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Επισημάνσεις από τη θεωρία 

Όταν μια δέσμη φωτός περάσει μέσα από ένα φακό, λόγω του φαινομένου της διάθλασης κάμπτεται πολύ 

έντονα. Αν ο φακός είναι κυρτός ή συγκλίνων (όπως αυτός 

που θα χρησιμοποιήσετε στο πείραμά σας) τότε κάθε λεπτή 

φωτεινή δέσμη που έχει διεύθυνση παράλληλη με τον κύριο 

άξονα του φακού, αφού διαθλασθεί, διέρχεται από ένα 

συγκεκριμένο σημείο του κύριου άξονα που ονομάζεται 

κύρια εστία  του φακού (σχήμα 1). Ο φακός έχει δύο κύριες 

εστίες Ε1 και Ε2  που βρίσκονται σε συμμετρικές θέσεις ως 

προς το κέντρο Ο του φακού. Η απόσταση κάθε κύριας εστίας 

από το Ο ονομάζεται εστιακή απόσταση (f) του φακού και 

αποτελεί χαρακτηριστικό του γνώρισμα.   

 

Σχηματισμός ειδώλου, σχετική θέση αντικειμένου-ειδώλου. 

Η εικόνα ενός φωτεινού αντικειμένου που σχηματίζεται από ένα φακό ονομάζεται είδωλο. Αν είναι 

δυνατό να προβάλλουμε το είδωλο πάνω σε μια οθόνη, τότε το ονομάζουμε πραγματικό. Αντίθετα, αν 

είναι αδύνατη η προβολή του σε οθόνη, τότε λέγεται φανταστικό.  

Για να σχηματιστεί από το φακό μας πραγματικό είδωλο, πρέπει να τοποθετήσουμε το φωτεινό 

αντικείμενο σε σημείο του κύριου άξονα που απέχει από το κέντρο Ο του φακού απόσταση α μεγαλύτερη 

της εστιακής (α>f). Τότε μπορούμε να δούμε με ευκρίνεια το ανεστραμμένο είδωλο πάνω σε μία οθόνη 

που τοποθετούμε σε κατάλληλη θέση από την άλλη πλευρά του φακού (σχήμα 2). Με μια μετροταινία 

μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση β του ειδώλου από το κέντρο Ο του φακού. Αν το αντικείμενο 

βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το φακό (α→άπειρο), οι ακτίνες φτάνουν παράλληλες στον 

κύριο άξονα  και  τότε το είδωλο σχηματίζεται πάνω στην κύρια εστία του φακού ( σχήμα 1) 

Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι μεταξύ των α, β και f ισχύει η ακόλουθη σχέση (που ονομάζουμε τύπο των 

κατασκευαστών των φακών):                                   
1 1 1
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α β f

         (1) 
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Η σχέση αυτή μπορεί να ελεγχθεί πειραματικά: Αν θέσουμε 
1

x=
α

 και 
1

y=
β

, τότε από την (1) προκύπτει η 

εξίσωση:                                                                  
1

x+y=
f

      (2)  
          

        
 

Η εξίσωση (2) μας λέει ότι καθώς μεταβάλλουμε την απόσταση α του φωτεινού αντικειμένου από το φακό, 

μεταβάλλεται και η απόσταση του ειδώλου του β, έτσι ώστε το άθροισμα των μεταβλητών x και y να 

διατηρείται σταθερό και ίσο με το αντίστροφο της εστιακής απόστασης f του φακού. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι για x=0, το y0=1/f  και για y=0, το x0=1/f. Δηλαδή η ευθεία (2) τέμνει θεωρητικά τους 

άξονες Ox και Oy αντίστοιχα, στα σημεία x0=1/f  και y0=1/f.  

Ώστε αν για διαφορετικές τιμές της απόστασης α του κεριού από το φακό, μετρήσουμε τις αντίστοιχες 

αποστάσεις β, του ειδώλου της φλόγας και σχεδιάσουμε την ευθεία που διέρχεται από τα πειραματικά 

σημεία (x,y), όπου 
1

x=
α

 και 
1

y=
β

, μπορούμε να ελέγξουμε πειραματικά τη θεωρητική σχέση (2) και να 

υπολογίσουμε την εστιακή απόσταση f του φακού. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1       

Πειραματική διαδικασία: 

Σημείωση: Για να προλάβετε να ολοκληρώσετε την άσκηση στο διαθέσιμο χρόνο, πρέπει να γίνει 

καταμερισμός των εργασιών. 

 

Όργανα και υλικά: 
 

 

 

 

1. Λεπτός σφαιρικός συμμετρικός φακός 4. Χαρτονένια οθόνη 

2. Μετροταινία   6. Χάρακας 30cm  

3. Κεράκι σε αλουμινένιο δοχείο και βάση ύψους 1-2cm 8. Αριθμομηχανή 

β 

f f 

αντικείμενο 

εστιακή 

απόσταση 

εστιακή 

απόσταση 

είδωλο 

α 

Σχήμα 2 
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Πειραματικός έλεγχος της εξίσωσης (2). Υπολογισμός της εστιακής απόστασης του φακού. 

1. Τοποθετήστε το φωτεινό αντικείμενο – κεράκι στη θέση 0 της μετροταινίας. Τοποθετήστε 

το φακό στη θέση α=35,0 cm από το κεράκι, όπως δείχνει η εικόνα 1. Βρείτε τη θέση L της οθόνης 

(εικόνα 1), όπου το είδωλο της φλόγας σχηματίζεται με ευκρίνεια. Υπολογίστε την αντίστοιχη 

απόσταση β της οθόνης από το φακό και καταγράψτε τη στον πίνακα. Επαναλάβατε την ίδια 

διαδικασία για όλες τις τιμές του α που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πίνακα. (Οι 

μετρήσεις των αποστάσεων L να γίνουν σε cm με  προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου). 

2. Συμπληρώστε όλα τα κελιά του πίνακα. [Οι υπολογισμοί των x και y να γίνουν με 

προσέγγιση τριών δεκαδικών ψηφίων] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

 

 

α  

                cm 

L   

                 cm 

β 

                  cm 

x=1/α  

               cm
-1 

y=1/β   

                 cm
-1

 

x+y   

                 cm
-1

 

f 

             cm 

35,0 

40,0 

45,0 

70,0 

80,0 

90,0  

100,0  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΡΑΝΙΟΥ:………………. 
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3. Υπολογίστε την μέση τιμή των εστιακών αποστάσεων της τελευταίας στήλης του πίνακα 

fμέση=_______cm 

4.  Στο σύστημα αξόνων (Ο,x,y), τοποθετήστε τα σημεία (x,y), σύμφωνα με τις πειραματικές 

τιμές του πίνακα . 

5.  Σχεδιάστε την ευθεία που διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολο των πειραματικών σημείων.  

6. Προεκτείνετε την πειραματική ευθεία έτσι ώστε να προσδιορίσετε τα σημεία τομής της με 

τους άξονες Ox και Oy. Βρείτε τις αριθμητικές τιμές των σημείων τομής σε κάθε άξονα.  

Το σημείο τομής της πειραματικής ευθείας με τον άξονα Οx αντιστοιχεί στην τιμή:  
 

x0=________    1/cm 
 

Το σημείο τομής της πειραματικής ευθείας με τον άξονα Οy αντιστοιχεί στην τιμή:  

y0=________     1/cm 

7. Υπολογίστε τη μέση τιμή  των x0 και y0:                               =     _______    1/cm        

 

8. Υπολογίστε την τιμή της εστιακής απόστασης  f     =_______   cm 

 

9. Ταυτίζεται η τιμή fμέση που υπολογίσατε για την εστιακή απόσταση του φακού από τον 

πίνακα με την τιμή της εστιακής απόστασης f που βρήκατε από τη γραφική παράσταση;                 

(ΝΑΙ - ΟΧΙ).  

Αν όχι, ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη μέθοδος υπολογισμού της εστιακής απόστασης και 

γιατί;  

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

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

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

10. Αν η απόσταση α του φακού από το κερί είναι 28 cm σε ποια απόσταση β θα σχηματιστεί 

το είδωλο του κεριού;  Εξηγήστε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστείτε. 

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

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

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

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

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

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

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  συμπληρώνεται από τον βαθμολογητή ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Πειραματική διαδικασία πειράματος   -  Συνεργασία ομάδας 20  

Τοποθέτηση δεδομένων και γενική εικόνα του πίνακα μετρήσεων 10  

Υπολογισμός fμέση  15  

Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο σύστημα αξόνων 10  

Σχεδίαση πειραματικής ευθείας 10  

Υπολογισμός των x0  και y0 10  

Υπολογισμός του f   5  

Απάντηση ερωτήματος 9 10  

Απάντηση ερωτήματος 10 10  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100  
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