CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE

datum

: vrijdag 26 november 2021

tijd

: 13.30 tot 16.30 uur

aantal opgaven

:5

aantal antwoordbladen

: 2 (bij opgave 1 en opgave 2)

Iedere opgave dient op een afzonderlijk vel te worden gemaakt
(want voor iedere opgave is er een afzonderlijke corrector).
Vermeld op ieder in te leveren vel uw naam.
Niet met potlood schrijven en geen tipp-ex of iets dergelijks gebruiken.
Antwoorden zonder motivering worden niet gehonoreerd.
Aanvullende gegevens zijn te vinden in Binas (5e of 6e druk).
De norm bij de beoordeling is:
opgave 1
opgave 2
opgave 3
opgave 4
opgave 5

: 13 punten
: 14 punten
: 15 punten
: 15 punten
: 23 punten

Het cijfer = aantal behaalde punten / 80 * 9 + 1
Informatie over de voortgang en het verloop van de correctie op:
www.ccvx.nl

OPGAVE 1 - surfende steen
Jan gooit een platte steen zodanig over het water dat de steen twee keer door het
wateroppervlak wordt teruggekaatst voordat deze zinkt.
Het geheel is schematisch
weergegeven in figuur 1. In deze
figuur is de baan van het steentje
met een streepjeslijn aangegeven.
De figuur is niet op schaal. K1, K2
zijn de plaatsen waar de steen
wordt teruggekaatst. In K3 zinkt de
steen.
De steen verlaat de hand van Jan in horizontale richting met een snelheid van 8,2 m/s.
Het vertrekpunt van het steentje ligt op 1,09 m boven het wateroppervlak.
Tijdens de val blijft de snelheid in horizontale richting constant.
In verticale richting voert het steentje tegelijkertijd een valbeweging uit.
De luchtwrijving is te verwaarlozen. De steen heeft een massa van 32 gram.
3p

a. Bereken de horizontale afstand R.

Tijdens het weggooien oefent de hand van Jan gedurende 0,36 s een kracht op het
steentje uit.
3p

b. Bereken de gemiddelde kracht in
horizontale richting die het
steentje tijdens het weggooien
van de hand heeft ondervonden.

In figuur 2 zijn de kinetische energie Ek
en de zwaarte-energie Ez van het
steentje uitgezet als functie van de
plaats in horizontale richting. Deze figuur
staat ook op het antwoordblad.
Figuur 2 heeft alleen betrekking op het
deel van de baan dat boven het water
ligt; het deel van de beweging daarvoor
is er niet in weergegeven.
2p

c. Bepaal hoeveel energie het steentje verliest bij de eerste keer dat de steen door
het wateroppervlak wordt teruggekaatst.

De luchtwrijving heeft geen merkbare invloed op de beweging van het steentje.
2p

3p

d. Leg uit hoe dat uit figuur 2 blijkt.
e. Bepaal de maximale hoogte van het steentje boven het wateroppervlak tussen K1
en K2
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OPGAVE 2 - gelijkrichtcel
Wanneer men een wisselspanning aansluit op
een weerstand loopt er een stroom door de
weerstand die niet alleen in grootte maar ook in
richting verandert. Met behulp van een
gelijkrichtcel kan men ervoor zorgen dat de
stroom nog maar in één richting door de
weerstand loopt. Zie figuur 1.
De wisselspanning wordt daarbij aangesloten op de ingangen X en Y.

Voordat men de weerstand aansluit,
test men de gelijkrichtcel uit figuur 1
door A en B te verbinden met een
oscilloscoop. De zo geregistreerde
spanning als functie van de tijd is
weergegeven in figuur 2.

Een bepaald type gelijkrichtcel bestaat uit vier
diodes. In figuur 3 staat een onvolledig schema
van de gelijkrichtcel. De punten A, B, X en Y zijn
dezelfde punten als in figuur 1. Twee van de vier
diodes zijn reeds getekend. Op de twee plaatsen
die zijn aangegeven met een vraagteken, moet
nog een diode getekend worden. Figuur 3 is
zonder vraagtekens vergroot weergegeven op het
antwoordblad.
4p

2p

a. Teken in de figuur op het antwoordblad de
twee nog ontbrekende diodes van de
gelijkrichtcel.
b. Bepaal met behulp van figuur 2 de frequentie van de aangesloten spanning.

Op A en B wordt nu een weerstand van 2,5 kÙ aangesloten, zodat in de kring stroom gaat
lopen. De spanning over de diodes is nu niet meer verwaarloosbaar, maar wel praktisch
constant. Het oscilloscoopbeeld blijkt hierdoor te veranderen. In figuur 4 is dit nieuwe
oscilloscoopbeeld met een getrokken lijn, het oude beeld met een gestreepte lijn,
weergegeven. De vier diodes in de gelijkrichtcel zijn identiek.
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Een diode heeft een zogenaamde drempelspanning. Dit is de spanning waarbij de diode
in geleiding komt (en dus stroom doorlaat). Sluit je een spanning aan van minder dan de
drempelspanning, dan geleidt de diode dus niet.
2p

c. Bepaal de drempelspanning van één zo'n diode.

In figuur 5 zijn zes mogelijkheden voor het verloop van de geleiding G als functie van de
aangelegde spannning U over de diode getekend.

2p

4p

d. Welke mogelijkheid A, B, C, D, E of F geeft het verloop van G als functie van U het
beste weer.
e. Schets de stroomsterkte door de weerstand tussen 0 en 22 ms. Gebruikt daatvoor
de figuur op het antwoordblad.
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OPGAVE 3 - het coronavirus in beeld
Bij het bestuderen van virussen wordt vaak gebruik
gemaakt van een elektronenmicroscoop.
Wil een voorwerp met een (elektronen)microscoop
waarneembaar zijn, dan moeten de afmetingen groter
zijn dan de (halve) golflengte van de gebruikte
elektronen. Kleinere voorwerpen zijn dus niet ‘zichtbaar’.
Voor de kleinste afstand d waarop twee punten met een
microscoop nog gescheiden te zien zijn, geldt:
d $ ½ë
Deze formule geldt ook voor een gewone microscoop die met licht werkt.
In een elektronenmicroscoop worden de elektronen versneld met de versnelspanning U.
Voor de De Broglie-golflengte van de elektronen geldt:

Hierin is:
- ëB de De Broglie-golflengte van de elektronen in nm.
- U de versnelspanning in V.
De afmeting van een Covid-19 virus is ongeveer 100 nm. Zie figuur 1.
Om daarvan in de praktijk ook details te kunnen zien, moeten de afmetingen van het virus
minstens 50 keer groter zijn dan d.
3p

2p

a1. Leg uit dat de details van het virus niet met een gewone lichtmicroscoop te zien
zijn.
a2. Bereken de minimale versnelspanning die een elektronenmicroscoop moet hebben
om details van het virus te kunnen waarnemen.

lees verder op de volgende bladzijde

CCVX voortentamen natuurkunde november 2021 - blz. 4

L

Copyright © 2021 CCVX

De elektronenbundel van een elektronenmicroscoop wordt met
een ‘magnetische lens’ geconcentreerd op het te onderzoeken
object. Zie figuur 2 voor een zijaanzicht.
In deze magnetische lens varieert de sterkte van het
magneetveld in horizontale richting van links naar rechts zoals
weergegeven in figuur 3.

4p
2p

b1. Leg uit wat de richting van het magneetveld B is bij negatieve waarden van B.
b2. Verklaar waarom de grootte van het magneetveld B in de magnetische lens van de
as naar de rand moet toenemen.

De elektronen komen de magnetische lens binnen met een snelheid van v = 1,8·105 m/s.
In de lens worden de elektronen afgebogen (behalve de elektronen die precies door het
midden gaan).
4p

c. Bereken de grootste versnelling die de elektronen binnen de magnetische lens
ondervinden.
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OPGAVE 4 - de zon
Een ster ontstaat door verdichting van materie in een uitgestrekte ijle gaswolk. Door de
gravitatie wordt er steeds meer materie naar het verdichtingscentrum getrokken. Tijdens
dit samentrekken wordt gravitatie-energie omgezet in andere energievormen.
Op het ogenblik dat de contractie begint, wordt de gravitatie-energie nul gesteld. Men kan
de gravitatie-energie Eg berekenen op het moment dat de gaswolk is samengetrokken tot
een ster met massa M en straal R.
Voor een ster gelijkend op onze zon geldt ongeveer:
Hierin is G de gravitatieconstante.

3p

a. Bereken voor de zon de hoeveelheid gravitatie-energie die tot nu toe bij de
contractie is omgezet. Gebruik hierbij gegevens uit tabel 32C van het tabellenboek
Binas. Voer de berekening zo nauwkeurig mogelijk uit.

Men neemt aan dat de zon gedurende de laatste 4,5·109 jaar een vrijwel constant
vermogen van 3,9·1026 W aan straling heeft uitgezonden.
3p

b. Bereken de energie die de zon in deze periode heeft uitgestraald.

In deze periode heeft de zon meer energie uitgestraald dan uit contractie verkregen is.
Er komt dan ook nog op een andere wijze energie vrij. Er wordt namelijk energie in de zon
geproduceerd doordat protonen fuseren tot heliumkernen. Deze fusie verloopt in een
aantal stappen:
1. Eerst botsen twee protonen tegen elkaar en vormen twee andere deeltjes
waaronder een deuteriumkern (2H).
2. Als de deuteriumkern daarna in botsing komt met één van de in overvloed
aanwezige protonen, kunnen een 3He-kern en een foton gevormd worden.
3. Als tenslotte twee 3He-kernen tegen elkaar botsen en met elkaar reageren, kunnen
de stabiele 4He-kern en twee protonen gevormd worden.
5p

c. Geef de netto reactievergelijking voor de vorming van een 4He-kern uit de fusie van
protonen.

Doordat de zon straling en deeltjes uitzendt, neemt zijn massa M af en wordt de
aantrekkingskracht van de zon op de aarde steeds kleiner. De straal R van de
cirkelvormig gedachte baan van de aarde om de zon wordt hierdoor op de lange duur
steeds groter.
Gebruik bij beantwoording van onderdeel d de derde wet van Kepler:
met T de omlooptijd van de planeet om de zon

4p

d. Leg uit welke invloed dit heeft dit op de omlooptijd T van de aarde om de zon.

CCVX voortentamen natuurkunde november 2021 - blz. 6

Copyright © 2021 CCVX

OPGAVE 5 - trillende moleculen
Een molecuul dat uit twee atomen bestaat, voert in de laagste energietoestand (de
grondtoestand) voortdurend een trilling uit. Dat wil zeggen dat de twee atomen trillen ten
opzichte van het massamiddelpunt (zwaartepunt) Z van het molecuul. Daarbij bewegen de
atomen beurtelings naar elkaar toe en van elkaar af.
De frequentie van deze trilling hangt af van de massa van de twee atomen en van de
kracht tussen deze atomen.
We beschouwen CO-gas (koolstofmonoxide) waarvan de atomen in de grondtoestand
trillen met een frequentie van 6,43·1013 Hz. Deze atomen trillen dan harmonisch.
Het CO-molecuul bestaat uit een 12C atoom en een 16O-atoom. Zie figuur 1.

De trillingsenergie van een CO-molecuul is in de grondtoestand 0,133 eV.
De trillingsenergie van het O-atoom bedraagt 43% hiervan.
5p

a. Bereken de amplitude waarmee dit O-atoom trilt. Vat daarbij het O-atoom op als
een massa aan een veer.

Als men elektromagnetische straling met een frequentie van 6,43·1013 Hz op het CO-gas
laat vallen, kan een molecuul één foton absorberen. Hierdoor komt dit molecuul in een
aangeslagen trillingstoestand.
4p

b. Bereken de energie van deze eerste aangeslagen trillingstoestand. Geef het
antwoord in eV.

De uitwijking van het O-atoom uit de evenwichtspositie wordt in figuur 2 met u
aangegeven.
In figuur 2 is de resulterende kracht F op het O-atoom als functie van u uitgezet.
2p

c. Leg met behulp van deze figuur uit
dat de trilling van het O-atoom bij
grotere amplitudes niet harmonisch
is.

In figuur 2 is de maximale uitwijking
"rechts" van de evenwichtsstand met "A"
aangegeven.
3p

d. Leg uit of de maximale uitwijking
naar "links" groter dan wel kleiner is
dan A.

lees verder op de volgende bladzijde
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In figuur 3 is een opstelling schematisch getekend waarin een monochromatische bundel
elektromagnetische straling met een frequentie van 6,43·1013 Hz op een draaiende schijf
valt. De schijf heeft vier openingen op onderling gelijke afstanden. Daardoor wordt de
bundel afwisselend wel en niet doorgelaten. De pulserende bundel passeert een ruimte
waarin zich CO-gas bevindt. Er worden zodoende veel CO-moleculen aangeslagen.

Het begrip halveringstijd voor het terugvallen van deze moleculen naar de grondtoestand
is net zo gedefinieerd als bij radioactief verval.
In dit geval is de halveringstijd 3,0·10–7 s.
4p

e. Bereken hoeveel tijd na het passeren van een stralingspulsje 99% van de
aangeslagen moleculen naar de grondtoestand is teruggevallen.

CO-gas, waarvan de moleculen worden aangeslagen, oefent een iets grotere druk uit dan
CO-gas waarvan de moleculen in de grondtoestand verkeren. Hiervan maakt men gebruik
om te bepalen of een bepaald gas in een afgesloten ruimte aanwezig is. Elk gas
absorbeert namelijk specifieke stralingsfrequenties. Indien een drukverhoging optreedt als
men op een mengsel van gassen straling met een frequentie van 6,43·1013 Hz laat vallen,
dan is er kennelijk CO-gas in die ruimte aanwezig.
In de opstelling van figuur 3 draait de schijf met een omlooptijd van 0,020 s. De hierdoor
ontstane stralingspulsjes veroorzaken elk tijdens het passeren van het CO-gas een
drukpulsje. Een gevoelige microfoon registreert deze drukpulsjes, die via een luidspreker
voor een hoorbare toon zorgen.
3p

2p

f. Bereken de frequentie van deze toon.
g. Leg uit hoe het waargenomen geluid verandert als de concentratie van het CO-gas
groter wordt.

EINDE
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ANTWOORDBLAD BIJ OPGAVE 1
Naam : ...........................................................

ANTWOORDBLAD BIJ OPGAVE 2
Naam : ...........................................................

