
Valo-oppi53.6.2.4.3.2 12. Kupera ja kovera linssi

Työssä tutkitaan valon kulkua kuperassa ja
koverassa linssissä sylinterilinssejä käyttäen.

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
Kokoa kuvan mukainen laitteisto. Pimennä luokka, jos mahdollista.

Aseta valonlähde siten, että linssin puoleinen pää on paperilla.
Muodosta rakohimmentimellä yhdensuuntaisia valonsäteitä.

Tutki, miten yhdensuuntaiset valonsäteet taittuvat kuperassa
sylinterilinssissä. Piirrä linssin kuva ja sen kautta kulkeneet
valonsäteet paperille. Kuinka kaukana linssistä valonsäteet
kohtasivat?
Mikä on linssin polttoväli?

Tutki vastaavalla tavalla, kuinka valonsäteet taittuvat koverassa
sylinterilinssissä.

Jatka taittuneita valonsäteitä piirtämällä. Piirrä säteiden jatkeet
linssin taakse eli sille puolelle, missä valolähde on. Mitä huomaat?
Mittaa linssin polttoväli.

Tutki kuperalla ja koveralla linssimallilla, missä kohdassa linssiä
valo taittuu.

Kokeile myös, miten kulkee linssin keskipisteen kautta kulkeva
valonsäde.

Tee lyhyt yhteenveto havainnoistasi käyttäen apuna seuraavia
lisäkysymyksiä:
Miksi kuperan linssin polttopiste ei ole täysin pistemäinen?
Mitä tarkoittaa koveran linssin valepolttopiste?
Kumpi linsseistä voi toimia polttolasina?

Aurinkoisella säällä voi esimerkiksi nuotion sytyttää polttolasilla.
Polttolasi kokoaa auringon säteet hyvin pienelle alueelle, jolloin
kohteen lämpötila kohoaa voimakkaasti ja herkästi syttyvä materiaali
leimahtaa palamaan. Polttolasissa on kupera linssi. Kuperan linssin
lisäksi on olemassa kovera linssi. Kokeessa tutkitaan valon kulkua
kuperassa ja koverassa linssissä.

Välineet 39080 valo-opin sarjasta:
Valonlähde
Rakohimmennin, jossa viisi rakoa
Kupera sylinterilinssi
Kovera sylinterlinssi
Kuperan linssin malli
Koveran linssin malli
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7. Miten pistemäisen valonlähteen valo voidaan muuttaa
yhdensuuntaiseksi?

8. Rastita taulukkoon oikea linssityyppi.

9. Mitä tarkoittaa valekuva?

10. Joskus silmä taittaa valoa liian voimakkaasti ja kuva muodos-
tuukin verkkokalvon eteen. Silmä on likinäköinen. Jos taas 
silmä ei taita valoa riittävästi, kuva muodostuu verkkokalvon 
taakse. Tällainen silmä on pitkänäköinen. Millaisilla linsseillä 
korjataan
a) likinäköisyys
b) pitkänäköisyys?

Tehtäviä
1. Täydennä kuvaan kirjaimin

a) pääakseli (A)
b) polttopiste (F)
c) pääakselin suuntainen valonsäde (C)
d) linssissä taittunut valonsäde (D).

2. Mitä tapahtuu yhdensuuntaisille valonsäteille
a) kuperassa linssissä
b) koverassa linssissä?

3. Kumpi linsseistä taittaa valoa voimakkaammin, +50 mm:n vai
+100 mm:n linssi?

4. Mikä linssityyppi on kyseessä? Mitä tarkoittavat kuvaan merkityt
kirjaimet  f  ja  F ?

5. Mittaa edellisen tehtävän kuvasta linssin polttoväli.

6. Nimeä kuvan linssi ja jatka linssiin tulevia valonsäteitä.
a)   b)

Havainnot ja päätelmät

F

f

Kupera linssi Kovera linssi

1. Hajottaa valon säteet.

2. Käytetään polttolasina.

3. Kokoava linssi.

4. Linssissä merkintä +100.

5. Valepolttopiste.

6. Silmissä oleva linssi.




