
 

 

Φφλλο Εργαςίασ 

Σφγκριςη εςτιακήσ απόςταςησ και μεγέθυνςησ ςυγκλινόντων φακϊν 

 

  Πρόβλεψη  

 

Δοκιμάηοντασ τθ μεγζκυνςθ που επιτυγχάνεται με ςυγκλίνοντα φακό, 

διαπιςτώνουμε ότι επικυμοφμε μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ. Αυτό μπορεί να 

επιτευχκεί με λεπτότερο ι παχφτερο ςτο κζντρο φακό;   

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Παρατήρηςη και πειραματική εξάςκηςη 

 

o 1η παρατήρηςη και μέτρηςη 

 

Τα όργανα και τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 3ο ςυρτάρι.  

Άνοιξε τον φωτιςμό τθσ αίκουςασ, ώςτε να υπάρχει επαρκισ διάχυτοσ φωτιςμόσ. 

Τοποκζτθςε, πάνω ςε ζνα ςτιριγμα, ζναν φακό, τον n1/f1. Διάλεξε και ζνα αντικείμενο και τοποκζτθςζ 

το πάνω ςε ζνα άλλο ςτιριγμα, δεξιά του φακοφ. 

Μετακίνθςε το πζταςμα μζχρι να ςχθματιςτεί πάνω του ευκρινζσ το είδωλο του αντικειμζνου. Για 

πιςτότερθ ευκρίνεια να παρατθρείσ το είδωλο ςτον χώρο του πετάςματοσ. Όταν θ ευκρίνειά του γίνει 

μεγαλφτερθ, ακινθτοποίθςε το πζταςμα. Ποφ βρίςκεται το πζταςμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το αντικείμενο (s). 

Μζτρθςε επίςθσ τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το είδωλο (πζταςμα)(s’). 

Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχώρο. 

Τζλοσ υπολόγιςε τθν μεγζκυνςθ που επιτυγχάνουμε με τον ςυγκεκριμζνο ςυγκεντρωτικό φακό. 

Μετζφερε τισ τιμζσ ςτον παρακάτω Πίνακα. 

 

φακόσ f1 κεωρθτικι απόςταςθ 
αντικειμζνου – 

φακοφ (s) 

απόςταςθ ειδώλου 
(πετάςματοσ) – φακοφ 

(s’) 

Μεγζκυνςθ  
(M = s’/s)  

n1/f1     

 



 

 

 

 

o 2η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Τοποκζτθςε τώρα, πάνω ςτο ςτιριγμα, άλλον φακό. Διάλεξε τον n1/f2. 

Μετακίνθςε το πζταςμα μζχρι να ςχθματιςτεί πάνω του ευκρινζσ το είδωλο του αντικειμζνου. Για 

πιςτότερθ ευκρίνεια να παρατθρείσ το είδωλο ςτον χώρο του πετάςματοσ. Όταν θ ευκρίνειά του γίνει 

μεγαλφτερθ, ακινθτοποίθςε το πζταςμα. Ποφ βρίςκεται το πζταςμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το αντικείμενο (s). 

Μζτρθςε επίςθσ τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το είδωλο (πζταςμα)(s’). 

Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχώρο. 

Τζλοσ υπολόγιςε τθν μεγζκυνςθ που επιτυγχάνουμε με τον ςυγκεκριμζνο ςυγκεντρωτικό φακό. 

Μετζφερε τισ τιμζσ ςτον παρακάτω Πίνακα. 

 

φακόσ f1 κεωρθτικι απόςταςθ 
αντικειμζνου – 

φακοφ (s) 

απόςταςθ ειδώλου 
(πετάςματοσ) – 

φακοφ (s’) 

Μεγζκυνςθ  
(M = s’/s)  

n1/f1     

n1/f2     

 

Σφγκρινε τθν νζα τιμι μεγζκυνςθσ που βρικεσ με τθν προθγοφμενθ. Πότε επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ 

μεγζκυνςθ; Όταν θ εςτιακι απόςταςθ είναι μικρότερθ ι όταν είναι μεγαλφτερθ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o 3η παρατήρηςη και μέτρηςη 

 

Τοποκζτθςε τώρα, πάνω ςτο ςτιριγμα, άλλον φακό. Διάλεξε τον n2/f1. 

Μετακίνθςε το πζταςμα μζχρι να ςχθματιςτεί πάνω του ευκρινζσ το είδωλο του αντικειμζνου. Για 

πιςτότερθ ευκρίνεια να παρατθρείσ το είδωλο ςτον χώρο του πετάςματοσ. Όταν θ ευκρίνειά του γίνει 

μεγαλφτερθ, ακινθτοποίθςε το πζταςμα. Ποφ βρίςκεται το πζταςμα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το αντικείμενο (s). 

Μζτρθςε επίςθσ τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το είδωλο (πζταςμα)(s’). 

Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχώρο. 

Τζλοσ υπολόγιςε τθν μεγζκυνςθ που επιτυγχάνουμε με τον ςυγκεκριμζνο ςυγκεντρωτικό φακό. 

Μετζφερε τισ τιμζσ ςτον παρακάτω Πίνακα. 

 

φακόσ f1 κεωρθτικι απόςταςθ 
αντικειμζνου – 

φακοφ (s) 

απόςταςθ ειδώλου 
(πετάςματοσ) – φακοφ 

(s’) 

Μεγζκυνςθ  
(M = s’/s)  

n1/f1     

n1/f2     

n2/f1     

 

Σφγκρινε τθν νζα τιμι μεγζκυνςθσ που βρικεσ με τθν του n1/f1 φακού.  

Πότε επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ; Όταν ο δείκτθσ διάκλαςθσ είναι μικρότεροσ ι όταν είναι 

μεγαλφτεροσ, για δεδομζνθ εςτιακι απόςταςθ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Ερμηνεία και ςυμπεράςματα 

 

Παρατιρθςεσ ότι όταν άλλαξεσ τθν εςτιακι απόςταςθ ςτο ςυγκλίνοντα φακό, το είδωλο ςχθματιηόταν 

πιο κοντά / μακριά από το αντικείμενο. 

Συμπζραςμα: όςο αυξάνεται θ εςτιακι απόςταςθ ενόσ φακοφ τόςο απομακρφνεται το είδωλο του 

αντικειμζνου. 

 

Παρατιρθςεσ επίςθσ ότι όταν άλλαξεσ τον δείκτθ διάκλαςθσ του φακοφ (το υλικό δθλ. από το οποίο 

ζνασ φακόσ είναι φτιαγμζνοσ) τότε οι ακτίνεσ ςυνζκλιναν πιο κοντά / πιο μακριά από τον φακό. 

Συμπζραςμα: όςο αυξάνεται ο δείκτθσ διάκλαςθσ ενόσ φακοφ τόςο πλθςιάηει / απομακρφνεται το 

ςθμείο τομισ των ακτίνων. 

 

  



 

 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

Μποροφμε εφκολα, απλά με παρατιρθςθ, να αποφαςίςουμε ποιοσ από δυο ςυγκλίνοντεσ φακοφσ 

μπορεί να δώςει μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ: αυτόσ με τθν μικρότερθ εςτιακι απόςταςθ άρα αυτόσ που 

είναι ο παχφτεροσ ςτο κζντρο. 

 

 

 Επεκτάςεισ  

 

 

Να βρεισ ςτο δίκτυο το δείκτθ διάκλαςθσ του ματιοφ (είναι ζνασ ενιαίοσ;) 

Γιατί όταν κζλεισ να διακρίνεισ ζνα αντικείμενο ςε μακρινι απόςταςθ ευκρινζςτερα, μιςοκλείνεισ τα 

μάτια ςου; Πότε ζχεισ ευκρινζςτερθ όραςθ: όταν είςαι δακρυςμζνοσ ι όχι;  

 

Μπορείσ τισ παραπάνω ερωτιςεισ να τισ ςυνδυάςεισ με τθν εςτιακι απόςταςθ του εκάςτοτε φακοφ; 

 

 

 

 


