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Kap 1. Geometrisk Optik
1. Strålegangen i stoffer
Den geometriske optik handler om lysstrålers refleksion og brydning (refraktion) ved overgang fra
et stof til et andet. Hele den geometriske optik er baseret på 3 lovmæssigheder.
1. I samme stof bevæger lyset sig langs rette linier.
2. Refleksionsloven: Ved refleksion fra en overflade er den indfaldene stråle, den reflekterede
stråle og indfaldsloddet i samme plan, og indfaldsvinklen er lig med refleksionsvinklen.
En normal til den reflekterende flade kaldes for indfaldsloddet. Vinklen mellem den indfaldene
stråle og indfaldsloddet kaldes indfaldsvinklen. Tilsvarende for refleksionsvinklen.
3. Brydningsloven: Ved brydning af en stråle ved overgang fra et stof til et andet er den
indfaldene, den brudte stråle og indfaldsloddet i samme plan, og sammenhængen mellem
indfaldsvinkel i, brydningsvinkel b er givet ved brydningsloven:
sin i
n
sin b

n kaldes for det relative brydningsforhold mellem de to stoffer. Alt dette er kendt fra bølgelæren.

1.1 Udledning af brydningsloven
Nedenfor er vist figurerne til udledningen af brydningslove, hentet fra ”Elementær Fysik 2” afsnittet
om bølger. Dog uden den ledsagende forklarende tekst.

Indfaldsvinklen i og brydningsvinklen er markeret på figuren. Ud fra trekanterne PQS og PQR
finder vi så:
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(1.1)

sin i 

v1t
| PQ |

og

sin b 

2

v2 t
| PQ |

Ved division af de to ligninger med hinanden:
sin i v1

( n12 )
(Brydningsloven)
sin b v2
Hvis brydningsforholdet er store end 1, vil der altid være en brudt stråle, idet ligningen:
sin i
sin i
 n  sin b 
, altid vil have en løsning for brydningsvinklen b. På den anden side
sin b
n
hvis n <1 , som det er tilfældet, hvis lys passerer fra glas til lufter betingelsen for en brudt stråle, at
sin i
 1  sin i  n . Hvis sin i > n, kan man ikke beregne nogen brydningsvinkel, og der vil ikke
n
være nogen brudt stråle. Til gengæld vil man iagttage et fænomen, som kaldes totalrefleksion:

(1.2)

Afhængig af glas sorten, er brydningsindekset for glas 1.3 – 1.6.
Vælger vi n = 1.5 er grænsevinklen for brydning givet ved: sin i  11.5  i  50.28 .
En indkommende stråle med indfaldsvinkel større end grænsevinklen bliver totalreflekteret.
Det skal dog bemærkes, at for indfaldent lys, vil der altid (også) være reflekteret lys.

2. refleksion i et plant spejl

På figurerne ovenfor ses, hvorledes punktet Q på en genstand y reflekteres af et spejl. Da øjet altid
vil opfatte en strålegang, som en ret linie, opfattes billedet som beliggende ved Q'. Q' befinder sig
der, hvor forlængelsen af de to stråler, der udgår fra Q mødes. Billedet er virtuelt (indbildt), forstået
på den måde, at der ikke findes noget billede af Q bag ved spejlet. Det følger trivielt af geometrien,
at billedet er lige så stort som genstanden.
På den anden figur, ser man at billedet er spejlvendt, idet en venstrehånd bliver afbildet i en
højrehånd. Læser man en tekst i et spejl (og det er ret svært), skal den læses fra højre mod venstre.
På figuren nedenfor er forsøgt vist den kendsgerning, at for at se en genstand i et spejl, skal spejlet
mindst have den halve størrelse af genstanden. Øje punktet er placeret i B, som flugter med spejlets
øverste kant. En stråle, som udgår fra A og ses i B, vil reflekteres fra et punkt på spejlet, som skærer
midtnormalen af AB. For at kunne se spejlbilledet af A fra B skal spejlet følgelig mindst have højden
½|AB|.
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På den anden figur danner de to spejle en vinkel u med hinanden. Spejlene kan dreje om linien ved
D. Den indkommende og den reflekterede stråle er forlænget, så de danner trekanten ABC. Den
vinkel som strålen bliver afbøjet betegnes v.
Vi anvender nu sætningen om, at supplementvinklen (1800 - vinklen) til en vinkel i en trekant er
summen af de to øvrige vinkler. Af trekanterne ABC og ADB ses derfor at
v = 180 - 2x + 180 - 2y = 360 - 2(x + y) og u = 90 - x + 90 - y = 180 - (x + y)
Heraf følger direkte at v = 2u. Ved refleksion mellem to spejle, bliver strålen drejet den dobbelte
vinkel mellem de to spejle. Dette anvendes f.eks. i en sekstant.
Hvis specielt spejlene er anbragt vinkelret på hinanden så u = 900, så er v = 1800.
Det betyder, at strålen bliver reflekteret i modsat retning af den indkommende stråle.

2.1 Det 3-retvinklede hjørne
Det samme princip anvendes, når man skal lave en reflektor (refleksbrik). En reflektor, skal kunne
ses uafhængig af den retning, som de indfaldene lysstråle har. Den skal reflektere lyset 1800
ligegyldigt, hvilken vinkel lyset rammer brikken. En reflektor udformes derfor som et tre retvinklet
hjørne af spejle.

Figuren ovenfor illustrerer refleksionsloven: Den indkommende og den reflekterede stråle ligger i
samme plan som indfaldsloddet n, således at indfaldsvinkel er lig med refleksionsvinkel.
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Hvis a1  (a x , a y ) er en vektor i den indkommende stråles retning, så ses af figuren (symmetrien), at
det der sker ved refleksionen er, at koordinaten i indfaldsloddets retning skifter fortegn, mens de
øvrige koordinater er uforandrede.
Dette er faktisk det eneste vi behøver at vide for at forstå, hvorfor en refleksbrik altid reflekterer i
den samme (modsatte) retning af den indkommende stråle.
Nedenfor er vist en figur, der illustrerer dette efterfulgt af en forklaring.

Repræsenteres den indkommende stråle med en vektor s = (s1, s2, s3), så vil strålen ved refleksion
med y - z planen vil x-koordinaten s1 skifte fortegn, så strålens retning nu er s = (-s1, s2, s3).
Noget helt tilsvarende gælder for refleksion med x - y planen og x - z planen. Den reflekterede
stråles retning vil herefter være givet ved sr = (-s1, -s2, -s3) = -s.

3. Refleksion i et konkavt hulspejl
For de hulspejle og linser, vi skal se på, gælder at overfladen altid er en del af en kugleflade, og at
radius i den tilsvarende kugle er meget større en diameteren i spejlet eller linsen. De vinkler vi
betragter er derfor små vinkler. Ved udledning af formlerne erstatter man derfor (næsten)
konsekvent sin v og tan v med v (vinklen målt i radian). For vinkler mindre en 100 er denne
approximation helt tilstrækkelig. Når man laver tegningerne er vinklerne imidlertid ikke små af
hensyn til forståelsen.
I Danmark har man haft en tradition for at betegne afstanden til genstand og billede med
bogstaverne a og b. I nyere international (amerikansk) litteratur, betegner man derimod alt hvad der
hører til billede med et mærke. For eksempel afstanden til genstand og billede med s og s'.
Jeg vil følge den internationale konvention i det følgende, selv om den både har fordele og ulemper.
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Ovenfor er vist et konkavt hulspejl. Dette betyder at spejlet er på indersiden af den kugleflade, som
spejlet er en del af. Centrum for kuglefladen med radius R er i C. Genstanden befinder sig i punktet
P. Afstanden til spejlets centrum er s.
En stråle udsendt fra P under vinklen α med spejlets symmetriakse, bliver reflekteret, så den
rammer aksen i P'. Afstanden fra P' til spejlets centrum er s'. Strålen reflekteres fra spejlet i B,
stykket h fra aksen. Indfaldsloddet i B går gennem centrum for kuglen. Betydningen af δ, θ, β og φ
fremgår af tegningen. Hvis vinklerne er små, er δ forsvindende i forhold til s og s'.
Af ΔPBC og ΔCBP' ses af sætningen om supplementvinklen til en vinkel i en trekant, at

     og         2  

(3.1)

Endvidere følger det af de retvinklede trekanter
tan  

h
s 

tan  

h
R 

tan  

h
s '

Hvis vinklerne er små, og δ er forsvindende i forhold til f, s og s', kan vi se bort fra δ, og samtidig
erstatte tangens til vinklerne med vinklerne målt i rent tal. Herved får man



h
h
h
  og   .
s
R
s'

Anvender man nu (3.1)   2        2 får man relationen
h h
h
1 1 2
 2   
s' s
R
s' s R

eller som den oftest skrives
(3.2)

1 1 1
 
hvor
s' s f

f 

R
kaldes for brændvidden
2

Ligningen (3.2) kaldes for afbildningsligningen. Det er en relation mellem afstand til genstand s,
afstand til billede s' og brændvidden f.
Det viser sig at denne ligning går igen i hele den geometriske optik. Man bemærker især følgende:
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Ligningen er uafhængig af α. Dette betyder at alle stråler, der udgår fra P (og som
reflekteres fra hulspejlet) mødes i billedpunktet P'. Dette er søgt illustreret på den anden af
figurerne ovenfor
R
Hvis s   vil s '  2  f . Et indkommende akseparallelt strålebundt, vil samles i et punkt F
i afstand f = ½R fra spejlet. F kaldes for brændpunktet, f kaldes som nævnt for brændvidden.
Billedet er ægte, når P er udenfor brændvidden. Det vil sige, at det kan opfanges på en
skærm eller en fotografisk plade.

Sammenhængen mellem størrelsen af billede og genstand fremgår af figuren nedenfor. Når man
skal bestemme billedet af et punkt af genstanden, skal man huske på, at ifølge ovenstående vil alle
stråler, der udgår fra et punkt efter refleksionen afbildes i det samme punkt. Det er derfor kun
nødvendigt at bestemmes skæringen mellem to af 4 mulige stråler.





En akseparallel stråle vil efter refleksionen gå gennem brændpunktet.
En stråle der går gennem brændpunktet, vil efter refleksionen være akseparallel.
En stråle, der går gennem centrum af kugleskallen, vil reflekteres gennem centrum.
En stråle, der rammer spejlet i dets centrum, reflekteres symmetrisk med hensyn til aksen.

På figuren ovenfor ses at ΔQVP ~ ΔQ'P'V' (trekanterne er ensvinklede), så der gælder om forholdet
mellem billede og genstand.
y' s'

y s
1 1 1
s'
f
 
følger: sf  s ' f  ss '  s ' ( s  f )  sf  
s' s f
s s f
Heraf fås et udtryk for forholdet mellem højden af billede og genstand (forstørrelsen)
Af afbildningsligningen

(3.3)

y'
f

y s f

Billedet er ægte, men omvendt, hvilket også fremgår af figuren, Dette afspejles matematisk ved, at ,
y' er negativ i forhold til y
Når y befinder sig uden for R = 2f, dvs. s > 2f, så er billedet mindre end genstanden.
Når f < s < 2f er det relativt nemt at vise, at der gælder det samme udtryk (3.3). Billedet bliver
større end genstanden. Anbringes genstanden tæt ved brændpunktet bliver billedet uendeligt stort.
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Dette er velkendt, hvis man f.eks. anvender et hulspejl til at studere uregelmæssigheder i ansigtet
eller hvis man besøger en spejlsal i et tivoli.
Når genstanden befinder sig indenfor brændvidden, gælder (3.4) stadig, men afbildningsligningen
ser lidt anderledes ud. Nedenfor er de to sidste situationer illustreret. I approximationen med små
vinkler, kan vi betragte spejlet som plant, så vi har også tegnet billede i figuren til venstre og
genstand i figuren til højre henne ved spejlet.

På tegningen til venstre følger af de ensvinklede trekanter: ΔQPF ~ ΔT'OF og ΔQ'P'F ~ ΔTOF
y ' s ' f

y
f

y'
f

y s f



f 2  ( s ' f )( s  f )

f 2  s ' s  s ' f  fs  f 2



s ' s  s ' f  fs





Ved division af den sidste ligning med ss' f , finder man igen afbildningsligningen
1 1 1
 
.
s' s f

(3.4)

y'
f

y s f

Forstørrelsen:

kan aflæses af den anden af de to første ligninger.
På tegningen til højre er genstanden anbragt inden for brændvidden. Af figuren fremgår, at billedet
vil befinde sig bag ved spejlet. Af de ensvinklede trekanter: ΔCQP ~ ΔCQ'P' og ΔFQP ~ ΔFTO
finder man:
y ' s '2 f
y'
f




y 2f s
y s f

f (2 f  s )  ( f  s )( s '2 f )



2 f  fs  fs '2 f  s ' s  2 fs 
s ' s  s ' f  fs
2

2

Geometrisk optik

8

Ved division af den sidste ligning med ss' f , finder man igen en variant af afbildningsligningen,
men hvor fortegnet for s' leddet er negativt. Dette betyder at billedet er virtuelt
1 1 1
 
s s' f

(3.5)

.

Forstørrelsen er imidlertid den samme som hidtil. Den ses af den anden af de to første ligninger.
Når genstanden er indenfor brændvidden, dannes der ikke et ægte billede, som er mindre end
genstanden, men et virtuelt billede, som er større end genstanden.

4. Refleksion i et konvekst hulspejl

Ovenfor er vist et hulspejl, hvor den spejlende flade er placeret på ydersiden. Også for et konvekst
hulspejl gælder en variant af afbildningsligningen. Ud fra figuren ses, at der med tilnærmelse for
små vinkler gælder.
h
h
h
  tan  
  tan  
  tan  
og      2    
s
s'
R
Af de to sidste ligninger følger:

    2
(4.1)

h h
h
 2

s' s
R
1 1 1
 

R
s' s
2


1 1 1
 
f s' s
f og s' har "samme fortegn", men modsat fortegn af s fordi de befinder sig på samme side af spejlet.
Når s og s' har modsat fortegn, er billedet virtuelt.
Af figuren til højre ses, at forstørrelsen er givet ved:
y' R  s' 2 f  s'


.
y Rs 2f s
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Isolerer man s' af afbildningsligningen finder man: s ' 

fs
. Ved indsættelse og reduktion får man
s f

da:
y'
f

y s f

(4.2)
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Det er det samme udtryk, som vi fandt for konkavspejlet, bortset fra fortegnet for f.
Ved afbildning i et konkav spejl, er billedet altid virtuelt og mindre en genstanden. Dette er
velkendt og vist nedenfor, ved spejling i en kugle.

5. Brydning i en kugleflade

På figuren er vist strålegangen for en stråle, der udgår fra P, brydes i en kugleflade og afbildes i P'.
s er som sædvanlig afstanden til P (genstanden) s = |OP| og s' afstanden til P' (billedet) s' = |OP'|.
C er centrum for kuglefladen med radius R. Brydningsindekset for brydningen fra luft til stof
betegnes n. Der gælder brydningsloven:
sin i
 n for små vinkler skrives denne i  n  b
sin b

Vi anvender igen sætningen om supplementvinklen (180 - vinklen) til en vinkel i en trekant er lig
med summen af de to andre vinkler. Med figurens betegnelser fremgår af geometrien:

Geometrisk optik

  b    i  



i    b   samt

i    b    i  nb

  tan  

(n  1)b    
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h
h
h
  tan  
  tan  
s
s'
R



(n  1)(   )     
(n  1)    n

Indsættes de tilnærmede udtryk for  ,  og  ovenfor finder man:
(5.1)

n 1 1 n
 
R
s s'

eller som relationen normalt skrives:
n 1 n 1
 
R
s' s

Bemærk, at ligningen er uafhængig af α og de øvrige vinkler. Dette indebærer at alle stråler, der
udsendes fra P afbildes i P'. For et akseparallelt strålebundt, som svarer til at man lader man s  
1
1
n1
nR
finder man afstanden til billedpunktet n1  n . Heraf får man brændvidden f  s '  nR  f  n1
R

s'

Denne formel anvendes dog stort set aldrig (af indlysende grunde).
En linse består i almindelighed af to kugleflader en konveks og en konkav og, men det kan også
være to konvekse eller to konkave. Vi vil derfor også se på strålegangen den modsatte vej.

Med figurens betegnelser, finder man helt på samme måde som før, bortset fra at
1
brydningsforholdet nu er 1/n. Brydningsloven bliver herefter i  n b  b  n  i
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b  i  

samt

  tan  

h
h
,   tan  
s
s'

b      b  ni  i   

  tan  



h
R

(n  1)  n  

Indsættes de tilnærmede udtryk for  ,  og  ovenfor finder man:
(5.2)

n 1 n 1
 
R
s s'

6. Samlelinsen. Linsemagerens formel
På figuren er vist en samlelinse, hvor genstanden y afbildes i genstanden y'. For en samlelinse, har
vi åbenbart at gøre med en kombination af de to ovenstående tilfælde (konveks og konkav
kugleflade). Hvis vi betegner den indgående stråle med indeks (1) og den udgående med indeks (2),
opskriver vi igen ligningerne for de to strålegange:

n 1 n 1
 
og
R1
s1 ' s1
n 1 1 n
 
og
R1
s1 s1 '

n 1 n 1
 

R2
s2 s2 '
n 1 1
n


R2
s2 ' s2

Da det er den samme stråle, vil der imidlertid gælde s2 = -s1'. Minustegnet, fordi s2 og s1' ligger på
modsatte sider af linsen. Ved addition af de to sidste ligninger ovenfor finder man derfor:
n 1 1 n 1 1
 

0 
R1
s1
R2
s2 '
n 1 n 1 1 1

 

R1
R2
s1 s2 '
1
1
1 1
(n  1)(  )  
R1 R2
s1 s 2 '
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Hvis vi dropper indeks (1) og (2) på s'erne, (da det jo er den samme stråle), finder man formlen:
(6.1)

(n  1)(

1
1
1 1
 ) 
R1 R2
s s'

For et akseparallelt strålebundt, som svarer til at man lader man s   finder man afstanden til
billedpunktet s', som er lig med linsens brændvidde f:
(6.2)

1
1
1
 (n  1)(  )
f
R1 R2

Ligningen (6.2) kaldes ofte for linsemagerens formel, fordi man ud fra radius i kuglerne og
brydningsforholdet n, kan beregne brændvidden f for linsen. Af (6.1) og (6.2) følger umiddelbart
afbildningsligningen for linser. s er afstanden til genstanden, s' er afstanden til billedet og f er
brændvidden. Billedet er ægte og omvendt. Anvender man (6.2) i (6.1) finder man igen
afbildningsligningen.
(6.3)

1 1 1
 
s s' f

Af figuren med samlelinsen ovenfor, fremgår det umiddelbart at forstørrelsen, altså forholdet
y' s'
1 1 1
mellem billede og genstand er
 . Af afbildningsligningen  
følger:
y s
s' s f
sf  s ' f  ss '  s ' ( s  f )  sf 

s'
f

s s f

Så forstørrelsen er
(6.4)

y'
f

y s f

Af (6.4) ses at, hvis genstanden er længere væk end to brændvidder, s > 2f, er billedet mindre end
genstanden. Hvis f < s < 2f er billedet større end genstanden.
Hvis genstanden er indenfor brændvidden, altså 0 < s < f , bliver brøken negativ.
Dette betyder, at billedet er virtuelt og større end genstanden. Anvendt på denne måde er
samlelinsen en lup.
Foruden luppen, kaldes en samlelinse for et brændeglas. Retter man nemlig glasset mod solen og
anbringer noget i brændpunktet, vil alt sollyset, der passerer glasset samles i brændpunktet og
hurtigt antænde et brændbart materiale.
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7. Spredelinser

På figuren ovenfor er vist eksempler på strålegangen i en samlelinse (konvekslinse) og en
spredelinse (konkavlinse).
Man kan udlede linsemagerens formel for en spredelinse på samme måde som for en samlelinse,
men det er lettere, blot at konstatere, at brydningsforholdet nluft, glas = 1/ n glas, luft, så ved at vende
strålegangen i de to kugleflader i en samlelinse og erstatte n med 1/n, får man linsemagerens formel
for spredelinser. Det bliver - ikke overraskende - den samme formel, (hvis man ser bort fra fortegnet
for brændvidden), hvor n blot er erstattet med 1/n.
(7.1)

1
1
1
 (n glas ,luft  1)(  )
f
R1 R2

Man kan let finde afbildningsformlen for spredelinser, ved at anvende de to ensvinklede trekanter
ΔQPF1 and ΔQ’P’F2 på figuren. Sætter vi som sædvanlig y = |QP| og y' = |Q'P'| .Hvis s betegner
afstanden til genstanden, s' afstanden til billede, og f er brændvidden, finder man:

(7.2)

y' s'


y s
s' f  s'

s
f

y' f  s'

y
f




s ' f  sf  ss '

Ved division med ss'f finder man afbildningsligningen
(7.3)

1 1
1
 
s s'
f

Minustegnet på brændvidden, skyldes, at brændpunktet, ligger på samme side som genstanden. Det
gør billedet også, så det er et virtuelt billede.
Forstørrelsen, kan findes ved at løse den sidste af ligningerne (7.2) med hensyn til s' og indsætte i
den første af ligningerne.
s' 

sf
y ' s'
y'
f




f s
y s
y f s

For en spredelinse er billedet altid mindre end genstanden.
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3. Anvendelsen af briller
Er man langsynet, er ens briller samlelinser, mens nærsynede går med spredelinser. På figurerne
nedenfor, kan man se et normalt øje, hvor afstanden fra nethinden (retina) til linsen er lig med
brændvidden. Et langsynet øje, hvor afstanden fra nethinden til linsen er (lidt) større end
brændvidden, og et nærsynet øje, hvor afstanden fra nethinden til linsen er (lidt) mindre end
brændvidden. I begge tilfælde, vil genstanden ikke afbildes skarpt på retina.
På figurerne nedenfor er så vist, hvorledes man kan afhjælpe problemet, ved at anbringe
henholdsvis en samlelinse og en spredelinse (briller) foran øjet.
Ved 40-50 års alderen, skal stort set alle mennesker med normalt syn have læsebriller (samlelinser).
Det er ikke fordi man bliver langsynet med årene. (Snæversynethed er noget helt andet, der ind
imellem også dukker op i den alder).
Årsagen er at linsen ikke er lavet af fast stof, men er væskefyldt. Øjet har en evne til at
akkommodere, dvs. automatisk forøge eller formindske brændvidden ved at trykke linsen sammen,
alt efter om genstanden er tæt på (mindre brændvidde) eller langt fra (større brændvidde). Det er
denne evne, der forringes med årene, så man ikke kan trykke linsen sammen for at fokusere.
Resultatet er, at man for eksempel ikke kan læse, hvad der er skrevet med små bogstaver. (Noget
som ofte anvendes med fordel af sælger i juridisk bindende kontrakter)
Nærsynede personer undgår kun delvis, at få "gammelsyn", fordi de to forskellige årsager ikke kan
kompensere for hinanden i alle tilfælde.
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Kap 2. Optiske instrumenter
1. Den astronomiske kikkert (Teleskopet)
Den astronomiske kikkert består af to samlelinser, der er anbragt, så afstanden er lig med summen
af deres brændvidder. Se figuren nedenfor.
Den linse, der vender mod objektet (genstanden) kaldes for objektivet og den linse nærmest øjet
kaldes for okularet (eng. eyepiece). Et fjernt objekt vil afbildes i objektivets brændplan, hvor det
betragtes i okularet. I almindelighed har objektivet en betydelig større brændvidde en okularet.
Billedet er omvendt, af hvilken grund den astronomiske kikkert ikke er velegnet som søkikkert,
jagt- eller militærkikkert.
Forstørrelsen defineres, som forholdet mellem de vinkler, hvorunder genstand og billede ses. Af
figuren ses imidlertid
(1.1)

tan    

y'
y'
og tan  '   ' 

f1
f2

 ' f1

 f2

Forstørrelsen er simpelthen forholdet mellem brændvidderne på objektivet og okularet.

2. Mikroskopet
Mikroskopet består ligesom teleskopet af to samlelinser, objektivet og okularet. Men deres roller er
byttet om, således at der er objektivet, der har den mindste brændvidde. De to linser er anbragt i en
afstand, som er større end summen af de to brændvidder f1 og f2. Se figuren nedenfor.
I mikroskopet anbringes genstanden tæt på men udenfor objektivets brændplan. Forstørrelsen fra
y' O
f
objektivet er ifølge kap 1 (6.4) y  I  s 1f . Det omvendte billede afbildes indenfor, men tæt på
1

1

brændvidden af okularet. Billedet iagttages gennem okularet, der her fungerer som en lup.
y'
I'
f
Formlen for forstørrelsen er den samme som før og man finder y  I  s 2f . Af de to forhold
2

finder man så:
(2.1)

2

I ' f 2 s1  f1

O f1 s 2  f 2

Brøken er negativ, fordi billedet er virtuelt. Ved at vælge f2 >> f1 og (eller) s2  f2 opnår man en
stor forstørrelse. Der er dog flere praktiske (tekniske) ting at tage hensyn til, når man konstruerer et
mikroskop.
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3. Linsefejl
At fremstille linser, har gennem 100 år været en avanceret og forfinet teknologi. Desværre er det
ikke tilstrækkeligt, blot at fremstille linserne geometrisk nøjagtigt. Dette skyldes et fænomen som
kaldes kromatisk aberration. Årsagen til aberrationen er, at brydningsindekset afhænger af
bølgelængden af lyset, så brændvidderne for rødt, gult og blåt lys vil være lidt forskellige. Det er
nemt at iagttage farveringe omkring billedet i billige kikkerter. En linse, hvor man (næsten) har
elimineret aberrationsfejlen kaldes for en akromat. (De er kostbare). Det viser sig nemlig, at
forskellige glassorter f.eks. kronglas og flint glas har forskellig afbøjning og forskellig dispersion
(farvespredning). En af måderne at fremstille en akromat på er, at fremstille samlelinsen af to linser,
en samlelinse med stor afbøjning, men lille dispersion, samt en spredelinse med lille afbøjning, men
stor dispersion.
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4. Kameraet
Uden at gå i detaljer er nedenfor vist, hvorledes et kamera fra 1970’erne principielt er indrettet.
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Kap 3. Forsøg i Geometrisk Optik
1. Strålegangen i en glasklods
Materiel: En rektangulær glasklods, et blødt underlag, papir og knappenåle.
Forsøgets formål er at illustrere strålegangen gennem en glasklods, og bestemme
brydningsforholdet luft/glas.

Forsøgsbeskrivelse: Glasklodsen anbringes på papiret på det bløde underlag, og klodsens placering
markeres med en blyant. To knappenåle placeres på den ene side, så deres sigtelinien danner en
vinkel på mindre end 600 med klodsens kant. Disse to nåle iagttages nu på den anden side af
klodsen, således, at man ser dem på en linie. På samme side placeres nu de to andre knappenåle, så
alle fire nåle ses på samme linie. Denne (brudte) linie er strålegangen gennem klodsen.
Strålegangen trækkes op med blyant.
d er bredden af klodsen. i er indfaldsvinklen, b er brydningsvinklen, og a er afstanden mellem de
parallelle stråler gennem klodsen.
sin i
For overgang fra stof (1) til stof (2) Der gælder brydningsloven:
 n12 , hvor n12 er
sin b
1
brydningsindekset. Der gælder n21 
så strålegangen gennem klodsen er symmetrisk.
n12
d
Af figuren ovenfor fremgår: a 
(cos (90  i  b)
cos b
Ved at forlænge strålegangen gennem klodsen aflæses indfaldsvinkel og brydningsvinkel på en
vinkelmåler og brydningsindeks beregnes ud fra brydningsloven.
Endvidere udmåles forskydningen a på en lineal, og overensstemmelsen med formlen ovenfor
efterprøves. Forsøget gentages mindst en gang.

2. Prisme i hovedstilling
Materiel: Et eller to glasprismer (kronglas/flintglas), et blødt underlag, papir og knappenåle.
Forsøgets formål er at illustrere strålegangen gennem et prisme, og bestemme brydningsforholdet
luft/glas.
Teori: På figuren er tegnet strålegangen i et prisme. Jeg har valgt, at betegne vinklerne med
indfaldsloddet uden for prismet med bogstavet i og vinklerne med indfaldsloddet inde i prismet med
bogstavet b, (selvom b2 er indfaldsvinkel ved overgangen glas/luft).  er prismets brydende vinkel.
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Vi betragter firkanten ABCD. Vi anvender at supplementvinklen (1800 – vinklen) til vinklen i en
trekant er lig med summen af de to andre vinkler i trekanten. Dette anvendt på trekant ABD og
da A=B=900 fremgår af figuren (og geometrien):

D  180   og 180  D  b1  b2    b1  b2
Afbøjningen  af strålen ses at være

  i1  b1  i2  b2  i1  i2  (b1  b2 )  i1  i2  
Man kan eksperimentelt påvise og teoretisk udlede (men det er ikke så let - se nedenfor) at
afbøjningen er mindst, når strålegangen er symmetrisk, altså når i1= i2= i og b1= b2= b. Dette

kaldes for prismets hovedstilling. I dette tilfælde er    min  2  i   , så i min  og b  2 .
2

Anvender man dette i brydningsloven finder man:

n

sin i

sin b

sin(

 min  
2

)



sin( )
2

Forsøgets udførelse: Prismets brydende vinkel bestemmes ved at måle højde og grundflade i et
tværsnit af prismet.
Prismet anbringes på et stykke papir på et blødt underlag. Der anbringes to knappenåle på den ene
side af prismet, så sigtelinien er nogenlunde den, som er vist på tegningen. Disse to knappenåle
iagttages nu fra den anden side af prismet, og prismet drejes forsigtigt, indtil man opnår den mindste
afbøjning af strålen. Prismets placering og strålegangen indtegnes med blyant på papiret. På papiret
forlænges strålerne og afbøjningen udmåles med vinkelmåler.
Ud fra måleresultaterne, beregnes brydningsforholdet ud fra formlen ovenfor. Forsøget gentages
eventuelt med det andet prisme, et prisme med væske eller samme prisme.
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2.1 Teoretisk argument for hovedstillingen.
Ifølge udledningen ovenfor gælder   i1  i2  (b1  b2 ) og   (b1  b2 ) , samt ifølge brydningsloven

sin i1
 n og
sin b1

sin i2
 n  sin i  n sin b og sin i  n sin b  n sin(  b )
1
1
2
2
1
sin b2

Ud fra den sidste ligning kan vi opfatte i2 som en funktion af b1 og ud fra den første ligning kan vi opfatte b1 som
funktion af i1. Dette skriver vi:
i2 = i2(b1) og b1 = b1(i1) =>

i2 = i2(b1(i1))

Den funktionelle afhængighed fremgår implicit ovenfor. Herefter kan vi implicit udtrykke φ som funktion af i1 og
differentiere den for et finde minimum.

  i  i  (b  b ) og   (b  b )    i  i    i  i (b (i ))  
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 1 1

Ved (implicit) differentiation af den sammensatte funktion med hensyn til i1 for at bestemme et eventuelt minimum,
finder man herefter:

di db
d
 1 2 1
di1
db1 di1
Ved implicit differentiation af ligningerne sin i  n sin b og sin i  n sin b  n sin(  b ) får man:
1
1
2
2
1

di2
  n cos(  b1 ) og
db1
udtrykket for φ, finder man
cos i2

n cos b1

di
db1
db1
 cos i1 Ved at løse disse ligninger for 2 og
og indsætte i
db1
di1
di1

di db1
cos i1 cos(   b1 )
cos i1 cos b 2
d
1 2
1
1
di1
db1 di1
cos i 2
cos b1
cos i 2 cos b1
d
 0 har løsningen i  i  b  b , idet begge de to brøker så bliver lig med 1. Dette er netop
1 2
1
2
di1
betingelsen for hovedstillingen, hvilket var det vi ville vise. At det er et minimum og ikke et maximum er indlysende af
fysiske grunde.
Det ses nu, at

3. Afbildning i samlelinser
Materiel: Samlelinser, optisk bænk med tilbehør, julelys, målestok.
Øvelsens formål er at efterprøve afbildningsligningen for samlelinser.

Øvelsens udførelse: man anbringer en samlelinse, et stearinlys og en skærm på ryttere. Lyset skal
anbringes uden for linsens brændvidde. Skærmen flyttes indtil billedet vises skarpt på skærmen.
Med en lineal måles afstand til billede og genstand. Linsens brændvidde aflæses på linsen.
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Eller males ved at sende et parallelt strålebundt gennem linsen og flytte skærmen indtil billedet
bliver mindst (brændpunktet) Afstanden til linsen er dermed lig med brændvidden.
Hvis f betegner brændvidden, s er afstanden til genstand og s' er afstanden til billedet gælder
afbildningsligningen:
1 1 1
 
f s s'
der udføres mindst 5 forsøg med forsøg med linser med forskellig brændvidde, og med varierende
afstand til genstanden. Vurder (større end/mindre end) for hvert forsøg forholdet mellem størrelsen
af billede og genstand. Sammenlign med relationen:
y' s'
f
 
,
y s s f
hvor y og y' betegner størrelsen af henholdsvis genstand og billede.

4. Astronomisk kikkert
Øvelsens formål er at konstruere en astronomisk kikkert.
Materiel: Samlelinser med forskellig brændvidde, optisk bænk.
Øvelsens udførelse: To samlelinser med forskellig (stor og lille) brændvidden anbringes på den
optiske bænk med en afstand, som er lig summen af deres brændvidder. Objektivet med den store
brændvidde længst væk fra øjepunktet og okularet nærmest øjepunktet. Se teorien på side 13.
Gennem okularet observeres en fjern genstand. Okularet forskydes indtil at genstanden ses skarpt.
Man vurderer forstørrelsen i kikkerten, og sammenligner med relationen mellem de vinkler
 ' og  som billede og genstand ses under:Ifølge teorien gælder:

 ' f1

.
 f2

5. Små forsøg med spejle, hulspejle og prismer
5.1 Totalrefleksion i prisme
Materiel: Prisme med brydningsvinkel på 900, Laser.
Sæt prismet op på den optiske bænk og send laserstrålen ind vinkelret på bundfladen. Observer, at
der er totalrefleksion på de brydende flader (Hvorfor?) og at strålen reflekteres 180 grader.
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5.2 Dobbeltrefleksion i to spejle
Materiel: Dobbeltspejl og laser.
Send lys fra en laser ind mod spejlene, vinkelret på de to spejles planer. konstater, at der gælder de
relationer, som er udledt på side 1. Især, hvis vinklen mellem spejlene er 900.

5.3 Forsøg med lup
Vælg en samlelinse med kendt brændvidde. Betragt en genstand på forskellige afstande fra
samlelinsen. Konstater, at observationerne er i overensstemmelse med formlerne på side 8-9.

5.4 Forsøg med hulspejle
Materiel: Hulspejl, evt. optisk bænk. julelys. Anbring en lyskilde lidt forskudt fra hulspejlets
symmetriakse, og undersøg om man kan opfange billedet af lyskilden på en skærm. Undersøg om
relationerne på side 3-4 er opfyldt.

5.5 Udmåling af radierne i kuglefladen på en linse
Med en mikrometerskrue, kan man med ret stor præcision udmåle radierne i de kugleflader, som en
linse er opbygget af. Benene på mikrometerskruen er placeret med 1200 adskillelse på en cirkel med
radius r. Denne radius er opgivet på mikrometerskruen. Skruen, der er anbragt med akse i centrum
af cirklen er forsynet med en cirkulær skala, der kan aflæses med 1/1000 mm nøjagtighed (1 m).

Skruen anbringes først på et absolut vandret underlag, hvor nulstillingen kontrolleres. Dernæst
skrues skruen op, hvorefter den anbringes på linsen, så spidsen af skruen er langs linsens akse.
Skruen drejes nu forsigtig ned indtil der er kontakt. Stykket skruen er løftet i forhold til benene på
mikrometerskruen betegnes h. Radius i linsekuglefladen betegnes R. Af figuren ovenfor ses at
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( R  h) 2  r 2  R 2  2 Rh  h 2  r 2 
R

h2  r 2
2h

Da h og r er kendte kan radius R bestemmes. Gøres dette for begge sider af linsen og finder man
radierne R1 og R2 , kan brændvidden bestemmes af linsemagerens formel, hvis brydningsforholdet n
for glasset, som linsen er fremstillet af er kendt
1
1
1
 (n  1)(  )
f
R1 R2

Brydningsforholdet for gult lys i kronglas er ca. 1,51 og for flintglas ca. 1,61

