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•	 Profesorul	trebuie	să	controleze	dacă	numele	elevului	este	scris	corect.
•	 Elevii	cărora	le	este	destinat	manualul	nu	trebuie	să	facă	nici	un	fel	de	

notații	pe	pagini.
•	 Rugăm	ca	manualele	să	fie	păstrate	cît	mai	îngrijit.
•	 Starea	manualului	se	va	înscrie	folosind	termenii:	„nouă”,	„bună”,	„în-

grijită”,	„nesatisfăcătoare”,	„proastă”.
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Dragi elevi!

Conținutul	acestui	manual	de	fizică	este	accesibil,	concis	și	ține	cont	de	abilitățile	
și	aptitudinile	voastre	la	această	vîrstă	școlară.	Pe	lîngă	cele	formate/dezvoltate	pe	
parcursul	 anilor	precedenți	 la	 „Științe”	 și	 „Fizică”,	 cum	ar	 fi:	observarea,	măsu-
rarea,	compararea,	clasificarea,	ordonarea,	experimentarea,	manualul	vă	propune	
activități	de	dezvoltare	a	unor	precondiții	ale	competenței	de	cunoaștere	științifică	
prin	căutarea	relațiilor	în	diferite	situații	reale,	cercetarea	științifică	a	unor	feno-
mene	fizice,	prin	realizarea	unor	comunicări	științifice	(în	scris	și	oral),	prin	for-
marea	unor	atitudini	și	comportamente	față	de	protecția	mediului	ambiant.

Activitățile	propuse	în	acest	manual	sînt	orientate	spre	dezvoltarea	și	stăpînirea	
integrală	a	demersurilor	de	a ști	cu	a ști să faci	cu	a ști să fii	și	cu	a ști să devii	care	
constituie	„a	invăța	să	înveți”	pe	tot	parcursul	vieții	și	se	obține	prin	eforturi	per-
sonale	și	muncă	perseverentă	de	zi	cu	zi.

În	manual	de	asemenea	sînt	precizate	la	fiecare	capitol	rezultatele	finale	deter-
minate	prin	activitățile	de	autoevaluare	și	evaluare	sumativă	a	propriului	succes	pe	
care	trebuie	să-l	demonstreze	fiecare	elev.

În	continuare	punctăm	competențele	specifice	pe	care	ne	propunem	să	le	for-
măm	elevilor,	studiind	fizica	în	clasa	a	9-a.

1. Competența de achiziții intelectuale:

•	 să	stăpînești	integral	cunoștințele	dobîndite	la	fiecare	capitol;
•	 să	descrii/explici	unele	fenomene,	procese	din	natură	și	proprietăți	fizice	ale	

substanțelor	(specifice	tematicii	fiecărui	capitol)	în	baza	cunoștințelor	achiziționate	
și	 a	 capacităților	 dezvoltate	 (de	 observare,	 de	 analiză	 și	 sinteză,	 de	 generalizare	
etc.);

•	 să	stabilești	relații	în	baza	principiului	cauză-efect.

2. Competența de investigație științifică:

•	 să	realizezi	unele	observări	și	măsurări	științifice	specifice	tematicii	studiate	
pe	capitole;

•	 să	 efectuiezi	 investigații	 științifice	 (experimentale	 sau	 teoretice),	 elaborînd	
un	plan	de	cercetare;

•	 să	prezinți	rezultatele	investigațiilor	în	limbaj	variat	(tabele,	grafice,	verbal	
etc.).

3. Competența de comunicare științifică:

•	 să	te	exprimi	într-un	limbaj	corect	(în	scris	sau	oral),	utilizînd	terminologia	
științifică	studiată	la	descrierea/explicarea	unor	fenomene	din	natură;

•	 să	elaborezi	comunicări/proiecte	științifice,	structurate	conform	unui	plan;
•	 să	argumentezi	propriul	punct	de	vedere	în	diverse	discuții,	dezbateri,	situații	

de	comunicare	etc.
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4. Competența de achiziții pragmatice:

•	 să	utilizezi	liber	computerul	la	selectarea	informațiilor	științifice	și	prezenta-
rea	comunicărilor/	referatelor	elaborate;

•	 să	soluționezi	unele	probleme	în	baza	cunoștințelor	achiziționate,	asigurînd	
securitatea	personală	și	a	celorlalți;

•	 să	manifești	abilități	de	colaborare	 în	realizarea	unor	activități	practice	 în	
echipă.

5. Competența de protecție a mediului ambiant:

•	 să	 valorifici	 unele	 probleme	 de	mediu	 și	 sursele	 de	 poluare	 din	 localitate	
drept	consecințe	ale	utilizării	tehnicii	moderne;

•	 să	demonstrezi	comportament	și	atitudine	responsabile	față	de	protecția	și	
soluționarea	unor	probleme	de	mediu.

Formarea	 și	 dezvoltarea	 acestor	 competențe	 pot	 avea	 loc	 dacă	 vei	manifesta	
anumite	atitudini:

•	 fii	interesat,	receptiv	și	întotdeauna	gata	pentru	a	cunoaște;
•	 inventariază	tot	ce	știi	pentru	a	începe	studierea	problemei	date:
	 –	ce	știi	cu	certitudine	și	ce	ai	de	verificat;
	 –	ce	gîndești	că	știi,	dar	nu	ești	pe	deplin	convins;
•	 pune	mereu	întrebări	și	caută	permanent	răspuns	la	ele;
•	 precizează	întrebările	la	care	cauți	răspuns;
•	 colaborează	 cu	 colegii	 de	 grup,	 de	 clasă,	 ascultă	 opinia	 lor	 și	 exprimă-ți		

	 punctul	de	vedere.
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OPTICA GEOMETRICĂ

 § 1. Legile reflexiei luminii

 § 2. Legile refracției luminii. Reflexia totală  

  a luminii

 § 3. Lentile

 § 4. Formula lentilei subțiri. Mărirea liniară

 § 5. Oglinzi sferice

 § 6. Instrumente optice

 § 7. Ochiul – sistem optic natural

 § 8. Dispersia luminii

  Autoevaluare

  Evaluare sumativă

Studiind acest capitol, vei cunoaște:

•	 legile	reflexiei	și	legile	refracției;
•	 lentilele,	oglinda	plană	și	oglinzile	sferice;
•	 construcția	și	principiul	de	funcționare	a	unor	instrumente	optice.

Capitolul 1
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§ 1. Legile reflexiei luminii

Din clasa a VI-a cunoști că fiecare punct al sur-
sei de lumină emite lumină care se propagă	recti-
liniu în toate direcțiile spațiului într-un mediu dat. 
O parte din aceste raze nimeresc în ochii noștri și, 
ca urmare, noi vedem (percepem) sursa de la care 
pornesc aceste raze.

 SCURT ISTORIC

Cercetări în domeniul opticii au fost întreprinse încă în 
antichitate. Acestea au fost prezentate în lucrările „Opti-
ca” și „Catoptica”, ce aparțin lui Euclide, unul dintre cei mai 
mari filosofi ai Greciei antice, care a trait în secolul III î. Hr. 
Euclide a definit, în primul rînd, noțiunea rază	de	lumină și 
a formulat pentru prima dată legea propagării rectilinii a 
luminii: „Razele	de	lumină	se	propagă	în	linie	dreaptă	și	plea-

că	la	infinit”.

 ANALIZEAZĂ SITUAȚIA

• Privește și descrie imaginile de mai jos utilizînd noțiunile: rază	de	lumină 
și fascicul	de	lumină.

 DEFINIȚIE

• Schimbarea direcției de propagare rectilinie a luminii la suprafața de separație a două  

 medii prin întoarcerea ei în mediul din care vine se numește reflexie a luminii.

• Suprafața plană, netedă și lucioasă care reflectă bine lumina se numește oglindă plană.

Pentru cercetarea fenomenului reflexiei luminii vom 
folosi un aparat, numit disc optic.

Discul optic din fig. 1 este constituit din:

– un disc metalic gradat;

– o sursă punctiformă de lumină (un bec aflat într-o 
cameră opacă cu orificiu mic), care se deplasează 
ușor pe perimetrul discului;

S

Fig. 1
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– o oglindă plană (sau un alt corp ce se studiază) care se poate fixa în 
centru;

– un stativ pe care se fixează discul împreună cu sursa de lumină.

 ACTIVITATE PRACTICĂ

Experiment

Aparate necesare: un disc optic, o oglindă plană mică.

Mod de lucru:

1. Fixați în centrul discului optic oglinda plană mică.

• Conectați sursa de lumină la sursa de curent electric.

• Orientați un fascicul îngust de lumină pe suprafața oglinzii plane.

• Observați ce se întîmplă cu direcția razei incidente.

2. Deplasați de 2÷3 ori sursa de lumină pe perimetrul discului. În acest 
mod se schimbă direcția razei incidente pe suprafața oglinzii plane.

• Observați ce se întîmplă cu direcția razei reflectate.

• Măsurați unghiurile formate de raza incidentă, raza reflectată cu per-
pendiculara coborîtă în punctul de incidență.

Experimentul efectuat este reprezentat grafic în fig. 2.

 DEFINIȚII

• Unghiul AOC, format de raza incidentă AO și perpen- 

 diculara OC, se numește  unghi de incidență. În fig. 2  

 acesta este notat cu litera α („alfa”).

• Unghiul COB, format de raza reflectată OB și perpen- 

 diculara OC, se numește unghi de reflexie. În fig. 2  

 acesta este notat cu litera β („beta”).

 REȚINE!

Legile reflexiei luminii:

• Raza incidentă și raza reflectată se află în același plan cu perpendiculara coborîtă  

 în punctul de incidență al razei de lumină pe suprafața reflectoare.

• Unghiul de reflexie β este egal cu unghiul de incidență α.     <β = <α

 ACTIVITATE PRACTICĂ

Lucrare de laborator: Studiul reflexiei luminii în oglinda plană

Materiale necesare: o bucată de sticlă plană (6 x10 cm), două lumînări identi-
ce, o riglă gradată.

Fig. 2

) )
α β

A C B

M N

O
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Fig. 4

Fig. 3

Mod de lucru:

1. Fixați pe masa de lucru, în poziție verticală, sticla plană.

2. Puneți pe masă, la o distanță de 4÷5 cm de la sticlă, o 
lumînare aprinsă (fig. 3).

3. Analizați ce observați în oglinda plană.

4. Puneți în partea opusă a sticlei a doua lumînare (ne-
aprinsă) și deplasați-o pînă va părea că e aprinsă.

5. Observați:

 – la ce distanță de oglindă se află lumînarea aprinsă  
 și cea neaprinsă;

 – care sînt dimensiunile (înălțimile) lumînărilor?

6. Priviți desenul din fig. 4.

 – Ce poți spune despre imaginea mîinii drepte în  
 oglinda plană?

7. Formulați concluzii.

Pentru construirea imaginii unei surse de lumină în oglinda plană ne folosim 
de legile reflexiei luminii.

În fig. 5 sînt reprezentate două raze incidente pe o oglindă plană, care por-
nesc de la aceeași sursă de lumină punctiformă S. Fiecare dintre aceste raze 
se re flectă conform legilor reflexiei. În continuare ele nu se intersectează. Se 
intersectează doar prelungirile acestor raze în punctul S

1
 (fig. 6), numit ima-

ginea punctului S, care se află după oglinda plană. În realitate, prelungirile 
razelor reflectate nu există.

 DEFINIȚIE

Imaginea obținută la intersecția prelungirilor 

razelor reflectate se numește imagine virtuală.

 REȚINE!

Imaginea unui obiect în oglinda plană are urmă-

toarele particularități:

•	 este virtuală;

•	 este dreaptă (adică nu este răsturnată);

•	 are dimensiuni egale cu cele ale obiectului;

•	 este simetrică cu obiectul față de oglinda plană 

(adică distanțele obiect – oglindă și oglindă 

– imagine sînt egale).

Fig. 5

S

Fig. 6S
1

S
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 PROBLEMĂ REZOLVATĂ

Construiți imaginea obiectului AB în oglinda plană (fig. 7).

Rezolvare:

Trasăm la început razele incidente AM 

și AN, care pornesc din punctul extrem 

A al obiectului AB și cad în punctele M 

și N de pe oglinda plană. Con form legilor 

reflexiei luminii, construim razele reflec-

tate MA
1
 și NA

2
 (fig. 8). În mod similar, 

construim razele incidente BM și BN, care 

pornesc din al doilea punct extrem B al 

obiectului și cad de asemenea în punc-

tele M și N. Respectiv, construim și razele 

reflectate MB
1
 și NB

2
.

La intersecția prelungirilor razelor re-

flectate MA
1
 și NA

2
 obținem punctul ex-

trem A‘ al imaginii, iar la intersecția prelungirilor razelor reflectate MB
1
 și NB

2
 

obținem punctul extrem B’ al imaginii. Evident că toate punctele obiectului AB 

vor da imagini pe direcția A’B’. Unind punctele extreme A’ și B’, obținem imagi-

nea A‘B‘ a obiectului AB.

Caracteristica imaginii obținută cu oglinda plană este: egală ca mărime, 
dreaptă și virtuală:

 APLICAȚII

Periscopul este un instru-
ment optic care servește la  
observarea cîmpului de ope-
rații. Aceasta se reușește da-
torită devierii razelor cu aju-
torul oglinzilor (fig. 9). Pe-
riscopul este utilizat pe larg 
la dotarea tehnicii militare. 
Cu ajutorul periscopului se 
pot face observări asupra 
inamicului dintr-o tranșee  
(fig. 10) sau dintr-un sub-
marin, atunci cînd acesta se 
află sub apă.

Fig. 7

Fig. 8

M N

A B

A’ B’

B
1

A
1

B
2

A
2

A B

Fig. 9 Fig. 10
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 EXERSEAZĂ!

1. Construiți imaginea obiectului AB în oglinda plană (fig. 11).

2. În care desene (fig. 12) sînt reprezentate raza incidentă 
sau raza reflectată?

 Construiește pentru fiecare caz raza care lipsește.

3. Unghiul dintre oglinda plană și raza in ci dentă este egal cu 30º. Cu ce 
este egal unghiul de reflexie?

4. O rază de lumină cade perpendicular pe suprafața oglinzii plane, aflată 
în poziție orizontală. Cu ce este egal unghiul dintre raza in ci dentă și raza 
reflectată în cazul în care un capăt al oglinzii se ridică pînă cînd aceasta 
formează cu planul inițial un unghi de 60º?

5. Unghiul dintre oglinda plană și raza in ci den tă este egal cu 25º. Să se afle 
unghiul format de raza incidentă și raza reflectată.

6. În fig. 13 este reprezentată raza de lumină  
 AB reflectată de oglinda plană MN.  
În ce punct al ecranului E se află orificiul 
prin care cade raza in ci dentă? Folosește o 
riglă și un raportor.

7. Un elev stătea în fața unei oglinzi. Apoi 
acesta s-a îndepărtat de ea la distanța de 1 
m. a) Cu cît s-a mărit distanța dintre imagi-
ne și olgindă?  
b) Cu cît s-a mărit distanța dintre elev și 
imaginea lui?

8. O rază de lumină cade pe o oglindă plană.  
 Cu cît se va mări unghiul dintre raza in- 

cidentă și cea reflectată, dacă oglinda este rotită cu un unghi γ = 20˚?

9. Unghiul α dintre raza incidentă AO și orizont este egal cu 15º. Sub ce 
 unghi față de orizont trebuie așezată oglinda plană MN pentru ca raza 
reflectată să fie orientată ver tical în jos (fig. 14)?

10. În fig. 15 sînt reprezentate 4 cutii. Cum trebuie fixate în interiorul fiecă-
rei cutii două oglinzi plane pentru ca fasciculul in ci dent și cel reflectat 
să aibă direcția indicată în figură?

Fig. 15

Fig. 12
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§ 2. Legile refracției luminii. Reflexia totală

După cum cunoașteți, corpurile prin care se 
propagă razele de lumină și, în consecință, permit 
observarea clară a obiectelor așezate în partea 
opusă se numesc corpuri transparente.

În continuare vom studia fenomenul propagării 
luminii la trecerea ei prin suprafața de separație a 
două medii omogene și transparente, de exemplu: 
aer – apă (fig. 1); aer – sticlă (fig. 2).

 ACTIVITATE PRACTICĂ

• Așezați pe o foaie de hîrtie o placă de sticlă 
(fig. 2).

• Orientați un fascicul îngust de lumină pe 
suprafața plană a sticlei.

• Observați ce se întîmplă cu fasciculul de lu-
mină la trecerea prin suprafața de separație 
dintre aer și sticlă.

 DEFINIȚIE

Schimbarea direcției de propagare a luminii la trecerea ei prin suprafața de separație a două medii 

transparente se numește refracția luminii.

În figura 3 este reprezentată suprafaţa de 
separare MN dintre două medii, aer și sticlă:

AO – raza incidentă;

OC – raza refractată;

OH – perpendiculara coborîtă în punctul  
de incidenţă O pe suprafaţa de separare MN;

α – unghiul de incidenţă; 

γ – unghiul de refracţie.

Ca și reflexia luminii, refracția are loc în conformitate cu două legi, numite 
legi ale refracției luminii.

Legile refracţiei luminii:

Legea I: Raza incidentă, raza refractată și perpendiculara coborîtă în punc-
tul de incidenţă al razei de lumină pe suprafaţa de separare a celor două medii 
se află în același plan.

Legea II: Raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă și sinusul unghiului 
de refracţie este o mărime constantă pentru două medii date:

   
    

sin α

sin γ
= n

21  (1), unde =n21

n2

n1

 .

Fig. 2

Aer

Apă

Fig. 1

Fig. 3

)

α

A H

C

O

γ

)

M
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 REȚINE!

Constanta n
2 1

 se numește indice relativ de refracție al mediului al doilea în raport cu 

primul mediu; n
1
 – indice absolut de refracție al primului mediu (în raport cu vidul);  

c
= υ1

n1 , unde c – viteza luminii în vid, iar υ
1
 – viteza luminii în primul mediu;  

n
2
 – indice absolut de refracție al mediului al doilea; c

= υ2

n2 , unde υ
2
 este viteza 

luminii în mediul al doilea.

Pentru unele substanţe, în tabelul de mai jos sînt prezentate valorile nu-
merice ale indicelui de refracţie în raport cu aerul (pentru lumină galbenă). 
Menționăm că, pentru aer, indicele absolut este egal aproximativ cu 1.

Substanţa
Indicele de refracţie  

în raport cu aerul 

Apa 1,33

Gheaţa 1,31

Sticla 1,60

Zahărul 1,56

Cuarţul 1,54

Diamantul 2,42

Din două medii, mai puțin dens din punct de vedere optic este acela al cărui 
indice absolut de refracție este mai mic.

 LUCRARE DE LABORATOR

Determinarea indicelui de refracție  
al sticlei.

Materiale necesare: o sursă de lumină, o 
placă de sticlă cu feţe plan-paralele, un raportor, 
un creion, ace de siguranță, o bucată de carton.

Mod de lucru:

1. Elaborează planul experimentului.

2. Realizează experimentul.

3. Formulează concluzii.

Fie că instalăm sursa de lumină într-un mediu transparent (de exemplu în 
apă), pentru a observa trecerea razei de lumină într-un mediu mai puțin dens 
din punct de vedere optic (de exemplu în aer) (fig. 4). Mărind treptat unghiul de 
incidență, vom observa la suprafața de separare ambele fenomene: refracția și 
reflexia luminii. Însă la o anumită valoare α

0
 a unghiului de incidență, unghiul 

de refracție va avea valoarea γ = 90°. În acest caz, raza refractată va fi orienta-
tă de-a lungul suprafeței de separare. La mărirea în continuare a unghiului de 
incidență lumina nu se mai refractă. Vom observa doar reflexia luminii.

Fig. 4

S
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α
α βα
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 DEFINIȚII

Fenomenul la care lumina se reflectă totalmente de la suprafața de separare a două medii 

transparente se numește reflexie totală a luminii.

Unghiul α
0
 la care valoarea unghiului de refracție γ = 90° se numește unghi limită.

Scriind expresia matematică a legii a doua a refracției pentru unghiul limită, 
obținem:

   
sin

sin n2

=c
a

sin

sina0

90˚
= n1

Deoarece sin 90° = 1, iar n
2
 = 1 putem scrie:

   n2
sina0 = n1

1
= n1

 APLICAȚII

Fibrele optice reprezintă fibre din materiale transpa-
rente (sticlă, plastic), care servesc la propagarea luminii 
prin interiorul acestora datorită reflexiei totale a luminii.

De regulă fibrele optice constau dintr-un miez	înconju-
rat de un strat, numit teacă (fig. 5). Teaca se confecţionează 
dintr-un material cu indicile absolut de refracţie mai mic decît indicile de refractie al 
miezului, pentru ca lumina să nu părăsească miezul grație reflexiei totale.

Fibrele optice se folosesc pe sca-
ră largă în telecomunicaţii, unde sînt 
utilizate în locul cablurilor de metal, 
deoarece permit transmiterea sem-
nalului la distanţe mai mari și cu pier-
deri mai mici.

 PROBLEMĂ REZOLVATĂ

Sub ce unghi trebuie să cadă o rază de lumină pe suprafaţa sticlei pentru ca 
unghiul de refracţie să fie egal cu 30º?

Se	dă:
γ = 30˚

n
1
 = 1

n
2
 = 1,6

α – ?

Rezolvare:

Conform legii refracţiei luminii: 
sin α

sin γ
=

n
2

n
1

.

Deoarece n
1
 = 1,	atunci sin α = sin γ · n

2
. 

Pentru sticlă, n
2
 = 1,6.

Prin urmare: sin α = 0,8,  
iar	α = arcsin 0,8 = 53 .̊

Răspuns:  α = 53 .̊

Fig. 5

Miez

Teacă

Unghi de 
incidență

Unghi  
de relexie

Strat de protecție

Fig. 6

γ

α
Aer

O
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 EXERSEAZĂ!

1. În fig. 7 sînt indica te cîte va 
corpuri din sticlă. Construiește, 
pentru fiecare caz, raza refrac-
tată.

 Argumentează răspunsul.

2. În fig. 8 sînt schițate trei situații. 
Ce fenomene sînt interpretate 
în aceste situații?

 Compară indicii de refracție 
a mediilor în care se propagă 
lu mina pentru cazurile b și c.

3. În fig. 9 sînt reprezentate 3 cor-
puri și razele incidente pe ele. 
Completează fiecare desen cu 
razele corespunzătoare.

4. Un scafandru a determinat că 
unghiul de refracție a luminii 
în apă este egal cu 42º. Sub 
ce unghi cad razele solare pe 
suprafața apei?

5. O rază de lumină trece din apă în cuarț. Unghiul de incidență este egal 
cu 30 .̊ Determină unghiul de refracție.

6. Unghiul de incidență al unei raze de lumină este de 30 ,̊ iar unghiul de 
refracție este de 23 .̊ Determină unghiul de refracție în același mediu, 
dacă unghiul de incidență al razei de lumină este egal cu 45 .̊

7. Cunoscînd indicele de refracție al substanței, determină condiția în care 
unghiul de refracție al unui fascicul de lumină ar fi de 2 ori mai mare 
decît unghiul de incidență.

8. Determină unghiul de incidență limită la trecerea razei de lumină din 
apă în aer.

9. Unghiul de incidență limită la trecerea razei luminoase dintr-un mediu 
transparent în aer este 40˚ 30’. Identifică acest mediu.

10. Demonstrează că la trecerea razei luminoase dintr-un mediu mai puțin 
dens din punct de vedere optic în altul mai dens reflexia totală a luminii 
nu poate avea loc.

Fig. 9

Fig. 7

Fig. 8
a b c

)

)

a b c

)

30º

Sticlă Aer

Aer

Apă
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§ 3. Lentile

Direcția de propagare a luminii poate fi dirijată, adică pot fi schimbate 
direcția razelor de lumină, forma fasciculelor de lumină etc.

Un rol important în acest proces îi revine lentilei.

 DESCOPERĂ SINGUR!

• Privește atent imaginile din fig. 1.

• Imaginează-ți forma spațială a 
corpurilor (hașurate pe desen) 
obținute la intersecția a două 
suprafețe sferice. Suprafețele sfe-
rice din desen sînt reprezen tate 
prin cercuri întrerupte.

 DEFINIȚII

• Corpul transparent mărginit de două suprafețe dintre care cel puțin una e sferică  

se numește lentilă sferică.

• Dreapta care trece prin centrele C
1
 și C

2
 ale suprafețelor sferice care mărginesc lentila 

se numește axa optică principală a lentilei.

• Punctul O situat pe axa optică principală, la trecerea prin care raza de lumină nu-și schim-

bă direcția de propagare, se numește centrul optic al lentilei.

În funcție de efectul pe care-l pro-
duc asupra propagării  rectilinii a lumi-
nii, lentilele se clasifică în două cate-
gorii: convergente (fig. 2, a), avînd sim-

bolul (fig. 2, b) și divergente (fig. 3, a),  
avînd simbolul (fig. 3, b).

Lentilele convergente sînt mai 
groase la mijloc decît la periferii, iar 
lentilele divergente – dimpotrivă.

Lentilele convergente și cele divergente pot avea diferite forme. Ele sînt re-
prezentate în figurile 4 și 5.

Fig. 1

b)

a)
C

1
C

2

C
1

C
2

O

O

Fig. 3Fig. 2

S

a ba b

S

Fig. 5Fig. 4
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În continuare vom cerceta proprietăţile princi-
pale ale razelor incidente pe lentilele	subțiri, adică a 
căror grosime este mult mai mică comparativ cu raza 
sferelor ce mărginesc lentila.

A.  Lentila convergentă

1. Dacă razele de lumină incidente pe lentilă sînt 
paralele axei optice principale a lentilei conver-
gente, atunci, refractîndu-se, ele se intersectează 
într-un punct situat pe axa optică principală, 
numit	focarul principal al lentilei (fig. 6). Acesta 
este	focarul-imagine.

 Focarul-obiect este numit punctul de pe axa optică 
principală în care trebuie situată sursa punctiformă 
de lumină, pentru ca fasciculul refractat să se propa-
ge paralel cu axa optică principală (fig. 7). Dacă de 
ambele părți ale lentilei mediile sunt identice, atunci 
focarele sunt simetrice în raport cu centrul optic.

2. Focarul lentilei se notează prin litera F, iar OF se 
numește	distanţa	focală a lentilei. Dacă fascicu-
lul de raze paralele incidente pe lentilă nu este 
paralel cu axa optică principală, atunci punctul 
de intersecție al razelor refractate se deplasează 
într-un plan numit	plan	focal (fig. 8). 

3. Planul focal este planul perpendicular pe axa opti-
că principală și trece prin focarul principal al lentilei. REȚINE!

• Dacă raza de lumină incidentă pe lentila convergentă este paralelă cu axa optică princi-

pală, atunci raza refractată trece prin focarul principal al lentilei (fig. 6).

• Dacă raza de lumină incidentă trece prin focarul principal al lentilei convergente,  

atunci raza refractată se propagă paralel cu axa optică principală (fig. 9).

Dacă raza de lumină trece prin centrul optic al lentilei, 
atunci, după trecerea prin lentilă, ea nu-și schimbă direcţia 
de propagare (fig. 10).

Această legalitate se referă și la lentilele divergente.

B.  Lentila divergentă

Pentru aceste lentile este caracteristic faptul că, după 
refracţie, razele de lumină se împrăștie și se intersectează 
numai prelungirile razelor refractate (fig. 11).

Focarul principal al lentilelor divergente este virtual.
OF este distanţa focală a lentilei divergente (fig. 11).

Proprietăţile razelor incidente se aplică la construirea 
imaginii oricărui obiect, obţinute cu ajutorul lentilei con-
vergente sau divergente.

Fig. 10
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Construcţia imaginii unui obiect liniar în lentilele subţiri se reduce la con-
struirea imaginilor punctelor lui extreme. Pentru aceasta ne folosim de proprie-
tăţile principale ale razelor de lumină incidente pe lentilă, studiate în paragraful 
precedent. Imaginea obiectului se caracterizează în funcție de trei aspecte:

–	 reală	sau	virtuală;
–	 dreaptă	sau	răsturnată;
–	 mărită,	micșorată	sau	egală	cu	obiectul.

A. Să analizăm trei cazuri de construcţie a imaginii unui obiect  
 în lentila convergentă subţire.

1. Obiectul se află la o distanţă de d > 2F de la lentilă.

Construcţia imaginii obiectului liniar 
AB (fig. 12), aflat la această distanţă de 
la lentila convergentă, se reduce la con-
strucţia imaginilor punctelor lui extre-
me A și B. 

Deoarece punctul A al obiectului se 
află pe axa optică principală, respectiv, 
și punctul A

1
 al imaginii lui se află pe 

această axă (fig. 12). Pentru a construi 
imaginea punctului extrem B, ne folosim doar de două raze incidente ce provin 
din acest punct: raza care este paralelă cu axa optică principală (raza 1) și raza 
care trece prin centrul optic O al lentilei (raza 2). Punctul B

1
 al imaginii obiec-

tului AB se află la intersecţia razelor 1' și 2' (fig. 12). Unind punctele A
1
 și B

1
, 

obţinem imaginea obiectului AB.

 CONCLUZIE

Cînd obiectul se află la o distanţă mai mare decît distanţa focală dublă (d>2F) de la 

lentila convergentă, imaginea lui este reală, răsturnată și micșorată.

2. Obiectul se află la o distanţă de F < d < 2F de la lentilă.

Pentru construcţia imaginii obiec-
tului liniar AB (fig. 13), aflat la această 
distanţă de la lentila convergentă, 
procedăm asemănător cazului pre-
cedent, adică construim imaginile 
punctelor extreme A și B ale obiectu-
lui, folosindu-ne de proprietăţile celor 
două raze incidente 1 și 2.

 CONCLUZIE

Cînd obiectul se află la o distanţă mai mare decît distanţa focală, dar mai mică decît 

distanţa focală dublă (F<d<2F) de la lentila convergentă, imaginea lui este reală,  

răsturnată și mărită.

Fig. 12
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