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Hej!

Vill tacka dig så mycket för din hjälp.

Detta är en experiment som vi har gjort men jag förstår mig inte alls på något av det här. 

Jag har en fråga kring linser. Det är en konvex lins alltså positiv lins. En lampa placeras på en optisk 
bänk, och en lins (+10) en bit bort på bänken. Uppställning justeras så att den ger ett parallellt ljus
efter linsen. En skärm placeras på bänken på ett sådant sätt att parallella strålar avtecknar sig 
ovanpå skärmen. Strålarna går ihop i en punkt där brännvidden är. Här ska man bestämma 
brännvidden och avståndet.

Sedan placeras en figur på bänken, en pil. Nu används två linser, en +10 och en +30. Bilden av pilen 
projiceras på väggen. Den ena linsen justeras så att pilen på väggen blir skarp. Frågan är vilka 
avstånd som nu råder? 

Sen flyttas ställningen så att bilden blir större. Den ena linsen justeras så att pilen på väggen blir 
skarp igen. Frågan är vilka avstånd som nu råder? 
 
Man ska rita ett diagram. Avsätt 1/b som funktion av 1/a. Avsätt alltså 1/a på den vågräta axeln och 
1/b på den lodräta axeln och sen ta ut en rät linje ur diagrammet och beskriv dess ekvation. Jämföra 
med y = kx + m där k = linjens lutning och m = linjens skärning med y-axeln. Bestäm alltså k och 
m för din linje och skriv ett uttryck som beskriver din linje.
 
Skriva om Gauss linsformel så att man får 1/b i vänster ledet (y). Jämför din ekvation med den 
omskrivna linsformeln. 
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Så som du beskriver uppgiften går det inte att ta fram något diagram mellan 1/b i förhållande till 
1/a. Man behöver konkreta mätningar. 

Okay. Nu har du skickat ett videoklipp där en lärare tar fram mätningar av a (avståndet mellan ett 
fysiskt föremål och en lins), b (avståndet mellan linsen och avbildningen av föremålet på en vägg). 
Efter att ha kollat klippet kunde man ta fram följande data, där f räknas ut ifrån Gauss lag: 

a [cm] 1/a [cm-1] b [cm] 1/b [cm-1] 1/f [cm-1] f [cm]
34,0 0,0294 175,5 0,0057 0,0351 28,5
35,5 0,0282 149,0 0,0067 0,0349 28,7
44,0 0,0227 80,0 0,0125 0,0352 28,4
45,0 0,0222 98,0 0,0102 0,0324 30,9

Man kan se att mätningarna är ganska grova. Det såg man i videoklippet förresten. Men vi kan ändå 



laborera med de värdena vi fick. Vi ska nu rita ett diagram av 1/b i funktion av 1/a. Vi ska se: 

Ganska fult diagram. Mätningar var för grova. 


