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Стаття присвячена проблемі побудови зображення в сферичних дзеркалах і 
виведенню формули дзеркал.

Тке агіісіе із сієуоієсі іо іке ргоЬІет о /  сігатп§ іке іта§е$ іп зркегісаі тіггогз апсі 
сіесіисіщ іке/огт иіа о /ік е  тіггогз.

А сопсауе тіггог, уои \\і 11 гесаіі, сигусз іп\\аг<± І Із зигґасе із изиаііу а рагї. ог зссііоп. оґ а 
зрЬсгс. Ап іта§іпагу Ііпе саііесі іЬс ргіпсіраї ахіз раззсз іЬгои§Ь іЬс сспігс оґ іЬс тіггог'з зигґасе. 
ТЬс зіисіспіз зіюиісі кпо\\ іЬа! аіі іпсісіспі гауз іЬа! аге рагаїїеі іо іЬс ргіпсіраї ахіз аге гсгїссіссі 
іЬгои§Ь іЬс зате роті. ТИ і з із саііесі іЬс ргіпсіраї ґосиз, ог Р. Сопзісіег гсґіссііоп ґгот а сопсауе 
зрЬсгісаІ тіггог, аз з1іо\уп іп Рі§иге 1. ТИ і з тіггог із а рогііоп оґ а зрЬсгс оґ гасііиз К тоїіозе сспісг 
із аі С. К із іЬс гасііиз оґ сигуаіигс апсі із іЬс сіізіапсс С ґгот іЬс тіггог.

Іп іЬіз сазе, іЬс 1і§Ііі гауз сопуег§е айег геЯесііп§ оґ іЬс тіггог іґ іЬс оЬ|ссІ із Гаг спои§Ь 
а\уау ґгот іЬс тіггог. ТИ і з сопуег§епсе ґогтз ап іта§е. ТЬс сіізіапсс іЬс оЬ| ссі із ґгот іЬс тіггог 
сі, апсі іЬс сіізіапсс оґ іЬс іта§е ґгот іЬс т ігго г / аге гсіаіссі іо іЬс ґосаі Р  1еп§і1і оґ іЬс тіггог Ьу

1 1 1
іЬс ґогтиіа — = ----1---- .

р  а  /
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Іп огйег іо іііизігаіе іЬе 
таіегіаі ехріаіпей аЬоVе, тое 
ргорозе іо таке зоте  
ехрегітепіз.

Рідиге 1. Ітаде ґогтаііоп ґгот а сигуегї 
гейесііпд зигґасе.

ЕхрегітеП  1. таісЬіпд ап ітаде оґ а сапйіе іп а сопVеx тіггог.
Е^шртепі: зрЬегісаі тіггогз, сапйіез, гиіег.
Кау йіадгатз ґог зрЬегісаі сопVеx тіггогз, аіопд тоііЬ соггезропйіпд рЬоіодгарЬз оґ іЬе 

ітадез оґ сапйіез, йдиге 2 [1].
тЬ еп  іЬе оЬ)есі із іосаіей зо іЬаі іЬе сепіег оґ сигуаіиге ііез Ьеітоееп іЬе оЬ)есі апй а сопсаVе

тіггог зигґасе, іЬе ітаде із геаі, ^ ег іей , апй гейисей іп зіге, йдиге 2. тЬ еп  іЬе оЬ)есі із іосаіей
ЬсІ\\ссп іЬе ґосиз апсі а сопсауе тіггог зигґасе, іЬе іта§е із 
поп-^егіей апй епіагдей, Vігіиа1, йдиге 3 апй 4 [1].

ЕхрегітеП  2. таісЬіпд іЬе ітаде оґ а гозе іп а сопсаVе 
тіггог [1].

Е^шртепі: сопсаVе тіггог, гозе, гиіег.
Ріасе а сопсаVе тіггог апй а гозе Vегііса11у оп іЬе іаЬіе, 

йдиге 5. СЬапде іЬе йізіапсе Ьеітоееп а Йотоег апй а тіггог. 
таісЬ  іЬе ітаде оґ а гозе іп а тіггог, таке сопсіизіопз.

А сопсаVе тіггог сап таке [1] ап оЬ)есі арреаг еііЬег 
зтаііег ог іагдег. ТЬе йгатоіпд зЬотоз Ьото іЬе гейесііоп оґ 
іідЬі гауз саизез а зтаііег ітаде іо Ье ґогтей.

ТЬе ітаде ґогтей Ьу іЬе сопсаVе тіггог із оп іЬе 
оррозііе зійе оґ іЬе ргіпсіраі ахіз ґгот іЬе оЬ)есіз. ТЬе 
йізіапсе Ьеітоееп іЬе ітаде апй іЬе ргіпсіраі ахіз із іезз іЬап 
іЬе йізіапсе Ьеітоееп іЬе оЬ)есі апй іЬе ргіпсіраі ахіз. ТЬе 
ітаде іЬиз арреагз ирзійе-йотоп, ог іпVегіей, апй, іп іЬіз сазе, 

із зтаііег іЬап іЬе оЬ)есі. ТЬе ітаде апй іЬе оЬ)есі аге оп іЬе зате зійе оґ іЬе тіггог'з зигґасе.
8исЬ ап ітаде із заій іо Ье «геаі». ^ідЬі асіиаііу раззез іЬгоидЬ а геаі ітаде апй іі сап Ье
р го) ссіссі опіо а 
зсгееп.

т  оґґег іо 
зо1Vе іЬе ргоЬіет: 
тоЬаі кіпй оґ ітаде  
йо уои зее тоЬеп 
уои до іо іЬе 
тоVІез?

СопсаVе 
геґіесіогз аге изей 
ґог тапу ригрозез 
гаіЬег іЬап ґог
тіггогз. Рог
ехатріе,

Рідиге 2. Кау йіадгат ґог 
зрЬегісаі тіггог
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йазЬІідЬіз апй аиіотоЬіІе ЬеайІідЬіз Ьауе сопсауе гейесіогз іп іЬет. ТЬе ЬиІЬз ґог іЬезе ІідЬіз аге 
іосаіей аі іЬе ргіпсіраі ґосиз. ТЬе гауз йіуегде, ог зргеай оиі, ґгот іЬеге іо іЬе тіггог. ТЬеу аге 
іЬеп гейесіей рагаїїеі іо іЬе ргіпсіраі ахіз. ТЬіз ргойисез а Ьеат оґ уегу сопсепігаіей ІідЬі гауз.

8Шйуіп§ оґ сопVеx тіггог.
А сопуех тіггог такез іЬіпдз Іоок зтаііег. Виі іі Ьаз а уегу Іагде агеа оґ гейесііоп. ТЬіз із 

теЬу зисЬ тіггогз аге изей аз оиізійе геаг уіете тіггогз оп аиіотоЬіІез. ТЬеу аге аізо изей іп зіогез 
зо іЬаі зесигііу реоріе сап зее еуегу рагі оґ іЬе зЬорріпд агеа. Нотееуег, сопуех тіггогз діуе а 
йізіогіей іпйісаііоп оґ йізіапсе. Іп зисЬ тіггогз, іЬіпдз арреаг іо Ье ґагіЬег атеау іЬап іЬеу асіиаііу 
аге. ^Ьеп іЬе оЬ)есі із Іосаіей Ьеітеееп іЬе ґосаі роіпі апй а сопсауе тіггог зигґасе, іЬе ітаде із 
уігіиаі, иргідЬі, апй епіагдей. ^Ьеп іЬе оЬ)есі із іп ґгопі оґ а сопуех тіггог, іЬе ітаде із уігіиаі, 
иргідЬі, апй гейисей іп зіге.

Кау йіадгатз ґог зрЬегісаІ тіггогз, аіопд теііЬ соггезропйіпд рЬоіодгарЬз оґ іЬе ітадез оґ 
сапйіез.

Ехрегітепі 7. ^аісЬіпд іЬе ітаде оґ а сапйіе апй йгатоіпд іЬе ітаде іп сопуех тіггог.
Е^иіртепі: сопуех тіггогз, сапйіе, гиіег.
Ріасе а сопуех тіггог апй а сапйіе уегіісаііу оп іЬе іаЬІе, ґідиге 6. СЬапде іЬе йізіапсе 

Ьеітеееп а сапйіе апй а тіггог. ^аісЬ  іЬе ітаде оґ а сапйіе апй йгате іЬе ітаде іп а тіггог,
йдиге 7.

Рогтаііоп оґ ап ітаде  
Ьу а зрЬегісаІ сопуех тіггог
[2].

ТЬе ітаде ґогтей Ьу іЬе 
геаі оЬ)есі із уігіиаі апй 
иргідЬі.

8Шйу ґогтаііоп оґ ап 
іта§е  Ьу а зрЬегісаІ сопуех 
тіггог.

Росаі ІепдіЬ із а
рагатеіег рагіісиїаг іо а 
діуеп тіггог апй іЬегеґоге 
сап Ье изей іо сотраге опе 

тіггог теііЬ апоіЬег. ТЬе тіггог е^иаііоп сап Ье ехргеззей іп іегтз оґ іЬе ґосаі ІепдіЬ, ґідиге 7:

1 1 1
— І------ = — . ТЬе ґосаі ІепдіЬ оґ а тіггог йерепйз опіу оп іЬе сигуаіиге оґ іЬе тіггог апй поі оп
а  /  Р

іЬе таіегіаі ґгот теЬісЬ іЬе тіггог із тайе. ТЬіз із Ьесаизе іЬе ґогтаііоп оґ іЬе ітаде гезиііз ґгот 
гауз гейесіей ґгот іЬе зигґасе оґ іЬе таіегіаі [2]. ^ е  зате іЬаі ґог ап оЬ)есі аі іпґіпііу, іЬе ітаде із
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А

іосаіей аі іЬе ґосаі роіпі оґ а сопсауе зрЬегісаі тіггог, тсЬеге р  = — . Виі тоЬеге йоез іЬе ітаде Ііе

ґог ап оЬ)есі поі аі іпґіпііу? Гігзі сопзійег іЬе о^есі зЬотоп аз ап аггото іп ґідиге 7, тсЬісЬ із ріасей 
Ьеітоееп р  апй С  аі роіпі О.

Ехатріе оґ іта§е  Гогтаіїоп Ьу а сопсаVе тіггог [1]. ^еі из йеіегтіпе тоЬеге іЬе ітаде тоііі 
Ье ґог а діуеп роіпі О' аі іЬе іор оґ іЬе о^есі.

a) Кау 1 доез оиі ґгот О ' рагаііеі іо іЬе ахіз апй гейесіз іЬгоидЬ р .
b) Кау 2 доез іЬгоидЬ р  апй іЬеп гейесіз Ьаск рагаііеі іо іЬе ахіз.
c) Кау 3 із сЬозеп регрепйісиіаг іо тіггог, апй зо тизі гейесі Ьаск оп іізеіґ апй до іЬгоидЬ С  

(сепіге оґ сигуаіиге).
То йо іЬіз тое сап йгато зеуегаі гауз апй таке зиге іЬезе гейесі ґгот іЬе тіггог зисЬ іЬаі іЬе 

апдіе оґ гейесііоп е^иа1з іЬе апдіе оґ іпсійепсе. Мапу гауз соиій Ье йгатоп іеауіпд апу роіпі оп ап 
о^есі, Ьиі йеіегтіпіпд іЬе ітаде розіііоп із зітрііґіей іґ тсе йеаі тоііЬ іЬгее рагіісиіагіу зітріе 
гауз. ТЬезе аге іЬе гауз іаЬеііей 1, 2, апй 3 іп ґідиге 8 апй тое йгато іЬет іеауіпд о^есі роіпі В' аз 
ґоііотоз:

Кау 1 із йга\\ п рагаііеі іо 
іЬе ахіз; іЬегеґоге айег 
гейесііоп іі тизі разз аіопд а 
ііпе іЬгоидЬ р  ґідиге 8. Кау 2 
іеауез В ' апй із тайе іо разз 
іЬгоидЬ р ; іЬегеґоге іі тизі 
гейесі зо іі із рагаііеі іо іЬе 
ахіз.

Кау 3 раззез іЬгоидЬ О  іЬе 
сепіге оґ сигуаіиге; іі із аіопд а 
гайіиз оґ іЬе зрЬегісаі зигґасе 
апй із регрепйісиіаг іо іЬе тіггог, зо іі із гейесіей Ьаск оп іізеіґ. Аіі іЬгее гауз іеауе а зіпдіе роіпі 
В ' оп іЬе о^есі. Айег гейесііоп ґгот а (зтаіі) тіггог, іЬе роіпі аі тсЬісЬ іЬезе гауз сгозз із іЬе 
ітаде роіпі С . Аіі оіЬег гауз ґгот іЬе зате о^есі роіпі тоііі аізо разз іЬгоидЬ іЬіз ітаде роіпі. То 
ґіпй іЬе ітаде роіпі ґог апу 
о^есі роіпі, опіу іЬезе 
іЬгее іурез оґ гауз пеей іо 
Ье йгатоп. Опіу ітсо оґ 
іЬезе гауз аге пеейей, Ьиі 
іЬе іЬігй зегуез аз а сЬеск.

т  Ьауе зЬотоп іЬе 
ітаде роіпі іп ґідиге 8 опіу 
ґог а зіпдіе роіпі оп іЬе 
о^есі. ОіЬег роіпіз оп іЬе 
о^есі аге ітадей пеагЬу, 
зо а сотріеіе ітаде оґ іЬе 
о^есі із ґогтей, аз зЬотоп
Ьу іЬе йазЬей аггото іп тг п тл- и а- * а/  „ , .. , Гідиге 9. ^ 1Vегдтд гау пеааіпд іо^ага еуеґідиге 9. Весаизе іЬе іідЬі
асіиаііу раззез іЬгоидЬ іЬе ітаде іізеіґ, іЬіз із а геаі ітаде іЬаі тоііі арреаг оп а ріесе оґ рарег ог
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ґ і їт  ріасей іЬеге. ТЬіз сап Ье сотрагей іо іЬе уігіиаі ітаде  ґогтей Ьу а ріапе тіггог (іЬе ІідЬі 
йоез поі асіиаііу разз іЬгоидЬ іЬаі ітаде. ТЬе ітаде  іп ґідиге 8 сап Ье зееп Ьу іЬе еуе теЬеп іЬе 
еуе із ріасей іо іЬе Іей оґ іЬе ітаде, зо іЬаі зо те  оґ іЬе гауз йіуегдіпд ґгот  еасЬ роіпі оп іЬе 
ітаде  (аз роіпі С') сап епіег іЬе еуе аз зЬотеп іп ґідиге 9. Ітаде роіпіз сап Ье йеіегтіпей, гоидЬІу,

Рідиге 11. Сопуех т іггог
Ьу йгатеіпд іЬе іЬгее гауз аз ^изі йезсгіЬей, Гідиге 8. Виі іі із йіґйсиїі іо йгате зта її апдіез ґог іЬе 
«рагахіаі» гауз аз тее аззитей. Рог тоге  ассигаіе гезиііз, тее поте йегіуе ап е^иаііоп іЬаі діуез іЬе 
ітаде  йізіапсе іґ іЬе оЬ)есі йізіапсе апй гайіиз оґ сигуаіиге оґ іЬе тіггог аге кпотеп. То йо іЬіз, тее 
геґег іо йдиге 10.

ТЬе оЬ)есі йізіапсе а  -  із іЬе йізіапсе оґ іЬе оЬ)есі (роіпі В ) ґгот  іЬе сепіге оґ іЬе тіггог. ТЬе 
ітаде  йізіапсе, 1  із іЬе йізіапсе оґ іЬе ітаде  (роіпі С) ґгот іЬе сепіге оґ іЬе тіггог. ТЬе ЬеідЬі оґ 
іЬе оЬ)есі ВВ' із саііей И апй іЬе ЬеідЬі оґ іЬе ітаде, С'С, із И .

Ттео гауз Іеауіпд В' аге зЬотеп: В 'А 'С 'апй В 'А С '. ТЬе гау ВРА  апй гау А Р В С  оЬеуз іЬе Іате оґ

и  а
гейесііоп, зо іЬе ітео гідЬі ігіапдіез В 'В А  апй С 'СА  аге зітіїаг. ТЬегеґоге, тее Ьауе ~ ^  = ~ ^ .

ТЬе ігіапдіез В 'А В  апй А С С ' аге аізо зітіїаг Ьесаизе іЬе апдіез аге е^иа1 апй тее изе іЬе 
арргохітаііоп В 'В  = И, (тіггог зта її сотрагей іо ііз гайіиз). РигіЬегтоге РА  = Р  іЬе ґосаі ІепдіЬ

^  • и с р  (а  -  р  )оґ іЬе тіггог, зо —  = -----= ---------- - .
И' Р А  Р

ТЬе Іей зійез оґ іЬе ітео ргесейіпд ехргеззіопз аге іЬе зате , зо тее сап е^иаіе іЬе гідЬі зійез:
а  ( а  -  Р )

1 = Р  ‘

1 1 1
^ е  поте йіуійе ЬоіЬ зійез апй геаггапде іо оЬіаіп — І-----= —  . ТЬіз із іЬе е^иаііоп тее тееге

а  1  р
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зеекіпд. Іі із саііей іЬе тіггог е^иаііоп апй геїаіез іЬе оЬ)есі апй ітаде  йізіапсез іо іЬе ґосаі

ІепдіЬ, теЬеге Р  = —).
2

ТЬе Іаіегаї тадпійсаііоп т  оґ а тіггог із йейпей аз іЬе ЬеідЬі оґ іЬе ітаде  йіуійей Ьу іЬе 
ЬеідЬі оґ іЬе оЬ)есі. Ргот 
оиг йгзі зеі оґ зітіїаг 
ігіапдіез аЬоуе, ог іЬе 
йгзі е^иаііоп оп іЬіз 
раде, тее сап тегііе:

И' 1
т  = — = — .

И а
ТЬе тіпиз зідп іп
И' 1  • •т  = — = — із іпзегіей аз
И а

а сопуепііоп. Іпйеей, тее 
т и з і  Ье сагеґиі аЬоиі іЬе 
зідпз оґ аіі ^иапііііез іп 

1 1 1
— І---- = —  апй
а  1  р

а  ( а  -  р  )

1 = р
. §ідп сопуепііопз аге сЬозеп зо аз іо діуе іЬе соггесі Іосаііопз апй огіепіаііопз оґ

ітадез, аз ргейісіей Ьу гау йіадгатз.
8Шйу гау йіа§гат зЬо- т пд іта§е  ґогтей Ьу а сопVеx тіггог. ТЬе іЬгее оиідоіпд гауз (Р, 

Р, апй С) ехіепй Ьаск іо а зіпдіе роіпі аі іЬе іор оґ іЬе ітаде, йдиге 12, [2].
^ Ь е п  ап оЬ)есі із сіозе іо а сопуех тіггог іЬе ітаде  із ргасіісаііу іЬе за те  зіге апй йізіапсе 

ґгот іЬе тіггог, ґідиге 11.

8Шйу гау йіа§гат зЬо-тпд іта § е  ґогтей Ьу а сопсаVе тіггог
Іп іЬе Ііт іі іЬаі іЬе оЬ)есі із уегу ґаг ґгот  іЬе сопсауе тіггог іЬе ітаде  із зта її апй сіозе іо 

іЬе ґосаі роіпі.
ОЬ)есі Іосаіей оиізійе С: Ітаде  із: іпуегіей геаі гейисей ( |т | < 1).
Кеуегзе гауз: ОЬ)есі Іосаіей Ьеітеееп С  апй Р: Ітад е  із: іпуегіей геаі тадпійей ( |т | > 1). 
ОЬ)есі Іосаіей іпзійе Р: Ітад е  із: ^ г ід Ь і  (М із розіііуе) уігіиаі тадпійей ( |т | > 1).
^ о  ргасіісаі іазкз: йейисе а ґогтиіа оґ а тіггог. № е йдиге 15.
а) ТЬе ітео зітіїаг ігіапдіез іп іЬіз сазе аге изей іо оЬіаіп Е^иаііоп.
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Ь) ТЬезе зітііаг ігіапдіез уіеій Е^иаііоп.
§ и тт а гу  оґ зідп сопуепііопз:
О ^есі йізіапсе й, із + іґ іЬе о^есі із іп ґгопі оґ іЬе тіггог.
О ^есі йізіапсе й, із - іґ іЬе о^есі із ЬеЬіпй іЬе тіггог.
Ітаде  йізіапсе/  із + іґ іЬе ітаде  із іп ґгопі оґ іЬе тіггог (геаі ітаде).
Ітаде  йізіапсе/  із - іґ іЬе ітаде  із ЬеЬіпй іЬе тіггог (уігіиаі ітаде).
Рог а сопсауе тіггог, ґосаі ІепдіЬ р , із +.
Рог а сопуех тіггог, ґосаі ІепдіЬ р , із - .

1 1 1 1 Л 1 1А ґіаі тіггог із а сигуей тіггог тсііЬ Л=іпґіпііу — = ---- 1---- = — = 0 , — = ------ , а  = -  і ,
р  а  /  »  а  /

і
т  = ----- = + 1 .

а

Е х р ег ітеП  РгоЬІет: Ап о^есі 3 с т  іаіі із ріасей 20 с т  ґгот іЬе ґгопі оґ а сопсауе тіггог 
тоііЬ гайіиз оґ сигуаіиге оґ 30 с т . ^Ь еге  із іЬе ітаде  ґогтей апй Ьото іаіі із іі?

§оіиііоп: Аітоауз йгато а гау йіадгат (поі іо зсаіе) іо деі ап оуегаіі рісіиге [2].
Р гот гау йіадгат, Ітаде  із геаі, іпуегіей апй тадпіґіей /  із розіііуе, т  із педаііуе, апй |т | > 1 
Апу саісиіаііопз Ьауе іо адгее тоііЬ іЬезе оЬзегуаііопз.

р а  _ ( + 15)(+ 20)
/  =

(а  -  р ) ( 2 0  - 1 5 )
= +60 с т .

ТЬіз саісиіаііоп аізо адгеез тоііЬ іЬе гау йіадгат. т  = -  / _  (+ 60) = -3  .
а  (+ 2 0 )

ТЬіз саісиіаііоп аізо адгеез тоііЬ іЬе гау йіадгат.
РгоЬІет: ^ Ь а і  ш іі іЬе сЬагасіегізіісз оґ іЬе ітаде  Ье іґ іЬе о^есі із тоуей  іо 10 с т  ґгот 

іЬе тіггог.
§оіиііоп: Аітоауз йгато а гау йіадгат іо деі ап оуегаіі рісіиге (по іо зсаіе).
Ітаде  із Уігіиаі, ^ г ід Ь і  апй тадпіґіей ґ  із педаііуе, т  із розіііуе, апй |т | > 1 
Апу саісиіаііопз Ьауе іо адгее \уііЬ 

іЬезе оЬзегуаііопз.

/  = р а
( + 10)(+ 20) 

(а  -  р  ) =  ( 1 0 - 1 5 )
= -4 0  с т

ТЬіз саісиіаііоп адгеез тоііЬ іЬе гау

йіадгат. т  =
= _ /  ( -  40)

= +4 .
а  ( + 1 0 )

ТЬіз саісиіаііоп аізо адгеез тоііЬ іЬе 
гау йіадгат.

РгоЬіет: Ап о ^ес і 2 с т  іаіі із 
ріасей 24 с т  іп ґгопі оґ а сопуех тіггог
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тоїіозе ґосаі 1сп§іЬ із ЗО с т .
1. \¥Ьсгс із ІІіс іт а § е  ґогтесі?
2. Но\у Іаіі із ії?

Іт а § е  із уігїиаі. иргі§Ьі: гесіисесі ґ  із пс§аіі\с. т  із розіїі\ с \ т \  <  1 Апу саісиїаііопз Ьаус Іо 
а§гее \\ііЬ іЬсзс оЬзспаІіопз.

Сопсіизіоп. Ойегесі тсіЬосІз оґ зріїсгісаі тіггогз ІсасЬіп§ §іуе еїїесііуе гсзиііз. ТЬс зіисіспіз 
§еі кпо\\1сс1§с іпсііуісіиаііу, с1га\\ ІІіс гауз іп ІІіс тіггогз апсі сЬсск §оі ґогтиіаз ргасіісаііу.

в т и о с к А Р Н У
1.1ійр://\¥\¥\¥.р1іу-а8Іг.§8и.ес1и1і8иЬС1і36.рс1ґСНАРТЕК 36 Оеотеїгіс Оріісз 
2. Ьйр://\у\у\у.рЬу-а8{г.£8и.еііиЬ8иЬС1і26.рііГСНАРТЕК26 Оеотеїгіс Оріісз.
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