
 

 

Φφλλο Εργαςίασ 

Σχέςη καμπυλότητασ και εςτιακήσ απόςταςησ κοίλου κατόπτρου 

 

 Πρόβλεψη  

 

Υπάρχει ςχζςθ ανάμεςα ςτθν καμπυλότθτα ενόσ κατόπτρου και τθν εςτιακι του απόςταςθ; Ποια είναι 

αυτι; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Παρατήρηςη και πειραματική εξάςκηςη 

 

o 1η παρατήρηςη και μέτρηςη 

 

Τα όργανα και τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 1ο ςυρτάρι.  

Φόρτωςε ςτθν διάταξθ τισ πθγζσ laser. Τοποκζτθςε, πάνω ςε ζνα ςτιριγμα, ζνα κοίλο κάτοπτρο, 

ανάμεςα ςτισ πθγζσ φωτιςμοφ και  το πζταςμα. Διάλεξε το R1. 

Τι παρατθρείσ ςτισ ακτίνεσ των laser, ςτον μοντελοχϊρο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μζτρθςε με το χάρακα (Επιλογζσ – Όργανα μζτρθςθσ – χάρακασ μοντελοχϊρου) τθν απόςταςθ του 

ςθμείου ςφγκλιςθσ των ακτίνων (εςτία του κατόπτρου) από τθν κορυφι του κατόπτρου (εκεί που ο 

οπτικόσ άξονασ τζμνει το κάτοπτρο). Πόςο είναι;  

Γράψε τθν τιμι τθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ R1 (μπορείσ να τθν δεισ ςτον πίνακα του εργαςτθρίου, 

όταν με το ποντίκι κάνεισ κλικ ςτο κάτοπτρο) ςτθ 2θ ςτιλθ του παρακάτω Πίνακα και ςτθν 3θ ςτιλθ 

τθν τιμι τθσ εςτιακισ απόςταςθσ που μζτρθςεσ. 

Συμπλιρωςε τον Πίνακα: 

φακόσ Καμπυλότθτα 
κατόπτρου (R) 

Εςτιακι απόςταςθ 
(f) 

Σχζςθ R-f 

R1    

 

Μπορείσ να εξάγεισ μια αναλογία τθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ με τθν εςτιακι απόςταςθ για το 

κάτοπτρο R1; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

o 2η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Στθ ςυνζχεια αντικατζςτθςε το κυρτό κάτοπτρο με το R2. Τι παρατθρείσ ςτισ ακτίνεσ των laser, ςτον 

μοντελοχϊρο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ του ςθμείου ςφγκλιςθσ των ακτίνων (εςτία του κατόπτρου) 

από τθν κορυφι του κατόπτρου. Πόςο είναι;  

Γράψε τθν τιμι τθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ (R2) ςτθ 2θ ςτιλθ του παρακάτω Πίνακα και ςτθν 3θ ςτιλθ 

τθν τιμι τθσ εςτιακισ απόςταςθσ που μζτρθςεσ. 

Συμπλιρωςε τον Πίνακα: 

φακόσ Καμπυλότθτα 
κατόπτρου (R) 

Εςτιακι απόςταςθ 
(f) 

Σχζςθ R-f 

R1    

R2    

 

Μπορείσ να επιβεβαιϊςεισ τθν αναλογία ακτίνασ καμπυλότθτασ και εςτιακισ απόςταςθσ που βρικεσ 

για το κάτοπτρο R1 ςτο κάτοπτρο R2; 

Τι ςυμπζραςμα βγάηεισ; Ποια είναι θ αναλογία ακτίνασ καμπυλότθτασ – εςτιακισ απόςταςθσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

o 3η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Στθ ςυνζχεια αντικατζςτθςε το κυρτό κάτοπτρο με το Rx. Τι παρατθρείσ ςτισ ακτίνεσ των spot, ςτον 

μοντελοχϊρο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ του ςθμείου ςφγκλιςθσ των ακτίνων (εςτία του κατόπτρου) 

από τθν κορυφι του κατόπτρου. Πόςο είναι;  

H τιμι τθσ ακτίνασ καμπυλότθτασ του τρίτου κυρτοφ κατόπτρου είναι άγνωςτθ (x λόγω Rx) και 

ηθτοφμενθ. 

Γράψε ςτθν 3θ ςτιλθ του παρακάτω Πίνακα τθν τιμι τθσ εςτιακισ απόςταςθσ που μζτρθςεσ. 

  



 

 

Συμπλιρωςε τον Πίνακα: 

φακόσ Καμπυλότθτα 
κατόπτρου (R) 

Εςτιακι απόςταςθ 
(f) 

Σχζςθ R-f 

R1    

R2    

Rx    

 

Μπορείσ να βρεισ τθν άγνωςτθ ακτίνα καμπυλότθτασ (Rx) του τρίτου κυρτοφ κατόπτρου, 

χρθςιμοποιϊντασ τθν αναλογία ακτίνασ καμπυλότθτασ – εςτιακισ απόςταςθσ, που βρικεσ με τα άλλα 

κυρτά κάτοπτρα γνωςτισ ακτίνασ καμπυλότθτασ;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ερμηνεία και ςυμπεράςματα 

 

Όςο μεγαλϊνει θ ακτίνα καμπυλότθτασ ενόσ κυρτοφ κατόπτρου, τόςο μεγαλϊνει και θ εςτιακι του 

απόςταςθ. Το ίδιο ιςχφει και για τα κοίλα κάτοπτρα. 

 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

 

Μποροφμε εφκολα, απλά με παρατιρθςθ, να ςυγκρίνουμε δυο κυρτά κάτοπτρα μεταξφ τουσ. 

Ο πιο ςφαιρικόσ (με μικρότερθ δθλαδι ακτίνα ςφαίρασ, ακτίνα καμπυλότθτασ) κάχει και τθν μικρότερθ 

εςτιακι απόςταςθ. 

 

 

 

 

 


