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Week 50

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
In “putting” moet de kracht waarmee
de golfer tegen de bal slaat zodanig
zijn dat de bal, als deze mist, zo dicht
mogelijk in de buurt van de “hole” blijft
liggen. Het blijkt moeilijker om dit te
bereiken bij een slag die bergafwaarts
gaat dan bij een slag die
bergopwaarts gaat.
Op een bepaald parcours zijn de
omstandigheden op de green zodanig
dat de bal een vertraging van 2,0 m/s2
ondervindt als deze bergafwaarts gaat en een vertraging van 3,0 m/s2 ondervindt als deze
bergopwaarts gaat.
Ga uit van de situatie zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding. De golfer bevindt
zich 7,0 m van de “hole” vandaan en de bal mag maximaal 1,0 m van de hole vandaan tot
stilstand komen.
Ga door middel van een berekening na dat de spreiding van mogelijke beginsnelheden
die de bal moet krijgen van de slag bij de bergafwaartse slag kleiner is dan bij de
bergopwaartse slag.

Opgave 2
Een sprinter met een massa van 70 kg legt in 1,8 s
een afstand af van 5,0 m. Neem aan dat de
beweging eenparig versneld was. Bij de start zijn
tegenwerkende wrijvingskrachten nog te
verwaarlozen.
a) Bereken de versnelling.
b) Bereken de snelheid na 1,8 s.
c) Bereken de voorwaartse kracht die op de sprinter
heeft gewerkt.
d) Bereken de toename van kinetische energie in die 1,8 s.
e) Bereken het gemiddelde nuttige vermogen van de sprinter in die 1,8 s.
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Opgave 3
In nevenstaande afbeelding is
een (x,t)-diagram weergegeven.
Bepaal achtereenvolgens:
a) de snelheid op t = 0 s;
b) het tijdstip waarop de
snelheid 0 m/s is;
c) de maximale negatieve
snelheid;
d) de verplaatsing;
e) de afgelegde weg
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