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Zet je naam en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees de 5 opgaven eerst
eens door. De opgaven kunnen in willekeurige volgorde gemaakt worden.

Opgave 1
Een golf wordt beschreven door de functie 15 sin

(

π
4x− 200πt

)

in cm (x in cm, t in s).

a) Is dit een lopende golf? Beargumenteer je antwoord.

b) Hoe groot zijn de amplitude, de golflengte en de snelheid van deze golf?

Opgave 2
Op 20 cm voor een dunne positieve lens met een brandpuntafstand van 10 cm bevindt zich een 1 cm
hoog pijltje.

a) Bereken waar het beeld van het pijltje zich bevindt. Hoe groot is het beeld en wat is zijn
orientatie?

Ergens tussen het pijltje en de lens wordt nu een 10 cm dik vierkant blok glas met een brekingsindex
van 1.50 neergezet. Hierdoor zal het beeld van het pijltje verschuiven.

b) Beredeneer door het tekenen van de stralengang dat het beeld nu verder van de lens af zal
liggen.

c) Dit betekent dat het voorwerp door de brekende werking van het glasplaatje op een andere
plaats lijkt te staan. Bereken deze schijnbare voorwerpsafstand.

d) Bereken de afstand tot de lens van het beeld, dat gevormd wordt door de glasplaat en lens
samen. Geef tevens de vergroting en orientatie van dit beeld.
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Opgave 3
In een rechthoekig aquarium zwemt een vis. Om het aquarium heen zit een zwart frame met een
dikte d = 5 cm. Het glas is verwaarloosbaar dun en de brekingsindex van het water in de bak is 1.33.
Op een gegeven moment bevindt het oog van de vis zich in een hoek van het aquarium, een afstand
L = 10 cm van beide wanden af (zie tekening). Ondanks het zwarte frame kun je het vissenoog toch
zien, als jouw oog zich ongeveer bevindt zoals in de tekening is aangegeven.

L

L

d

d

We nemen aan dat de paraxiale benadering (net) geldig is (sin θ ≈ tan θ ≈ θ).

a) Waarom zie je zelfs twee beelden van het vissenoog? Illustreer dit met behulp van een schets
van de stralengang.

b) Bereken de afstanden van de beelden tot de wand van de bak.

c) Verandert er iets aan de beelden als het frame wordt weggehaald? Waarom? (Neem aan dat
het aquarium niet uit elkaar valt.)

Opgave 4
Supercrimineel Blooveldt heeft een plan om een laser te maken waarmee hij op grote afstand Engelse
schepen kan beschieten. Deze laser moet cirkelvormige gaten met een straal van 25 cm kunnen
schieten in de scheepswand, in een tijd van 5 s. Om zo’n gat te maken is een energie van 56 kJ nodig.
Van de ingevallen electromagnetische energie van de laserstraal kan slechts 40% gebruikt worden voor
de vernietiging (de rest wordt gereflecteerd).

a) Bereken de irradiantie (de tijdsgemiddelde grootte van de Poynting vector) die de laser moet
produceren om zo’n schip te vernietigen. Wat is het vermogen van de laser?

b) De laserstraal oefent natuurlijk ook een lichtdruk uit op het schip. Neem aan dat 60% van het
licht gereflecteerd en 40% geabsorbeerd wordt. Wat is de kracht die het schip ondervindt door
deze laserstraal?
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Opgave 5
Teken de volgende constructies netjes op dit vel. Aan het einde van de toets dient dit vel óók
ingeleverd te worden.

a) Construeer het beeld van de vlag dat gevormd wordt door de onderstaande dunne positieve
lens. Wat valt je op aan het beeld? Geef hier een verklaring voor.

+

f f

b) Van een bundel hebben we in onderstaande figuur de twee buitenste stralen getekend. Teken
een mogelijke combinatie van optische elementen en de stralengang in het vierkant zodanig dat
de bundel zoals aangegeven weer naar buiten treedt. Geef ook de relevante afstanden aan.

3


