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Vraag 1 :
Een generator genereert een periodieke blokspanning (blokvormige
wisselspanning) met een amplitude van U Volt en een periodetijd van T
seconden. Binnen de periodetijd T is de blok gedurende th hoog (Dus U
Volt) en gedurende tl laag (Dus –U Volt). Allicht geldt: th + tl = T.
De generator is aangesloten op een weerstand R.
A: Stel th = tl. Wat is dan de energie die de generator in de weerstand
ontwikkeld gedurende een periode T?
B: Dezelfde vraag als bij A doch nu indien geldt : th = 2 x tl.
Vraag 2:
Een stalen spiraalveer (trekveer) weegt 200 gram.
A: Hoeveel energie kan de veer (theoretisch) maximaal opslaan?
B: Wat maakt dat de genoemde veer in praktijk hooguit de helft van de in a
berekende energie kunnen opslaan?
Vraag 3:
Een stalen hamer met een gewicht van 400 gram stoot op een metalen staaf
met een gewicht van 1 kg. De hamer heeft op het tijdstip dat hij de staaf
raakt een snelheid van 5 meter per seconde.
A: Hoeveel energie wordt er overgebracht door de hamer op de staaf?
B: Waar blijft de energie die in de staaf is ingebracht naar verloop van tijd?
Vraag 4:
Een draagbare waterstof cel met een capaciteit van 10 Wattuur is volledig
geladen.
A: Hoeveel kg waterstof bevat deze cel minimaal?
B: Stel de in de cel aanwezige waterstof is gasvormig en ontstaan uit
elektrolyse. Hoeveel energie is er dan minimaal nodig geweest om deze cel
“te laden” ?
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