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ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ 

 
Α) Θεωρητικές επισημάνσεις  

 
Λεπτή παράλληλη προς τον κύριο 
άξονα δέσμη φωτός, αφού 
διαθλαστεί διέρχεται από 
συγκεκριμένο σημείο του κύριου 
άξονα που λέγεται εστία. Κάθε 
φακός έχει δύο εστίες 
συμμετρικές ως προς το κέντρο 
του. Η απόσταση της εστίας από 
το κέντρο του φακού ονομάζεται 
εστιακή απόσταση και 
συμβολίζεται f. 

Η εικόνα ενός φωτεινού 
αντικειμένου που σχηματίζεται 
από τον φακό ονομάζεται είδωλο. 
Αν το είδωλο μπορεί να προβληθεί 
σε οθόνη ονομάζεται πραγματικό, 
ενώ αν η προβολή του σε οθόνη 
είναι αδύνατη ονομάζεται 
φανταστικό. Για να σχηματιστεί 
πραγματικό είδωλο πρέπει να 
τοποθετήσουμε το αντικείμενο σε 
απόσταση μεγαλύτερη της 
εστιακής. 
Τύπος των λεπτών φακών: 
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Β) Πειραματική διαδικασία 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά 
1) Συγκλίνων φακός f=!0cm 
2) Μετροταινία 
3) Κεριά 
4) Χαρτονένια οθόνη 
Εκτέλεση 
1. Σχημάτισε πάνω στην οθόνη, με τη βοήθεια του φακού, και πάνω στον 

κύριο άξονα του το είδωλο ενός απομακρυσμένου φωτεινού αντικειμένου. 
Το είδωλο είναι σχεδόν σημειακό και οι φωτεινές ακτίνες συγκλίνουν 
στην κύρια εστία του φακού. Μέτρ την εστιακή απόσταση του φακού: ησε 

f= 
2. Τοποθέτησε το αναμμένο κεράκι όσο μακρύτερα μπορείς από το φακό ώστε 

να διακρίνεται ευκρινώς το είδωλο της φλόγας, μετακινώντας κατάλληλα 
και την οθόνη. Μέτρησε την απόσταση του ειδώλου από τον φακό. 

 
f’= 
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3. Είναι f’=f; Σχολίασε 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Τοποθέτησε το κερί σε απόσταση α=20cm από το φακό. Μετακίνησε την 
οθόνη, ώστε πάνω της να σχηματιστεί το ευκρινές ανεστραμμένο είδωλο 
του κεριού. Μέτρησε την απόσταση  φακού από την οθόνη.  του

β= 

5. Υπολόγισε την παράσταση 
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6. Σχολίασε το αποτέλεσμα 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Κατασκεύασε γεωμετρικά το είδωλο του φωτεινού αντικειμένου. 
 
 

 
 
Συμφωνεί με την πειραματική τιμή; Αν όχι, εξήγησε τους λόγους. 
 
 
 


