Snelheid van geluid

NATUURKUNDE
Geluid

Onderzoeksvraag:
Wat is de geluidssnelheid in lucht?

Introductie
Tijdens dit experiment ga je de geluidssnelheid in lucht bepalen. Kun je manieren
bedenken waarop je die zou kunnen bepalen? Schrijf je eigen ideeën op.
Lees nu de toelichting bij dit experiment. Er zijn namelijk twee methoden om de
geluidssnelheid te bepalen met een geluidssensor. Samen met je docent besluit je
welke methode je gaat kiezen voor je experiment.
In deze activiteit ga je de bewegingssensor gebruiken om bewegingsgrafieken te
maken. Je gaat een plaats-, tijdgrafiek maken van je eigen beweging.
Materiaal
-

Interface zoals CMA €Lab, CoachlabII+ of een datalogger zoals VinciLab

-

Geluidssensor,

-

Temperatuursensor

Bij de ‘voortplantingstijd methode’:
-

1-m meetlat,

-

Lange snoeren met 4-mm pluggen aangesloten op metalen staafjes

-

CMA 4-mm naar BT adapter (0519)1

Bij de ‘echo-tijd’ methode:
-

1

Lange buis met een gesloten uiteinde.

Deze is niet nodig als de CoachLabII+ wordt gebruikt..
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Methode: Echo-tijd

Methode: Voortplantingstijd

1.

Sluit de geluidssensor aan op ingang 1
van de datalogger.

1.

2.

Open
de
Coachactiviteit
‘Geluidssnelheid - Echotijd’.

3.

Deze activiteit is getriggerd. Wat zijn
de triggervoorwaarden in de activiteit?

4.

Meet de lengte van de buis op. Plaats
de geluidssensor bij het open uiteinde
van de buis.

5.

Sluit de geluidssensor aan op ingang 1
van de datalogger.
Sluit de 4-mm plug van het eerste snoer
aan op de rode 4 mm uitgang (+5V) van
de CoachLabII+ en het andere snoer met
4-mm plug op de gele bus van de
CoachLabII+ 4-mm of beide snoeren via
een BT adapter naar de datalogger. Als je
de adapter gebruikt dan moet je ingang 2
gebruiken van de datalogger.

Start de meting en knip met je vingers.
Het geluid wat je maakt moet een
helder en kort geluid zijn.

2.

Maak de metalen staafjes vast aan de
snoeren.

6.

In de grafiek die je op het scherm ziet
verschijnen is het eerste signaal het
geluid wat je zelf maakt en het tweede
signaal is de echo. Soms kun je zelfs
een derde geluidssignaal zien, dat is
een tweede reflectie.

3.

Open
de
‘Geluidssnelheid

CMA Lesmateriaal

Coach-activiteit

-

voortplantingstijd.cma. Deze activiteit is
getriggerd. De computer wacht op een
spanning die hoger is dan de
triggervoorwaarde, dan pas zal de meting
starten. Wat zijn de triggervoorwaarden in
de activiteit?

4.

Plaats de meetlat van 1 m op de tafel en
leg de geluidssensor aan een kant van de
meetlat.

5.

Start de meting door met de metalen
staafjes een korte tik te geven aan de
andere kant van de meetlat.

6.

In de grafiek die ontstaat zie het
geluidssignaal dat opgevangen wordt
door de geluidssensor.

7. Meet ook de temperatuur in het klaslokaal met een temperatuursensor.
8. Bereken de tijd, die het geluid nodig had om de afstand af te leggen uit de gemeten
grafiek.
Tip:
Methode echo tijd:
• De tijdsduur vind je door de tijd tussen de twee geluidsignalen met Coach te
bepalen. Gebruik hiervoor de optie ‘uitlezen’ in Coach.
Methode voortplantingstijd:
• De tijdsduur is de tijd tussen de triggering (start meting) totdat de puls
gemeten wordt door de geluidssensor.
9. Bereken de geluidssnelheid.
10. Bereken de theoretische geluidssnelheid en vergelijk deze met de gemeten waarde.
Gebruik de toelichting bij dit experiment.

Bijbehorende bestanden:
Coach Activiteit: Geluidssnelheid - Echotijd.cma
Coach Resultaat: Geluidssnelheid - Echotijd.cmr
Coach Activiteit: Geluidssnelheid - Voortplantingstijd.cma
Coach Resultaat: Geluidssnelheid - Voortplantingstijd.cmr
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