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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2015 

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/12/2014 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

Διάρκεια: 60 min  

ΕΚΦΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθητές: Σχολική Μονάδα 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ  f  ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΑ ΦΑΚΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ M. 

 

Στόχος της άσκησης είναι να δούμε την λειτουργία των λεπτών 

φακών, να αποκτήσουμε εμπειρία στην ευθυγράμμιση απλών 

οπτικών διατάξεων και να προσδιορίσουμε την εστιακή απόσταση 

συγκλίνοντα φακού από την γραμμική μεγέθυνση του ειδώλου. 

Θεωρητικό υπόβαθρο: 

Όταν μια φωτεινή δέσμη περάσει μέσα από έναν φακό, λόγω του 

φαινομένου της διάθλασης κάμπτεται πολύ έντονα. Υπάρχουν δύο 

κύρια είδη φακών. Οι κυρτοί φακοί που είναι παχύτεροι στο μέσον τους 

και λεπτότεροι στα άκρα και οι κοίλοι φακοί που είναι λεπτότεροι στο 

μέσο τους και παχύτεροι στα άκρα. 

Οι κυρτοί φακοί μετατρέπουν μια δέσμη παράλληλων φωτεινών 

ακτίνων σε συγκλίνουσα γι’ αυτό και ονομάζονται συγκλίνοντες φακοί ( 

εικόνα 1 ). 

Το σημείο Ε1 στο οποίο συγκεντρώνονται οι 

φωτεινές ακτίνες της συγκλίνουσας δέσμης 

ονομάζεται κύρια εστία του φακού. 

 

 

Στην εικόνα 2 φαίνονται μερικά χαρακτηριστικά των συγκλινόντων 

φακών. 

Η γραμμή Κ1Κ2 που συνδέει τα κέντρα των δύο σφαιρικών επιφανειών 

λέγεται κύριος άξονας του φακού. Το σημείο του κύριου άξονα που 

βρίσκεται στο μέσο του φακού 

ονομάζεται κέντρο του φακού. Η 

απόσταση της κύριας εστίας από το 

κέντρο του φακού ονομάζεται εστιακή 

απόσταση f του φακού. Ένας λεπτός 
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φακός διαθλά τις φωτεινές δέσμες που έρχονται από δεξιά του με τον 

ίδιο τρόπο που διαθλά και αυτές που έρχονται από αριστερά του. 

Συνεπώς έχει δύο κύριες εστίες (Ε1, Ε2). Για λεπτούς φακούς οι δύο 

εστιακές αποστάσεις είναι ίσες. Όταν σε αρκετή απόσταση από ένα 

συγκλίνοντα φακό (μεγαλύτερη της εστιακής) τοποθετήσουμε ένα 

αντικείμενο, π.χ. ένα κερί τότε σε οθόνη πίσω από τον φακό είναι 

δυνατόν να σχηματιστεί πραγματικό είδωλο και αντεστραμμένο. Για 

τον συγκλίνοντα φακό της εικόνας 3 ισχύει η εξής σχέση των λεπτών 

φακών η οποία συνδέει τις αποστάσεις α και β, του αντικειμένου και 

του ειδώλου αντίστοιχα με την εστιακή απόσταση f του φακού. 

1/α  1/β  = 1/f   (1) 

Ο λόγος   (2) ονομάζεται γραμμική 

μεγέθυνση και δείχνει πόσες φορές είναι 

μεγαλύτερο το είδωλο από το αντικείμενο. 

Από τις ιδιότητες των λεπτών φακών, μια ακτίνα που περνά από το 

κέντρο του φακού διαδίδεται ευθύγραμμα χωρίς να αποκλίνει. Επίσης 

από την σχέση (1) προκύπτει ότι εάν α = ∞ τότε f = β δηλ. μια ακτίνα 

παράλληλη προς τον κύριο άξονα περνά μετά την διάθλαση από την 

κύρια εστία, και εάν α = f τότε β = ∞ δηλ. µια ακτίνα που περνά από την 
κύρια εστία θα είναι, µετά την διάθλαση παράλληλη προς τον κύριο 
άξονα του φακού. Χρησιµοποιώντας αυτούς τους κανόνες µπορούµε να 
υπολογίσουµε γεωµετρικά την θέση του ειδώλου ενός αντικειµένου όπως 
φαίνεται στην εικόνα 3.   

Πειραματική διαδικασία 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 

ΕΙΚΟΝΑ 4. Η πειραματική διάταξη για τον προσδιορισμό της 

εστιακής απόστασης f του φακού. 
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Θεωρούμε την σχέση (1) και την επιλύουμε ως προς   οπότε θα 

πάρουμε ότι  . Από την σχέση (2) θα έχουμε τελικά ότι   

Μ = β/f - 1                                              (3). 

Η σχέση (3) είναι της μορφής y=αx+β και επομένως αν χαράξουμε την 

καμπύλη Μ-β η γραφική της παράσταση θα είναι ευθεία γραμμή. 

Υπολογίζοντας την κλίση της θα πάρουμε την τιμή 1/f  και από αυτήν την 

f. 

Όργανα και υλικά: 

1. Οπτική τράπεζα 

2. Συγκλίνοντας φακός f = 5 ή 10 cm 

3. Προβολέας Reuter 

4. Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 12 V 

5. Πέτασμα 

6. Χιλιοστομετρικό χαρτί 

7. Αριθμομηχανή 

 

Δραστηριότητες 

1. Αναγνωρίζουμε τα μέρη της διάταξης και τα τοποθετούμε 

στην οπτική τράπεζα όπως φαίνεται στην εικόνα 4. 

Φροντίζουμε όλα τα στοιχεία (προβολέας-φακός-πέτασμα ) 

να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και ότι το επίπεδο του φακού 

είναι κάθετο προς τον προβολέα. 

2. Θέτουμε σε λειτουργία τον προβολέα. 

3. Μετακινούμε εμπρός-πίσω το φακό μέχρι να εμφανιστεί 

στο πέτασμα καθαρό το είδωλο του λαμπτήρα και 

προσδιορίζουμε τις τιμές α και β από την κλίμακα της 

οπτικής τράπεζας. Καταχωρούμε τις τιμές στον Πίνακα 1 

και υπολογίζουμε την μεγέθυνση Μ. Η τιμή α μετριέται 

από το φακό μέχρι τη λάμπα. 

4. Αλλάζουμε τη θέση του πετάσματος και επαναλαμβάνουμε 

την προηγούμενη εργασία για άλλα 9 ζεύγη τιμών α και β. 
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Προσπαθούμε να πάρουμε τιμές β όσο το δυνατόν πιο 

διαφορετικές κι όχι κοντά η μία στην άλλη. 

5. Χαράσσουμε την γραφική παράσταση Μ-β και 

υπολογίζουμε την κλίση. Από αυτήν υπολογίζουμε την f. 

6. Υπολογίζουμε την σχετική % απόκλιση της πειραματικής 

τιμής από την τιμή που αναγράφει ο κατασκευαστής βάσει 

της σχέσης:     και 

σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. 

Πίνακας 1 

α/α α (cm) β (cm) M 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Υπολογισμοί: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

fπειρ = ……………. (cm) 

fθεωρ = …………….(cm) 

% σχετική απόκλιση=  ……………. 
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Αξιολόγηση της άσκησης 

 

 

 

Συναρµολόγηση της πειραµατικής διάταξης 
 

10 

Συλλογή µετρήσεων 20 

Συµπλήρωση του Πίνακα 10 

Κλίµακες και βαθµονόµηση αξόνων γραφήµατος (6 
µόρια)-µονάδες στους άξονες (4 µόρια) 

10 

Σωστή Τοποθέτηση πειραµατικών σηµείων στο 
σύστηµα αξόνων (1 x 10) 

10 

Σχεδίαση πειραµατικής ευθείας  5 

Υπολογισµός της κλίσης της πειραµατικής ευθείας 20 

Yπολογισµός του f 5 

Υπολογισµός του σφάλµατος 10 

Σύνολο 100 


