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Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 4            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 
Met behulp van een verhuislift worden lasten, die niet via het 
trappenhuis kunnen worden vervoerd, via een raam naar binnen 
gebracht. Zie nevenstaande afbeelding. 
De lift staat onder een hoek van 55° met het wegdek. 
De last met een massa van 280 kg wordt met een constante snelheid 
van 3,0 m/s omhoog gehesen.  
De wrijvingskracht bedraagt daarbij 650 N. 
Op een gegeven moment, als de last zich op een hoogte van  
14,0 m boven de grond bevindt, breekt de kabel waarmee de last 
omhoog gehesen wordt en dendert de last omlaag. Het beginpunt 
van de last (onder aan de lift) bevindt zich 50 cm boven de grond. 
 
In nevenstaand (x,t)-diagram staat de 
plaats van de last langs de lift 
weergegeven.  
Op t = 0 s breekt de kabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een model, in Coach-
Modelleren, waarmee 
bovenstaande grafiek kan 
worden gemaakt staat 
weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
In de eerste regel. Staan 
twee open plekken. Op 
deze plekken ontbreekt 
een + of een – teken. 
 
 
a) Maak de regel compleet. 

Leg voor beide open plekken uit of er een + of een – moet staan.  
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In de “als-dan”-constructie ontbreekt de voorwaarde. 
b) Geef de ontbrekende voorwaarde. 

Maak zoveel mogelijk gebruik van de variabelen zoals deze reeds in het model zijn 
verwerkt. 
 

 
Opgave 2 
Lees het volgende artikel. 
 

 
Voor de fotonen gebruikten Pound en Rebka -straling afkomstig van Fe. 
Deze isotoop ontstaat bij een vervalreactie, waarbij Co een deeltje invangt. 
a) Geef de reactievergelijking van het ontstaan van Fe. 
De gevormde Fe-kern bevindt zich in een soort aangeslagen toestand en valt terug naar 
de grondtoestand onder uitzenden van de -straling, met een halveringstijd  
t½ = 9,8·10-8 s. 
Voor het experiment is een voortdurende stroom -fotonen nodig. 
b) Leg uit dat de korte halveringstijd geen probleem is voor deze voortdurende stroom  

-fotonen. 
Voor de frequentie fg van de fotonen op de grond geldt: 
 

h f = h f + E  
 

waarin geldt:   E = g H 
 

Hierin is: 
 fg  de frequentie waarmee een foton de grond bereikt; 
 fh de frequentie waarmee een foton in de top van de toren wordt uitgezonden; 
 Ez de zwaarte-energie van een foton; 
 h de constante van Planck; 
 H de hoogte van de toren: H = 22,6 m; 
 g de valversnelling; 
 c de lichtsnelheid. 

 
c) Leid de uitdrukking voor Ez af. 

Lichtgewicht? 
  
Een foton heeft geen rustmassa maar wel energie. Echter 
volgens de vergelijking van Einstein E = mc2  zijn massa en 
energie equivalente begrippen. Maar iets dat massa heeft, 
hoe gering ook, moet gevoelig zijn voor de zwaartekracht! 
In 1960 slaagden de natuurkundigen Pound en Rebka erin 
dit idee van Einstein experimenteel te testen. Zij richtten  
-fotonen vanaf de top van de Harvard-toren naar de aarde.  

Tijdens deze val neemt de fotonenergie toe onder invloed 
van de zwaartekracht. Daarmee wordt ook de frequentie 
van de fotonen groter. 
Deze minieme toename in de frequentie konden Pound en 
Rebka meten. Voor dit experiment is de extreme  
nauwkeurigheid van 1:1015 vereist. 
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De nauwkeurigheid van het experiment moet zo groot zijn, omdat de verandering in de 
fotonenergie tijdens de val erg klein is. De verhouding tussen Ez en de oorspronkelijke 
fotonenergie bepaalt namelijk hoe groot de nauwkeurigheid in dit experiment moet zijn. 
d) Bereken deze verhouding bij dit experiment. 
 
 
Opgave 3 
In de zon wordt door kernfusie helium gevormd uit waterstof. 
De eerste stap in dit proces bestaat uit fusie van twee protonen, waarbij een positron ( +), 
een neutrino  en nog een deeltje ontstaan. 
a) Geef de reactievergelijking van deze fusie. 
Na een aantal stappen ontstaat een 4He-kern. Bij dit proces worden netto vier protonen en 
twee elektronen omgezet in een 4He-kern en twee neutrino’s. 
b) Bereken hoeveel energie er in totaal per heliumkern vrijkomt. 

Neem daarbij aan dat de neutrino’s geen massa hebben. 
De zonkant van onze planeet wordt permanent getroffen door een bombardement van 
zonneneutrino’s. 
Elke seconde worden er door de zon 2,0·1038 neutrino’s uitgezonden. 
De neutrino’s bewegen gelijkelijk in alle richtingen en worden onderweg in de ruimte niet 
tegengehouden. 
c) Bereken het aantal neutrino’s dat per seconde de aarde treft. 
 


