
 

 
 

Φφλλο Εργαςίασ 

Σφγκριςη πάχουσ και εςτιακήσ απόςταςησ ςυγκλινόντων φακϊν 

 

 Πρόβλεψη  

 

Συγκρίνοντασ τισ εςτιακζσ αποςτάςεισ που αναγράφονται ςε ςυγκλίνοντεσ φακοφσ, μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε κάποια καταςκευαςτικι τάςθ; Ποια είναι αυτι; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Παρατήρηςη και πειραματική εξάςκηςη 

 

o 1η παρατήρηςη και μέτρηςη 

 

Τα όργανα και τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 1ο ςυρτάρι.  

Φόρτωςε ςτθν διάταξθ τισ πθγζσ laser. Τοποκζτθςε, πάνω ςε ζνα ςτιριγμα, ζναν φακό. Διάλεξε τον 

n1/f1. 

Τι παρατθρείσ ςτισ ακτίνεσ των laser, ςτον μοντελοχϊρο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μζτρθςε με το χάρακα το πάχοσ του φακοφ ςτο κζντρο του. Πόςο είναι; Γράψε τθν τιμι ςτθ 2θ ςτιλθ του 

Πίνακα. Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχϊρο. 

Ο φακόσ ορίηεται ωσ n1/f1. Μετζφερε τθν τιμι f1 ςτθν 3θ ςτιλθ του Πίνακα και τθν τιμι n1 ςτθν 5θ ςτιλθ 

του Πίνακα. Αυτζσ είναι οι τιμζσ του καταςκευαςτι του φακοφ. 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το ςθμείο τομισ των ακτίνων 

(εςτία). Πόςο είναι; Αυτι είναι θ μετριςιμθ τιμι τθσ εςτιακισ απόςταςθσ. Μετζφερζ τθν ςτθν 4θ ςτιλθ 

του Πίνακα. 

Συμπλιρωςε τον Πίνακα: 

φακόσ πάχοσ φακοφ f1 κεωρθτικι f1 μετριςιμθ δείκτθσ διάκλαςθσ 

n1/f1     

 

Ποφ νομίηεισ ότι οφείλεται θ διαφορά ςτισ δφο τιμζσ τθσ f1: κεωρθτικι και μετριςιμθ; 

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



 

 
 

 

o 2η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Στθ ςυνζχεια αντικατζςτθςε το φακό με τον n1/f2. Τι παρατθρείσ ςτισ ακτίνεσ των spot, ςτον 

μοντελοχϊρο;  

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

 

Μζτρθςε με το χάρακα το πάχοσ του φακοφ ςτο κζντρο του. Πόςο είναι; Γράψε τθν τιμι ςτθ 2θ ςτιλθ του 

Πίνακα. Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχϊρο. 

Ο φακόσ ορίηεται ωσ n1/f2. Μετζφερε τθν τιμι f2 ςτθν 3θ ςτιλθ του Πίνακα και τθν τιμι n1 ςτθν 5θ ςτιλθ 

του Πίνακα. Αυτζσ είναι οι τιμζσ του καταςκευαςτι του φακοφ. 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το ςθμείο τομισ των ακτίνων 

(εςτία). Πόςο είναι; Αυτι είναι θ μετριςιμθ τιμι τθσ εςτιακισ απόςταςθσ. Μετζφερζ τθν ςτθν 4θ ςτιλθ 

του Πίνακα. 

Συμπλιρωςε τον Πίνακα: 

φακόσ πάχοσ φακοφ f1 κεωρθτικι f1 μετριςιμθ δείκτθσ διάκλαςθσ 

n1/f1     

n1/f2     

 

 

o 3η παρατήρηςη και μέτρηςη 

Στθ ςυνζχεια αντικατζςτθςε το φακό με τον n1/fx. Τι παρατθρείσ ςτισ ακτίνεσ των spot, ςτον 

μοντελοχϊρο;  

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

Μζτρθςε με το χάρακα το πάχοσ του φακοφ ςτο κζντρο του. Πόςο είναι; Γράψε τθν τιμι ςτθ 2θ ςτιλθ του 

Πίνακα. Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχϊρο. 

Ο φακόσ ορίηεται ωσ n1/fx. Η εςτιακι απόςταςθ δθλαδι είναι άγνωςτθ και καλοφμαςτε να τθν 

υπολογίςουμε. Μετζφερε τθν τιμι n1 ςτθν 5θ ςτιλθ του Πίνακα. 

Μζτρθςε με το χάρακα τθν απόςταςθ από το κζντρο του φακοφ ζωσ το ςθμείο τομισ των ακτίνων 

(εςτία). Πόςο είναι; Αυτι είναι θ μετριςιμθ τιμι τθσ εςτιακισ απόςταςθσ. Μετζφερζ τθν ςτθν 4θ ςτιλθ 

του Πίνακα. 

  



 

 
 

Συμπλιρωςε τον Πίνακα: 

 

φακόσ πάχοσ φακοφ f1 κεωρθτικι f1 μετριςιμθ δείκτθσ διάκλαςθσ 

n1/f1     

n1/f2     

n1/fx     

 

Τι ςυμπζραςμα βγάηεισ; Πόςθ είναι θ εςτιακι απόςταςθ fx; 

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

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

 

 Ερμηνεία και ςυμπεράςματα 

 

Όςο μεγαλϊνει το πάχοσ ενόσ ςυγκλίνοντα φακοφ, ςτο κζντρο του, τόςο μικρότερθ είναι θ εςτιακι του 

απόςταςθ. 

 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

 

Μποροφμε εφκολα, απλά με παρατιρθςθ, να ςυγκρίνουμε δυο ςυγκλίνοντεσ φακοφσ μεταξφ τουσ. 

Ο παχφτεροσ κάχει και τθν μικρότερθ εςτιακι απόςταςθ, άρα κα δίνει και τθν μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ.  

 

 

 

 


