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D.1 Optische eigenschappen 
 
Opgave 1 
De ster die het dichtst bij de aarde staat (op de zon na) is Proxima Centauri. Deze ster staat op 
een afstand van 4,03⋅1016 m en is ’s nachts met het blote oog zichtbaar. 
a Bereken hoelang het licht van deze ster onderweg is geweest. 
 
In boeken over sterrenkunde wordt de afstand van een ster nogal eens in ‘lichtjaar’ opgegeven. 
Een lichtjaar is de afstand die het licht in een jaar aflegt. 
b Bereken op hoeveel lichtjaar Proxima Centauri van ons af staat. 
 
Opgave 2 
Een lichtbundel kan worden verbreed door die bundel tegen een rond gepolijst metalen staafje te 
laten terugkaatsen. De in figuur D.1 getekende lichtstralen begrenzen de opvallende bundel. 
 

 
Figuur D.1 
 
a Teken in figuur D.1 de loop van de lichtstralen die de teruggekaatste bundel begrenzen. 
b Noem een belangrijk verschil tussen de invallende en de teruggekaatste bundel. 
 
Opgave 3 
In een tuin staat een voorwerp PQ. Zie het bovenaanzicht in figuur D.2. In de schutting M om deze 
tuin is een opening AB aanwezig. Joke loopt langs lijn l. 
 

 
Figuur D.2 
 
a Geef in figuur D.2 aan op welk stuk van l Joke zich moet bevinden om PQ geheel te kunnen 

zien. 
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Het gebied dat Joke overziet, heet haar gezichtsveld. Joke bevindt zich nu op de plaats die met W2 
is aangegeven. Voorwerp PQ wordt vervolgens langs lijn k verplaatst. 
b Onderzoek of PQ geheel in het gezichtsveld van Joke komt. 
 
Opgave 4 
Het licht dat door een lichtbron L wordt uitgezonden, valt zowel op een vlakke spiegel als op een 
wit scherm. Zie figuur D.3. De rest van de kamer is donker. 
 

 
Figuur D.3 
 
Naast de lamp staat Aad. 
a Teken in figuur D.3 de lichtbundel die vanuit de lamp de gehele spiegel treft. Teken ook hoe 

die lichtbundel door de spiegel wordt weerkaatst. 
 
Aad ziet de spiegel donker afsteken tegen het scherm. 
b Verklaar waarom Aad de spiegel donker ziet afsteken. 
 
Bart staat op een andere plaats. 
c Teken in figuur D.3 de lichtbundel die vanuit de lamp Bart bereikt en arceer die.  
d Leg uit hoe Bart de spiegel zal zien ten opzichte van het scherm. 
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D.2 Breking van licht 
 
Opgave 5 
Een lichtstraal valt vanuit lucht op een bepaalde glassoort. De hoek van inval is 35°. De 
brekingsindex van dit glas is 1,60. 
a Bereken hoe groot de hoek van breking is. 
b Toon aan dat de brekingsindex voor de overgang van dit glas naar lucht gelijk is aan 0,625. 
 
Een lichtstraal gaat van glas naar lucht. De invalshoek is weer 35º. 
c Bereken hoe groot nu de hoek van breking is. 
 
Opgave 6 
Het grensvlak van twee doorschijnende stoffen A en B wordt vanuit A door twee lichtstralen 
getroffen. Dit is getekend in figuur D.4. De brekingsindex voor de overgang van A naar B is 0,671. 
a Bepaal in figuur D.4 hoe groot bij lichtstraal a de hoek van inval is. 
b Leg uit of bij lichtstraal a breking ‘van de normaal af’ of breking ‘naar de normaal toe’ optreedt. 
c Teken in figuur D.4 hoe lichtstraal a in stof B verder loopt. 
d Teken in dezelfde figuur hoe lichtstraal b verder gaat. 
 

 
Figuur D.4 
 
Opgave 7 
In een glazen bak die met water is gevuld, staat een vlakke metalen plaat. Zie figuur D.5. 
 

 
Figuur D.5 
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De plaat maakt een hoek van 60°met de bodem van de bak en werkt als een spiegel. Vanuit een 
lichtkastje valt een lichtstraal loodrecht op de zijwand van de glazen bak. De brekingsindex van het 
water is 1,33. 
Aan de rechterkant van de bak wordt de lichtstraal bij de overgangen lucht−glas en glas−water niet 
gebroken. 
a Leg uit hoe dat komt. 
b Teken in figuur D.5 hoe de lichtstraal vanaf het glas verder loopt tot aan de metalen plaat. 
c Teken in dezelfde figuur hoe de lichtstraal vanaf de metalen plaat verder loopt tot aan de 

overgang water–lucht. 
d Bereken hoe groot de hoek van breking is op de plaats waar de straal het water verlaat. 
e Teken nu hoe de lichtstraal uit het water te voorschijn komt. 
 
Opgave 8 
Een lichtstraal gaat van stof A naar stof B. Dit is getekend in figuur D.6. Eén van de stoffen is lucht. 
De andere stof is een vloeistof. 
a Leg uit welke van de stoffen A en B de vloeistof is. 
b Bereken de brekingsindex van de vloeistof. 
c Zoek in BINAS op om welke vloeistof het hier gaat. 
 

 
Figuur D.6 
 
Opgave 9 
Een helder meertje lijkt altijd minder diep dan het werkelijk is. In D.7 is een oog van een 
waarnemer getekend en een steentje dat op de bodem van het meertje ligt. 
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Figuur D.7 
 
Voor de waarnemer lijkt het steentje minder diep te liggen dan in werkelijkheid. 
Maak duidelijk hoe dit komt door in figuur D.7 de lichtstralen te tekenen die vanaf het steentje naar 
de boven- en onderkant van het oog lopen. 
Schets daarna de plaats waar het steentje zich volgens de waarnemer bevindt. 
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D.3 Lenzen 
 
Opgave 10 
In de figuren D.8a en b is telkens een lichtstraal getekend die in een willekeurige richting op een 
positieve lens valt. 
 

 
Figuur D.8a en b 
 
Teken in de figuren D.8a en b de verdere loop van de lichtstralen. Maak hierbij gebruik van een 
bijas en een brandvlak. 
 
Opgave 11 
In de figuren D.9a t/m e is telkens een deel van de loop van twee lichtstralen door een stelsel van 
twee lenzen getekend. 
a Teken in figuur D.9a de loop van de twee stralen links van lens 1 en rechts van lens 2.  
b Teken in figuur D.9b de loop van de twee stralen tussen de beide lenzen en links van lens 1. 
c Teken in figuur D.9c de verdere loop van de twee stralen tussen beide lenzen en rechts van 

lens 2. 
d Teken in figuur D.9d de verdere loop van de twee stralen tussen beide lenzen en rechts van 

lens 2. 
e Teken in figuur D.9e de loop van de twee lichtstralen links van lens 1 en rechts van lens 2. 
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Figuur D.9a t/m e 
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Opgave 12 
Een voorwerp LL' staat voor een positieve lens. Een scherm staat op het beeldafstand van de lens 
loodrecht op de hoofdas. De lens maakt een scherp beeld op een scherm. 
Er wordt een diafragma achter de lens geplaatst. Een diafragma is een ondoorzichtige plaat met 
een cirkelvormig gat erin. Zie figuur D.10. 
 

 
Figuur D.10 
 
Je onderzoekt de invloed van het diafragma op de beeldvorming. 
a Is het beeld op het scherm wel of geen volledige afbeelding van LL'? Licht je antwoord toe. 
b Is het beeld net zo lichtsterk als wanneer er geen diafragma zou zijn? Licht je antwoord toe. 
c Heeft het diafragma invloed op de scherpte van het beeld? Licht je antwoord toe. 
d Construeer in figuur D.10 het beeld BB'. 
 
Opgave 13 
Een positieve lens heeft een brandpuntsafstand van 5,0 cm en een diameter van 4,0 cm. Op 3,0 
cm links van deze lens en op 1,0 cm boven de hoofdas is een lichtpunt L geplaatst. Dit lichtpunt 
verlicht de gehele lens.  
Op 5,0 cm rechts van de lens en op 3,0 cm onder de hoofdas bevindt zich een (puntvormig 
gedacht) oog. Figuur D.11 is een tekening van de situatie. 
 

 
Figuur D.11 
 
a Bepaal met behulp van een constructie in figuur D.11 de ligging van het beeldpunt van L. 
b Construeer in figuur D.11 de lichtstralen die de uit de lens tredende lichtbundel begrenzen. 
c Construeer in figuur D.11 ook de lichtstraal die in het oog terecht komt. 
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D.4 Lensformule 
 
Opgave 14 
In een lichtkastje bevindt zich een gloeilampje. De gloeidraad van dit lampje wordt met behulp van 
een lens scherp afgebeeld op een scherm. De opstelling is in figuur D.12 schematisch 
weergegeven. Deze figuur is niet op schaal. 
De brandpuntsafstand van de lens is 10,5 cm. De afstand x is niet bekend. 
 

 
Figuur D.12 
 
a Toon aan dat x = 2,8 cm. 
 
Het beeld van de gloeidraad op het scherm heeft een lengte van 4,4 cm. 
b Bereken de lengte van de gloeidraad. 
 
Opgave 15 
Een dia van 40 mm bij 30 mm wordt met een projector op een scherm afgebeeld. Dit scherm is 160 
cm breed en 120 cm hoog. De afstand tussen het scherm en de projectielens is 480 cm. De 
projector wordt zo ingesteld, dat er een beeld op het scherm ontstaat dat precies op het scherm 
past. 
a Bereken de afstand van de dia tot de lens. 
 
De dia wordt verwisseld. De nieuwe dia meet 32 mm bij 24 mm. Aan de opstelling wordt verder 
niets gewijzigd. 
b Beredeneer of de afbeelding van deze dia op het scherm wel of niet scherp is. 
c Bereken welk deel van de oppervlakte van het scherm door het beeld van de dia is gevuld. 
 
Om de nieuwe dia groter op het scherm afgebeeld te krijgen, wordt het scherm op grotere afstand 
van de lens gezet. Het gehele scherm wordt nu wel gevuld, maar de afbeelding is niet scherp 
meer. Door de lens ten opzichte van de dia te verschuiven, kan weer een scherpe afbeelding 
worden verkregen. 
d Moet de lens dan iets naar de dia toe of iets van de dia af worden verschoven? Licht je 

antwoord toe. 
e Bereken voor deze nieuwe situatie de lineaire vergroting. 
 
Opgave 16 
Met een projector wordt een dia van 36 mm bij 24 mm afgebeeld op een scherm van 200 cm bij 
120 cm. Het beeld van de hele dia op het scherm moet zo groot mogelijk zijn. 
a Toon aan dat de maximale vergroting dan 50 bedraagt. 
 
De projectielens heeft een brandpuntsafstand van 10 cm. 
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b Bereken hoe groot de afstand van deze lens tot het scherm moet zijn om een zo groot 
mogelijk beeld van de hele dia op het scherm te krijgen. 

 
Tegen de lens wordt een diafragma geplaatst. Daardoor kunnen lichtstralen alleen nog door het 
middelste deel van de lens heen. 
c Wat gebeurt er dan met de lichtsterkte van het beeld? Licht je antwoord toe. 
d Wat gebeurt er met de afmetingen van het beeld? Licht je antwoord toe. 
 
Opgave 17 
Op de hoofdas van een positieve lens is een puntvormige lichtbron L geplaatst op 30 cm voor de 
lens. Zie figuur D.13. De lens, die een brandpuntsafstand heeft van 20 cm, is in een vlakke plaat 
geplaatst. Zo wordt voorkomen dat licht langs de lens valt. Loodrecht op de hoofdas is een scherm 
S gezet op 50 cm achter de lens. 
 

 
Figuur D.13 
 
a Toon aan dat licht uit de lens geen lichtpunt vormt op het scherm, maar een (cirkelvormige) 

lichtvlek. 
 
Door het scherm te verschuiven, verandert de diameter van de lichtvlek. Het blijkt dat je het scherm 
op een andere plaats kunt zetten waar de diameter van de lichtvlek even groot is als in de eerste 
situatie. 
b Op welke afstand van de lens moet het scherm dan staan? Licht je antwoord toe. 
 
Het scherm wordt op 60 cm afstand van de lens gezet, de lichtvlek is dan een lichtpunt. Vervolgens 
wordt de lichtbron L langzaam naar de lens toe geschoven. Hierdoor ontstaat op het scherm een 
steeds grotere lichtvlek. 
 

 
Figuur D.14 
 
In figuur D.14 is de diameter d van de lichtvlek uitgezet als functie van de voorwerpsafstand v. 
c Bepaal de diameter van de lens. 
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De lichtbron L wordt op 15 cm van de lens gezet. Vervolgens wordt het scherm in de richting van 
de lens verschoven. 
d Leg uit of de diameter van de lichtvlek op het scherm hierbij groter of kleiner wordt. 
 
Opgave 18 
Op een optische bank zijn een lampje L, een positieve lens en een LDR met diafragma geplaatst. 
Zie figuur D.15. Een LDR (Light Dependent Resistor) is een lichtgevoelige weerstand. Dit blijkt uit 
het feit dat de stroommeter een grotere wijzeruitslag geeft als er meer licht op de LDR valt. 
 

 
Figuur D.15 
 
De afstand tussen het lampje en de LDR wordt constant gehouden, terwijl de lens van links naar 
rechts langs de optische bank wordt verschoven. Daardoor wordt de stroomsterkte door de LDR 
gemeten als functie van de afstand x tussen lampje en lens. De meetresultaten zijn weergegeven 
in figuur D.16. 
 

 
Figuur D.16 
 
a Op welke plaats moet het beeldpunt van L zich bevinden als een piekwaarde wordt gemeten 

in de stroomsterkte? 
b Bepaal de brandpuntsafstand van de lens. 
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c Leg uit waarom er twee keer een maximum in de stroomsterkte wordt gemeten, als je de lens 
van links naar rechts verplaatst. 

d Leg uit waarom de top van de rechter piek lager is dan de top van de linker piek. 
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D.5 Licht als golf 
 
Opgave 19 
Je laat een evenwijdige bundel wit licht op een prisma vallen. Aan de rechterkant ontstaat dan een 
spectrum van lijnen tussen a en b. Zie figuur D.17. 
 

 
Figuur D.17 
 
a Leg uit dat er een lijnenspectrum ontstaat. Zoek daarvoor in BINAS eerst de brekingsindices 

op van zowel rood licht als violet licht. 
b Welke kleur, violet of rood, bevindt zich het dichtst bij lijn b? Licht je antwoord toe. 
 
Opgave 20 
De hieronder genoemde voorwerpen geven licht. Als van het uitgezonden licht een spectrum wordt 
ontworpen, ontstaat er dan een continu spectrum of een lijnenspectrum? Licht je antwoorden toe. 
a een natriumlamp (voor wegverlichting) 
b een roodgloeiende spijker 
c een oorspronkelijk kleurloze gasvlam waarin wat bariumchloride is gestrooid 
d een buis met koolstofdioxide onder lage druk 
e een kaars 
 
Opgave 21 
Een bepaald type gasontladingslamp bevat behalve xenon ook metaalzouten. Korte tijd na het 
inschakelen van zo’n lamp verdampen en ontleden deze metaalzouten als gevolg van de 
warmteontwikkeling. De damp neemt deel aan de gasontlading, waardoor vrijwel wit licht wordt 
uitgestraald. 
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Figuur D.18 
 
In de grafiek van figuur D.18 is het uitgestraalde vermogen per golflengtegebiedje van 1 nm 
uitgezet tegen de golflengte. 
a Leg uit waarom het uitgezonden licht vrijwel wit is. 
b Beschrijf hoe met behulp van deze grafiek het rendement van zo’n lamp bepaald zou kunnen 

worden. Neem aan dat er geen andere stralingssoorten worden uitgezonden. 
 
Opgave 22 
Geen enkele lens maakt een perfecte afbeelding. Dat betekent onder andere dat een puntvormige 
lichtbron altijd als een kleine schijf zal worden afgebeeld. Zo’n schijf noem je een Airy-schijf. 
Optisch gezien heeft het geen zin om een digitale camera te maken waarvan de pixelgrootte 
kleiner is dan de Airy-schijf. 
a Leg uit waarom. 

Er geldt bij benadering: 1,22
f

x
d

   , met x de diameter van de Airy-schijf in m,  de golflengte van 

het licht in m en 
f

d
 de diafragmawaarde van de lens in de camera. 

Voor een bepaalde lens geldt 8,0
f

d
 . 

b Bereken voor deze cameralens de zinnige, minimale pixelgrootte. Geef je antwoord in m. 
 
In de formule voor de diafragmawaarde stelt f de brandpuntsafstand van de lens voor en d de 
diameter van de lensopening. Het netvlies van een menselijk oog heeft ongeveer 1,7·105 
lichtgevoelige cellen per mm2. Bij een bepaalde accommodatie is de brandpuntsafstand van de 
lens in het oog gelijk aan 2,0 cm. 
c Bereken bij welke pupildiameter de afstand tussen de lichtgevoelige cellen gelijk is aan de 

diameter van de Airy-schijf. 
 
Opgave 23 
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Figuur D.19 
 
Als je het emissiespectrum van een gaswolk in de ruimte vergelijkt met het absorptiespectrum, dan 
komen de lijnen met elkaar overeen. Zie figuur D.19. 
Leg dit uit. 


