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Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym
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f - ogniskowa

x - odległość przedmiotu 

od zwierciadła

y - odległość obrazu

od zwierciadła



RÓWNANIE ZWIERCIADŁA PŁASKIEGO
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KONWENCJA ZNAKÓW

 Ogniskowa f jest dodatnia dla zwierciadeł
wklęsłych, ujemna dla wypukłych

 Wszystkie odległości mierzone po stronie
przedmiotu są dodatnie, 

 Wszystkie odległości po stronie obrazu są
ujemne (a więc odległości od zwierciadła
dla obrazów pozornych są ujemne)



Zwierciadła płaskie wytwarzają obrazy pozorne, proste, o tej
samej wielkości.

Zwierciadła wklęsłe wytwarzają obrazy pozorne
(powiększone, proste) lub rzeczywiste (pomniejszone lub
powiększone, odwrócone).

Ogniskowa jest dodatnia dla zwierciadeł wklęsłych i ujemna
dla wypukłych.  Odległości y są dodatnie dla obrazów
rzeczywistych i ujemne dla pozornych.

Zwierciadła wypukłe wytwarzają tylko obrazy pozorne, 
zawsze pomniejszone, proste.



Zwierciadło wypukłe – konstrukcja obrazu



Zwierciadło wklęsłe – konstrukcja obrazu



Rozwiązując problemy związane ze zwierciadłami

postępujemy wg. następującego schematu:

a) korzystając z metody wytyczania promieni (promień 

główny, równoległy i ogniskowy) znajdujemy położenie

obrazu;

b) stosujemy równanie zwierciadła by znaleźć położenie

obrazu (lub przedmiotu, ogniskowej, albo promienia

krzywizny; zależnie od tego, co było dane, a czego

szukamy);

c) sprawdzamy, czy kroki a) i b) są ze sobą zgodne.



Układ dwóch 
zwierciadeł wklęsłych



Rys. – poprzedni slajd.

Układ dwóch sferycznych wklęsłych i zwróconych powierzchniami

odbijającymi do siebie zwierciadeł tworzy zabawkę zwaną czasami mirażem.

Oba zwierciadła mają taką samą ogniskową, a odległość między

zwierciadłami (wzdłuż osi optycznej układu) równa jest wielkości tej

ogniskowej (czyli połowie promienia krzywizny). W górnym zwierciadle jest

mały okrągły otwór co powoduje, że widoczny jest obraz przedmiotu

umieszczonego na dnie dolnego zwierciadła. Obraz jest rzeczywisty.



W przypadku wypukłych zwierciadeł, których powierzchnie się różnią od sfery np. dla

powierzchni cylindrycznych, stożkowych obraz jest zniekształcony. Jeśli dla takich

odbijających powierzchni chcielibyśmy otrzymać obraz „normalny” – niezdeformowany,

wówczas należy odpowiednio przygotować rysunek – ścisnąć lub rozciągnąć

w odpowiednich kierunkach czyli poprzez zmianę jego proporcji. Rysunek taki zwany jest

obrazem anamorficznym tj. obraz powstały przez celowe zniekształcenie jego proporcji

w taki sposób, aby jego poprawny odczyt był możliwy przez popatrzenie na niego

z ustalonej perspektywy lub odbicie go w odpowiednim zwierciadle.

Dziedzina, która zajmuje się tworzeniem takich obrazów, nazywa się sztuką

anamorficzną. Współczesne anamorfozy są często atrakcjami turystycznymi, ale mają też

charakter ozdobny, a przede wszystkim praktyczny.

Do anamorfoz tzw. refleksyjnych (odbiciowych), zaliczamy obrazy, które wymagają

dodatkowo odbicia w odpowiedniej powierzchni lustrzanej, wśród nich możemy wyróżnić

między innymi anamorfozy walcowe i stożkowe. Takie specjalne lustro nazywane jest

anamorfoskopem i może nim być np. lustrzany cylinder, lustrzany stożek czy też zwyczajna

łyżka. Anamorfozy znajdują się w centrach nauki, też z dużych rozmiarów cylindrem

z powierzchnią lustrzaną na wystawie EUREKA w Szczecinie.

Anamorfoskop
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Zadania 

Dla układu jak na rys. – zwierciadło wklęsłe, punkt świecący i jego 

obraz rzeczywisty znaleźć konstrukcyjnie ognisko zwierciadła.
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Zadania 

• Wykonaj konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym, jeżeli 
spełniony jest warunek, że przedmiot znajduje się 
w odległości x < f. Podaj cechy obrazu.

• Przed zwierciadłem wklęsłym o promieniu krzywizny 
zwierciadła równym 1 m umieszczono w odległości 1 m 
przedmiot o wysokości 20 cm. Oblicz gdzie znajduje się obraz 
i jaką ma wysokość.



Zadania 

W zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 50 cm 
otrzymano obraz przedmiotu, który znajdował się w odległości 
80 cm od zwierciadła. 
Następnie przedmiot odsunięto od zwierciadła o 20 cm. Jaka 
będzie odległość między obrazami otrzymanymi w pierwszym 
i drugim przypadku?

Wypukłe lusterko do golenia ma promień krzywizny 35 cm.  
Jest ono tak ustawione, że obraz twarzy golącego się
mężczyzny jest 2,5-krotnie większy od samej twarzy.  Jak
daleko od twarzy znajduje się lusterko?



Zadania 
W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się 
przedmiot. Ogniskowa zwierciadła równa jest f.
Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?
W jakiej odległości od zwierciadła będzie obraz?
Jakie jest powiększenie obrazu?

Zwierciadło sferyczne wklęsłe.
Znana jest odległość x przedmiotu świecącego od 
zwierciadła sferycznego wklęsłego. Wiemy, że otrzymany 
obraz jest p razy większy od przedmiotu.
Nie wiemy czy obraz jest rzeczywisty, czy pozorny.
Obliczyć ogniskową zwierciadła.



1. Dlaczego Roemer do swoich obliczeń prędkości światła
z obserwacji zaćmień księżyca Jupitera Io potrzebował promień
orbity Ziemi, a nie Jupitera?

2. Udowodnij, wytyczając bieg promieni świetlnych, że źródło światła
o niewielkich rozmiarach daje cienie o ostrzejszych brzegach
(mniejsze obszary półcienia) niż źródło światła o większych
rozmiarach.

3. Czy można oszacować rozmiar kątowy Słońca obserwując cień
wybranego przedmiotu? Uzasadnij swoją odpowiedź. Spróbuj
wykonać eksperyment. (Nigdy nie próbuj obserwować Słońce
bezpośrednio; jest to bardzo niebezpieczne dla Twoich oczu).


