
Labboration om konvexa och konkava speglar och linser.

Uppgiften är att ta reda på fokus dvs. brännpunkten för konvexa och konkava, speglar och 
linser. 

1. konvex lins: Konvex lins kan även kallas för samlingslins. Se till att du har parallella strålar 
från ljuskällan. Placera ljuskällan på ett A4 papper och placera en konvex lins i strålarnas väg 
för att identifiera vad som händer. Börja med att rita av linsen på pappret.
Identifiera brännpunkten (där alla strålar samlas) och märk ut den på pappret. Nu kan ni mäta 
hur stort avståndet är från brännpunkten till linsen. Detta kallas för fokalavstånd och är 
specifikt för varje lins. 
Gör om det som står ovan fast nu med en ny lins (ny storlek) och mät ut dess fokalavstånd. 
Vilka slutsatser kan ni dra av experimenten ni gjort. Fokallängd kopplat till tjocklek på 
linsen?
Prova och vänd på linsen så att den platta delen inte är vänd mot ljuskällan och identifiera 
fokallängden och jämför med resultaten ni fått ovan.
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2. Konkav lins: Gör precis på samma sätt som för konvex lins. När en konkav lins 
(spridningslins) används möts aldrig strålarna i en punkt ändå talas det om en brännpunkt.
Var finns denna brännpunkt? Märk ut den och mät ut fokallängden för den konkava linsen. 
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3. Konvex spegel: Gör igen på samma sätt som i uppgift ett. Identifiera fokalpunkten och mät 
ut avståndet till spegeln. 

4. konkav spegel: Gör igen på samma sätt som i uppgift ett. Identifiera fokalpunkten och mät 
ut avståndet till spegeln.

5. Om ni har tid över: Prova med de andra linserna som finns i lådan och mät ut dessa 
fokallängden. Prova gärna och sätt ut flera linser i rad för att se vad som händer. Försök 
även att dra en allmän slutsats, om fokallängden utifrån linsens eller spegelns form. 


