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Voor de gewenste gegevens raadplege men het tabellenboekje. Gebruik van tabel 1 de kolom 
"afgeronde waarde". 

1. Een hoeveelheid 'ideaalgas bevindt zich in de toestand aangegeven met de letter A (zie figuur 1). 
Het gas wordt achtereenvolgens gebracht in de toestanden aangegeven met de letters B, C, Den 
A zoals in de figuur is aangegeven. 
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a. Wat verstaat men onder een ideaal gas? 
b. I. Bij welke toestandsveranderingen wordt door het gas uitwendige arbeid verricht? Geef een 

korte toelichting . 
2. Bereken de uitwendige arbeid voor deze toestandsveranderingen afzonderlijk. 
3. Hoe groot is de totaal door het gas verrichte uitwendige arbeid indien het kringproces 

ABCDA eenmaal wordt doorlopen? 
c. Teken dit kringproces in een poT diagram . ,/ 
d. Teken dit kringproces in een V-T diagram. 
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4. Twee lenzen A en B, met diameters van respectievelijk 2,0 cm en 3,0 cm, zijn in genoemde 
volgorde achter elkaar geplaatst. 
De hoofdassen van beide lenzen vallen samen. De afstand tussen A en B bedraagt 6 cm. 
Achter B is, loodrecht op de hoofdas van het lenzenstelsel , een scherm S geplaatst. 
Een lichtpunt L, dat zich op de hoofdas op 3 ,0 cm afstand voor A bevindt , verlicht de gehele 
lens A. Tussen A en B wordt van L een beeldpunt gevormd. Uit B treedt een evenwijdige licht
bundel die 1,0 cm breed is. 

a. Teken in een figuur op ware grootte de loop van de lichtstralen die de lichtbundel begrenzen. 
b. Bereken de brandpuntsafstand van elk van de lenzen A en B. 

Het lichtpunt L wordt vervolgens 0,5 cm loodrecht op de hoofdas naar boven verplaatst. 
c. Teken in een aparte figuur op ware grootte de loop van de lichtstralen die de lichtbundel 

begrenzen , die uitgaat van L, de gehele lens A verlicht en daarna door A en B gebroken 
wordt. 

Vervolgens wordt B 1,0 cm van A afgeschoven. Het lichtpunt blijft 0,5 cm boven de hoofdas. 
d. Op welke afstand van B moet nu het scherm geplaatst worden om een scherp beeldpunt 

van L op het scherm te doen ontstaan? 
e. Hoe verandert het beeld in deze situatie indien: 

1. alleen het onderste deel van lens A wordt afgeschermd? 
2. alleen het onderste deel van lens B wordt afgeschermd? 

Geef op de antwoorden een korte toelichting . 




