Nanometer…in beeld.

!

Binnen deze praktische hands-on activiteit krijgen de deelnemers een beeld van de grootte
van één nanometer.

!

Print de Nano-lineaal (zie bijlage) uit, zet hem in elkaar en ga op onderzoek uit. Meet en
schrijf op de gebruikte enveloppe de lengte in manometers van je potloden, van je tafel en
van je handen. Meet de lengte in nanometers van je buurman of buurvrouw. Kies daarna
nog twee objecten waarvan je de lengte in Nanometer wil weten.

!
Materialen:!
!

• Gebruikte enveloppe!
• Vingernagels!
• Potlood!

!
Probeer dit maar eens:!
!

Hoe vaak knip jij je vingernagels? Hoeveel nagel knip je er
tijdens het knippen van je nagels vanaf? Laten we aannemen dat je
om de twee weken je nagels netjes bijknipt en dat je daarbij
gemiddeld 1 millimeter nagel afknipt. Volgens Wikipedia groeit een
vingernagel gemiddeld 2-3 millimeter per maand.
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Nagel_(anatomie) -!

!

De snelheid waarmee onze nagels groeien is 3 mm/maand. Verklaar nu waarom dat 0,75 mm/
week is.!

!

Onze nagel groeit 0,75 mm/week; hoeveel nanometers per seconde is dat? !
• Zoek eerst op internet uit hoeveel nanometer er in een meter gaan.!
• Zoek het aantal nanometer uit dat in 1mm zit. Maak je berekeningen op de gebruikte enveloppe.!
• Vind het aantal nanometer in 0,75 mm.!
!

!Bedenk nu hoe je 750,000 nm/week kunt omrekenen naar nm/s. Maak je denkstappen
zichtbaar op de gebruikte enveloppe.
750,000 / 7dagen / 24uur per dag / 60 minuten per uur / 60 seconden per minuut.!
750,000/ 7 / 24 / 60 / 60 = 1,24 nm/s en dat hebben we berekend op een oude gebruikte
enveloppe.
!

Wetenschappers hebben werkelijk de groeisnelheid van vingernagels in nanometer
onderzocht en wat blijkt? Zij kwamen uit op : 1 nm/s - http://
education.mrsec.wisc.edu/36.htm - Dan komen wij met 0,75 nm/s; heel erg dicht in
de buurt van dat wetenschappelijke onderzoek. Dus hebben wij door kritisch en
logisch na te denken een heel bijzondere prestatie geleverd! !

!
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