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Hobbyknutselaars kunnen nu slagen uit de oudheid naspelen!

Ongelijke polen trekken elkaar aan,
gelijke polen stoten elkaar af - en deze
afstoting kan men benutten, zoals
bijvoorbeeld bij deze magnetische
katapult.

Nadat ik een historische documentaire
over het beleg van de Masada-vesting
door het Romeinse leger had gezien,
wilde ik ook een katapult bouwen.

Hiervoor benutte ik de sterke afstoting tussen twee grote magneetschijven. 2
mogelijke kandidaten zijn onder deze tekst verlinkt.

Beschadigde jongleerballetjes

Ik heb dit lanceerapparaat uit
Amerikaans eikenhout gebouwd. Links
heb ik dichtbij de magneten
messingbeslag aangebracht en rechts
stalen bouten en moeren voor het
scharnier.

Als "munitie" heb ik jongleerballetjes
gebruikt.

Video

De magnetische katapult schiet de jongleerballetjes ca. 3 meter ver weg! Zoals
men op de foto ziet, zijn de balletjes door de kracht van de landing
kapotgesprongen.

Ik heb veel plezier beleefd aan dit kleine project.
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Aanvulling 2018
YouTuber RLScience heeft eveneens een flinke magnetische katapult gebaut, zelfs
een met twee armen. Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van de afstoting tussen 3
Goliath-magneten (www.supermagnete.nl/Q-70-70-30-N). In zijn duitstalige video
laat hij de opbouw nauwkeurig zien.

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 3

https://www.supermagnete.nl/project212
https://www.supermagnete.nl/Q-70-70-30-N
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.nl%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Klantentoepassing nr. 212: Magneetkatapult
www.supermagnete.nl/project212

Gebruikte artikelen
2 x S-30-10-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.nl/
S-30-10-N)
2 x S-30-15-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 15 mm (www.supermagnete.nl/
S-30-15-N)
2 x S-35-20-N: Schijfmagneet Ø 35 mm, hoogte 20 mm (www.supermagnete.nl/
S-35-20-N)
3 x Q-70-70-30-N: Blokmagneet 70 x 70 x 30 mm (www.supermagnete.nl/
Q-70-70-30-N)

Online sinds: 07.04.2009

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.
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