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Zet je naam, studentennummer en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees
de 6 opgaven eerst eens door.

Opgave 1
Een transmissietralie (breedte 5 cm, 5000 lijnen/cm) wordt gebruikt om een invallende lichtbundel
in zijn frequentiecomponenten te scheiden. De bundel valt loodrecht in en belicht het hele tralie.

a) Bereken de hoek waaronder groen licht (met golflengte λ = 500 nm) in eerste orde afgebogen
wordt.

b) Bereken het oplossend vermogen van dit systeem in deze orde.

c) Bereken de hoekdispersie, of “angular dispersion”.

Het hele systeem wordt nu ondergedompeld in water (brekingsindex nw = 1.33).

d) Bereken opnieuw de hoek waaronder het groene licht in eerste orde wordt afgebogen.

e) Hoe verandert het oplossend vermogen van het systeem bij onderdompeling?

Opgave 2
Een spionage-satelliet bevindt zich op een hoogte van 20 km boven het aardoppervlak. De satelliet
kan foto’s maken van “vijandelijk gebied” m.b.v. een lens met een doorsnede van 20 cm. De camera
is het meest gevoelig voor een golflengte van 500 nm.

a) Bereken de grootte van de fijnste details die met deze camera gezien kunnen worden.

De pixelgrootte van de in de camera gebruikte chip is 5 µm.

b) Wat is de minimaal benodigde brandpuntsafstand van de lens om de fijnste details vast te
kunnen leggen?
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Opgave 3
Een vlakke golf met golflengte λ wordt samengevoegd met het licht van een puntbron, die uitzendt
met dezelfde golflengte. Er staat een scherm op zeer grote afstand s, met s � λ, van de puntbron
af. In onderstaande figuur is een schets gemaakt van de eerste fasefronten van de vlakke golf en de
bolgolf.

puntbron

a) Schets wat er op het scherm te zien zal zijn (in 2 dimensies), en licht deze schets toe.

b) Wat verandert er op het scherm als de golflengte vergroot wordt?

c) Laat zien dat voor de afstand ∆y tussen het 0de en 1ste orde maximum op het scherm geldt dat
∆y '

√
2λs.

d) Beargumenteer wat er op het scherm te zien is als de puntbron licht met een golflengte van
630 nm uitzendt en de vlakke golf een golflengte van 650 nm heeft.

Opgave 4
Gegeven is een λ/4 plaatje gemaakt van een dubbelbrekend materiaal. De brekingsindex van het
plaatje voor licht dat gepolariseerd is langs de snelle as, is ns = 1.500. We doen een experiment
waarbij lineair gepolariseerd laserlicht van een golflengte λ = 600 nm loodrecht invalt op het plaatje.
Het licht is gepolariseerd langs de snelle as van het plaatje. De dikte van het plaatje is zodanig dat
de irradiantie van de reflectie nul is (anti-reflectie).

a) Wat is de minimale benodigde dikte van het plaatje om anti-reflecterend te zijn?

De echte dikte van het plaatje is 100.00 µm.

b) Waarom geeft deze dikte ook anti-reflectie?

c) Wat moet het verschil in brekingsindex langs de snelle en trage as van dit λ/4 plaatje minstens
zijn?

d) Wat is de polarisatietoestand van het licht na transmissie door dit plaatje?
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Het plaatje wordt nu over 45◦ gedraaid.

e) Wat is nu de polarisatietoestand van het licht na het plaatje?

f) Wat is de polarisatietoestand van licht dat aan het achtervlak van het plaatje gereflecteerd
wordt en dus weer ‘achterwaarts’ het plaatje verlaat?

g) Wat houdt dit in voor de reflectie eigenschappen van dit plaatje? Beargumenteer je antwoord.

Opgave 5
We hebben een hol-bolle lens gemaakt van een type glas met brekingsindex n = 1.47648. De kromte-
stralen van beide lensoppervlakken zijn gelijk: |R1| = |R2| = 50 cm. De lensoppervlakken staan 2 cm
van elkaar af (dit is dus geen dunne lens). Links van de lens staat een 2 cm hoog voorwerp op 100 cm
van het meest nabij gelegen lensoppervlak. We gebruiken rood licht met golflengte λ = 640 nm.

a) Bereken op welke afstand van het voorwerp het beeld wordt gevormd door de lens als de holle
zijde van de lens naar het voorwerp toe staat.

b) Schets de stralengang.

c) Bereken op welke afstand van het voorwerp het beeld wordt gevormd door de lens als de bolle
zijde van de lens naar het voorwerp toe staat.

d) Schets de stralengang.

Opgave 6
We beschikken over een lichtbron waarvan de golflengte 532 nm is, en willen hier ter demonstratie een
dubbelspleet experiment mee doen. Hiertoe beschikken we over een dubbelspleet met spleetafstand
a1 = 1.0 mm en een scherm, dat op 2 m afstand wordt geplaatst.

a) Wat verwacht je te zien op het scherm? Maak een schets van het patroon en bereken de afstand
tussen de maxima op het scherm.

Tot onze grote schrik zien we geen interferentiepatroon op het scherm. Met een andere dubbelspleet,
met spleetafstand a2 = 0.5 mm, lukt het ons wel om een interferentiepatroon te creëren.

b) Wat is nu de afstand tussen de maxima op het scherm?

c) Leg uit wat de resultaten van de twee experimenten ons vertellen over de lichtbron.
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