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Opgave R03: vergroting 
Bij dit soort opgaven geldt: maak altijd eerst een schets! 
Maak de schets niet moeilijker dan nodig. 

Beide schetsen zijn goed en bruikbaar. Alleen is de eerste een stuk gemakkelijker. 
Bij de eerste schets staan het midden van de lamp en het midden van de bal op dezelfde 
hoogte. Bij de tweede schets is dat niet gedaan. Vervolgens is het een kwestie van goed 
lezen welke afstanden waar thuishoren. Geef die afstanden aan in je schets. 

Zoals alle vergrotingsvragen is het nu een kwestie van die twee gelijkvormige driehoeken 
zoeken. In bovenstaande afbeelding zijn de twee driehoeken weergegeven in paars en 
groen. 
a) De vergroting is de verhouding tussen die twee gelijkvormige driehoeken.  

Let daarbij erop dat het gaat om de vergroting van de schaduw. Dus altijd een 
vergroting in de zin van “hoeveel keer groter is de schaduw dan het origineel?” 
 

N =
hoogte driehoek schaduw

hoogte driehoek bal
=

25 mm
5 mm

= 5 

 
De schaduw is 5 keer groter dan het voorwerp, dus de vergroting is 5. 
Had je het omgekeerd gedaan, was de vergroting 1/5 en zou je verwachten dat de 
schaduw 5 keer kleiner is dan het voorwerp. Dat is volgens de schets duidelijk niet het 
geval. 

b) De gevraagde afstand is in bovenstaande schets weergegeven met een vraagteken. Je 
ziet dat dat niets anders is dan de breedte van de groene driehoek. 
 

N =
breedte driehoek schaduw

breedte driehoek bal
 

⇒ 5 =
200

breedte driehoek bal
 

⇒ breedte driehoek bal =
200

5
= 40 cm 

De lamp staat dus 40 cm voor de bal.  
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Opgave R04: lamp boven tafel 
a) Ook hier kun je met de grootheid 

vergroting werken. Feitelijk wil je 
het cirkelvormige gat in de lichtkast 
vergroten zodat het de gehele tafel 
bedekt. 
Je kunt dus weer op zoek naar de 
twee gelijkvormige driehoeken. 
In nevenstaande afbeelding staan 
de beide driehoeken weergegeven. 
 
 
 
 
De paarse driehoek is 6 keer groter 
dan de groene driehoek, oftewel 
 

N =
breedte paarse driehoek
breedte groene driehoek

=
60
10

= 6 

Wat voor de breedte geldt, geldt ook voor de hoogte. 
 

N =
hoogte paarse driehoek 
hoogte groene driehoek

 
 

⇒ 6 =
hoogte paarse driehoek

12
 

⇒ hoogte paarse driehoek = 6 ∙ 12 = 72 cm 
Daarmee hangt de lamp dan 72 – 12 =60 cm boven het 
tafeloppervlak. 

b) Feitelijk is vraag b dezelfde vraag als a. De extra 
complicatie is de diameter van de cirkel die nodig is om 
een niet-ronde tafel volledig te verlichten. In 
nevenstaande afbeelding staat een en ander 
weergegeven. 
Om een rechthoekige tafel volledig te verlichten met een 
cirkelvormige lichtbundel moet de diameter van de 
bundel gelijk zijn aan de diagonaal van de tafel. 
De diameter van de tafel: 
 

diameter = �1202 + 802 = 144,2 cm 
 

De paarse driehoek is 14,42 keer groter dan de groene driehoek, oftewel 
 

N =
breedte paarse driehoek
breedte groene driehoek

=
144,2

10
= 14,42 

Wat voor de breedte geldt, geldt ook voor de hoogte. 
 

N =
hoogte paarse driehoek 
hoogte groene driehoek

 
 

⇒ 14,42 =
hoogte paarse driehoek

12
 

⇒ hoogte paarse driehoek = 14,42 ∙ 12 = 173 cm 
Daarmee hangt de lamp dan 173 – 12 =161 cm boven het tafeloppervlak. 
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