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Opgave 1 
In het tropisch aquarium van dierentuin Artis moet de watertemperatuur binnen bepaalde grenzen blijven. 
In de zomer bestaat het risico dat de temperatuur te hoog oploopt. Door het verdampen van het water 
zakt het waterpeil in het aquarium. Een automatisch systeem bewaakt dit waterpeil. In dit systeem schijnt 
een rode lichtstraal van bovenaf op een prisma, dat tegen de zijkant van het aquarium is geplakt. Zie 
figuur 1. 
 

 
Figuur 1 
 
Als het waterpeil lager dan punt P van het prisma is, wordt de gele lichtstraal gereflecteerd naar de 
lichtsensor. Het prisma is van (gewoon) glas. 
1 3p Leg uit waarom er in deze situatie totale weerkaatsing plaatsvindt tegen de schuine zijde van het 

 glazen prisma. 
Als het waterpeil hoger dan punt P is, treedt er lichtbreking op van glas naar water. Zie figuur 2. 
 

 
Figuur 2 
 
2 4p Bepaal voor geel licht de brekingsindex voor de overgang van glas naar water. 
De lichtsnelheid in het glas is niet gelijk aan de lichtsnelheid in water. 
3 3p Leg uit of de lichtsnelheid in glas groter of kleiner is dan de lichtsnelheid in water. 
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Opgave 2  
Irene wil een familiefoto maken. Als de hele familie zo dicht mogelijk bij elkaar staat, vormen ze een rij 
van 13,80 m breed. Irene gebruikt een digitale camera met een brandpuntsafstand van 29,9 mm. De 
lichtgevoelige beeldchip in de camera heeft een breedte van 15,0 mm. 
De afstand tussen de lens en de beeldchip bedraagt 3,00 cm. 
4 3p Toon aan dat Irene op 9,0 m moet staan om de familie scherp op de foto te krijgen. 
5 3p Leg uit of de hele familie dan op de foto wordt vastgelegd. 
Irene maakt vervolgens van dichtbij een foto van een bloem. Hierbij gebruikt zij een zogenoemde 
macrolens met een brandpuntsafstand van 60 mm. In figuur 3 is de situatie op schaal getekend.  
6 3p Bepaal door middel van een constructie in figuur 3 de vergroting in deze situatie. 
 

 
Figuur 3 
 
Opgave 3 
Door een glasvezel loopt infrarode straling. Deze straling is afkomstig van een laser en heeft een 
frequentie f = 2,855∙1014 Hz. De infrarode straling wordt door de moleculen van de glasvezel op een 
bijzondere manier verstrooid. In het spectrum van de verstrooide straling komen drie pieken voor. Zie 
figuur 4. Behalve de straling met de oorspronkelijke frequentie f, zie je ook straling met een hogere 
frequentie f + Δf  en met een lagere frequentie f  Δf. 
 

 
Figuur 4 
 
Ook in deze situatie worden de woorden ’rood-verschuiving’ en ’blauw-verschuiving’ gebruikt 
7 2p Leg uit of de lijn met frequentie f − Δf bij de ’rood-verschuiving’ hoort of bij de 
  ’blauw-verschuiving’. 
De verstrooide straling wordt in een detector opgevangen. De frequentie wordt vergeleken met de 
oorspronkelijke laserfrequentie f van 2,855∙1014 Hz. Het frequentieverschil Δf is een maat voor de 
temperatuur van de glasvezel op de plaats waar het laserlicht is verstrooid. 
Bij een temperatuur van 20 °C is het frequentieverschil Δf gelijk aan 1,3∙1012 Hz. 
8 3p Bereken de grootste golflengte (in vacuüm) van het laserlicht dat na verstrooiing in een stukje 

 glasvezel van 20 °C in de detector wordt opgevangen. 
 


