Tussentoets Fysica (GEOI-1114) t l maart 2010, 11:15-12:55 (11:15-13:15
voor
dyslecten).
Aanwijzingen voor het succesvol maken van dit tentamen.

1) Geef antwoord op.íedere vraag (en alleen ,rar d. vraag).
2) Gebruik bij het oplossen van àe problemen à. riee methodiek.
3) Dit is een openboek tentamen, d.*.lrje mag h.t .rrru, tekstboek gebruiken
bij

het beantwoorden van je vragen. ttel is niót toegestaan andere
documenten
te raadplegen.
4) werk in 5.1.-eenheden en vergeet niet deze eenheden in je antwoord
te noemen. Zonder eenheden wordt je antwoord fout gerekend.
!) llt',rtlf .ie naam en studentnummer op ieder blaà'datià inrevert.
6) BU ieder onderdeel wordt tussen haakjes .ung.g.u"n hoeveel
punten je ermee
kan verdienen.

Opgave

1

Een g.lazen.lift gaat naar boven met een constante
snelheid van 1.50

m/s. Een moer aan
het plafond van de lift laat los en valt naar beneden. oá lifr
is
z.t0
r.ïáihoog.
(a; 2pt) Hoe lang duurt het voordat de moer
op de bodem van de lift terecht komt?
(b; 2pt) wat is de snelheid van de moer wanneer
hij de tirttroo.r 1.;Èi t* opzichte van
iemand ín de lift?
(c; 2pt) wat is de snelheid van de moer op
het moment dat hij de liftbodem raakt voor
een_iemand die op een verdieping van het gebouw siaatf
(d; 2pt) over welke afstand is'de'moer gevállen
uorgè;i'de persoon buiten de lift?
Opgave 2
Een uniforme knikker rolt naar beneden zonder
te
slippen (Figuur t). Bovenaan (punt A) lag U. tnitf.ài

sti l.

3 pt) Bereken de minimumhoogte h waarvoor de
knikker óver het dal heen vliegt, i.*.r. direct van B
(a;

naar C.

(b; 2 p0 Waarom hangt het antwoord op (a)
niet af
van de straal van de knikker?
íc; t p0 Stel dat vanaf A een blok wrijvingsloos naar
beneden glijdt (in plaats van een bal die iolt),
*;ii;
dan de minimumhoogte?

Figuur

1

Opgave 3
Een doos met gewicht raz wordt met een constante
snerheid voortgetrokken over een
horizontale vloer. De trekkracht F op_-q.. doos grijpt
onder een hoek 0 met de horizontaal aan' De kinematische frictiecoëfficiënt
triiËi o. vloer en ae àooi i, 1ro.
(a; 3 pt) Bepaal een uitdrukking uoor
fFl in termen vàn r.tp,O en w.
(b; 3 pt) Bepaal de hoek 0 waarvoot
fFl minimaat is.

