
1/2 
Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 38            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 
Het foto-elektrisch effect wordt onder andere toegepast in de hieronder beschreven 
beeldversterkerbuis (zie onderstaande afbeelding). 
Op de binnenzijde van een glazen venster A is een fotogevoelige laag cesium (Cs) 
aangebracht. Op het tegenoverliggende glazen venster B is een fluorescerende stof 
aangebracht. Deze geleidende lagen op A en B zijn aangesloten op een spanningsbron. 
De ruimte tussen A en B is zeer goed luchtledig. 

Van een lichtzwak beeld, dat door de lens op A wordt geprojecteerd, ontstaat op het 
fluorescentiescherm op B een lichtsterke afbeelding van dezelfde grootte. 
a) Beschrijf wat in de cesiumlaag gebeurt als hierop wit licht valt. 
b) Leg uit welke frequentie het op A vallende licht tenminste moet hebben opdat op B 

een beeld ontstaat. 
c) Laat aan de hand van een berekening zien, dat de energie waarmee elektronen uit het 

cesium treden te verwaarlozen is ten opzichte van de energie waarmee ze B treffen, 
zelfs in het geval dat op A straling valt met een golflengte van 300 nm. 

d) Leg uit waar de energie vandaan komt die het mogelijk maakt om van een lichtzwak 
beeld een lichtsterk beeld te maken. 
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Laatste bladzijde 

Opgave 2 
In een bepaald type fotocel is de kathode bedekt met kalium.  
In de schakeling, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, is zo’n cel opgenomen. 

Het licht dat op de fotocel valt heeft een golflengte van 413 nm. Het kathode oppervlak dat 
door het licht wordt bestraald is 2,0 cm2. 
a) Bereken de maximale kinetische energie van de foto-elektronen. 
We laten nu fotonen van monochromatisch licht met een andere energie op de kathode 
van de cel vallen. We zorgen ervoor dat het aantal fotonen per seconde constant is. Door 
het schuifcontact te verplaatsen, kan het potentiaalverschil tussen anode en kathode van 
de cel op verschillende waarden worden ingesteld. Deze waarden zijn af te lezen op de 
voltmeter in de schakeling; de ampèremeter geeft aan hoe groot de stroomsterkte in de cel 
is. 
Onderstaande grafiek geeft het verband tussen de spanning tussen kathode en anode van 
de cel en de stroomsterkte in de cel. 

b) Bepaal hoeveel foto-elektronen per seconde de kathode verlaten. 
c) Bepaal de energie van de fotonen die op de kathode vallen. 
d) Beredeneer of het schuifcontact S in het schakelschema zich boven dan wel onder M 

bevindt als de stroomsterkte in de fotocel 0 A bedraagt. 
Het monochromatisch licht dat op de kathode valt, vervangen we door wit licht (met 
golflengten tussen 380 nm en 750 nm). 
e) Bereken bij welke waarde van de spanning over de fotocel stroomsterkte door de 

fotocel net nul wordt. 
Geef de uitkomst in drie significante cijfers. 


