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D.1 Optische eigenschappen 
 
Uitwerkingen opgave 1 
a De afstand bereken je met de formule voor de snelheid. 

Er geldt: s = c·t 
s = 4,03⋅1016 m 
c = 2,9979⋅108 m/s (BINAS tabel 7A) 
t = 1,3442⋅108 s 
Afgerond: t = 1,34⋅108 s 

b Er geldt: 1 lichtjaar = 9,461·1015 m (BINAS tabel 5) 
s = 4,03⋅1016 m 
s = 4,259 lichtjaar 
Afgerond: s = 4,26 lichtjaar 

 
Uitwerkingen opgave 2 
a Zie figuur D.1 

Teken de normaal n1 bij de onderste randstraal. 
Meet de hoek van inval i1. 
Zet de even grote hoek van terugkaatsing t1 uit aan de andere zijde van de normaal. 
Teken de teruggekaatste straal. 
Herhaal de procedure voor de andere straal. 
 

 
Figuur D.1 
 
 

b De teruggekaatste bundel is niet meer evenwijdig. 
 
Uitwerkingen opgave 3 
a Zie figuur D.2. 

 
Figuur D.2 
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Teken vanuit P een randstraal via A tot deze de rechte l snijdt (punt C). 
Teken vanuit Q een randstraal via B tot ook deze de rechte l snijdt (punt D). 
Tussen de punten C en D kan Joke PQ helemaal zien. 
 

b Zie figuur D.3. 
 

 
Figuur D.3 
 
Het gezichtsveld van Joke op plaats W2 vind je door de randstralen te tekenen langs A en B. 
Verplaats de pijl PQ langs lijn k. 
Het blijkt dat het stuk van lijn k tussen de randstralen groter is dan PQ. 
Conclusie: Op een gegeven moment kan Joke PQ helemaal zien. 

 
Uitwerkingen opgave 4 
a Zie figuur D.4 

Teken het spiegelbeeld B van het lampje L. 
Teken de randstralen vanaf de lichtbron L naar de linker- en rechterkant van de spiegel. 
Teken de weerkaatste lichtstralen vanaf het spiegelbeeld B naar de linker- en rechterkant van de 
spiegel en verleng deze naar rechtsonder. 
Arceer de lichtbundel. 
 

 
Figuur D.4 
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b Er komt via de spiegel geen licht van L in Aads oog. 
 
c Zie figuur D.5. 

 

 
Figuur D.5 
 
Teken het spiegelbeeld van L. 
Trek de stralen vanaf de bovenzijde en onderzijde van het oog naar het spiegelbeeld B. 
Teken de stralen die vanaf L naar de spiegel gaan. 
Arceer de lichtbundel. 
 

d Bart ziet het spiegelbeeld van de lamp, een felle lichtvlek. 
De rest van de spiegel steekt donker af tegen het lichtere vlak van het scherm. 
Het witte scherm weerkaatst het licht van L diffuus en er komt, behalve de getekende bundel, geen 
licht van L via de spiegel in Barts oog. 
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D.2 Breking van licht 
 
Uitwerkingen opgave 5 

a Er geldt: lucht glas

sin

sin

i
n

r   

i = 35° 
nluchtglas = 1,60 
sin r = 0,35849 
r = 21,007° 
Afgerond: r = 21° 

b Er geldt: glas lucht
lucht glas

1
n

n


  

nluchtglas = 1,60 
nglaslucht = 0,625 

c Er geldt: glas lucht

sin

sin

i
n

r   

i = 35° 
nglaslucht = 0,625 
sin r = 0,91772 
r = 66,595° 
Afgerond: r = 67° 

 
Uitwerkingen opgave 6 
a Opmeten: i1 = 25° 

 
b Er treedt breking op van de normaal af, want de brekingsindex is kleiner dan 1. 

 
c Zie figuur D.6. 

 

 
Figuur D.6 
 

Er geldt: A B

sin

sin

i
n

r   

i = 25° 
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nAB = 0,671 
sin r = 0,62983 
r = 39,037° 
Afgerond: r = 39° 
 

d Bepaling van de grenshoek g: 
Er geldt: sin g = nAB 
nAB = 0,671 
g = 42,144° 
 
Zie figuur D.6. 
Opmeten: i2 = 55° 
i2 is groter dan de grenshoek. 
Dus er treedt totale terugkaatsing op. 
Conclusie: i2 = t2 

Zie figuur D.6. 
 
Uitwerkingen opgave 7 
a Zie figuur D.7. 

 
Figuur D.7 
 

Er geldt: lucht glas

sin

sin

i
n

r   en glas water

sin

sin

i
n

r   

Voor beide overgangen geldt: 
i = 0° 
Dus r = 0° 
 

b Zie figuur D.7. 
 

c Bij B treedt terugkaatsing op. 
Er geldt: i1 = t1 
i1 = 30° 
t1 = 30° 
Zie figuur D.7 

d Bij C treedt breking op van water naar lucht. 

Er geldt: water lucht
lucht water

1
n

n
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nluchtwater = 1,33 
nwaterlucht = 0,75188 
 

Er geldt: water lucht

sin

sin

i
n

r   

i = 30° 
nwaterlucht = 0,75188 
sin r = 0,6650 
r = 41,682° 
Afgerond: r = 42° 
 

e Zie figuur D.7 
 
Uitwerkingen opgave 8 

a Er geldt: A B

sin

sin

i
n

r   

i = 90° - 65° = 25° 
r = 90° - 56° = 34° 
Dus i < r 
Bij breking van stof A naar stof B treedt breking op van de normaal af. 
Conclusie: stof B is lucht en stof A is vloeistof. 
 

b Er geldt: vloeistof lucht

sin

sin

i
n

r   

i = 25° 
r = 34° 
nvloeistoflucht = 0,75576 

Er geldt: lucht vloeistof
vloeistof lucht

1
n

n


  

nvloeistoflucht = 0,75576 
nluchtvloeistof = 1,323 
Afgerond: nluchtvloeistof = 1,3 
 

c Water heeft de brekingsindex die het dichtst bij 1,3 ligt. 
 
Uitwerkingen opgave 9 

Zie figuur D.8 



Havo Katern D Uitwerkingen Extra opgaven 

© ThiemeMeulenhoff Pagina 7 van 18 

 

 
Figuur D.8 
 
Teken de lichtstralen vanaf het wateroppervlak naar de linker- en rechterkant van het oog. 
Verleng de getekende lichtstralen tot ze elkaar snijden onder het wateroppervlak. 
Voor de waarnemer lijkt het steentje, dat op de bodem ligt in punt A, in punt B te liggen en dus 
minder diep dan in werkelijkheid. 
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D.3 Lenzen 
 
Uitwerkingen opgave 10 

Zie figuur D.9a en b. 
 

 
Figuur D.9a en b 
 
Doe voor beide situaties het volgende. 
Teken de bijas die bij de invallende lichtstraal hoort. 
Teken het brandvlak achter de lens. 
Markeer het snijpunt van de bijas en het brandvlak. Dit is het bijbrandpunt F. 
Teken de gebroken lichtstraal vanaf de lens door het bijbrandpunt. 

 
Uitwerkingen opgave 11 
a Zie figuur D.10a 
 

 
Figuur D.10a 
 
Na breking door lens 1 snijden de stralen elkaar in het brandpunt F1. 
De stralen vallen dan bij lens 1 evenwijdig aan de hoofdas in. 
Voor de breking bij lens 2 komen de stralen uit het brandpunt F2. 
De stralen verlaten dan lens 2 evenwijdig aan de hoofdas. 
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b Zie figuur D.10b. 
 

 
Figuur D.10b 
 
Na breking door lens 2 snijden de stralen elkaar in het brandpunt F2. 
De stralen vallen dan bij lens 2 evenwijdig aan de hoofdas in. 
Tussen de lenzen lopen de stralen dus evenwijdig aan de hoofdas. 
De stralen verlaten lens 1 evenwijdig aan de hoofdas. 
De invallende stralen gaan dus door F1. 

c Zie figuur D.10c. 
 

 
Figuur D.10c 
 
Teken van de straal door F1 het gedeelte tussen de lenzen. 
Teken van de straal door F1 het gedeelte rechts van lens 2. 
Teken het brandvlak van lens 1. 
Markeer het snijpunt van de eerste straal met dit brandvlak en geef het aan met F. 
Teken van de tweede straal het gedeelte tussen de lenzen. 
Teken van de tweede straal het gedeelte rechts van lens 2. 
 

d Zie figuur D.10d. 
 

 
Figuur D.10d 
 
Teken de bijas van lens 1 die door L loopt. 
Teken tussen de twee lenzen de stralen evenwijdig aan deze bijas. 
Teken de bijas van lens 2 die evenwijdig loopt aan de twee stralen tussen de lenzen. 
Teken het rechterbrandvlak. 
Markeer het snijpunt van de bijas met het brandvlak en geef het aan met F2. 
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Teken rechts van lens 2 de gebroken stralen door F2. 
 

e Zie figuur D.10e. 
 

 
Figuur D.10e 
 
Teken de bijas van lens 1 die door het snijpunt A van de lichtstralen loopt. 
Teken links van lens 1 de stralen evenwijdig aan deze bijas. 
Teken de bijas van lens 2 die door het snijpunt A van de lichtstralen loopt. 
Teken rechts van lens 2 de stralen evenwijdig aan deze bijas. 
 

Uitwerkingen opgave 12 
a Ga ervan uit dat het scherm op de beeldafstand van de lens staat. 

Als er geen diafragma zou zijn, zou op het scherm een volledige en scherpe afbeelding zichtbaar 
zijn. 
Elk punt van LL kun je opvatten als voorwerpspunt. 
Alle stralen uit zo’n voorwerpspunt die op de lens vallen, werken mee om een bijbehorend beeldpunt 
te maken. 
Als er een diafragma achter de lens staat, zullen van alle voorwerpspunten slechts die stralen aan 
de beeldvorming meewerken die door het diafragma gaan. 
Van alle voorwerpspunten gaan er wel stralen na breking door het diafragma, dus van alle 
voorwerpspunten ontstaat een beeldpunt. 
Conclusie: Het beeld is dus volledig. 
 

b Per voorwerpspunt zal nu, vergeleken met de situatie zonder diafragma, slechts een deel van de 
lichtstralen meewerken aan de vorming van een beeldpunt. 
Conclusie: Het beeld zal minder lichtsterk zijn. 
 

c Het scherm staat nog steeds op de beeldafstand van de lens. 
Elk voorwerpspunt wordt op deze beeldafstand afgebeeld. 
Conclusie: Het beeld is nog steeds scherp. 
 

d Zie figuur D.11. 
 

 
Figuur D.11 
 
Voor het construeren van het beeld maak je gebruik van de constructiestralen. 
Hierbij negeer je als het ware het diafragma. 
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Zie de rode lijnen vanuit L en de groene lijnen vanuit L in figuur D.11. 
 

Uitwerkingen opgave 13 
Zie figuur D.12. 
 

a Voor het beeld van L maak je gebruik van twee van de drie constructiestralen (blauwe lijnen I, II 
en/of III). 
 

b De lichtstralen die de uit de lens tredende lichtbundel begrenzen, bepaal je als volgt. Teken vanuit L 
de randstralen (rode lijnen p en q) naar de lens, en teken deze verder vanuit B (rode lijnen r en s). 

 
c Om de lichtstraal die in het oog terecht komt te construeren, teken je eerst vanuit het oog een lijn 

naar het beeldpunt B tot deze lijn de lens snijdt. Teken vanuit dit snijpunt naar L (de groene lijn). 
 

 
Figuur D.12 
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D.4 Lensformule 
 

Uitwerkingen opgave 14 

a Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

b = 62,2 cm 
f = 10,5 cm 
v = 12,63 cm 
v = 9,8 + x 
x = 2,83 cm 
Afgerond: x = 2,8 cm 

b Er geldt: lin

b
N

v
  

b = 62,2 cm 
v = 12,63 cm 
Nlin = 4,92 
 

Er geldt: beeld
lin

voorwerp

L
N

L
  

Nlin = 4,92 
Lbeeld = 4,4 cm 
Lvoorwerp = 0,894 cm 
Afgerond: Lvoorwerp = 0,89 cm 
 

Uitwerkingen opgave 15 
a De dia heeft de afmetingen 40 mm bij 30 mm. 

Het scherm heeft een breedte van 160 cm en een hoogte van 120 cm. 

Er geldt: lin,1

breedte beeld

breedte voorwerp
N   of lin,2

hoogte beeld

hoogte voorwerp
N   

breedte beeld = 160 cm 
breedte voorwerp = 4,0 cm 
hoogte beeld = 120 cm 
hoogte voorwerp = 3,0 cm 
Nlin,1 = 40 
Nlin,2 = 40 
 

Er geldt: lin

b
N

v
  

b = 480 cm 
Nlin = 40 
v = 12 cm 
 

b De beeldafstand, de voorwerpsafstand en de brandpuntsafstand bepalen of een voorwerp scherp is. 
Daar wordt niets aan gewijzigd. 
Ook deze dia zal dus scherp worden afgebeeld. 
 

c De dia heeft nu de afmetingen 32 mm bij 24 mm. 
De vergroting blijft N = 40 
De afmetingen van het beeld zijn (40 × 3,2 cm) bij (40 × 2,4 cm) 
De afmetingen van het beeld zijn 128 cm bij 96 cm. 
De oppervlakte van het scherm is: Ascherm = 1,60 m × 1,20 m = 1,92 m2. 

De oppervlakte van het beeld is: Abeeld = 1,28 m × 0,96 m = 1,23 m2 
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Voor de verhouding tussen beide oppervlakten geldt: beeld

scherm

A

A
 

Ascherm = 1,92 m2. 

Abeeld = 1,23 m2 

beeld

scherm

A

A
= 0,64 (=64%) 

 
d De brandpuntsafstand f blijft ongewijzigd. 

Dus 
1 1 1

v b f
   = constant. 

De beeldafstand b wordt groter gemaakt. 
1

b
 zal een kleinere waarde aannemen. 

1

v
 moet dan groter worden om de vergelijking weer kloppend te krijgen. 

Conclusie: De voorwerpsafstand v zal dan kleiner moeten worden. 
 

e De dia heeft de afmetingen 32 mm bij 24 mm. 
Het scherm heeft een breedte van 160 cm en een hoogte van 120 cm. 

Er geldt: lin,1

breedte beeld

breedte voorwerp
N   of lin,2

hoogte beeld

hoogte voorwerp
N   

breedte beeld = 160 cm 
breedte voorwerp = 3,2 cm 
hoogte beeld = 120 cm 
hoogte voorwerp = 2,4 cm 
Nlin,1 = 50 
Nlin,2 = 50 
 

Uitwerkingen opgave 16 
a De dia heeft de afmetingen 36 mm bij 24 mm 

Het scherm heeft een breedte van 200 cm en een hoogte van 120 cm 

Er geldt: lin,breedte

breedte beeld

breedte voorwerp
N   of lin,hoogte

hoogte beeld

hoogte voorwerp
N   

breedte beeld = 200 cm 
breedte voorwerp = 3,6 cm 
hoogte beeld = 200 cm 
hoogte voorwerp = 2,4 cm 
Nlin,breedte = 56 
Nlin,hoogte = 50 
Conclusie: De maximale vergroting is 50. 
 

b Er geldt: lin

b
N

v
  

Nlin = 50 
b = 50·v 
 

Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

b = 50·v 
f = 10 cm 
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1 1 1

50 10v v
 


 

50 1 1 1

50 50 10v v
  


 

50 1 1

50 50 10v v
 

 
 

51 1

50 10v



 

50·v = 510 
v = 10,2 cm 
 

Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

v = 10,2 cm 
f = 10 cm 
b = 510 cm 
Afgerond: b = 5,1 m 
 

b Het diafragma houdt een deel van de lichtstralen tegen. 
Conclusie: het beeld is minder lichtsterk. 
 

c Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

v en f veranderen niet. 
Dus b verandert niet. 

Er geldt: lin

b
N

v
  

b en v veranderen niet. 
Dus N verandert ook niet. 
 

Uitwerkingen opgave 17 

a Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

f = 20 cm 
v = 30 cm 
b = 60 cm 
De beeldafstand b komt niet overeen met de afstand van de lens tot het scherm. 
Conclusie: er ontstaat geen scherp beeld op het scherm, maar een cirkelvormige lichtvlek. 
 

b Zie figuur D.13. 

 
Figuur D.13 
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Conclusie: op een afstand van 70 cm. 
 
c De diameter van de lichtvlek is even groot als de diameter van de lens als L in het brandpunt van de 

lens staat. 
Er komt dan een evenwijdige lichtbundel uit de lens. 
Zie figuur D.14. 
 

 
Figuur D.14 
 
Er geldt dan v = f 
f = 20 cm 
d = 8 cm (Aflezen in figuur D.13 van de opgave) 
 

d Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

v = 15 cm 
f = 20 cm 
Dus v < f 
Conclusie: er ontstaat een virtueel beeld. 
Zie figuur D.15 
Er komt daarom een divergerende bundel uit de lens. 
Als het scherm in de richting van de lens wordt geschoven, wordt de lichtvlek kleiner. 
 

 
Figuur D.15 
 

Uitwerkingen opgave 18 
a Om een maximale stroomsterkte te meten, moet de lichtintensiteit maximaal zijn. 

Dat is het geval als er zo veel mogelijk lichtstralen op de LDR vallen. 
Dat is het geval als het beeldpunt zich precies op de LDR bevindt. 
 

b Er geldt: 
1 1 1

v b f
   

v + b = 70 cm 
Voor de eerste piek geldt: v = 21 cm 
b = 49 cm 
f = 14,70 cm 
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Afgerond: f = 15 cm 
 

c Bij een vaste afstand tussen voorwerp en scherm zijn er twee posities mogelijk waarbij een beeld op 
het scherm wordt gevormd. 
Dit kun je zien aan de lensformule. 
Als b en v zijn gevonden bij een bepaalde waarde voor f, een waarvoor de vergelijking klopt, dan 
kunnen de waarden van b en v ook andersom worden ingevuld. 
Als b en v niet gelijk zijn, dan levert dat dus een andere positie van de lens op. 
 

d Als de lens dichter bij het lampje staat, valt er meer licht op de lens. 
Zie figuur 5.24 
1 is groter dan 2. 
 

 
Figuur D.16 
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D.5 Licht als golf 
 

Uitwerkingen opgave 19 
a nrood = 1,51 

nviolet = 1,52 
Conclusie: De brekingsindices voor rood en violet licht verschillen. 

Er geldt: lucht glas

sin

sin

i
n

r 
 

Dus bij gelijke i verschillen de r voor rood en violet licht. 

Hetzelfde geldt voor de overgang van glas naar lucht. 

Conclusie: rode en violette stralen komen met een andere hoek uit het prisma. 

Er ontstaat dus een lijnenspectrum. 
 

b Er geldt: nviolet > nrood 
Dus bij dezelfde i geldt: rviolet < nrood 
Dus de violette kleur bevindt zich dichter bij lijn b. 
 

Uitwerkingen opgave 20 
a Een natriumlamp bevat natriumdamp die licht uitzendt. 

De natriumdamp bestaat uit losse atomen. 
Een natriumlamp geeft een lijnenspectrum. 

b Een roodgloeiende spijker is een lichtgevende vaste stof. 
De deeltjes zitten in de vaste stof dicht op elkaar. 
Een roodgloeiende spijker geeft een continu spectrum. 

c In een kleurloze gasvlam waarin bariumchloride gebracht wordt, wordt het bariumchloride ontleed in 
losse barium- en chlooratomen. 
Het uitgezonden licht vormt een lijnenspectrum. 

d Koolstofdioxide is een lichtgevend gas. 
Een stof in de gasvormige toestand onder lage druk geeft een lijnenspectrum. 

e De vlam van een brandende kaars bevat gloeiende roetdeeltjes. 
Roet is een vaste stof. 
De gloeiende roetdeeltjes geven een continu spectrum. 
 

Uitwerkingen opgave 21 
a Het uitgezonden licht bestaat uit een groot aantal verschillende lichtsoorten met vergelijkbaar 

vermogen. 
Als de lichtsoorten in vergelijkbare intensiteit aanwezig zijn, dan ervaar je dat als wit licht. 

b Voor het rendement geldt: nuttig

in

100%
P

P
    (BINAS tabel 35A4) 

Het ingaande vermogen Pin komt overeen met de totale oppervlakte onder de grafiek. 
Het nuttig vermogen is de oppervlakte onder de grafiek tussen de golflengte van uiterst zichtbare 
violet (420 nm) en de golflengte van uiterst zichtbare rood (750 nm). 
 

Uitwerkingen opgave 22 
a De allerkleinste details die je met een camera kunt waarnemen, hebben minimaal de afmeting van 

de Airy-schijf. 
Als de pixels kleiner maakt dan de Airy-schijf, worden er alleen maar meer pixels belicht. 
De details op de foto nemen daar niet door toe. 

b Er geldt: 1,22
f

x
d

    

8,0
f

d
  

De minimale golflengte voor zichtbaar licht geldt voor violet licht. 
 = 400 nm (BINAS tabel 19) 
 = 4,00·10-7 m (Aanpassen eenheden) 
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x = 3,9·10-6 m = 3,9 m 

c Er geldt: 1,22
f

x
d

    

 = 4,00·10-7 m 
6

6
5

1 10
2,42 10 m

1,7 10
x




  


 

4,97
f

d
  

f = 2,0 cm 
d = 0,40 cm 
 

Uitwerkingen opgave 23 
De absorptielijnen ontstaan doordat bepaalde moleculen in de gaswolk energie in de vorm van licht 
opnemen. 
Welke kleur licht opgenomen wordt, hangt af van de soort moleculen. 
Omgekeerd kunnen dezelfde moleculen weer die opgenomen energie in de vorm van licht uitstralen. 
Dat gebeurt met een kleur licht die weer past bij die moleculen. 
De hoeveelheid energie die wordt opgenomen en uitgestraald is dezelfde. 
Het absorptie- en emissiespectrum dus ook. 


