James Boswell Instituut – Universiteit Utrecht

Tentamen Natuurkunde
HAVO Versie

Datum:

dinsdag 27 juli 2010

Tijd:

13:00 – 16:00 uur (3 uur)

Opgaven:

7 (24 vragen)

Bijlagen:

3 (bij opgaven 1, 4 en 7)

Maak iedere opgave op een apart vel.
Vermeld op ieder vel je naam.
Antwoorden zonder berekening of motivatie worden niet gehonoreerd.
Antwoorden met een fout in de significantie van meer dan één cijfer, in de groot‐ of
eenheden of in een combinatie hiervan levert een punt aftrek per afzonderlijke vraag op.
Het gebruiken van tipp‐ex e.d. of het schrijven met potlood is niet toegestaan.
Eventuele aanvullende gegevens zijn te vinden in BINAS 5e druk.

Maaak elke opg
gave op een
n apart vel. Zet op elk vel
v je naam
m!

Opgave
O
1
1: Fietserr
Bij
B het fietssen speelt wrijving
w
een belangrijjke rol.
In
I onderstaaande grafiiek is de grootte van de totale wrijvingskracht uitgeezet tegen de snelheid
waarmee
w
jee fietst. Dezze grafiek iss ook afgeb
beeld op dee bijlage.
De
D wrijvinggskracht beestaat uit tw
wee
gedeelten:
g
‐ de rolwrijving,, Frol, die niet van de
ngt;
snellheid afhan
‐ de lu
uchtwrijvin
ng, Flucht.
Voor
V
de lucchtwrijvingg geldt:

∙

Hierin
H
is
• k een con
nstante (in kg/m);
• v de snellheid (in m/s).
1. Bepaaal k met behulp
b
van de grafiek op
de b
bijlage. Geeff de uitkom
mst in twee
sign
nificante cijffers.
Een
E fietserr heeft een
n afstand van
v 10 kiloometer afg
gelegd met een consttante snelh
heid van 16
km/h.
k
2. Bepaaal de arbeeid die de fiietser daar minimaal voor
v
verriccht heeft.
Voor
V
veilig fietsen mo
oet een fietsser binnen een redelijjke afstand
d tot stilstannd kunnen komen. Bijj
een
e fiets meet velgremmen wordtt deze afstaand onder andere
a
bep
paald door dde reactiettijd van de
fietser
f
en d
de kracht waarmee
w
hij in de remm
men knijptt.
Een
E bepaalde fietser rijdt
r
met ee
en snelheid
d van 3,2 m/s als hij ziet dat een kkind de we
eg
oversteekt.
o
De reactieetijd van de
e fietser is 0
0,70 second
de. Dat wil zeggen datt er 0,70 seconde
verloopt
v
tu
ussen het zien van het kind en heet beginnen
n met remm
men. De verrtraging tijd
dens het
remmen
r
is 2,6 m/s2.
3. Bereeken de afsstand die de
e fietser afllegt na het zien van he
et kind.
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Maak
M
elke o
opgave op een
e apart vel.
v Zet op eelk vel je naaam!

Opgave
O
2
2: Geiser
Een
E geiser llevert 6,0 liter heet water
w
per m
minuut.
In
I de geiserr wordt kou
ud leidingw
water van 1
13 °C verwaarmd tot
70
7 °C.
at de geiserr aan het water
w
4. Bereeken het veermogen da
leveert.
Een
E anderee geiser lev
vert 6,6 lite
er heet watter per min
nuut. De
watertemp
w
eratuur is dan 60 °C. Deze temp
peratuur iss te hoog
om
o te doucchen. Daaro
om wordt er koud leeidingwaterr van 13
°C
° bijgemen
ngd. De tem
mperatuurr van het d
douchewateer is dan
40
4 °C.
ud water peer minuut moet
m
worden bijgemeengd.
5. Bereeken hoeveeel liter kou
Het
H vermoggen dat deeze geiser aan het w
water levertt, is 22 kW
W. Het wate
ter wordt in
i de geiseer
verwarmd
v
doordat err aardgas verbrand w
wordt. Bij dee verbranding van 1,00 m3 aardga
as komt een
6
hoeveelheid
h
d warmte vrij van 32  10 J. G
Gedurendee 5,0 minutten verbruuikt de geisser 0,28 m3
aardgas.
a
6. Bereeken het nu
uttig effect (rendemen
nt) van dezze geiser.
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Opgave
O
3
3: Gloeila
amp
Van
V
een gloeilamp wil men
n nagaan hoe hett
opgenomen
o
n elektrisch
he vermog
gen P afhan
ngt van dee
spanning
s
V over de gloeilamp.
Daartoe
D
b
bouwt meen een schakeling
s
weergegeve
w
en in de figguur hierna
aast.

zoals iss

Het
H resultaaat van de metingen is
i weergeggeven in dee
grafiek
g
hierronder.

De
D gloeilam
mp wordt nu aangesloten op een
n spanning van
v 125 V.
7. Bepaaal de enerrgie in kWh
h die de glooeilamp in 50
5 minuten
n omzet.
Men
M
sluit de gloeilam
mp aan op
p de netsp
panning vaan 230 V. Men wil dde gloeilam
mp bij dezze
netspannin
n
ng een verm
mogen van 40 W laten
n opnemen
n. Dit kan door
d
een w
weerstand R in serie te
t
schakelen
s
m
met de gloeeilamp.
8. Berreken de waaarde van de
d weerstaand R.
De
D gloeilam
mp wordt nu zonder de
d weerstan
nd R aangesloten op een
e spanninngsbron.
Als
A de gloeeilamp lan
nge tijd geb
brand heefft, is de glloeidraad dunner geeworden. Het
H door de
d
gloeilamp
g
o
opgenomen
n vermogen
n verandertt daardoorr.
9. Bereedeneer of het opgeno
omen verm
mogen dan groter
g
of klleiner is gew
worden.
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Opgave
O
4
4: Microfo
oon
Een
E microfo
foon is te beeschouwen
n als een geeluidsensorr. In de volg
gende figuuur is de ijkk
kromme van
zo’n
z
microffoon gegeveen.

10. Geeff de definitie van de gevoeligheid
d van de geeluidsensorr en leg daaarmee uit of
o de
gevo
oeligheid van de microfoon bij 8 5 dB groter of kleinerr is dan bij 95 dB.
Om
O na te gaaan of het door
d
een microfoon
m
ggemeten geluidssterktteniveau booven de 90 dB komt, is
i
een
e
schakeling gebo
ouwd mett verwerkeers. Een deel van de schakeeling is getekend
g
in
onderstaan
o
nde figuur.

Het
H uitgangssignaal van
v
de microfoon w
wordt in A toegevoerrd aan eenn comparattor. Als heet
geluidsster
g
rkteniveau hoger is dan 90 d
dB, is het uitgangssignaal in D hoog. Pas
P als heet
geluidsster
g
rkteniveau gedurende
e een peri ode van 3 seconden lager is ddan 90 dB, wordt heet
signaal
s
in D laag. Het blijft
b
laag zolang het ggeluidssterkteniveau lager
l
is dann 90 dB.
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Op een bepaald moment geeft de sensor een spanning af van 3,2 V. De teller telt alleen als de
aan/uit‐ingang hoog is.
11. Leg aan de hand van de beide bovenstaande figuren uit dat de teller op dat moment uit
staat.
De laatste figuur staat ook op de bijlage.
12. Maak de schakeling in de figuur op de bijlage af door in de met een streepjeslijn
aangegeven rechthoek één of meer verwerkers te tekenen. Teken ook de noodzakelijke
verbindingen.
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Opgave 5: Ruimtesonde
In oktober 1997 vertrok een ruimtesonde naar de planeet Saturnus. De sonde kreeg een kleine
hoeveelheid radioactief materiaal mee. Bij de start bestond dit materiaal uit 33 kg zuiver
plutonium‐238. In een generator wordt de energie die vrijkomt bij het verval van het plutonium
omgezet in elektrische energie.
Plutonium‐238 ontstaat zelf als vervalproduct van een andere radioactieve kern, een
zogenaamde ‐‐straler.
13. Schrijf de vergelijking van deze vervalreactie op.
Plutonium‐238 zendt ‐straling uit. De halveringstijd van plutonium‐238 is 87,7 jaar.
Bij de start heeft het radioactieve materiaal een activiteit van 2,1  1016 Bq.
14. Leg uit wat er wordt bedoeld met de halveringstijd.
15. Bereken na hoeveel jaar de activiteit is afgenomen tot 5,25  1015 Bq.
Als het plutonium bij een ongeluk vrijkomt, zou volgens velen een groot deel van de
wereldbevolking longkanker kunnen krijgen. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie
NASA zou het extra dosisequivalent (effectieve dosis) voor een volwassene in een periode van
50 jaar na een eventueel ongeluk slechts 1,0  10‐5 Sv bedragen. Dit dosisequivalent is gebaseerd
op uitsluitend ‐verval van plutonium‐238, waarbij de ‐deeltjes worden opgenomen door
longblaasjes met een totale massa van 75 gram. De energie van het ‐deeltje is 8,8  10‐13 J ( =
5,5 MeV). De weegfactor (kwaliteitsfactor) voor ‐straling is 20.
16. Bereken het aantal plutonium‐238 atomen dat in een periode van 50 jaar volgens NASA
bij de longblaasjes van een volwassene zou zijn vervallen.
Bij kernproeven in het verleden is al een flinke hoeveelheid van een andere plutoniumisotoop,
plutonium‐239, in de atmosfeer van de aarde terechtgekomen. Er bestaat een aantal verschillen
tussen plutonium‐238 en plutonium‐239. In het volgende gedachte‐experiment wordt het
dosisequivalent door deze twee isotopen bij besmetting vergeleken. Stel dat twee personen
ieder evenveel plutonium‐atomen binnenkrijgen maar dat de ene persoon A alleen met
plutonium‐238 wordt besmet en de andere persoon B alleen met plutonium‐239.
17. Leg aan de hand van twee verschillen tussen het ‐verval van plutonium‐238 en
plutonium‐239 uit welke van deze twee personen het grootste dosisequivalent ten
gevolge van ‐straling ondervindt.
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Opgave
O
6
6: Centralle
Een
E centrale levert en
nergie aan een woon
nwijk. De energie worrdt via tweee transforrmatoren en
hoogspann
h
ingskabels daartusse
en vervoerd
d. In onderstaande figuur is dee situatie schematisc
s
h
weergegeve
w
en.

De
D spannin
ng bij de cen
ntrale is 10
0 kV en de 3
300 huizen
n nemen sa
amen maxim
maal 2,5 MW af bij een
spanning
s
vvan 230 V. In de tra
ansportkab
bels loopt een stroom
m van 1000 A als he
et maximalle
vermogen
v
w
wordt afgen
nomen. Beschouw de transform
matoren als ideaal.
18. Bereeken de traansformatie
everhoudin
ng van de trransformattor bij de w
woonwijk.
19. Bereeken het vermogens
v
verlies datt in de transportkab
bels optreeedt als he
et maximalle
verm
mogen worrdt afgenom
men.
20. Bereeken de traansformatie
everhoudin
ng van de trransformattor bij de ceentrale.
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Opgave
O
7
7: De Spie
egelreflex
xcamera
a
Een
E fotograaaf maakt een
e portrettfoto van ziijn dochterrtje. Hij stellt scherp opp haar geziicht dat zich
47
4 cm voorr de lens beevindt. De afstand
a
tusssen de lenss en de film is dan 56 m
mm.
21. Bereeken de braandpuntsaffstand van de lens.
De
D afmetingen van heet negatief zijn 24 mm
m bij 36 mm. Het gezicht van ziijn dochtertje is 23 cm
m
hoog.
h
22. Leg met behulp
p van een berekening
b
g uit of de fo
otograaf he
et hele geziccht op de fo
oto kan
krijggen.
In
I het ondeerstaande schema
s
is een doorsneede van een
n spiegelreflexcameraa getekend.

Als
A de fotoggraaf door de zoeker van zijn sp
piegelreflexcamera kijkt, ziet hiij precies wat
w er op de
d
foto
f
komt. H
Het licht daat afkomstiig is van heet te fotograaferen voorrwerp valt eerst doorr de lens van
de
d camera.. Daarna vaalt het lich
ht op een sspiegel. Verrvolgens ga
aat het lichht door een
n vijfhoekiig
prisma.
p
Enk
kele zijvlak
kken van dit
d prisma zzijn bedektt met een spiegelende
s
e laag. Het licht word
dt
tegen
t
deze wanden weerkaatst.
w
Na een aan
ntal keren van
v richtin
ng te zijn veeranderd, valt
v het lich
ht
in
i het oog vvan de foto
ograaf. Als een
e foto geemaakt worrdt, klapt de spiegel w
weg en valt het licht op
de
d film diee achter in de camera zit. In dee figuur op
p de bijlag
ge zijn de sspiegel en het prism
ma
schematisc
s
h weergegeven. Ook is
i een lichtsstraal getek
kend die ov
ver de hooffdas van de
e lens invalt.
23. Con
nstrueer in de figuur op
o de bijlagge het verdeere verloop
p van de geetekende licchtstraal
totd
dat deze hett prisma ve
erlaat.
De
D spiegeleende lagen
n op een aantal
a
zijvllakken van
n het prism
ma zijn noddig voor de
d volledigge
terugkaatsi
t
ing van hett licht. De in
nvalshoekeen zijn nam
melijk kleine
er dan de ggrenshoek die
d hoort bij
het
h materiaaal waarvan
n het prism
ma gemaaktt is. Deze grrenshoek bedraagt
b
388°.
24. Berreken de brrekingsinde
ex van het m
materiaal waarvan
w
he
et prisma geemaakt is.
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Naam……………………………………..

Bijlage bij opgave 1
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Naam……
…………………
…………………
…..

Bijlage
B
bijj opgave 4
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Naam……
…………………
…………………
…..

Bijlage
B
bijj opgave 7
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