
CO2 
 
Sinds 1870 meet men de CO -concentratie in de atmosfeer. De  
CO -concentratie wordt uitgedrukt in parts per million (ppm). Dit is het aantal 
CO -deeltjes per miljoen deeltjes. In de figuur kun je zien hoe de  
CO -concentratie in de atmosfeer is veranderd in de periode 1870-2000. Deze 
figuur is vergroot op de uitwerkbijlage weergegeven. 
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In het jaar 1900 veronderstelde de latere Nobelprijswinnaar Arrhenius dat de 
lineaire groei van de CO -concentratie zoals die toen al sinds 1880 optrad, zich 
op dezelfde manier zou voortzetten. Hij voorspelde hiermee hoeveel de  
CO -concentratie tussen 1900 en 2000 zou toenemen. De toename zoals die 
door Arrhenius is voorspeld, is veel kleiner dan de werkelijke toename tussen 
1900 en 2000. 
Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel 
Arrhenius voorspelde toename te klein uitviel. 
 
Na 1930 steeg de CO -concentratie sneller dan Arrhenius in 1900 had 
aangenomen. Een model dat beter past bij de gegevens van 1930 tot 2000 gaat 
uit van een natuurlijk niveau in de CO -concentratie met daar bovenop een 
bijdrage van de mens aan de CO -concentratie, de zogeheten menselijke 
component. Wetenschappers hebben kunnen vaststellen dat het natuurlijke 
niveau al eeuwen rond de 285 ppm schommelt. Voor de menselijke component 
vanaf 1930 wordt in het model uitgegaan van exponentiële groei.  
 
In 1930 bedroeg de CO -concentratie 300 ppm. Hiervan was 285 ppm het 
natuurlijke niveau en 15 ppm de menselijke component. In 2000 was de CO -
concentratie gestegen tot 370 ppm. Met behulp van deze gegevens kun je 
berekenen met hoeveel procent de menselijke component elke 10 jaar volgens 
het model toeneemt. 
Bereken deze procentuele toename per 10 jaar. 
geheel aantal procenten. 
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8 Rond je antwoord af op een 4p 

Een formule die de CO -concentratie vanaf 1 juli 1930 goed benadert, is 2

tC = ⋅ +15 1,025 285  

Hierin is C de CO -concentratie in ppm en t is de tijd in jaren na 1 juli 1930. 
Bereken met behulp van deze formule in welk 
even groot zal zijn als het natuurlijke niveau. 
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9 jaar de menselijke component 4p 
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