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PRÀCTICA 3

DETERMINACIÓ DE LA DISTÀNCIA FOCAL

D'UN ESPILL CÒNCAU
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1. MATERIAL

Banc òptic, font d'il·luminació, objecte, pantalla i espill còncau.

2. OBJECTIU

Saber  diferenciar  els  espills  còncaus  dels  convexos,  determinar  el  radi  de 

curvatura i la distància focal imatge d'un espill còncau.

3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA

En Òptica  y Optometría  es  usual  l’utilització  de espills.  Per  eixample,  per  a 

il·luminar la retina i procedir al seu examen, s'utilitzen espills còncaus especials amb 

perforacions  en  la  seua part  central.  En quant  al  seu ús  com a elements  formadors 

d'imatges en trobem prou exemples a la vida quotidiana. Aíxí, els espills de trànsit i els 

espills  retrovisors  són  espills  convexos  mentre  que  els  espills  d'augment  o  de 

maquillatge són espills còncaus.

Per a determinar la distància focal de l'espill còncau, hem de recordar l'expressió 

que relaciona la distància de l'espill a l'objecte, s, la distància de l'espill a la imatge, s', i 

la focal f':

1 1 1
´ ´s s f

+ =

Com la distància  focal  i  el  radi  de curvatura de l'espill  estan relacionats  per 

l'expressió ´ 2
Rf = , l'equació anterior es pot escriure:

1 1 2
´s s R

+ =
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d'on es deduïx que si situem l'objecte a una distància de l'espill igual al radi de curvatura 

del mateix (s=R), la imatge es trobarà situada en el mateix lloc que l'objecte (s'=s=R), 

és a dir en el centre de curvatura de l'espill.

4. MÈTODE

En primer llos haurem de distingir quina part de l'espill és còncava i convexa a 

partir de la imatge produïda. Cal recordar ací que la imatge d'un espill esfèric convexe 

sempre produeix una imatge virtual, dreta i més menuda  En canvi, un espill còncau 

quant ens apropem a ell produeix una imatge virtual dreta y augmentada de l'objecte.

Situarem en el banc òptic, la font d'il·luminació, junt amb ella un objecte O i, a 

continuació, la part de l'espill còncau E mirant cap a l'objecte, tal com es mostra en les 

figures 1 i 2. 
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Desplaçarem l'espill  fins  que  la  imatge  es 

forme  de  la  mateixa  grandària  junt  amb  l'objecte 

(figura 3), determinant d'esta manera la distància D 

que correspon al radi de curvatura de l'espill canviat 

de signe.

 Per a obtindre la focal del mateix aplicarem 

l'expressió:

' 2
Rf =

Si  es  desitgen  comprovar  els  resultats,  pot 

utilitzar-se el full de càlcul Espill còncau.
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