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Licht en breking – weektaak 2  (toetst week 38) 
 
Opgave W201: diamantschijf 
We gaan onderzoek doen naar breking van licht bij een 
dikke, diamanten schijf. 
Teken de lichtstraal die door de diamantschijf heen gaat 
en zet de benodigde berekeningen erbij. 
 
 
 
Opgave W202: glas 
Een speciaal soort glas 
heeft een brekingsindex 
van 1,6. Licht komt van 
de lucht het glas in, 
waarbij in het glas de 
hoek tussen de 
gebroken lichtstraal en 
het oppervlak 70° is. 
Teken in de figuur hoe 
de lichtstraal loopt.  
 
 
Opgave W203: licht Lichtstraal uit water 
Bij de breking van licht naar een 
vloeistof is de brekingsindex 1,5. In een 
met deze vloeistof gevulde glazen bak 
is een vlakke metalen plaat S 
opgesteld. De plaat maakt een hoek 
van 60° met de bodem en werkt als 
een spiegel. Vanuit het kastje L valt 
een lichtstraal loodrecht door de wand 
van de bak op de metalen plaat. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
a) Bereken onder welke hoek de 

lichtstraal na terugkaatsing door de metalen plaat uit het water treedt. 
De stand van de spiegel wordt nu veranderd. De lichtstraal, die van de spiegel wordt 
teruggekaatst treft nu het vloeistofoppervlak zo, dat de hoek van inval op het 
vloeistofoppervlak 0° is.  
b) Onder welke hoek staat de spiegel nu op de bodem van de bak? Licht het antwoord 

kort toe. 
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Opgave W204: dikke lens 
In onderstaande afbeelding is een dikke lens weergeven.  
Het materiaal heeft een brekingsindex van 1,60.  
De punten M1 en M2 zijn de kromtemiddelpunten van de lensoppervlakken. 
Teken in onderstaande afbeelding het verdere verloop van de lichtstraal. 
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Opgave W205: visbylenzen 
Lees onderstaand artikel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nevenstaande afbeelding is een doorsnede van een  
Visbylens. Hierin is de hoofdas getekend en een lichtstraal 
die evenwijdig aan de hoofdas op de lens valt. Ook is het 
verloop van de lichtstraal in de lens getekend. 
a) Bepaal de brekingsindex van bergkristal. 
 
 
 
 
 
In nevenstaande afbeelding de situatie 
weergegeven waarbij de lens als brandglas 
wordt gebruikt. 
In deze afbeelding zijn drie evenwijdige 
lichtstralen a, b en c getekend die op de lens 
vallen. 
Straal b valt samen met de hoofdas van de 
lens, de stralen a en c lopen op gelijke afstand 
boven en onder de hoofdas. De stralen a en c 
zijn slechts getekend tot het rechter oppervlak 
van de lens. 
b) Schets in nevenstaande afbeelding hoe de stralen a en c bij het rechtervlak van de 

lens breken en trek daaruit de conclusie of het brandpunt van de lens zich in P, links 
van P of rechts van P bevindt. 

 

Vikingen hadden perfecte lenzen 
 
De Vikingen beschikten duizend jaar geleden al over nagenoeg 
perfecte lenzen. Dat concluderen drie Duitse onderzoekers na 
uitgebreide studies van de zogeheten Visby-lenzen. De lenzen zijn 
gemaakt van bergkristal. De mooiste lens heeft een diameter van 
vijf centimeter en meet op het dikste punt drie centimeter. De 
onderzoekers waren onder de indruk van het vakmanschap 
waarmee de lenzen geslepen zijn. De lenzen werden 
waarschijnlijk gebruikt als brandglas en als loep. 


