
Valo-oppi53.6.2.4.5.2 13. Linssin muodostama kuva

Työssä muodostetaan kuperalla linssillä kuva
kynttilän liekistä varjostimelle ja tutkitaan esineen
etäisyyden vaikutusta kuvan kokoon ja etäisyyteen.

Monissa optisissa laitteissa käytetään kuperaa linssiä. Kuperalla
linssillä on mahdollista muodostaa esineestä kuva varjostimelle.
Miten kuva saadaan näkyviin? Voiko kuvan kokoa muuttaa?
Kokeessa tutkitaan kuvan muodostumista varjostimelle kuperalla
linssillä.

Välineet 39080 valo-opin sarjasta:
Optinen penkki
Kupera linssi +100 mm
Varjostin

Lisäksi tarvitaan:
Kynttilä

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

Aseta kupera linssi noin 50 cm:n päähän kynttilästä ja siirrä
varjostinta, kunnes siihen muodostuu terävä kuva kynttilän liekistä.

Tutki samalla tavalla kuvan muodostumista, kun kynttilä on 30
cm:n, 25 cm:n, 20 cm:n 15 cm:n, 10 cm:n ja 5 cm:n etäisyyksillä
linssistä. Kokoa tulokset seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon.
Muodostuuko varjostimelle kuvaa kynttilän liekistä? Millainen kuva
muodostuu?

Tutki muodostuvan kuvan paikkaa kahdella valonsäteellä piirtämällä
mallin mukaisesti, kun kynttilän etäisyys linssistä on 20 cm.

Esine

Kuva

Kuvan muodostaminen piirtämällä
Nuoli kuvaa esinettä. Nuolen kärjestä lähtevä pääakselin suuntainen
valonsäde taittuu linssissä sen polttopisteen kautta ja toinen nuolen
kärjestä lähtevä valonsäde kulkee linssin keskipisteen kautta linssin
läpi. Kuva muodostuu linssin taakse linssin keskipisteen kautta
kulkeneen ja linssissä taittuneen säteen leikkauspisteeseen.

Tee lyhyt yhteenveto havainnoistasi käyttäen apuna myös seuraavia
lisäkysymyksiä:
Miten kuvan koko muuttuu, kun esinettä tuodaan lähemmäksi?
Muodostuuko kuvaa varjostimelle, kun esineen etäisyys linssistä
on 10 cm?
Muodostuuko kuvaa varjostimelle, kun esineen etäisyys linssistä
on 5 cm? Katso linssin läpi kynttilän liekkiä. Miltä se näyttää
todelliseen liekkiin verrattuna?
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Tehtäviä
1. Mitä tarkoittaa

a) todellinen kuva
b) valekuva?

2. Miten kuvan koko muuttuu, kun esineen etäisyys linssiin
pienenee 50 cm:stä 30 cm:iin?

3. Miksi kuvaa ei muodostu varjostimelle, kun esineen etäisyys
linssistä on 10 cm?

4. Miksi kuvaa ei muodostu varjostimelle, kun esineen etäisyys
linssistä on 5 cm?

5. Kun katsot edellisen tehtävän mukaisessa asetelmassa esinettä
linssin läpi, näet suurennetun kuvan esineestä. Millainen kuva
on kyseessä? Millainen on lähellä linssiä oleva esine linssin
läpi katsottuna?

6. Piirrä kuperan linssin muodostama kuva esineestä.
a)

b)

c)

Havainnot ja päätelmät

7. Piirrä koveran linssin muodostama kuva esineestä.
a)

b)

8. Miksi esineestä ei muodostu kuvaa, jos se on sijoitettu linssin
polttopisteeseen? Mihin esine tulee sijoittaa, jotta kuva olisi
mahdollisimman suuri?

9. Tehtäviä 6 ja 7 apuna käyttäen tee yhteenveto kuperan ja
koveran linssin muodostamista kuvista. Missä tapauksissa
saadaan todellinen, missä valekuva? Miten päin syntyvä kuva
on esineeseen verrattuna?

10. Linssiyhtälöstä  1  =  1  +  1  , jossa      on linssin polttoväli,

 on esineen etäisyys linssistä ja      muodostuneen kuvan
etäisyys linssistä, voidaan selvittää muodostuvan kuvan paikka

     . Vertaa edellisessä tehtävässä piirtämällä saamaasi etäisyyteen.
Mistä mahdollinen ero johtuu?

11. Diaprojektorin kupera linssi muodostaa kuvan kellon diakuvasta
seinälle. Piirrä muodostuva kuva.
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