
Sammanfattning ljusets reflektion
Reflektions lagen! Reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln

Träffar ljuset en ojämn yta med så kommer strålarna att spridas i olika vinklar.



Konvexa speglar:

Konvexa speglar sprider ut det reflekterande ljuset till en större yta om ljuset 
kommer in som på bilden, på samma sätt centrerar den ljuset om man inverterar 
strålgången.

Konvexa speglar kan användas tex vid vägkorsningar där sikten är dålig

Konkava speglar kan tex används som paraboler då man kan ta emot en mängd 
signaler som man sedan kan rikta en punkt, detta fall i brännpunkten. 
Konkava speglar används också som rak och sminkspeglar eftersom de innanför 
brännpunkten förstorar bilden.

Konkav spegel

En konkav spegel ger en rättvänd 
förstorad bilds på nära håll. När vi 
passerar brännpunkten blir bilden 
uppochnervänd och förminskad

Konvex spegel

En konvex spegel ger en 
förminskad rättvänd bild.



Ljusets brytning i linser.

Konvex lins:

I en konvexlins bryts pararella ljusstrålar så, att de samlas i en punkt, 
brännpunkten. 

Varje lins har två brännpunter. En framför och en bakom, avståndet mellan linsens 
brännpunkt kallas brännvidd. 

En konvex lins, eller positiv lins, är en lins som är konvex, det vill säga att den är 
tjockare i mitten. Konvexa linser används ofta till att förstora bilder. En konvex lins 
samlar parallellt ljus, från ett objekt, och bryter det in i fokus. Ett sådant fokus kan 
vara gula fläcken i ögat, dit ljuset samlats av ögats lins. Beroende på avståndet till 
ett föremål kan ögats lins ändra form och på så sätt få ett annat fokus. Konvexa 
linser korrigerar översynthet.

Konkav lins

En konkav lins, även kallad negativ lins eller spridningslins, är en lin som är som 
tjockast på kanterna.

En Konkav lins, används bland annat för att förminska bilder och för att korrigera 
närsynthet.

En konkav lins, sprider ut det parallella ljuset från ett objekt, så att fokuset hamnar 
längre bak. Avståndet till fokuset beror på vilken styrka linsen har. Ju högre styrka, 
desto längre avstånd.

                                                   

Totalreflexion eller totalreflektion är ett fenomen, då ljusstrålar reflekteras i en 
gränsyta mellan två medier med olika optisk täthet. Om ljuset kommer från det 
optiskt tätare materialet, finns vid tillräckligt stor infallsvinkel inget utrymme för en 
bruten stråle i det optiskt tunnare mediet, och allt ljus reflekteras tillbaka in i det 
optiskt tätare mediet.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reflektion_(fysik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reflektion_(fysik)


Ljus som går från ett optiskt tunnare till ett optiskt tätare material ex luft till glas. 
kommer att brytas så att brytningsvinkeln blir mindre än infallsvinkeln. 

Ljus som går från ett optiskt tätare material ex glas till luft kommer att brytas så att 
brytningsvinkeln blir större än infallsvinkeln

Totalreflektion
Om man lyser med ljuskälla från ett tätare optiskt material till ett optiskt tunnare tex 
om man riktar en ljuskälla från botten upp mot vattenytan näe man dyker , så 
kommer inte allt ljus att passera ut i luften. Ljusstrålar som har en infallsvinkel på ca 
50 grader kommer att brytas så att den brutna strålen blir pararell med vattenytan. 
för större infallsvinklar kommer ljuset att reflekteras tillbaka. Detta kallas total 
reflektion


