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UITWERKINGEN VAN DE THEORIE TOETS

1.1. De druk in de cilinder is: . De hoogte van de cilinder

is dan: . Na het bestralen wordt de hoogte 

en wordt de nieuwe temperatuur .

1.2. De totale mechanische arbeid is: 

1.3. De totale geaborbeerde stralingsenergie is:

1.4. ; het aantal fotonen is dan /s

1.5. Het rendement is 

1.6. Omdat er geen energie-uitwisseling met de omgeving is, is de verandering

adiabatisch. Daarvoor geldt:

 met .

Uit  volgt: . Daaruit volgt: T3 = 321 K.

 

2.1. Het veld staat loodrecht op het vlak van tekening en gaat het vlak in.

2.2. Als  is krijgen we het veld van een rechte lijn: . Voor deze

waarde van " is de  zodat de factor .

2.3. Het veld in P* kan gevonden worden door in B("*) de hoek "* te vervangen door

.

Dan wordt: 
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en volgt: .

2.4. Er wordt een krachtmoment (koppel) geleverd  ten gevolge

waarvan het magneetje, bij kleine uitwijkingen, begint te trillen met een periode:

.

2.5. De verhouding van de perioden volgens Ampère en Biot-Savart is:

 . Dit is een monotoon dalende functie. De

grenswaarde volgt uit TA = 1,10 TBS. Dit levert .

3.1. Uit   volgt: .

3.2. Als  de afstand tot Jupiter is en M de massa van Jupiter, volgt bij evenwicht

van krachten:

, zodat .

3.3. Volgens de Galileo-transformatie geldt:  en . Daardoor heeft de

snelheid van de sonde een richting die in het Jupiter-stelsel een hoek  maakt

met de x-as. Voor deze hoek geldt: . Hieruit volgt:

. De grootte van de snelheid in het Jupiter-stelsel is:

.

3.4. De kinetische energie is: .

3.5. Op zeer grote afstand geldt  zodat 

en . Hieruit volgt de 

en hoekverandering
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3.6. De dichtste nadering treedt op als . Dan volgt: .

Daaruit volgt voor de botsingsparameter:

 Invullen in de uitdrukking voor de

hoekverandering volgt hieruit: 

3.7. In het Jupiter-stelsel zijn nu de snelheden na de passage:

 en 

zodat dit in het zonnestelsel wordt:

 en .

3.8. De grootte van de snelheid in het zonnestelsel na de passage is dan:

.




