Handleiding air track
VOS-40052

Introductie
Deze air track is, dankzij de bijna wrijvingsloze beweging, uitermate geschikt voor het demonstreren van vele wetten en
verschijnselen uit de mechanica. Proeven en bewijzen van bijvoorbeeld de traagheidswet, de tweede wet van Newton, wet van
behoud van energie, rechtlijnige - en rechtlijnig versnelde bewegingen zijn eenvoudig, effectief en inzichtelijk uit te voeren.
De vierkante aluminium baan, geplaatst onder 90°, is voorzien
van vele kleine gaatjes, waardoor, met behulp van een luchtpomp, lucht naar buiten wordt geblazen. Op dit profiel plaatst u
de gliders met rechthoekige onderzijde.
Deze gliders kunt u voorzien van diverse hulpstukken waarmee u
in staat wordt gesteld de verschillende proeven uit te voeren.
De in de afbeeldingen in deze handleiding getoonde luchtpomp
is los te bestellen onder artikelnummer VOS-40053 (niet inbegrepen).
Voor het verrichten van metingen kunt u gebruik maken van een
digitale timer met fotopoorten, bijvoorbeeld de VOS-40054 (niet
inbegrepen).

Digitale timer VOS-40054

Air blower VOS-40053

In de verpakking
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1. Verstelbare voet (te monteren aan de zijde met de luchtinvoer)
2. Vaste voet
3. Onderzettertjes
4. Gliders
5. Niet-elastische bumper (4x)
6. Elastische bumpers (2x)
7. U-vormige bumper
8. Gewichtsplaatjes 10g (20x)
9. Fotopoort onderbrekers (4x)
10. Plasticine voor fotopoort onderbrekers (reserve)
11. Fotopoort frame
12. Elastiekjes
13. Geleidewiel
14. Bakje+draad voor gewicht
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Opstelling
Stel de air track op op een vlakke, stevige horizontale ondergrond.
Het is van groot belang dat de baan perfect horizontaal wordt opgesteld. Dit kan gemakkelijk worden getest door de baan aan te sluiten
op een pomp (zie volgende pagina) en een glider in het midden te zetten. Als deze duidelijk naar een kant beweegt moet de baan bijgesteld
worden door de stelbouten aan de pompzijde van de baan in - of uit te
draaien.
Eén van de twee stelbouten

Draai de stelbout met de klok
mee om hem hoger te zetten,
tegen de klok in om hem lager
te zetten.
Draai beide stelbouten even
ver in of uit.
Als de baan waterpas staat,
zet de stelbouten dan vast
met de borgmoeren.

De luchtpomp

Sluit de slang van de luchtpomp aan op de daarvoor bestemde luchtinlaat (zie inzet). De druk loopt niet erg hoog op, het gebruik van klemmen is overbodig.

De gliders
De gliders worden gebruikt voor de uitvoering van de experimenten en
zijn voorzien van een gepolijste onderzijde. Behandel de gliders met
zorg, ze zijn gemaakt van aluminium hetgeen ze gevoelig maakt voor
beschadigingen. Een beschadigd loopvlak zal de proef negatief beïnvloeden.
Voor de uitvoering van de verschillende experimenten wordt de air
track geleverd met diverse attributen
die helpen bij de uitvoering. Deze
attributen worden allen op hun eigen
wijze bevestigd aan de gliders. De
foto links toont een glider die is
uitgerust met een aantal van deze
items.

De bumpers

Afbeelding 1

In de set vindt u 3 verschillende soorten
stootbumpers: niet elastisch (4x), elastisch (2x, voor gebruik met elastiek) en
een bumper met U-vormige veer (1x).

De niet elastische bumper is een 5 mm
schroef met kunststof kop. Deze bumper
heeft twee functies: enerzijds wordt hij
als bumper gebruikt en daarvoor in één
van de gaten in de voor- en/of achterzijde
van de glider geschroefd (zie afbeelding
1), anderzijds dient hij om de overige
twee soorten bumpers op hun plaats
te borgen: hiervoor wordt hij in één van
de gaten in de bovenzijde van de glider
geschroefd (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

De elastische bumper kan gebruikt worden in combinatie met de meegeleverde
elastiekjes in een opstelling zoals in
afbeelding 3.
Afbeelding 3

U-vormige bumper

De U-vormige bumper zou bijvoorbeeld
gebruikt kunnen worden om het effect te
bestuderen wanneer een verend element
botst tegen een niet verend element (glider 1 uitgerust met U-vormige bumper,
glider 2 met niet elastische bumper).

Overige accessoires
Fotopoort onderbrekers

wanneer de air track wordt gebruikt in combinatie met een digitale timer
met fotopoorten (niet bijgeleverd) kunnen de gliders worden voorzien
van de kunststof plaatjes die dienen als
onderbreking voor het signaal van de
fotopoort. De set is uitgerust met 4 van
deze kaarten: 1 x 11cm, 2 x 6cm en 1x
4cm. De kaarten worden boven in de
glider gestoken en geklemd in het stukje
plasticine (zie afbeelding 4).

Gewichtsplaatjes

Afbeelding 4
in de set vindt u 20 koperkleurige plaatjes van 10gr per stuk. Deze plaatjes kunnen gebruikt worden om de
gliders te verzwaren. Ze worden bevestigd zoals in afbeelding 4.

Geleidewiel, bakje en draad

Om een rechtlijnige beweging van een glider te realiseren kunt u gebruik maken van het geleidewiel, in combinatie met het emmervormige
bakje dat verzwaard kan worden met (niet meegeleverde) gewichtjes. Het nylondraad bevestigt
u aan het bakje, het andere uiteinde aan de glider
(bijvoorbeeld aan een in de glider geplaatste niet
elastische bumper). De draad loopt door het oog
aan het uiteinde van de air track (niet de pompzijde) over het daar te monteren geleidewiel.

Gebruik, opslag en onderhoud
De VOS-40052 air track is een gevoelig instrument dat met de nodige
zorg moet worden behandeld en opgeslagen. Iedere beschadiging aan
het oppervlak van de baan of aan de loopvlakken van de gliders heeft
negatieve invloed op de effectiviteit van de baan.
De proeven moeten worden uitgevoerd op een stabiele en vlakke ondergrond. Hevige trillingen, kracht en druk moeten worden vermeden.
Beweeg de gliders NOOIT over de baan zonder luchttoevoer.

Vóór gebruik kunnen de baan en de loopvlakken van de gliders stofvrij worden gemaakt met een pluisvrije, zachte doek. Gebruik nooit
schoonmaakmiddelen voor het reinigen, vermijd zoveel mogelijk vocht.
Mocht een luchtgaatje verstopt raken, prik deze dan weer open met
een stukje hout (bijvoorbeeld bamboe) of kunststof, nooit met een
metalen prikker. Metaal zal een braam in het zachte aluminium achterlaten.
Wanneer de air track voor langere tijd wordt opgeslagen, zorg dan voor
een droge plek, niet in de buurt van hete leidingen, vocht of ruimtes
met agresieve gassen. Zorg dat er geen druk op de baan kan komen
door zware spullen of dat de baan anderszins beschadigd kan raken.
Vaak is een vertikale opslag veiliger. Wij raden aan om de gliders in
zacht papier (tissue) of een zachte doek in te pakken, ook weer om
beschadigingen te voorkomen.
In de luchtinvoermond kan na gebruik wat lichte corrosie ontstaan. Dit
is niet schadelijk en kan eventueel voorzichtig met Scotch-Brite worden
verwijderd. Een dun laagje vaseline kan herhaling voorkomen of uitstellen.
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