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VOORBEELD

Een auto versnelt uit stilstand met 7,5 m/s2 en legt daarbij 60 m af.

Beschikbare formules:

Wat is de eindsnelheid van de auto?
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De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst 
groepeer je dingen op basis van hun samen-
stelling. Natuurlijk kan één stapel soms genoeg 
zijn, afhankelijk van hoeveel er te doen is. Als je 
wegens gebrek aan faciliteiten ergens anders 
heen moet gaan dan is dat de volgende stap, zo 
niet dan ben je er nu klaar voor. Het is beter niet te 
veel tegelijk te doen. Het is beter te weinig dan te 
veel te doen. 



De was doen . . . 

De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst 
groepeer je dingen op basis van hun samen-
stelling. Natuurlijk kan één stapel soms genoeg 
zijn, afhankelijk van hoeveel er te doen is. Als je 
wegens gebrek aan faciliteiten ergens anders 
heen moet gaan dan is dat de volgende stap, zo 
niet dan ben je er nu klaar voor. Het is beter niet te 
veel tegelijk te doen. Het is beter te weinig dan te 
veel te doen. 
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Figuur 40 Bij een voorwerp op 

een helling splits je de zwaarte-

kracht FZ in een component langs 

de helling FZ x en een component 

loodrecht op de helling FZ y. Hoek 

 van de helling is ook de hoek 

tussen FZ en FZ y.



Figuur 42 Golffuncties  en 

kansverdelingen 2 van een 

deeltje in een oneindig diepe 

energieput met lengte L.
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