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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 5            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 
In een ionenbron 
worden eenwaardig 
positief geladen 
waterstofionen van de 
isotopen waterstof-1 en 
waterstof-2 oftewel 
deuterium gemaakt. Met 
behulp van de hiernaast 
weergegeven opstelling 
wordt de 
energieverdeling van 
deze ionen onderzocht.  
De ionen worden 
versneld in een 
versnellingscondensator en vervolgens door een afbuigcondensator geleid. Tenslotte gaan 
de isotopen door een homogeen magneetveld. De baan die de isotopen daarbij doorlopen 
staat weergegeven in bovenstaande afbeelding. Deze afbeelding is niet op schaal.  
De twee diafragma’s achter de ionenbron zorgen ervoor dat alleen ionen met een snelheid 
langs de x-as in de afbuigcondensator kunnen komen. 
De ionen worden in de condensator over een afstand y afgebogen.  
In bovenstaande afbeelding staat het assenstelsel in geel weergegeven. 
a) Toon aan dat de afstand y waarover de ionen worden afgebogen als ze de 

afbuigcondensator doorlopen voldoet aan onderstaande uitdrukking. 
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b) Leg uit dat de ionen van de beide isotopen in de afbuigcondensator dezelfde afbuiging 
krijgen mits hun beginenergie gelijk is. 

c) Toon aan dat de kinetische energie van de ionen in de afbuigcondensator toeneemt 
met een hoeveelheid die voldoet aan onderstaande uitdrukking. 
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Hierin is E0 de kinetische van de ionen bij het binnentreden in de afbuigcondensator. 
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Laatste bladzijde 

Alleen de ionen met een energie gelijk aan E0 + Ek zullen via het diafragma het 
magneetveld binnentreden. 
d) Toon aan dat voor de verhouding van de baanstralen in het magneetveld geldt: 
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De ionenbron produceert ionen van verschillende snelheden. 
e) Leg uit hoe, met een opstelling zoals in deze opgave besproken, de energieverdeling 

van de isotopen kan worden onderzocht door het variëren van Uv. Alle andere 
parameters, zoals onder andere de positie van de diafragma’s, de afbuigspanning en 
het magneetveld, blijven gelijk. 

 


