu staan de gewenste grootheden langs de assen en meet de computer de afstand als functie van de massa.
startknop
Je kunt de meetserie starten door op de gebruikelijke startknop te
drukken. Er verschijnt dan een nieuwe startknop die je voor elk
meetpunt kunt drukken (zie afbeelding 22).

Afbeelding 22

Elke keer als je deze knop drukt verschijnt een
menu zoals weergegeven in afbeelding 23.
In dit menu kun je de waarde van de massa die op
dat moment in het bakje zit invoeren.
Zodra je op “OK” drukt voert de computer één
meting uit.

Afbeelding 23
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Uitvoering:
Algemeen
Je werkt alleen met de messingkleurige massa’s. De zilverkleurige massa’s dienen gedurende de hele proef in
het bakje te blijven.
Het is de bedoeling dat je voor een aantal massa’s de afstand van de houder tot de ultrasoonafstandsensor meet.
Doe de metingen voor 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 en 0 g.
Het bakje is gevuld met 5x10 gram en 1x 20 gram (allemaal messingkleurige massa’s). Voer de verschillende
metingen uit door de massa in het bakje steeds met 10 gram te verminderen.

Handig werken
Als je de massa in het bakje verandert, houd dan het dekseltje op zijn plaats. Doe het bakje vervolgens weer
voorzichtig aan het dekseltje en laat het bakje dan langzaam van boven naar beneden zakken. Op die manier
voorkom je meetfouten.
Om enig inzicht te krijgen in de meetfout van de opstelling kun je het contragewicht een beetje naar beneden
trekken en vervolgens langzaam omhoog laten komen en loslaten. Door dit een aantal keren te doen kun je in het
rechter venster zien hoe de afstand varieert bij eenzelfde massa. Voer de daadwerkelijke meting uit als je een
gemiddelde waarde hebt.
Als je alle metingen hebt uitgevoerd is het tenslotte tijd om de afstand voor de onbekende massa te bepalen. Als
het goed is bevinden zich geen messingkleurige massa’s meer in het bakje. Doe de rubber stop in het bakje, lees
de afstand af die staat weergegeven in venster 1 en noteer deze op jouw meetrapport.

Verwerking:
1. Klik met de rechter muisknop op het diagram in venster 2.
2. Kies de optie “Tabel tonen”.
3. Zet de tabel in venster 1.
4. Neem de tabel over op jouw meetrapport zodat je een grafiek kunt maken waarin je de afstand uitzet als
functie van de massa.
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Meetrapport

Practicum

Massameter

Groepsleden:

1.

Opstellingsnummer:

2.

Beoordeling:

3.

Metingnummer
1

Massa (g)
70

2

Afstand (cm)

Metingnummer
5

Massa (g)
30

60

6

20

3

50

7

10

4

40

8

0

Afstand (cm)

Afstand voor de onbekende massa:

IJkgrafiek

Bepaal de massa van het onbekende gewicht:
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