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Laatste bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      5 VWO    Week 15            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 
Vanaf de zon komt er altijd een deeltjesstroom richting aarde. Deze deeltjesstroom bevat 
onder andere protonen. Neem als snelheid voor deze protonen 400 km/s. 
Vanuit het heelal komen echter ook veel energierijkere protonen richting aarde. Deze 
kosmische protonen hebben een snelheid van wel 99% van de lichtsnelheid. 
a) Bereken de benodigde versnelspanning in een deeltjesversneller om hier op aarde 

protonen te maken met een snelheid van 400 km/s. 
b) Bereken de benodigde versnelspanning in een deeltjesversneller om hier op aarde 

protonen te maken met een snelheid van 99% van de lichtsnelheid. 
Heb je bij bovenstaande berekeningen rekening gehouden met relativistische effecten? 
c) Ga voor zowel vraag a als vraag b na of relativistische effecten van belang zijn. 
 
 
Opgave 2 
Een pion (een elementair deeltje) heeft in zijn eigen ruststelsel een levensduur van 
2,60 10 8 s. Een pion vliegt voorbij, vanuit jouw assenstelsel gezien heeft dit pion een 
levensduur heeft van 5,3 10 8 s. 
a) Bereken de snelheid van dat pion. 
b) Bereken welke afstand het pion in jouw ruststelsel maximaal kan afleggen als het een 

snelheid heeft van 0,993c. 
In een laboratorium neem je waar dat een pion een afstand aflegt van 200 m, voordat het 
vervalt. 
c) Leg uit met welke snelheid je de snelheid van het pion goed kunt benaderen. 
d) Bereken de snelheid van het waargenomen pion. 
Je neemt van een ander pion waar dat het een afstand van 16 m aflegt voordat het vervalt. 
Je kunt de snelheid van het pion nu niet benaderen met de lichtsnelheid. 
e) Bereken de snelheid van het pion. 
 
 
Opgave 3 
Een helium-4-kern krijgt tijdens een supernova een totale energie van 3,7 nJ. 
De rustmassa van een helium-4-kern bedraagt 6,6463·10-27 kg. 
a) Bereken de rustenergie van een helium-4-kern. 
b) Bereken de snelheid van de helium-4-kern. 
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