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SUCCES!!!

Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie.
Let op het juiste aantal significante cijfers en vergeet de eenheden niet!
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes.

Met potlood geschreven tekst wordt niet gecorrigeerd!
Het gebruik van Tipp-Ex is niet toegestaan.

Opgave 1
Karel en Thomas proberen een wagon met zand over een spoorrail te trekken.
De wagon met zand heeft een massa van 1,8∙103 kg en ondervindt een wrijving van 110 N.
Karel en Thomas trekken beide onder een hoek van 15° ten opzichte van de spoorlijn.

Bereken hoe hard Thomas en Karel elk moeten trekken om de wagon een versnelling van
0,12 m/s2 te geven.
Neem daarbij aan dat de beide spankrachten in het horizontale vlak werken.

Opgave 2
Een auto botst tegen een boom met een snelheid van
35 km/h. De auto deukt daarbij over een afstand van
45 cm in. Neem aan dat de auto eenparig vertraagd tot
stilstand komt.
De auto + inzittenden heeft een totale massa van 1200 kg.
De auto ondervindt een schuifwrijvingskracht van 10 kN
ten gevolge van de remmen.
a) Bereken hoe groot de kracht is die de auto ondervindt
ten gevolge van de boom.
b) Bereken de grootte van de gemiddelde schuifwrijvingscoefficient.
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Opgave 3
Iemand heeft een
experiment uitgevoerd op
basis waarvan hij het in
nevenstaande afbeelding
weergegeven (s,t)diagram heeft gemaakt.
a) Bepaal de gemiddelde
snelheid tussen de
tijdstippen t = 0,00 s en
t = 0,40 s.
b) Bepaal de snelheid op
het tijdstip t = 0,20 s.
c) Op welk tijdstip is de
snelheid het grootst.
(Licht je antwoord
duidelijk toe)
d) Schets op de bijlage
het (v,t)-diagram voor
deze beweging.
In de bijlage is reeds
een assenstelsel
gemaakt, getallen
langs de verticale as
zijn niet nodig.
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