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Hoe men met hulp van Supermagneten weddenschappen kan winnen

Op een van aluminium hoekprofiel gemaakte hellingbaan
laten een vriend en ik na elkaar twee even grote kogels
omlaagrollen, die aan het uiteinde door een op tafel
liggende opgerolde handdoek worden opgevangen. Ik wed
nu met hem om 99 roebel en 10 appels, dat ik door diepe
concentratie mijn kogel psychokinetisch zo sterk kan
afremmen, dat hij nog voor de handdoekrol tot stilstand komt. De kogel van mijn
vriend zal daarentegen met volle vaart in de handdoek schieten.

Benodigdheden:

 • ca. 1 meter aluminium hoekprofiel van 20 x 20 mm
 • 1 kogelmagneet (K-19-C (www.supermagnete.es/dut/K-19-C)) van 19 mm

doorsnede (als het niet anders gaat mag het ook K-13-C (www.supermagnete.es/
dut/K-13-C) of K-06-C (www.supermagnete.es/dut/K-06-C)) zijn)

 • 1 stalen kogel van 19 mm doorsnede (als het niet anders gaat mag het ook 12,7
of 6 mm zijn), bijv. uit een kogellager

 • 3 rolllen wc-papier om het aluminium profiel scheef te kunnen stellen
 • 1 opgerolde handdoek om de kogels tegen te houden (de kogelmagneet mag

zeker niet op een stenen vloer vallen, aangezien dan de kans groot is, dat er
splinters in het rond vliegen).

Video

Mijn vriend neemt de weddenschap aan, mag als eerste zijn
kogel laten rollen, deze rolt als een speer omlaag en doet er
slechts ca. een seconde over.

Video

Ik concentreer me extra goed ;-) en laat mijn kogel
omlaagrollen. Deze rolt integendeel zeer langzaam, doet er
in totaal 10 seconden over en blijft nog vóór de opgerolde
handdoek liggen. Ik heb de weddenschap zeer duidelijk
gewonnen.
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Video

De verklaring: Ik heb mijn vriend een stalen kogel gegeven,
zelf echter de even grote Supermagneet-kogel van
neodymium-ijzer-boor gebruikt.

De rolbeweging van de kogelmagneet produceert in het
aluminium hoekprofiel een electrische spanning van ca. 10
microvolt (vgl. dynamo-principe). De door deze spanning
opgewekte elektrische stroom veroorzaakt wederom een
magneetveld in het aluminium. Dit magneetveld is precies omgekeerd gepoold als
het veld van de bolmagneet. Zo wordt de rolbeweging van de bolmagneet
aanzienlijk afgeremd.

Alleen een koperen of zilveren hoekprofiel zou nog effectiever zijn, aangezien
koper en zilver nog betere stroomgeleiders zijn.

Opmerking van het team van supermagnete:
Hier een lijst met verdere experimenten t.a.v. het thema induktie:

 • "Aluminiumfolie als contactvrije parachute" (www.supermagnete.es/dut/
project77)

 • "Kogelmagneet vindt zijn draai niet" (www.supermagnete.es/dut/project105)
 • "Serie van proefjes" (www.supermagnete.es/dut/project194)
 • "project329" (www.supermagnete.es/dut/project329)

Gebruikte artikelen
1 x K-19-C: Kogelmagneet Ø 19 mm (www.supermagnete.es/dut/K-19-C)

Online sinds: 06.03.2008

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 2

https://www.supermagnete.es/dut/project66
https://www.supermagnete.es/dut/project77
https://www.supermagnete.es/dut/project105
https://www.supermagnete.es/dut/project194
https://www.supermagnete.es/dut/project329
https://www.supermagnete.es/dut/K-19-C

