
 

 

Φφλλο Εργαςίασ 

Σχέςη καμπυλότητασ και μεγέθυνςησ κοίλου κατόπτρου 

 

 Πρόβλεψη  

 

Μελετώντασ την ανάκλαςη που μασ δίνει κοίλο κάτοπτρο, διαπιςτώνουμε ότι επιθυμοφμε μεγαλφτερη 

μεγζθυνςη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ςφαιρικότερο ή επιπεδότερο κοίλο κάτοπτρο (δηλαδή με 

μικρότερη ή μεγαλφτερη ακτίνα καμπυλότητασ αντίςτοιχα);   

 

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

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

 

 

 Παρατήρηςη και πειραματική εξάςκηςη 

 

o 1η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Τα όργανα και τα αντικείμενα που θα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 2ο ςυρτάρι.  

Άνοιξε τον φωτιςμό τησ αίθουςασ, ώςτε να υπάρχει επαρκήσ διάχυτοσ φωτιςμόσ. 

Τοποθζτηςε, πάνω ςε ζνα ςτήριγμα, ζνα κοίλο κάτοπτρο, το R1. Διάλεξε και ζνα αντικείμενο και 

τοποθζτηςζ το πάνω ςε ζνα άλλο ςτήριγμα, αριςτερά του κατόπτρου. 

Τι παρατηρείσ ςτισ ακτίνεσ του φωτόσ, ςτον μοντελοχώρο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μετακίνηςε το πζταςμα μζχρι να ςχηματιςτεί πάνω του ευκρινζσ το είδωλο του αντικειμζνου. Για 

πιςτότερη ευκρίνεια να παρατηρείσ το είδωλο ςτον χώρο του πετάςματοσ. Όταν η ευκρίνειά του 

γίνει μεγαλφτερη, ακινητοποίηςε το πζταςμα. Ποφ βρίςκεται το πζταςμα; (Μπορείσ να δεισ την θζςη 

του ςτον οπτικό άξονα ςτον Πίνακα του εργαςτηρίου) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μζτρηςε με το χάρακα (Επιλογζσ – Όργανα μζτρηςησ – χάρακασ μοντελοχώρου) την απόςταςη από 

το κζντρο του κατόπτρου ζωσ το αντικείμενο (s). 

Μζτρηςε επίςησ την απόςταςη από το κζντρο του κατόπτρου ζωσ το είδωλο (πζταςμα)(s’). 

Για μεγαλφτερη ακρίβεια να κάνεισ τισ μετρήςεισ ςτο μοντελοχώρο. 

Τζλοσ υπολόγιςε την μεγζθυνςη που επιτυγχάνουμε με το ςυγκεκριμζνο κυρτό κάτοπτρο. 

  



 

 

Μετζφερε τισ τιμζσ ςτον παρακάτω Πίνακα. 

 

 

φακόσ Εςτιακή 
απόςταςη 

κοίλου 
κατόπτρου 

απόςταςη 
αντικειμζνου – 
κατόπτρου (s) 

απόςταςη ειδώλου 
(πετάςματοσ) – 
κατόπτρου (s’) 

Μεγζθυνςη  
(M = s’/s)  

R1     

 

 

o 2η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Τοποθζτηςε τώρα, πάνω ςτο ςτήριγμα, άλλο κοίλο κάτοπτρο. Διάλεξε το R2. 

Τι παρατηρείσ ςτισ ακτίνεσ του φωτόσ, ςτον μοντελοχώρο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μετακίνηςε το πζταςμα μζχρι να ςχηματιςτεί πάνω του ευκρινζσ το είδωλο του αντικειμζνου. Για 

πιςτότερη ευκρίνεια να παρατηρείσ το είδωλο ςτον χώρο του πετάςματοσ. Όταν η ευκρίνειά του 

γίνει μεγαλφτερη, ακινητοποίηςε το πζταςμα. Ποφ βρίςκεται το πζταςμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μζτρηςε με το χάρακα την απόςταςη από το κζντρο του κατόπτρου ζωσ το αντικείμενο (s). 

Μζτρηςε επίςησ την απόςταςη από το κζντρο του κατόπτρου ζωσ το είδωλο (πζταςμα)(s’). 

Για μεγαλφτερη ακρίβεια να κάνεισ τισ μετρήςεισ ςτο μοντελοχώρο. 

Τζλοσ υπολόγιςε την μεγζθυνςη που επιτυγχάνουμε με τον ςυγκεκριμζνο κυρτό κάτοπτρο. 

Μετζφερε τισ τιμζσ ςτον παρακάτω Πίνακα. 

φακόσ Εςτιακή 
απόςταςη 

κοίλου 
κατόπτρου 

απόςταςη 
αντικειμζνου – 
κατόπτρου (s) 

απόςταςη ειδώλου 
(πετάςματοσ) – 
κατόπτρου (s’) 

Μεγζθυνςη  
(M = s’/s)  

R1     

R2     

 

Σφγκρινε την νζα τιμή μεγζθυνςησ που βρήκεσ με την προηγοφμενη. Πότε επιτυγχάνεται μεγαλφτερη 

μεγζθυνςη; Όταν η εςτιακή απόςταςη είναι μικρότερη ή όταν είναι μεγαλφτερη;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Όταν η ακτίνα καμπυλότητασ είναι μικρότερη ή όταν είναι μεγαλφτερη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πότε επιτυγχάνεται μεγαλφτερη μεγζθυνςη ςε ζνα κοίλο κάτοπτρο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Ερμηνεία και ςυμπεράςματα 

 

 

Παρατήρηςεσ ότι όταν άλλαξεσ την ακτίνα καμπυλότητασ ςτο κοίλο κάτοπτρο, οι ακτίνεσ ςυνζκλιναν πιο 

κοντά / πιο μακριά από τον φακό. 

Συμπζραςμα: όςο αυξάνεται η ακτίνα καμπυλότητασ (άρα και η εςτιακή απόςταςη) ενόσ κοίλου 

κατόπτρου τόςο απομακρφνεται το ςημείο τομήσ των ακτίνων και τόςο μικραίνει η μεγζθυνςη. 

 

 

 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

Μποροφμε εφκολα, απλά με παρατήρηςη, να αποφαςίςουμε ποιο από δυο κοίλα κάτοπτρα μπορεί να 

δώςει μεγαλφτερη μεγζθυνςη: αυτό με την μικρότερη ακτίνα καμπυλότητασ (άρα και εςτιακή 

απόςταςη). 

 

 

 

 

 


