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Reader:  Licht 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Licht” van de tweede klas: link naar reader 1) 
• “Licht” van de derde klas: link naar reader 2) 

  
2) 1) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V2/Licht.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Licht%20en%20breking.pdf
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Een lichtstraal zal altijd ongestoord rechtdoor gaan, zolang er geen verandering 
optreedt in het medium waardoor de lichtstraal zich voorplant.  
Interessant wordt het pas als het licht op een grensvlak treft. Als het licht op een 
grensvlak treft, zal het reflecteren en/of breken. Wat er precies gebeurt, hangt af van de 
vorm van het grensvlak en de materialen aan weerszijden van het grensvlak. 
 
Reflectie 
 
Uit de onderbouw weten jullie nog hoe reflectie werkt. 
In het YouTube-filmpje onder onderstaande link wordt het een en ander nog eens 
uitgelegd: link naar filmpje 1). 
Om sommen met reflectie op te lossen zijn er twee mogelijkheden: 
 
1. Met de terugkaatsingswet: hoek van inval = hoek van terugkaatsing. 

2. Met behulp de spiegelbeeldmethode. 

 
  

– Teken eerst de normaal op het 
grensvlak. Dat is de lijn loodrecht op 
het spiegeloppervlak daar waar de 
lichtstraal het spiegeloppervlak raakt. 

– Bepaal vervolgens ten opzichte van 
deze normaal de hoek van inval.  

– Teken tenslotte met behulp van de 
spiegelwet (i = t) de gereflecteerde 
lichtstraal. 

 

– Spiegel het voorwerpspunt P (dit kan 
dus ook een denkbeeldig punt op de 
lichtstraal zijn zoals in nevenstaand 
voorbeeld) in het grensvlak.  

– Na reflectie lijkt het licht uit het 
beeldpunt P’ te komen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XjWVsC1OS5c
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Wat te doen als het spiegelende oppervlak niet plat is ? 
 
– Teken eerst een raaklijn op het punt waar de lichtstraal het kromme oppervlak raakt.  

Wat je dan eigenlijk doet is, je benadert het kromme oppervlak op dat punt door een 
plat vlak.  

– Pas dan één van beide methodes toe op de raaklijn. 
 
 
 
Opgave: Lichtbundel op cilinder 
Een brede lichtbundel treft op een 
spiegelende cilinder zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 
Teken in nevenstaande afbeelding 
hoe de lichtbundel na reflectie verder 
gaat. 
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Lichtstraal treft op grensvlak 
 
Een lichtstraal zal altijd ongestoord rechtdoor gaan, zolang er geen verandering 
optreedt in het medium waardoor de lichtstraal zich voorplant. 
Een lichtstraal plant zich in vacuüm voort met een snelheid van bijna 300.000 km/s. 
Zodra een lichtstraal in een stof terecht komt (gas, vloeibaar of vast), heeft dat invloed 
op de voortplantingssnelheid. Dit effect wordt weergegeven met de brekingsindex. Een 
brekingsindex n van 1,5 betekent niets anders dan dat een lichtstraal zich in het 
materiaal met deze brekingsindex 1,5 keer zo langzaam voortplant dan in vacuüm. De 
brekingsindices, zoals deze in BiNaS staan vermeld, voor vaste stoffen en vloeistoffen 
zijn gemeten t.o.v. lucht. De brekingsindices voor gassen zijn gemeten ten opzichte van 
vacuüm. Daar de brekingsindex van lucht t.o.v. vacuüm vrijwel gelijk is aan 1, wordt er 
meestal geen verschil gemaakt tussen metingen t.o.v. vacuüm en metingen ten 
opzichte van lucht. In de meeste boeken en in de rest van deze reader wordt met de 
brekingsindex van een materiaal altijd de brekingsindex van dit materiaal ten opzichte 
van vacuüm bedoeld.  
Zolang een lichtstraal 
loodrecht op een oppervlak 
treft heeft dit effect alleen een 
vertraging, maar geen 
richtingsverandering tot 
gevolg. Treft de lichtstraal 
echter met een zekere hoek 
van inval ongelijk aan 0° op 
het oppervlak dan heeft dit 
effect niet alleen een 
vertraging, maar ook een 
richtingsverandering tot 
gevolg. Het verschijnsel dat 
een lichtstraal van richting 
verandert ten gevolge van een 
verandering in brekingsindex 
noemen we breking. 
 
We onderscheiden twee gevallen: 
• Het licht gaat van een materiaal met kleine brekingsindex naar een materiaal met 

grote brekingsindex (het licht vertraagt). 
Als een lichtstraal (niet loodrecht) op een overgang van lucht naar een materiaal met 
brekingsindex n treft treedt er breking op. Volgens de wet van Snellius geldt 
onderstaand verband tussen de hoek van inval i en de hoek van breking r: 

 
sin (i)
sin (r)

= n 

 
Merk op dat in dit geval de hoek van breking altijd kleiner is dan de hoek van inval. 
We spreken in zo’n geval van breking naar de normaal toe.  

  



HAVO 
 

Optica 
R.H.M. Willems 

6/20 

• Het licht gaat van een materiaal met grote brekingsindex naar een materiaal met 
kleine brekingsindex (het licht versnelt). 
In dit geval is de zaak iets ingewikkelder.  
Als een lichtstraal (niet loodrecht) op een overgang van een materiaal met 
brekingsindex n naar lucht treft treedt er breking op, mits de hoek voldoende klein is. 
Volgens de wet van Snellius geldt onderstaand verband tussen de hoek van inval en 
de hoek van breking: 

 
sin (i)
sin (r)

=
1
n

 

 
 Merk op dat in dit geval de hoek van breking altijd groter is dan de hoek van inval. 

We spreken in zo’n geval van breking van de normaal af. 
 
 Bij een bepaalde hoek van inval zal de hoek van breking 90° zijn.  
 
 

Wat gebeurt er als de hoek van inval nog groter wordt? 
 

Een hoek van breking groter dan 90° is 
onzin, want dan passeer je het 
grensvlak niet, maar blijf je in hetzelfde 
materiaal. Merk op dat de formule dan 
ook niet meer werkt want 1/n is in dat 
geval groter dan 1 en een sinus kan 
niet groter zijn dan 1. 
De hoek waarbij de hoek van breking 
90° is, wordt de grenshoek genoemd. 

 
De grenshoek g kan worden berekend 
met onderstaande formule: 

 
sin (i)
sin (r)

=
1
n

    ⇒     
sin (g)

sin (90°)
=

1
n

    ⇒    sin(g) =
1
n

 

 
Wanneer de hoek van inval groter is dan de grenshoek dan blijkt totale interne 
reflectie op te treden. Met andere woorden voor hoeken van inval groter dan de 
grenshoek gedraagt het grensvlak zich als een spiegel. 
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Opgave: Breking en interne reflectie I 
Een lichtstraal treft op een druppelvormig voorwerp van doorzichtig plastic, zoals 
weergegeven in onderstaande afbeelding. Het plastic heeft een brekingsindex van 1,7. 
De kleine punt in het voorwerp geeft het middelpunt van de cirkelboog die de voorkant 
van het voorwerp vormt. 

 
a) Leg uit wat de natuurkundige betekenis is van een brekingsindex van 1,7. 
b) Teken de stralengang van de gegeven lichtstraal. 
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Opgave: Breking en interne reflectie II 
Een lichtstraal treft op een prisma van doorzichtig plastic, zoals weergegeven in 
onderstaande afbeelding. Het plastic heeft een brekingsindex van 1,6.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Teken de stralengang van de gegeven lichtstraal. 
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Opgave: Multi-Touchscreen technologie 
We kennen allemaal de touchscreens waar je met één vinger of een speciale pen één 
plek op het scherm kunt aanraken, waarna een bepaalde functie wordt geactiveerd. Je 
hebt echter met de introductie van de iPhone kunnen zien dat het ook anders kan. De 
touchscreens, zoals we die tot dan toe kenden, hadden een aantal beperkingen. 
• Het waren één-vinger systemen. Dat wil zeggen dat je op elk gegeven moment 

slechts één enkele plaats kon aanraken. 
De meeste systemen waren dan ook niet veel meer dan gevoelige oppervlakken 
waarop een knoppenpatroon werd geprojecteerd.  

• Een ander nadeel was dat deze systemen in het algemeen een lage resolutie 
hadden. De techniek die erachter zit liet geen hogere resolutie toe.  

Waar men naar toe wil heb je kunnen zien in de film “Minority Report”. Daarin zag je 
hoe John Anderton (Tom Cruise) in de centrale van het Pre-Crime bureau allerlei 
bestanden op een speciaal scherm op een nogal ongebruikelijke manier hanteerde. Dit 
was een van de eerste films waarin Hollywood deze technologie presenteerde. 
Toentertijd was dit volledig een laboratoriumaangelegenheid. Iets recenter zie je 
soortgelijke technologieën ook in de series NCIS en CSI. De technologie is 
tegenwoordig geen sciencefiction meer.  
 
NCIS      Het systeem van Perceptivepixel 

  
 
 
Van een van de eerste systemen van 
perceptivepixel zullen we de techniek eens 
nader bekijken. 
Het systeem bestaat uit een acrylplaat waarop 
vanuit de achterkant een beeld wordt 
geprojecteerd. Aan de zijkanten van de 
acrylplaat bevinden zich diodes die infrarood 
licht in de plaat sturen. Dit licht zal door 
interne reflectie in de plaat gevangen worden. 
Achter de plaat bevindt zich een camera die 
gevoelig is voor het infrarode licht van de diodes. Zolang er niets gebeurt, zal er dus 
geen licht van de diodes in de camera komen omdat het licht door interne reflectie in de 
acrylplaat opgesloten blijft. 
 

Bron: http://www.perceptivepixel.com 
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Zodra iemand de acrylplaat met een 
vinger aanraakt wordt de gladde 
lucht-acryl overgang een 
onregelmatige vinger-acryl overgang 
met als gevolg dat het infrarode licht 
op die plaats wordt verstrooid. Het 
infrarode licht krijgt nu een kleinere 
hoek van inval aan de achterkant 
van de acrylplaat waardoor het 
infrarode licht op deze plek uit de 
acrylplaat “lekt”. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
 
 
 
 
De camera, die gevoelig is voor het infrarode 
licht, “ziet “ dus infrarode lichtvlekken op die 
plaatsen waar aan de voorkant een vinger op 
de acrylplaat wordt gedrukt. Zie nevenstaande 
afbeelding 
 
 
 
De resolutie van een dergelijk systeem was veel groter dan die van de tot dan toe 
gebruikelijke systemen. Het is nu mogelijk om met meer dan één vinger tegelijkertijd te 
werken. Daarmee is het dus ook mogelijk om met meer dan één persoon gelijktijdig aan 
het scherm te werken. 
Tegenwoordig zijn de meeste touchscreens gebaseerd op capacitieve schermen. Deze 
techniek gaat buiten het kader van deze reader. 
Touchscreens zijn natuurlijk erg handig om bijvoorbeeld beeldmateriaal snel en efficiënt 
te bekijken. De eerste afnemers waren dan ook journalisten en inlichtingendiensten. 
Maar tegenwoordig hebben ziekenhuizen, entertainmentindustrie en natuurlijk onze 
school ook van deze systemen. 
 
Voor meer informatie betreffende touchscreen technologie, zie onderstaande links: 
link naar site 1) 
link naar filmpje 2) 
 
Stel de acrylplaat is 1,0 cm dik. 
De vinger veroorzaakt een spot van verstrooid 
infrarood licht aan de voorkant van de acrylplaat. 
Voor het gemak veronderstellen we dat deze spot 
puntvormig is. 
Bereken de diameter van de infrarode spot aan de 
achterkant van de acrylplaat.  
  

1) 2) 

http://electronics.howstuffworks.com/iphone2.htm
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_558874&feature=iv&src_vid=5fOI-EQCOOQ&v=FyCE2h_yjxI
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Lenzen 
 
De lenzen zoals deze op de middelbare school worden besproken zijn dunne lenzen. 
Dat wil zeggen dat we ons beperken tot lenzen die dun zijn. We kunnen dan uitgaan 
van een aantal eenvoudige regels. Dat zijn ruwweg de regels zoals je die ook reeds in 
de onderbouw hebt geleerd. 
Een dunne lens wordt weergegeven met een verticale lijn. Een plus- of minteken boven 
deze lijn geeft aan of je te maken hebt met een positieve of een negatieve lens. 
Het verschil tussen dunne lenzen en dikke lenzen uit zich in zogenaamde 
lensaberraties. Lensaberraties zijn afwijkingen in het gedrag van licht door een dikke 
lens ten opzichte van het gedrag van licht door een dunne lens. Naarmate een lens 
dunner is, zijn de lensaberraties kleiner, vandaar dat de bestudering van dunne lenzen 
een goed uitgangspunt is om het gedrag van lenzen te bestuderen. 
In camera’s en microscopen zitten veel meer lenzen dan je misschien zou verwachten. 
Dit is omdat lensafwijkingen in dikke lenzen geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
gecorrigeerd door meerdere lenzen achter elkaar te zetten. Zo kan de afwijking van de 
ene lens worden gecompenseerd door een volgende lens. Het spreekt voor zich dat 
naarmate de afwijkingen beter zijn gecorrigeerd het systeem ingewikkelder en dus 
duurder is. 
 
Brandpunt 
Definitie van brandpuntsafstand: 
De afstand die een positieve lens nodig heeft om een parallelle lichtbundel samen te 
brengen tot een punt. 

De afstand wordt gemeten vanuit het midden van de lens, evenwijdig aan de hoofdas. 
Let op het gebruik van hoofdletters en kleine letters. Het brandpunt wordt aangeduid 
met een hoofdletter F en de brandpuntsafstand wordt aangeduid met een kleine letter f. 
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Nevenbrandpunt 
Ook een parallelle bundel die niet evenwijdig aan de hoofdas op een positieve lens valt, 
wordt samengebracht tot een punt. De as door het middelpunt van de lens, evenwijdig 
aan deze bundel, wordt de nevenas of bij-as genoemd. Het bijbehorende brandpunt 
wordt het nevenbrandpunt genoemd. Zie onderstaande afbeelding. 

Er zijn natuurlijk oneindig veel verschillende richtingen voor de nevenas en evenzo zijn 
er dus oneindig veel verschillende nevenbrandpunten. De nevenbrandpunten hebben 
echter één eigenschap: ze liggen allemaal recht boven of onder het hoofdbrandpunt. De 
brandpunten vormen dus een vlak. Dit vlak wordt het brandvlak genoemd. Ie 
bovenstaande afbeelding. 
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Beeldvorming met constructiestralen 
 
In het algemeen weet je niet hoe een lichtstraal die op een lens treft na de lens verder 
gaat. Er zijn echter drie typen lichtstralen waarvan je dat wel weet. Deze drie typen 
lichtstralen worden de constructiestralen genoemd. 
 
Constructiestralen voor positieve lenzen 
 

              
 
 
Beeldvorming met constructiestralen 
Een lichtbundel valt vanuit voorwerp L op een positieve lens zoals weergegeven in 
onderstaande afbeelding.  
 
Hoe gaat de lichtbundel verder? 

Van alle lichtstralen die vanuit L op de lens treffen, zijn er drie waarvan je precies weet 
hoe ze na de lens verder gaan. Door deze constructiestralen te tekenen, vind je het 
beeldpunt L’.  
 
Er geldt dat, alle lichtstralen die voor de lens vanuit één punt vertrekken, achter de lens 
ook weer in één punt samenkomen (zolang er tenminste een reëel beeld wordt 
gevormd).  
 
Dus, voor alle andere lichtstralen uit L, geldt, dat die eveneens naar het punt L’ toe 
gaan. Door dus eerst met behulp van de constructiestralen het beeldpunt te bepalen, 
kun je iedere willekeurige lichtstraal tekenen. 

Lichtstralen die door het optisch 
middelpunt van de lens gaan, 
gaan gewoon rechtdoor. 

Lichtstralen die voor de lens 
evenwijdig aan de hoofdas gaan, gaan 
achter de lens door het brandpunt.  
Zie definitie van brandpunt. 

Lichtstralen die voor de lens door het 
brandpunt gaan, gaan achter de lens 
evenwijdig aan de hoofdas. 
Zie definitie van brandpunt. 



HAVO 
 

Optica 
R.H.M. Willems 

14/20 

Constructiestralen zijn nagenoeg nutteloos als het voorwerp op de hoofdas ligt. 
Maak gebruik van het feit dat alle lichtstralen evenwijdig aan een nevenas door het 
bijbehorende nevenbrandpunt gaan. 
Oplossing:   
 

– Teken een willekeurige lichtstraal van L naar de lens. 
– Construeer de nevenas evenwijdig aan die lichtstraal. 
– Construeer het nevenbrandpunt. 
– De lichtstraal gaat achter de lens door dit nevenbrandpunt. 
 

Zie onderstaande afbeelding. 

Je weet dat het beeldpunt zowel op de hoofdas als op de oranje lichtstraal moet liggen. 
Het enige gemeenschappelijke punt is het snijpunt van beide lijnen, dit moet dus het 
beeldpunt zijn. Vervolgens kan iedere willekeurige lichtstraal vanuit het voorwerpspunt 
worden getekend. 
 
Virtuele beeldvorming met constructiestralen 
Een reëel beeld ontstaat alleen als het voorwerp voor het brandpunt van een positieve 
lens ligt. Als het voorwerp tussen het brandpunt en de lens ligt, of als er een negatieve 
lens wordt gebruikt, ontstaat er een zogenaamd virtueel beeld. Zoals je kunt zien in 
onderstaande afbeelding, snijden de twee getekende constructiestralen elkaar niet 
achter de lens. Als je echter de constructiestralen aan de voorkant van de lens 
doortrekt, dan komen de lijnen wel bij elkaar. Het punt waar de doorgetrokken 
constructiestralen bij elkaar komen, wordt het virtuele beeldpunt L’ genoemd.  

Een lichtbundel valt vanuit voorwerp L op een positieve lens zoals weergegeven in 
bovenstaande afbeelding.  
 
Hoe gaat de lichtbundel verder? 
 
Als je bovenstaande afbeelding goed bestudeert, zie je dat de lichtstralen die door de 
lens gebroken zijn uit het virtuele beeldpunt L’ lijken te komen.  
  



HAVO 
 

Optica 
R.H.M. Willems 

15/20 

Van alle lichtstralen die vanuit L op de lens treffen, zijn er drie waarvan je precies weet 
hoe ze na de lens verder gaan. Door deze constructiestralen te tekenen, vind je het 
virtuele beeldpunt L’.  
 
In het geval van een virtueel beeld geldt dat, alle lichtstralen die voor de lens vanuit één 
punt vertrekken, achter de lens vanuit één punt lijken te komen.  
 
Dus, voor alle andere lichtstralen uit L, geldt, dat die vanuit het punt L’ lijken te komen. 
Door dus eerst met behulp van de constructiestralen het virtuele beeldpunt te bepalen, 
kun je iedere willekeurige lichtstraal tekenen, dus ook die aan de randen van de 
lichtbundel. Zie onderstaande afbeelding. 

Het virtuele beeld ligt dus aan dezelfde kant van de lens als het voorwerp. De 
beeldafstand is in een dergelijk geval een negatief getal. Dit betekent dus dat een 
positieve beeldafstand overeenkomt met een reëel beeld en een negatieve 
beeldafstand overeenkomt met een virtueel beeld. 
Let bij dit soort constructies op het verschil tussen lichtstralen en constructiestralen. 
Alleen lichtstralen mogen worden voorzien van een richtingspijltje. Constructiestralen 
dienen te worden gestippeld en lichtstralen dienen als doorgetrokken lijn voorzien van 
een richtingspijltje te worden getekend. 
Een virtueel beeld kan in tegenstelling tot een reëel beeld niet rechtstreeks op een 
scherm worden afgebeeld. Alleen door gebruik te maken van een tweede lens is het 
mogelijk alsnog een reële afbeelding te krijgen. 
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Opgave: Stralengang door een objectief  
In een camera met gewone vaste lenzen kan de beeldafstand van het objectief worden 
gevarieerd doordat het objectief uit meerdere lenzen bestaat. 
In onderstaande afbeelding is een objectief schematisch weergegeven. 
De lens en zijn bijbehorende brandpunt zijn in dezelfde kleur getekend. 
 

 
Bepaal door constructie de brandpuntsafstand van dit objectief. 
Hierbij geldt dat de brandpuntsafstand van een lenzenstelsel wordt gemeten ten 
opzichte van de laatste lens. 
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Opgave: Beeldvorming door een objectief 
Een camera is scherp gesteld op een voorwerp dat zich dicht bij de camera bevindt. 
Er wordt een scherp beeld gevormd op de lichtgevoelige chip. 

In bovenstaande afbeelding staat een eenvoudige weergave van een objectief waarin 
zich twee lenzen bevinden. 
Voor lens 1 zijn de bijbehorende brandpunten weergegeven. 
Voor lens 2 zijn de brandpunten niet gegeven. 
Construeer het beeld van de pijl dat op de lichtgevoelige chip wordt gevormd. 
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Beeldvorming met lenzenformule 

De plaats van het beeld kan natuurlijk, naast door constructie, ook door berekening 
worden bepaald. Het verband tussen de voorwerpsafstand v, de beeldafstand b en de 
brandpuntsafstand f wordt gegeven door de lenzenformule. 
De lenzenformule luidt: 
 

1
v

+
1
b

=
1
f
 

 
Let op:  bij virtuele beelden is de beeldafstand een negatief getal! 
  bij negatieve lenzen is de brandpuntsafstand een negatief getal! 

 
Naast de plaats van het beeld is het natuurlijk ook interessant om te weten hoe groot 
het beeld is ten opzichte van het origineel. Dit gegeven wordt weergegeven met de 
grootheid vergroting N. Voor de vergroting N staan twee formules ter beschikking: 
 

N =
grootte beeld

grootte voorwerp
    en    N = �

b
v
� 

 
In het geval van een verkleining geldt: 0 ≤N <1 
In het geval van een vergroting geldt: N > 1 
Een in het geval dat N = 1 is het voorwerp een één op één afbeelding. 
 
Let op! b is niet hetzelfde als grootte beeld en v is niet hetzelfde als grootte voorwerp.  

N is wel in beide formules hetzelfde. 
 
Let op!  Bij virtuele beelden is de beeldafstand b weliswaar negatief, maar de vergroting 

N is, dankzij de absoluutstrepen, altijd een positief getal. 
 

 
Bij opgaven met lenzen heb je in het algemeen 3 verschillende formules ter 
beschikking. De kunst is meestal om te herkennen wat de getallen in de tekst van een 
opgave precies voorstellen. 
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Opgave: Microscoop 
Bij een microscoop is de belichting 
is een belangrijk aspect van de 
beeldkwaliteit die met de 
microscoop te realiseren is. Een 
zeer bekend type belichting is de 
zogenaamde Köhlerse belichting. 
Het uitgangspunt van dit type 
belichting is dat van de gloeidraad 
van de lamp een scherpe 
afbeelding wordt gemaakt in het 
vlak van het condensordiafragma 
en wel zodanig dat de afbeelding 
het diafragma zo goed mogelijk 
vult. Als aan deze voorwaarde is 
voldaan, dan is de condensor in 
staat een egale belichtingsvlek 
voor het preparaat te creëren die precies in het objectief past. 
 

Gegeven: 
• De lengte van de gloeidraad bedraagt 0,45 cm. 
• De afstand van gloeidraad tot veldlens bedraagt 3,0 cm. 
• De diameter van het condensordiafragma bedraagt 2,0 cm. 
 

Bereken de brandpuntafstand die de veldlens moet hebben om een Köhlerse belichting 
te kunnen creëren.  
 
Opgave: Atlanta 
Tijdens de Olympische 
spelen in 1996 in Atlanta 
behaalde de Nederlandse 
mannenroeiploeg de 
“Holland Acht” een gouden 
medaille. De acht 
Nederlandse roeiers 
wonnen de wedstrijd over 
2000 m in 5 min 42,74 s.  
De foto in nevenstaande 
afbeelding is vlak voor de 
finish in Atlanta gemaakt. 
De fotograaf stond op 60 m 
afstand van de Holland 
Acht. De brandpuntsafstand 
van zijn fototoestel was  
150 mm. 
De foto in bovenstaande afbeelding is 3,7 keer zo breed als het negatief. Neem aan dat 
alle boten dezelfde afmetingen hebben en verwaarloos eventuele vertekeningen door 
perspectief. 
Bepaal hoeveel meter de Holland Acht voor lag op boot nummer 2 toen de foto 
gemaakt werd.  
In de foto is op elk van de twee boten een overeenkomstig punt gemarkeerd. 
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Opgave: Looping Star 
In een bepaald pretpark kon je plaatsnemen in 
het treintje van de Looping Star.  
In nevenstaande afbeelding zie je het treintje 
een looping maken. De foto is niet recht van 
voren genomen. Het zwaartepunt van een 
passagier doorloopt in werkelijkheid een cirkel 
met een straal van 6,0 m. De straal is in de 
afbeelding met een pijl aangeduid. Het midden 
van de cirkel is aangegeven met M. 
De foto in de afbeelding is 3,0 keer vergroot ten 
opzichte van het negatief. 
De lens van het fototoestel heeft een 
brandpuntsafstand van 8,0 cm. 
Bepaal op welke afstand van M de foto is 
genomen. Geef jouw antwoord in twee 
significante cijfers. 
 
 
 


	Voorkennis
	Reflectie
	Opgave: Lichtbundel op cilinder

	Lichtstraal treft op grensvlak
	Opgave: Breking en interne reflectie I
	Opgave: Breking en interne reflectie II
	Opgave: Multi-Touchscreen technologie

	Lenzen
	Brandpunt
	Nevenbrandpunt

	Beeldvorming met constructiestralen
	Constructiestralen voor positieve lenzen
	Beeldvorming met constructiestralen
	Virtuele beeldvorming met constructiestralen
	Opgave: Stralengang door een objectief
	Opgave: Beeldvorming door een objectief


	Beeldvorming met lenzenformule
	Opgave: Microscoop
	Opgave: Atlanta
	Opgave: Looping Star


