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Construcţia imaginii în lentile. 

Determinarea distanţei focale a lentilei 

1.Teoria lucrării 

     Lentilele reprezintă obiecte transparente, limitate de două suprafete sferice sau de o suprafaţă 

sferică şi una plană. Lentilele pot fi văzute ca ansambluri de prisme care acţionează împreună 

pentru a produce o imagine focalizată. 

 2. Scopul lucrării:  

      Scopul acestei lucrări de laborator este, determinarea distantei focale a unei lentile subtiri şi 

întelegerea mai bine a opticii geometrice ( cum se propaga raza de lumina printr-un mediu optic, 

cum se formează imaginea si cum trebuie pozitionate dispozitivele pe un banc optic pentru 

realizarea unei imagini cât mai clare a unui obiect ). 

   3. Materiale necesare: 

 - banc optic 

 - sursa de lumină 

 - lentila convergentă 

 -ecran,fantă cu litera F 

 -riglă 

        3. Modul de lucru 

- se fixează sursa, fanta cu litera F, lentila si ecranul pe bancul optic 

- se deplasează lentila/obiectul astfel încat să se obtină pe ecran imaginea clară a literei ; 

- se măsoară: x1 , x2 ; 



 - Există mai multe situatii, astfel că fiecare dintre distantele obiect-lentilă, lentilă-imagine poate 

ajuta la formarea unei imagini clare, se fac 2- 3 determinări. 

-Se introduc valorile mărimilor în tabel şi se calculează distanţa focală f. 

-Se calculează valoarea medie a lui f ca media aritmetică a valorilor obţinute. 

-Se calculează erorile absolută şi relativă ale măsurării distanţei focale şi se prezintă rezultatul 

final sub forma f= f ± ∆f 

   

 Notăm :   x1 - distanta obiect-lentilă 

                 x2  - distanta imagine-lentilă 

                  f - distanta focală 

 Folosind formula fundamentală a lentilelor subtiri si respectând, conventia de semne învatată, se 

determină distanta focală . 

 

4. Tabelul cu rezultatele experimentale: 

Nr. 

det. 
x1 (cm) x2 (cm) f (cm) f med(cm) ∆f(cm) ∆f med(cm) 

1.    

 

 

 2.     

3.     

 

 



5. Surse de erori: 

Pe baza observațiilor făcute din tabel, determină convergenta lentilei pe care o ai la dispozitie. 

Reprezintă grafic si caracterizeaza imaginea unui obiect situat la :   

Obiectul Grupa                                                                    Imaginea                                                                                                  

Pozitia 

obiect-

lentilă 

 

 Distanata 

obiect-

lentilă  

 X1 (cm.) 

Distanța 

lentilă-

imagine 

X2 (cm.) 

Natura 

imaginii 

(reală sau 

virtuală) 

Mărimea 

imaginii în 

raport cu 

obiectul 

Imaginea 

dreaptă sau 

rasturnată 

X1 >2f I       

X1 = 2f II      

2f > X1 >f III      

X1 >2f IV      

 

 

“Important este să nu încetăm  să ne punem întrebări.” 

Albert Einstein 


