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Licht – weektaak voor week 2 (toets week 1) 
 
Opgave W201: theoriekennis 
a) De kernschaduw is het gebied dat door geen enkel deel van de lichtbron wordt verlicht. 

Dat gebied ligt dus volledig in de schaduw. 
Halfschaduw is het gebied dat door een deel van de lichtbron wordt verlicht. Dat gebied 
is dus niet geheel in schaduw, maar ook niet optimaal verlicht. 

b) Met de grootheid vergroting wordt aangegeven hoeveel keer groter de schaduw is ten 
opzichte van het voorwerp. 
Let op!  
Een vergroting van 0,25 betekent dus feitelijk dat de schaduw vier keer kleiner is dan 
het voorwerp. De formulering is altijd in termen van “zoveel keer groter”. Een vergroting 
kleiner dan 1 is dus feitelijk een verkleining. De grootheid verkleining bestaat echter in 
de natuurkunde niet. 

 
 
Opgave W202: kernschaduw en halfschaduw 

Werk met een geodriehoek en denk aan de richtingspijltjes. 
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Opgave W203: weilandpaaltjes 

Werk met een geodriehoek en denk aan de richtingspijltjes. 
 
 
Opgave W204: schaduwspel 
a) Om een goed beeld te krijgen maak je eerst een schets. Plaats alles zo symmetrisch 

mogelijk om het jezelf niet onnodig lastig te maken. Dat ziet er dan bijvoorbeeld uit 
zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

In de reader heb je kunnen lezen dat het bij dit soort opgaven altijd om de verhouding 
van twee driehoeken gaat. Die verhouding is dan de vergroting.  
Zoek dus die twee gelijkvormige driehoeken. 
Dat levert dan de groene en paarse driehoek in bovenstaande afbeelding. 
Nu hoef je dus alleen nog maar te kijken of je beide breedtes of beide hoogtes weet, 
dan weet je de vergroting. 
 

N =
breedte driehoek schaduw
breedte driehoek voorwerp

=
300 cm
55 cm

= 5,45 
 
Let op de eenheden! Het maakt niet uit welke eenheid je kiest, als het maar voor beide 
breedtes dezelfde is. De vergroting zelf heeft geen eenheid. 
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b) De grootte van de vuist van Thimo volgt eveneens uit de vergroting. 
 

N =
hoogte driehoek schaduw
hoogte driehoek voorwerp

 

∗ N = 5,45   (zie a) 
∗ hoogte driehoek schaduw = 52 cm 

⇒ hoogte driehoek voorwerp = 9,5 cm 
⇒ vuist van Thimo = 9,5 cm 

 
Een moeilijkere variant van deze opgave zou zijn als ik a niet eerst zou vragen, maar 
meteen b. Dan zou je zelf op het idee moeten komen dat je eerst de vergroting moet 
bepalen en dan pas het eindantwoord. De volgende opgave is een voorbeeld van zo’n 
soort opgave. 

 
 
Opgave W205: schaduwspel 
a) De schaduw heeft een scherpe rand. Er is dus alleen kernschaduw en geen 

halfschaduw. Dat betekent dat er een puntvormige lichtbron is gebruikt. 
b) Om een goed beeld te krijgen maak je eerst een schets. Plaats alles zo symmetrisch 

mogelijk om het jezelf niet onnodig lastig te maken. Dat ziet er dan bijvoorbeeld uit 
zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

In de reader heb je kunnen lezen dat het bij dit soort opgaven altijd om de verhouding 
van twee driehoeken gaat. Die verhouding is dan de vergroting.  
Zoek dus die twee gelijkvormige driehoeken. 
Dat levert dan de groene en paarse driehoek in bovenstaande afbeelding. 
In de opgave staat “bepaal met behulp van de afbeelding”. Dat betekent dat je de 
afmetingen van het voorwerp en de schaduw mag opmeten. 
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De gevraagde afstand (breedte groene driehoek) volgt uit de vergroting. 
Let wederom op de eenheden! Het maakt niet uit welke eenheid je kiest, als het maar 
voor beide breedtes dezelfde is. De vergroting zelf heeft geen eenheid. 
 

N =
breedte driehoek schaduw
breedte driehoek voorwerp

 

∗ breedte driehoek schaduw = 229 cm 

∗ N =
hoogte driehoek schaduw
hoogte driehoek voorwerp

=
3,2
1,1

= 2,9 

⇒ 2,9 =
229

breedte driehoek voorwerp
 

⇒ 2,9 ∙ breedte driehoek voorwerp = 229 

⇒ breedte driehoek voorwerp =
229
2,9

= 79 cm 

 
 
Opgave W206: diffuus licht 
Dat wordt gedaan om ongewenst schaduweffecten te voorkomen. Door grote lichtgevende 
oppervlakken te gebruiken ontstaat diffuus licht. Het kenmerk van diffuus licht is dat er 
weinig tot geen schaduw ontstaat. 
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