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7. Lents convergents,  1 de 1  Ones 

 
 

 

7. Lents convergents: formació d'imatges 

Objectius 
• Observar la formació d'imatges sobre una pantalla amb lents convergents. 
• Calcular la potència de les lents convergent. 
 

Introducció 
L’equació general de les lents primes (equació de Gauss) és: 
1 1 1
' 'd d f
− =  

essent: 
f’ la distància focal imatge, és a dir la distància del centre òptic al focus imatge. 
d la distància de l’objecte al centre òptic. 
d’ la distància de la imatge al centre òptic. 
El conveni de signes és tal que les distàncies a l’esquerra de l’origen són negatives i a la dreta 
positives, entenent el sentit de la llum incident d’esquerra a dreta. 
La potència d’una lent és la inversa de la distància focal: 

1
'

P
f

=  

i la seva unitat és la diòptria si la distància focal s’expressa en metres. 
En el cas de la següent experiència observarem la formació d’imatges sobre una pantalla amb 
lents convergents. Una lent convergent tendeix a concentrar els feixos de llum i és més 
gruixuda pel centre que per les vores. 
 

Material  
− Tapa d'una capsa de sabates amb un full blanc 

enganxat  
− Espelma 

− Lents convergents de diverses potències amb 
suport 

− Flexòmetre 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Col·loca verticalment la tapa a fi de fer de pantalla. 
2. Situa l'espelma encesa a una certa distància de la tapa. 
3. Situa la lent entre la pantalla i l'espelma. 

d d’ 

pantalla 
lent 
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7. Lents convergents,  2 de 2  Ones 

 
 

4. Mantenint fixa la distància de l'espelma a la lent (d) ajusta amb cura la posició de la 
pantalla per tal que la imatge obtinguda sigui totalment nítida. 

 
Adquisició i enregistrament de les dades 
1. Anota la distància de la lent a la pantalla (d'). 
2. Repeteix les mesures modificant la distància d. 

 
d/cm d'/cm 

 
 
 
 
 

 

 
Observacions qualitatives 
Com és la imatge? (virtual/real, dreta/invertida) 
 

Conclusions 

Anàlisi de les dades 
1. Representa en un gràfic 1/d' respecte 1/d 

2. Calcula la distància focal. Tingues en compte la fórmula de les lents convergents i que d 

és negativa. En aquest cas es compleix: 
1 1 1
' 'd d f
+ =  

3. Calcula la potència de la lent i compara-la amb el valor indicat pel fabricant si has utilitzat 
una lent d’un equip didàctic. 

Qüestionari 
1. L’objectiu d’una càmera fotogràfica té una distància focal de +50 mm i es fa una fotografia 

d’un nen que està a 3,0 m de distància. Quina distància hi ha d’haver entre la lent i la 
pel·lícula perquè es formi una imatge nítida? 

(1/d)/cm-1 

(1/d')/cm-1 
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7. Lents convergents,  3 de 3  Ones 

 
 

 

Lents convergents: formació d'imatges 
Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació i el qüestionari 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
Es pot aprofitar la sessió per mostrar lents convergents i divergents i proposar que facin una 
classificació. 
# Les lents més gruixudes al centre són les convergents i les més gruixudes a les vores són 

les divergents. (No s’han de tocar directament amb els dits, s’ha de fer amb un paper de 
cuina). 

# Amb un focus de llum sobre les lents: les convergents mostren una ombra a l’exterior i les 
divergents mostren l’ombra a l’interior. Quan més gran és l’ombra més potent és la lent. 
Aquest mètode permet distingir les lents de poca potència, com són les de les ulleres. 

# Observar amb una pantalla (paper vegetal o full blanc) quines formen imatges reals i 
quines no. Només les convergents en formen, i les imatges són invertides. Posar la lent 
entre una finestra (il·luminada) i la pantalla. 

Així mateix fer una estimació de la potència de les lents tant convergents com divergents 
mesurant la seva distància focal. 
# Per a les convergents, formar la imatge d’un focus lluminós –el sol, si es fa a l’exterior- 

sobre una pantalla (full de paper) de manera que sigui totalment nítida i mesurar la 
distància de la lent al paper. 

# Per a les divergents, observar l’ombra formada sobre una pantalla (full de paper) per d’un 
focus lluminós a través de la lent –el sol, si es fa a l’exterior- i quan la grandària de l’ombra 
sigui doble de la grandària de la lent mesurar la distància de la lent al paper. 

 

Orientacions tècniques 
Hi ha lents de diverses potències als equips didàctics que hi ha als centres. En cas de no tenir-
ne es pot fer servir una lupa.  
 

Conclusions 

Resultats esperats 
En representar el gràfic 1/d' respecte 1/d surt una recta de pendent –1 que talla l’eix 
d’ordenades i d’abscisses al punt 1/f’. A partir del punt de tall (extrapolat en el gràfic) es pot 
deduir la distància focal. 
 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  
 

7. Lents convergents,  4 de 4  Ones 

 
 

Respostes al qüestionari 
1. L’objectiu d’una càmera fotogràfica té una distància focal de +50 mm i es fa una 

fotografia d’un nen que està a 3,0 m de distància. Quina distància hi ha d’haver 
entre la lent i la pel·lícula perquè es formi una imatge nítida? 
Les dades són:  
d=-3,0 m i f’= +50 mm 
Substituint en l’equació de les lents primes: 

 
1 1 1 1 1 1
' ' ' ( 3,0 ) 0,050
' 0,051 51 

d d f d m m
d m mm

− = → − =
−

= =
 


