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Zien
Schaduw
Spiegel
Kleur

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet:
- schaduwen
- beelden
- kleuren
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5.1 Zien
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Oog
Waarnemen doen we met onze zintuigen. Zie de paragrafen 2.1 en 3.2.
Ons oog en ons oor zijn antennes die we volgens de evolutietheorie van Charles Darwin ontwikkelden in een
ware survival of the fittest.
Bron
Signaalbron
-----

Signaal
Licht (elektromagnetische trillingen)
Geluid (luchttrillingen)

Zintuig
Signaalomzetter
Oog
Oor

Signaal
Elektrische trillingen
Elektrische trillingen

Hersenen
Signaalverwerker
Kleuren
Tonen

Licht
Dat deel van de elektromagnetische trillingen waarvoor ons oog
gevoelig is.
Hiernaast zie je waarom we lichtogen ontwikkelden en geen radioof röntgenogen.

Bundels en stralen
We onderscheiden drie soorten lichtbundels: divergente, evenwijdige en convergente.

schoolphysics.co.uk/day and night
De zon staat zo ver van de aarde af dat de divergente bundels zonlicht die op de aarde vallen daar als
evenwijdig ervaren worden.
Een lichtstraal is een oneindig dunne evenwijdige lichtbundel. Lichtbundels en stralen zelf zijn onzichtbaar.
Demo: Onzichtbare laserstralen zichtbaar maken m.b.v. krijtstofdeeltjes.
Omdat lichtstralen zich rechtlijnig voortplanten, kunnen objecten ons gezichtsveld beperken en schaduwen
veroorzaken.
Gezichtsveld
Als kinderen ontdekken dat objecten het gezichtsveld beperken,
gaan ze al gauw verstoppertje spelen.
Roofdieren hebben een smal gezichtsveld. Om diepte (afstand) te
kunnen zien, zitten hun ogen aan de voorkant van hun kop.
Prooidieren hebben een breed gezichtsveld. Om hun omgeving te
kunnen overzien, zitten hun ogen aan de zijkanten van hun kop.
Het gebied buiten het gezichtsveld wordt bepaald
door 2 randstralen:
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Opgaven
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1. Noem vijf verschillende zintuigen en geef bij elk zintuig aan waarvoor het gevoelig is.
2. a. Waarom ontwikkelden mensen en dieren zintuigen?
b. Hoe kwam de ontwikkeling van zintuigen volgens de evolutietheorie van Charles Darwin tor stand?
3. Waarom is bij de ontwikkeling van het oog gekozen voor het deel der elektromagnetische trillingen dat
we ‘licht’ noemen en niet voor de delen die we aanduiden als radiogolven of röntgenstralen?
4. a. Tonen onze zintuigen ons volgens Democritus wel de werkelijkheid? Denk aan zijn deeltjes.
b. Hoe kijk je in dit verband aan tegen de hedendaagse 3D-films met bijbehorende 3D-brillen?
5. Er volgen acht voorwerpen of natuurverschijnselen:
maan, olielamp, fietsreflector, bliksem, zon, prisma, zaklantaarn en spiegel.
a. Welke zijn natuurlijke lichtbronnen?
b. Welke zijn kunstmatige lichtbronnen?
c. Welke zijn helemaal geen lichtbronnen?
6. ‘S avonds fiets je in het donker naar huis. Je doet je fietsverlichting aan.
Leg uit, dat je de lichtbundel van je koplamp heel mooi kunt zien als het mistig is.
7. We onderscheiden drie soorten lichtbundels.
a. Noem elke soort en maak er een tekening van.
b. Geef van elke soort een voorbeeld waar je hem tegen komt.
8. a. Welk type lichtbundel zien we van de zon vertrekken?
b. Welk type lichtbundel zien we de aarde bereiken?

9. In de tekening hiernaast kijkt Donna naar een schutting die
door enkele struiken gedeeltelijk aan haar ogen wordt
onttrokken.
Geef duidelijk aan welke delen van de schutting Donna ziet,
die dus binnen haar gezichtsveld vallen.

10. De tekening hiernaast toont de posities van
Koen en Dennis en van drie gebouwen.
De jongens zoeken Lincy die zich ergens
tussen de gebouwen verstopt heeft.
Geef duidelijk de gebieden aan waar Lincy
zich verstopt kan hebben, die dus buiten het
gezichtsveld van Koen en Dennis vallen.
Maak die gebieden grijs of geef ze een kleur.
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5.2 Schaduw
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Een schaduwbeeld is meer een afdruk dan een beeld. Voor de komst van de
spiegel moesten we het hiermee doen, we wisten niet hoe we eruit zagen.
Net als gebieden buiten het gezichtsveld ontstaan schaduwen door de rechtlijnige
voortplanting van het licht. Hieronder zie je hoe verschillende lichtbronnen
verschillende schaduwen achter hetzelfde object vormen.
Plato's allegorie van de grot

a. Oneindig verre lichtbron (de zon)
De schaduw wordt bepaald door 2 randstralen:

b. Puntvormige lichtbron (klein lampje)
De schaduw wordt bepaald door 2 randstralen:

Gang der lichtstralen is omkeerbaar
Vergelijk de schaduw van hiernaast met het
gebied buiten het gezichtsveld van de vorige
paragraaf.

c. Grote lichtbron (tl-buis)
De schaduw wordt bepaald door 4 randstralen:

Halfschaduw is een schemer- of overgangsgebied.

vituscollege/gekleurde schaduw
ouwerkerk/zonsverduistering
micro.magnet.fsu.edu/maansverduistering
Practicum 5.2 a en b
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1. Welke eigenschap van het licht zorgt ervoor, dat er schaduwen ontstaan?

2. Parasol
Dankzij een parasol kan Donna op het strand lekker
in de schaduw zitten.
Teken de schaduw van de parasol op de grond.

3. Lichtwedstrijd
Onder een schijnwerper trapt
een voetballer de bal weg.
Teken de schaduw van de man
op de grond.
Geef daarbij de kern- en de
halfschaduw duidelijk aan.

4. Nachtegaal
Onder een straatlantaarn staan Jan en zijn
zoontje Vince naar een nachtegaal te
luisteren.
a. Teken waar de gloeilamp van
de straatlantaarn zich bevindt.
Jan is 1,50 m lang.
b. Bepaal de lengte van Vince.
c. Bepaal hoe hoog de gloeilamp boven de
straat hangt.

5. Zonsverduistering
Geef de gebieden op aarde
aan waar een totale
zonsverduistering te zien is.
Geef ook de gebieden aan
waar een gedeeltelijke
zonsverduistering te zien is.
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5.3 Spiegel
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Als je jezelf voor het eerst in de spiegel ziet, is
dat een regelrechte sensatie. Spiegeltjes waren
dan ook een fantastisch ruilmiddel voor
handelaren van de VOC.
Het spiegelbeeld is een illusie want achter de
spiegel vinden we het niet terug. Hoe onze
hersenen die illusie creëren, onderzoeken we bij:
- practicum 5.3 a
- virtueelpracticumlokaal/spiegel en spiegelbeeld
I De practica tonen dat een lichtstraal van een spiegel terugkaatst als een tennisbal van een tennisbaan.
Spiegelwet

i=t

(hoek van inval is hoek van terugkaatsing)

 i = hoek tussen invallende straal en normaal
 t = hoek tussen teruggekaatste straal en normaal
Teruggekaatste straal tekenen met de spiegelwet

II De practica tonen dat het spiegelbeeld zich even ver achter de spiegel bevindt als het voorwerp er voor.
Symmetriewet

v=b

(voorwerpsafstand is beeldafstand)

v = voorwerpsafstand = afstand van V tot spiegelvlak
b = beeldafstand
= afstand van B tot spiegelvlak
Spiegelbeeld tekenen met de symmetriewet

Teruggekaatste straal tekenen met de symmetriewet

virtueelpracticumlokaal/spiegelspel
Practicum 5.3 a en b
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1. Invallende lichtstralen.
a. Bepaal de hoek van inval in figuur 1.
b. Bepaal de hoek van inval in figuur 2.

2. Teken in de figuur hiernaast, hoe de lichtbundel
uit puntbron L door de vlakke spiegel wordt
teruggekaatst.
Maak daarbij gebruik van de spiegelwet
(  i =  t ).
Arceer de teruggekaatste lichtbundel.

3. Teken in de figuur hiernaast, de divergerende
lichtbundel uit puntbron L door de vlakke
spiegel teruggekaatst wordt.
Maak daarbij gebruik van het spiegelbeeld
van L (L').
Arceer de gehele lichtbundel.

4. Teken in de figuur hieronder, de divergerende lichtbundel uit puntbron L die na weerkaatsing
door de vlakke spiegel, precies in de pupil (P1P2) van het oog valt.
Maak daarbij gebruik van het spiegelbeeld van L (L').
Arceer de gehele lichtbundel.

Lees verder →
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5. Koen heeft voor zijn verjaardag een mooie
riem gekregen.
Hij bekijkt de gesp van deze riem in een
spiegel.
Teken in de figuur hiernaast een lichtstraal
die afkomstig van de gesp in zijn oog valt.

6. Bij een tijdrit kijkt een voorovergebogen
wielrenner via een spiegeltje in een bril,
naar de weg voor hem.
Hiernaast zie je hoe een lichtstraal door
het spiegeltje van richting veranderd
wordt en naar het oog van de renner gaat.
a. Teken in de figuur zo nauwkeurig
mogelijk de positie van het spiegeltje.
b. Vul in:
De hoek van inval i = … … .

7. Het gebied dat de chauffeur niet in
de hoofdspiegel kan zien, noemen
we de dode hoek.
a. Laat in de figuur duidelijk
zien, of de fietser zich wel of
niet in de dode hoek bevindt.
b. Haal door wat niet van
toepassing is:
De fietser bevindt zich
wel / niet in de dode hoek.
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Kleuren uit wit licht
- Via refractie (breking)

a. Verschillende kleuren breken in verschillende mate.
b. Wit en zwart zijn geen (spectraal)kleuren.
- Via reflectie en absorptie

Pigmenten en filters hebben zelf geen kleur,
maar halen hun kleur uit het witte licht dat alle kleuren bevat.
Elektromagnetische straling

- IR (infrarood) straling
Wordt uitgezonden door hete voorwerpen zoals de zon of een kachel,
maar ook mensen en dieren zenden warmtestraling uit.
Toepassingen: IR-lamp, -kijker en -camera, afstandsbediening, enz.
- UV (ultraviolet) straling
Kleurt je huid bruin, maar veroorzaakt ook huidkanker.
Wordt tegengehouden door: a. glas,
b. de ozonlaag.
Toepassingen: zonnebank, blacklight, enz.
Demo’s: Een prisma op het raam van een overheadprojector leggen en het licht
van de lamp laten ontleden.
Een spectroscoop het licht van een gloeilamp en een tl-balk laten
ontleden.
Een reeks kleurige papiertjes nu eens in het licht van een gloeilamp
dan weer in dat van een natriumlamp houden.
schoolphysics.co.uk/prism refraction with colour
phet.colorado.edu/lichtbreking met prisma
phet.colorado.edu/kleuren-TV; RGB ontvangen; kleurfilter W=RGB
ouwerkerk/kleuren-TV; RGB uitzenden
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1. a. Wanneer worden lichtstralen gebroken?
b. Waardoor ontstaat bij breking van wit licht door een prisma een kleurenspectrum?
c. Als wit en zwart geen spectraalkleuren zijn, wat zijn het dan wel?
2. Op een zonnige dag draagt Donna een witte blouse en een rode rok. Daaronder zwarte pumps.
Leg uit hoe ze aan hun kleur komen:
a. de rode rok.
b. de witte blouse.
c. de zwarte pumps.
3. Als Lincy kleding koopt in een winkel met tl-verlichting, loopt ze even naar de deur om die bij daglicht
te bekijken.
Leg uit, waarom ze dat doet.
4. Barry heeft een wit shirt aan met daarop rode letters.
Vul hieronder de kleuren van het shirt en de letters in, bij het licht van verschillende lampen.
wit licht

wit shirt

rode letters

geel licht
rood licht
blauw licht

5. Bij daglicht zie je de Nederlandse vlag als rood, wit en blauw.
Vul hieronder in hoe je hem ziet door een roodfilter en een blauwfilter.
geen filter

rood

wit

blauw

door roodfilter
door blauwfilter

6. Op een rode trui staan groene letters.
Bij welk licht kun je de letters lezen?
Kies een of meer van de volgende antwoorden:
bij groen licht / bij rood licht / bij blauw licht / bij wit licht
7. De dikke zwart lijn op de vloer en de wand
hiernaast stelt de schaduw van de man voor.
Deze schaduw wordt veroorzaakt door een
kleine lamp op de muur achter de man.
a. Teken in de figuur de plaats van de lamp.
Het licht dat uit de lamp komt, is rood.
b. Welke kleur heeft de schaduw?
Kies uit de volgende mogelijkheden:
rood / groen / zwart

8. Straling
a. Hoe merk je dat er IR-stralen op je lichaam vallen?
b. Hoe merk je dat er UV-stralen op je lichaam vallen?
c. Welke van de twee wordt door glas tegengehouden en hoe weet je dat?
d. Welke van de twee het gevaarlijkst en waarom?
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