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Licht en breking – weektaak 3 
 
Opgave W301 
Construeer het beeld van de speldenknop door twee van de drie constructiestralen te 
tekenen. Daartoe moet je eerst de brandpunten intekenen. 
De onderste constructiestraal gaat onder de lens langs, waardoor je voor 
constructiedoeleinden de lens met een stippellijn moet verlengen. 
De speld staat verticaal voor de lens, dus zal het beeld ook verticaal staan. Het beeld is 
dus nu te tekenen zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Vergeet niet de constructiestraal die door de lens gaat na te tekenen met pen en deze te 
voorzien van een richtingspijltje. 
 
Opgave W302 
Construeer het beeld van V1 en V2 door eerst twee constructiestralen van V1 te tekenen en 
dan twee constructiestralen vanuit V2 te tekenen. Daartoe moet je eerst de brandpunten 
intekenen. 
In beide gevallen gaat de onderste constructiestraal onder de lens langs, waardoor je voor 
constructiedoeleinden de lens met een stippellijn moet verlengen. 
Het beeld is dan te tekenen zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Vergeet niet de constructiestralen die door de lens gaan na te tekenen met pen en deze te 
voorzien van een richtingspijltjes. 
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Opgave W303 
In feite is dit dezelfde constructie als in de eerste beide opgaven, alleen nu van rechts naar 
links.  
Wederom moet je eerst de brandpunten intekenen. 
Doe nu net alsof het beeld het voorwerp is en construeer het “beeld” aan de linker kant. 
Het enige waar je nu op moet letten is dat je de richtingspijltjes in de lichtstralen wel van 
voorwerp naar beeld tekent, dus van links naar rechts. 

Te controle:  
Nu je het voorwerp hebt getekend, kun je op de gebruikelijke manier het beeld van links 
naar rechts construeren. Je ziet dat het uiteindelijke antwoord veel lijkt op het antwoord 
van de eerste opgave van deze weektaak. 
 
Opgave W304 
De hoofdas loopt horizontaal door het midden van de lens. Zie onderstaande afbeelding. 
Construeer het beeld van L door constructiestralen van L naar L’ te tekenen. 
De constructiestraal door het midden van de lens levert niets op, omdat deze niets met de 
brandpunten te maken heeft. 
De andere twee constructiestralen hebben te maken met het brandpunt. Het lijkt er 
misschien niet op, maar beide kun je tekenen! 
De ene constructiestraal vind je door van L horizontaal naar de lens te gaan en dan naar 
L’. Het snijpunt met de hoofdsas is dan het rechter brandpunt. Deze constructiestraal gaat 
boven de lens langs, waardoor je voor constructiedoeleinden de lens met een stippellijn 
moet verlengen. Zie onderstaande afbeelding. 
De andere constructiestraal vind je door van L’ horizontaal naar de lens te gaan en dan 
naar L. Het snijpunt met de hoofdas is dan het linker brandpunt. 
Een en ander is weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Vergeet niet de constructiestralen die door de lens gaan na te tekenen met pen en deze te 
voorzien van een richtingspijltjes. 
  



3/4 Volgende bladzijde 

Opgave W305 
Teken zowel de brandpunten als het voorwerp op de juiste grootte op de juiste plaats. 
Je ziet dat het voorwerp tussen het brandpunt en de lens staat. Dat betekent dat je een 
virtueel beeld gaat vinden! 
Construeer twee van de drie constructiestralen. 
Zoals je ziet gaat de bovenste constructiestraal boven de lens langs, waardoor je voor 
constructiedoeleinden de lens met een stippellijn moet verlengen. 
De constructiestralen snijden elkaar inderdaad aan de linkerkant van de lens en niet, zoals 
gebruikelijk, aan de rechterkant van de lens. Zie onderstaande afbeelding. 

Vergeet niet de constructiestralen die door de lens gaan na te tekenen met pen en deze te 
voorzien van een richtingspijltjes. Let op, niet de hele constructiestraal is ook lichtstraal! 
 
Opgave W306: werking van een lens 
Een lens is convergerend als de lichtstralen van de bundel na het passeren van de lens 
meer convergent of minder divergent zijn. 
Dit kan als de bundel: 
• van divergent naar minder divergent gaat, 
• van divergent naar parallel gaat, 
• van divergent naar convergent gaat, 
• van parallel van convergent gaat, of 
• van convergent naar meer convergent gaat. 

Een lens is divergerend als de lichtstralen van de bundel na het passeren van de lens 
meer divergent of minder convergent zijn. 
Dit kan als de bundel: 
• van convergent naar minder convergent gaat, 
• van convergent naar parallel gaat, 
• van convergent naar divergent gaat, 
• van parallel van divergent gaat, of 
• van divergent naar meer divergent gaat. 
 

I. divergent 
II. divergent 

III. divergent 
IV. convergent 
V. convergent 
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Opgave W307: operatiemes 
a) Bepaal de schaal van de afbeelding. 

 

∗ 5 mm =� 0,70 mm 
⇒ 1 mm =� 0,14 mm 
 

Er valt een evenwijdige bundel parallel aan de hoofdas op de lens. Dat betekent dat 
punt P het brandpunt van de lens is, want dat is de definitie van het brandpunt.  
De brandpuntafstand kun je dus meten in de afbeelding. 

∗ f =� 7,8 cm = 78 mm 
∗ 1 mm =� 0,14 mm 
⇒ f = 78 ∙ 0,14 = 10,9 mm 

b) De bundel is nu niet langer parallel, maar een beetje divergent. 
Een positieve lens heeft een convergerende werking. 
Die werking is constant, maar het is voor een lens lastiger een divergerende bundel 
convergent te maken dan een parallelle bundel. Er zal dus meer afstand nodig zijn 
voordat het licht tot een punt samenkomt. 
Dat betekent dat tekening II de juiste is. 


