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Voortgangstoets       NAT      5 HAVO    Week 10            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Cepheïden zijn zeer grote zeer heldere sterren waarvan stralingsvermogen periodiek 
varieert omdat de ster pulseert oftewel periodiek opzwelt en krimpt. Dit type sterren is 
vernoemd naar de eerste ster van dit soort die is ontdekt namelijk Delta Cepheï. 
Henrietta Leawitt heeft een relatie ontdekt tussen de gemiddelde waarde van het 
stralingsvermogen van Cepheïden en de periode van de helderheidsvariaties. Deze relatie 
luidt: 
 

P = 1,8 10 T 
 
Hierin is Pgem het gemiddelde stralingsvermogen van de cepheïden in W  
en T periode van de variatie in het stralingsvermogen in s. 

 
Van een Cepheïde in het 
Andromedastelsel varieert het 
stralingsvermogen zoals 
weergegeven in nevenstaand 
diagram. Het Andromedastelsel 
(M31) is het dichtstbijzijnde 
sterrenstelsel. 
a) Bepaal het gemiddelde 

stralingsvermogen van deze 
ster in het Andromedastelsel. 

De op aarde waargenomen 
stralingsintensiteit van deze ster 
bedraagt 6,1 10-16 W/m2. 
b) Bereken de afstand waarop 

deze ster zich bevindt. 
De V1 cepheïde is in de sterrenkunde een 
bekende ster omdat de afstandsbepaling van 
deze ster ertoe heeft geleidt dat men zich 
realiseerde dat niet alles wat aan de hemel staat 
tot ons melkwegstelsel behoort.  
c) Bereken hoeveel keer zo groot de afstand tot 

V1 is vergeleken met de diameter van ons 
melkwegstelsel. 

 
 
 
 
 
 

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 
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Opgave 2 
Lees onderstaand artikel. 

 

 
 
 
 

 

Polonium-210 (Po-210) zendt bij verval een -deeltje uit. 
a) Geef de vervalreactie van polonium-210. 
In het artikel wordt de activiteit van polonium-210 vergeleken met die van radium-226. 
b) Leg uit waarom polonium-210 een veel grotere activiteit heeft dan radium-226.  

Ga uit van een gelijk aantal kernen bij beide stoffen. 
Een roker krijgt bij elke sigaret een hoeveelheid 
Po-210 binnen. De activiteit van Po-210 in de 
longen hangt af van het gemiddeld aantal 
sigaretten dat deze persoon per dag rookt.  
Zie nevenstaande afbeelding. 
Bij een bepaalde roker wordt door Po-210 in een 
jaar 3,4·10-4 J stralingsenergie aan de longen 
afgegeven. Een -deeltje dat vrijkomt bij het verval 
van Po-210 heeft een energie van 8,6·10-13 J. 
c) Bepaal hoeveel sigaretten deze persoon 

gemiddeld per dag rookt. 
De massa van het bestraalde longweefsel 
bedraagt bij deze persoon 8,0 g. 
d) Bereken de equivalente dosis die het bestraalde longweefsel in een jaar oploopt. 

De weegfactor voor de -straling bedraagt 20. 
De massa van het bestraalde longweefsel is veel kleiner dan de totale massa van de 
longen. 
e) Leg uit waarom slechts een klein deel van de longen wordt bestraald. 
  

Radioactieve tabak 
Tabak bevat onder andere een kleine 
hoeveelheid radioactieve stof die door 
roken ingeademd wordt. Volgens de 
Amerikaanse arts Everett Koop is die 
radioactiviteit de belangrijkste oorzaak 
van het ontstaan van longkanker door 
roken. 
De verantwoordelijke stof is polonium-
210 dat duizenden keren radioactiever is 
dan radium-226, dat betrekkelijk veel in 
de natuur voorkomt. De alfastraling die 
door het polonium wordt afgegeven, 
beschadigt het longweefsel waardoor 
zich kankercellen kunnen vormen. Het 
polonium wordt door de tabaksplanten 
opgenomen uit de kunstmest die men 
gebruikt. 
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In de kunstmest die men op de tabaksplantages gebruikt, zit fosfaathoudend gesteente. 
Dit gesteente bevat van nature een kleine hoeveelheid uranium-238 (U-238). U-238 vervalt 
in stappen; Po-210 is een van de tussenisotopen. 
In de vervalreeks van U-238 wordt steeds of een alfadeeltje of een --deeltje uitgezonden 
(al of niet in combinatie met -straling). 
Bij het verval van U-238 naar Po-210 is zeven keer een -deeltje uitgezonden. 
f) Toon dat aan. Maak daarbij uitsluitend gebruik van massagetallen. 
Bij het verval van U-238 naar Po-210 is ook zes keer een --deeltje uitgezonden. 
g) Toon dat aan. 
 


