
1/3 Volgende bladzijde 

Licht en breking – weektaak 3  (toetst week 39) 
 
Opgave W301 
Construeer het beeld, als de getekende speld het voorwerp is.  
De brandpuntsafstand is 18 mm en het plaatje is op ware grootte. 

Opgave W302 
Construeer het beeld, als de getekende pijl het voorwerp is.  
De brandpuntsafstand is 2,5 cm en plaatje is op ware grootte. 

Opgave W303 
In onderstaande afbeelding zie je de afbeelding van een lichtgevende pijl op een scherm. 
Bepaal met behulp van een constructie waar de lichtgevende pijl zelf staat (en hoe groot die 
is en hoe die gericht is). De brandpuntafstand van de lens is 3,5 cm. Rechts is het beeld op 
het scherm getekend, teken dus zelf het voorwerp.  

  



2/3 Volgende bladzijde 

Opgave W304 
Construeer in de onderstaande afbeelding de hoofdas en de brandpunten. Hierbij is L een 
lichtbron en L’ het beeld van de lichtbron. 

Opgave W305 
Bij een vergrootglas zien we een vergroot beeld als we het voorwerp tussen de lens en het 
brandpunt neerzetten. Laat in onderstaande tekening, die op ware grootte is, zien hoe het 
beeld van een pijl van 2,0 cm hoog gevormd gaat worden, als de pijl op de helft van de 
brandpuntsafstand staat. De brandpuntsafstand van de lens is 4,0 cm. De pijl (het voorwerp) 
staat met de onderkant op de hoofdas. 

Opgave W306: werking van een lens 
In onderstaande afbeelding staat 5 doosjes weergegeven waarin een lens is verwerkt. 
Zowel de lichtbundel die de lens in gaat, als de lichtbundel die de lens uitkomt is 
weergegeven. 

Geef aan welke lens convergent en welke lens divergent is. 
 



3/3 Laatste bladzijde 

Opgave W307: operatiemes 
Lasers worden onder andere gebruikt als operatiemes. Het laserlicht moet dan van de 
laser naar de huid van de patiënt worden geleid. Daarvoor gebruikt men de opstelling 
weergegeven in onderstaande afbeelding. De evenwijdige bundel laserlicht brengt men 
met behulp van een positieve lens in het punt P samen. P ligt midden op een 
glasvezelkabel die ervoor zorgt dat het licht naar de zogenaamde tip wordt geleid. Deze tip 
plaatst men vlakbij de huid van de patiënt. 

Bovenstaande afbeelding is op schaal getekend. De diameter van de glasvezelkabel is in 
werkelijkheid 0,70 mm. 
a) Bepaal met behulp van bovenstaande afbeelding de brandpuntsafstand van de lens. 
Als de laserbundel niet precies evenwijdig is maar een beetje divergent, dan komt er een 
lichtvlek op de glasvezel. In één van de afbeeldingen I en II is het verloop van de bundel 
juist weergegeven. 

b) Leg uit welke van de twee afbeeldingen (I of II) het verloop van de bundel juist 
weergeeft. 


