
1/4 Volgende bladzijde 

Licht – weektaak voor week 4 (toets week 3) 
 
Opgave W401: theoriekennis 
a) De normaal is de lijn die loodrecht op de spiegel staat op dat punt waar de lichtstraal 

de spiegel raakt. 
b) De hoek van inval is de hoek tussen de invallende lichtstraal en de normaal. 
c) Het gezichtsveld van een spiegel is dat gebied dat zichtbaar is via de spiegel. 
d) De dode hoek van een spiegel is dat gebied dat niet zichtbaar is via de spiegel. 
 

Opgave W402: goocheltruc 
a) Je kunt dat doen door de spiegelwet toe te passen. 

Het kan in dit geval echter veel sneller.  
Lichtstraal 2 heeft steeds dezelfde hoek van inval als 
lichtstraal 1 en daarmee steeds dezelfde hoek van 
terugkaatsing als lichtstraal 1. Dat betekent dat 
lichtstraal 2 voortdurend evenwijdig blijft gaan met 
lichtstraal 1. 
Het resultaat staat weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 

b) Het publiek ziet lichtstralen die van de achterkant 
komen. Als je goed kijkt zie je echter dat rechts in 
bovenstaande afbeelding lichtstraal 1 boven lichtstraal 
2 ligt en links in bovenstaande afbeelding is dat omgekeerd.  Met andere woorden het 
publiek ziet de achtergrond op zijn kop. Er moet dus voor worden gezorgd dat de 
achtergrond verticaal symmetrisch is, zodat het publiek niet ziet dat de achtergrond op 
zijn kop staat. Bijvoorbeeld een zwart doek of verticale lijnen. 
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Opgave W403: spiegelbeeld 
Je kunt voor de punten A t/m C de spiegelbeeldmethode toepassen. 
Er ontstaat dan een spiegelbeeld zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

De spiegel is “te kort” voor een constructie van punt C’, maar je mag het spiegelvlak 
verlengen met een stippellijn. Let op een doorgetrokken lijn mag niet, dat wordt gezien als 
aanpassen van de opgave. 
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Opgave W404: gezichtsveld 
Deze opgave is oplosbaar met de spiegelwet. 
Spiegelwet: 
• Teken de normaal op de uiteinden van de 

spiegel. 
• Teken de lichtstralen van de neus naar de 

beide randen van de spiegel. 
• Pas de spiegelwet toe (t = i) en teken de 

gereflecteerde lichtstralen. 
Het gevraagde gebied ligt dan tussen de twee 
gereflecteerde lichtstralen, zie nevenstaande 
afbeelding. 
Je maakt hier gebruik van lichtstralen, deze 
zijn doorgetrokken en hebben een 
richtingspijltje. Let op dat het licht van de muur richting de ogen gaat. 
 
Deze opgave is ook oplosbaar met de spiegelbeeldmethode. 
Spiegelbeeldmethode: 
• Spiegel punt P in het spiegelvlak, 

verleng daartoe het spiegelvlak met 
een stippellijn. 

• De rode stippellijn moet loodrecht 
op het spiegelvlak staan en de 
afstand van P naar het spiegelvlak 
moet even lang zijn als de afstand 
van het spiegelvlak naar P’. 

De lichtstralen die de rand van de 
spiegel raken lijken na reflectie uit het 
spiegelbeeld (P’) te komen.  Zie 
bovenstaande afbeelding. 
Let op de constructie. Constructielijnen 
zijn gestippeld en hebben geen richtingspijltje. Lichtstralen zijn doorgetrokken en zijn 
voorzien van een richtingspijltje. Let op dat je het licht van het voorwerp richting ogen laat 
gaan en niet omgekeerd! 
 
Feitelijk is het gemarkeerde stuk het gezichtsveld van de spiegel. Je ziet dat het 
gezichtsveld het gebied is dat het spiegelbeeld van Jeroen kan zien als je de spiegel als 
een raam beschouwt. 
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Opgave W405: stralengang 
Spiegelbeeldmethode: 
• Spiegel punt P in het 

spiegelvlak, verleng daartoe 
het spiegelvlak met een 
stippellijn. 

• De rode stippellijn moet 
loodrecht op het spiegelvlak 
staan en de afstand van P 
naar het spiegelvlak moet 
even lang zijn als de afstand 
van het spiegelvlak naar P’. 

Max kijkt naar het spiegelbeeld 
P’. Door de verbindingslijn te 
tekenen weet je waar de 
gevraagde lichtstraal de spiegel raakt. Tot slot hoef je dan alleen nog maar de lichtstraal 
van de spiegel naar P te tekenen. Zie bovenstaande afbeelding. 
Let weer op de constructie. Constructielijnen zijn gestippeld en hebben geen 
richtingspijltje. Lichtstralen zijn doorgetrokken en zijn voorzien van een richtingspijltje. Let 
op dat je het licht van het voorwerp richting ogen laat gaan en niet omgekeerd! 
 
Je kunt ook als volgt te werk gaan. 
Bovenstaande redenering is gebaseerd 
op het spiegelbeeld van de bal. Je kunt 
echter ook de spiegel als een raam 
behandelen waar het spiegelbeeld van 
Max doorheen kijkt. Daartoe construeer 
je dan het spiegelbeeld van max met de 
PP’-methode en vind op dezelfde manier 
als eerst het punt waar de gevraagde 
lichtstraal de spiegel raakt. 
 
Wat nu wel duidelijk zou moeten zijn, is 
dat de spiegelbeeldmethode een veel 
krachtigere methode is dan de spiegelwet, want met de spiegelwet kun je de gevraagde 
lichtstraal niet tekenen. Het probleem is dat je niet weet waar je dan de normaal moet 
tekenen, omdat je niet weet waar de gevraagde lichtstraal de spiegel raakt. 


	Opgave W403: spiegelbeeld
	Opgave W404: gezichtsveld
	Opgave W405: stralengang

