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Zet je naam, studentennummer en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees

de 7 opgaven eerst goed door en licht je antwoord altijd toe.

Opgave 1

a) Uit dimensie overwegingen blijkt a een snelheid te zijn (de voortplantingssnelheid van de golf).

b) We vullen de gegeven golfvorm in in de golfvergelijking.

δ2

δx2
A cos(kx− ωt)=

1

a2

δ2

δt2
A cos(kx− ωt)

−k2A cos(kx− ωt)=
−ω2

a2
A cos(kx− ωt)

ω=±ak

c) Voor de voortplantingssnelheid van een golf geldt a = c/n. In glas is de voortplantinssnelheid
dus 2/3 van de voortplantingssnelheid in lucht. De energie van een foton blijft gelijk, dus uit
E = h̄ω volgt dat de hoekfrequentie ω niet verandert. Omdat a = ω/k ∝ ωλ vinden we dat
het golfgetal k met een factor 1.5 toeneemt (en de golflengte λ met een factor 2/3 afneemt).

Opgave 2

a) Voor het m-de orde maximum van een tralie geldt sin(αi) − sin(αm) = mλ/a, waarbij α =
π/2− θ ≈ π/2, αm = π/2− θ′ en a de afstand tussen de lijnen van de tralie. Dit betekent dat
sin(αi) ≈ 1 en sin(αm) ≈ cos(θ′). Dit resulteert in θ′ = arccos(1− mλ

a
).

b) Het verschil tussen het nulde en het eerste orde maximum is ∆θ = 0.036 rad. Dit geeft een
verticale afstand van tan(∆θ)× 10 = 0.36 m.

Opgave 3

a) Gebruik de formule voor berekeningen aan een gekromd oppervlak n1

s
+ n2

s′
= n2−n1

R
, waarbij

n2 = n, n1 = 1 en s =∞. Je krijgt dan s′ = nR
n−1

. Dit is de brandpuntsafstand in het glas.
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b) Om een voorwerp te kunnen zien moet de brandpuntsafstand groter zijn dan de diameter van
het bolletje, dus f = nR

n−1
> 2R. Dit betekent n < 2.

c) Het bolletje werkt als een vergrootglas dus de vergroting is M = 25
f

[in cm]. Invullen van
n = 1.5 en R = 2 mm geeft f = 6 mm en M ≈ 42×.

d) zie figuur

Opgave 4

a) Het grootste deel van het gereflecteerde licht is s-gepolariseerd (zie grafiek). De transmissie as
van de zonnebril moet dus recht omhoog (=verticaal) staan.

p-polarisatie

wateroppervlak

polaroid

b) In de grafiek lezen we voor de amplitudo reflectiviteiten af dat rs,70 = 0.45 en rp,70 = 0.20.
Omdat het invallende licht gelijk is verdeeld over beide polarisaties geldt voor de gereflecteerde
intensiteit Iout = I0 1

2
[(0.45)2 + (0.20)2] = 0.12I0.

c) Uit de grafiek volgt dat rp = 0 bij een Brewster-hoek van inval van ongeveer 53◦. Hier is het
licht dus volledig gepolariseerd in de s-richting.

Opgave 5

a)

∆n d = λ/4

∆n = 1.669− 1.638 = 0.031

d = 4.7µm
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b) De handigheid draait om (linkshandig wordt rechtshandig en vice versa).

c) Voor andere golflengtes dan 589.3 nm is dit plaatje geen λ/4 plaatje (∆nd 6= λ/4). Deze
golflengtes zullen na transmissie door het plaatje dan ook niet circulair gepolariseerd zijn.

Opgave 6

a) Er vindt constructieve interferentie plaats van het rode licht. Dit betekent dat weglengteverschil
∆w en een eventuele fasesprong ∆f gelijk moeten zijn aan een veelvoud van λ: ∆w+∆f = mλ.
Het weglengteverschil is ∆w = 2tn en het lagenpakket geeft een fase sprong ∆f = λ/2. Hieruit

volgt dat t =
(m−

1

2
)λ

2n
= 1.1× 10−7 m.

b) Om dit te kunnen berekenen nemen we enkel de eerste twee gerespecteerde bundels mee,
genaamd E1 en E2. E1 = rn1n2

Ein en E2 = tn1n2
rn2n3

tn2n1
Ein = rn2n3

(1 − r2
n2n1

)Ein, waar-
bij rn2n3

= n3−n2

n2+n3

= 0.037 en rn1n2
= n2−n1

n2+n1

= 0.17. Hieruit volgt dat E1 = 0.17Ein en

E2 = 0.036Ein, dit geeft Itot = (E1 + E2)
2 = 0.042Iin.

c) De fase sprong verdwijnt (∆f = 0) en het gereflecteerde licht is dus niet langer rood. Nu geldt
∆w + 0 = mλ en het dominant gereflecteerde licht heeft dus een golflengte λ = 317 nm.

Opgave 7

Het patroon wordt beschreven door I ≈ ( sinβ
β

)2 cos(α)2

a) De interferentie maxima vind je als cos(α)2 = 1, dus α = 1

2
ka sin θ = mπ, dus a = mπ

1

2
k sin θ

. Met

θ ≈ 2×10−3

5
= 4× 10−4 en λ = 500 nm geeft dit een spleetafstand van a = 1.25 mm.

b) Een verschuiving van 4 fringes betekent een extra weglengteverschil ∆L = 4λ. Dit optisch
weglengteverschil is gelijk aan L(nglas − nlucht), waarbij L de dikte van het glasplaatje is. Dit
betekent dat L = 4λ

nglas−nlucht
= 5 µm.
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