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NAT

5 HAVO

45 min.

Week 45

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
De elasticiteitsmodulus van goud is 79∙109 N/m2. De gouddraad heeft een dikte van
1,0 mm. Bij een bepaalde trekkracht rekt de gouddraad 0,10% uit.
a) Bereken de relatieve rek bij een uitrekking van de draad met 0,10%.
b) Bereken de trekspanning die nodig is om de gouddraad 0,10% uit te rekken.
c) Bereken de kracht die nodig is om de gouddraad 0,10% uit te rekken.

Opgave 2
Een goldel van een kabelbaan hangt aan een kabel zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding.
De spankracht in de kabel die nodig is om nevenstaande
goldel te dragen bedraagt 3,0 MN. De doorsnede van de
kabel bedraagt 2,46∙10-3 m2.
Stel de kabel is gemaakt van roestvrij staal.
a) Bereken hoeveel cm deze kabel uitrekt per km kabel.
In onderstaande afbeelding staat een gondel met een
groter aantal passagiers schematisch weergegeven.
De krachtenschaal voor deze afbeelding is: 1,0 cm =
ෝ 1,0 MN

b) Bepaal door constructie de grootte van de spankracht in de kabel.
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Opgave 3
In nevenstaande afbeelding is de
doorsnede van een wand van een kamer
getekend, met daarin de temperatuur als
functie van de plaats. Binnen is het 20 °C,
buiten is het 4 °C.
Deze temperaturen blijven zo lange tijd
bestaan.
De wand bestaat uit 2 even dikke delen,
echter van verschillende materialen.
Leg uit welk van de twee materialen het
beste geleidt.

Opgave 4
In je kuit zitten twee spieren die samen de achillespees
spannen. Beide spieren oefenen een kracht van 200 N uit op de
achillespees zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding.
a) Bereken de resulterende kracht van deze beide
spierkrachten.
De elasticiteitsmodules van de achillespees bedraagt ongeveer
0,95 GPa.
Stel de trekspanning op de achillespees bedraagt 70 N/mm2,
waardoor de achillespees 15 mm uitrekt.
b) Bereken hoe lang de achillespees was toen de treksterkte
0 N/mm2 was.
Opgave 5
Ga er in deze opgave van uit dat 1,0 L water een massa van
1,0 kg heeft.
Een geiser levert 6,0 L heet water per minuut.
In de geiser wordt koud leidingwater van 13 °C verwarmd tot 70 °C.
a) Bereken het vermogen dat de geiser aan het water levert.
Een andere geiser levert 6,6 L heet water per minuut. De watertemperatuur is dan 60 °C.
Deze temperatuur is te hoog om te douchen. Daarom wordt er koud leidingwater van 13 °C
bijgemengd. De temperatuur van het douchewater is dan 40 °C.
b) Bereken hoeveel liter koud water per minuut moet worden bijgemengd.
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