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ZAGADNIENIA TEORETYCZNE: 
 

1. Podstawowe prawa optyki geometrycznej. 
2. Soczewki ich podział obrazy dawane przez soczewki równanie soczewki i jego dyskusja. 
3. Zdolność zbierająca soczewki.  
4. Metody wyznaczania ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej. 
5. Metoda  przeprowadzenia dyskusji błędów. 
 
WPROWADZENIE DO CIWCZENIA: 
 

 Światło jest źródłem informacji o wszystkich obiektach materialnych, na których uległo transformacji, 
dlatego też obserwuje się ciągły rozwój optycznych technik pomiarowych, które są wykorzystywane w różnych 
dziedzinach naszego życia. Również w diagnostyce medycznej techniki optyczne odgrywają znaczną rolę ze 
względu na ich nieniszczący i nieinwazyjny charakter. 
 Oko jest znakomitym przykładem naturalnego układu optycznego. W celu dokładnego 
scharakteryzowania procesu odwzorowania optycznego realizowanego przez oko ludzkie, najpierw 
wprowadzone zostaną pewne podstawowe pojęcia. Układ optyczny – to układ powierzchni odbijających lub 
załamujących światło, który umożliwia tworzenie obrazów przedmiotów lub przetwarzanie wiązki światła. 
Narząd wzroku stanowi gałka oczna, która składa się z twardówki, rogówki, naczyniówki, tęczówki, siatkówki, 
soczewki i ciała szklistego. Z optycznego punktu widzenia najważniejsze są rogówka i soczewka, które są 
ogniskującymi elementami oka. Rogówka ma największą „siłę łamiącą”, a soczewka odpowiedzialna jest za 
akomodację oka, czyli za zdolność oka do ostrego widzenia z określonej odległości. 
 

 
Rysunek 1. Tworzenie obrazu przez oko 

 
Z punktowego przedmiotu O wychodzą promienie, które są ogniskowane w ognisku O′ na siatkówce (rys. 1a). 
Linie przerywane oznaczają płaszczyzny główne układu optycznego oka. Aby znaleźć wielkość obrazu (rys. 1b), 
należy przeanalizować bieg promienia, który biegnie z górnego końca przedmiotu Q i przechodzi przez przednie 
ognisko oka E. Wielkość obrazu na siatkówce zależy od kąta β. Kąt ten rośnie, gdy odległość D (od przedmiotu 
do przedniego ogniska) maleje, zgodnie z zależnością: 
 

β=η/D , 
 

gdzie: η – oznacza wysokość przedmiotu (OQ), a D – odległość przedmiotu do przedniego ogniska. 
 Do opisu odbicia fal stosujemy prawa optyki geometrycznej, które określają kierunek w jakim będzie 
się poruszała fala po odbiciu na granicy dwóch ośrodków. Definiujemy kąt odbicia: jest to kąt jaki tworzy 
kierunek rozchodzenia się fali padającej z prostą prostopadłą do powierzchni, od której fala się odbiła. Prawo 
odbicia mówi o tym, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. 
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Rysunek 2. Odbicie fali na granicy dwóch ośrodków 

 

Aby wytłumaczyć zjawisko odbicia fali stosujemy zasadę Huygensa-Fresnela. Zasada ta mówi, że każdy punkt, 
do którego dotarła fala, staje się źródłem nowej fali kulistej. 
 W przypadku załamania światła mamy do czynienia z przejściem światła z jednego ośrodka do 
drugiego. W tym wypadku także następuje zmiana kierunku rozchodzenia się promieni świetlnych (patrz 
rysunek). To, pod jakim kątem załamie się padająca fala na granicy dwóch ośrodków zależy od ich 
współczynników załamania światła. Prawo załamania określa prawo Snelliusa: 
 

sinα·n1 = sinβ·n2 , 
 

gdzie n2 i n1 oznaczają współczynniki załamania odpowiednio w ośrodku drugim i pierwszym. Współczynnik 
załamania światła jest wielkością charakteryzująca dany ośrodek optyczny. Jest on równy stosunkowi prędkości 
fazowej fali w próżni do wartości prędkości fazowej fali w tym ośrodku. 
 Soczewki to bryły szkła ograniczone z dwóch stron powierzchniami o kształcie kulistym (wklęsłym 
albo wypukłym) lub płaskim. Soczewki można podzielić na kilka rodzajów ze względu na to jakie powierzchnie 
je ograniczające: 

 
Rysunek 3. A-soczewka dwuwypukła, B-soczewka płasko-wypukła, C-soczewka wklęsło-wypukła,  

D-soczewka dwuwypukła, E-soczewka płasko-wklęsła, F-soczewka wypukło-wklęsła 
 

Innymi rodzajem podziału soczewek jest sposób w jaki światło przez nie przechodzi. Rozróżniamy dwa typy 
soczewek: skupiające i rozpraszające. W przypadku soczewek skupiających promienie świetlne po przejściu 
przez nie ulegają skupieniu w jednym punkcie za soczewką, w tzw. ognisku. W przypadku soczewek 
rozpraszających równoległa wiązka światła zostaje przez nie rozproszona w ten sposób, że przedłużenia 
promieni rozproszonych zbiegają się w jednym punkcie, także w ognisku. 
 
 
 
 
PROGRAM ĆWICZENIA: 
 

1. Praktyczne zapoznanie się z powstawaniem obrazów w soczewkach. 
2. Zapoznanie się z metodami wyznaczania ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. 
3. Wyznaczanie ogniskowych soczewek skupiających i rozpraszających. 
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WYKONANIE DOŚWIADCZENIA: 
 

A. Soczewki skupiające 

1. Wyznaczanie ogniskowej f na podstawie pomiaru odległości przedmiotu i obrazu od soczewki: 

- przesuwając soczewkę wzdłuż ławy optycznej odnaleźć takie jej położenie, przy którym powstający na 
ekranie obraz powiększony, lub pomniejszony jest najbardziej wyraźny; 

- odczytać odległość x przedmiotu (w postaci wyciętej cyfry 1) od soczewki oraz odległość y soczewki 
od ekranu. Pomiar powtórzyć trzykrotnie dla różnych wartości x i y; 

- dla każdej pary (x,y) obliczyć wartość ogniskowej soczewki ze wzoru: 
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 ; 

- obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki; 

- pomiary powtórzyć dla trzech soczewek skupiających dostępnych w ćwiczeniu. 

2. Wyznaczanie ogniskowej f z wielkości powiększonego obrazu: 

- przesuwając soczewkę wzdłuż ławy optycznej znaleźć na ekranie ostry obraz przedmiotu. Zanotować 
odległość y obrazu od soczewki. Zmierzyć linijką wielkość L obrazu powstałego na ekranie, oraz 
wielkość l przedmiotu. Pomiar powtórzyć trzykrotnie dla różnych wartości y; 

- dla każdej wartości y obliczyć wartość ogniskowej soczewki ze wzoru: 
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 ; 

- obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki; 

- pomiary powtórzyć dla trzech soczewek skupiających dostępnych w ćwiczeniu. 

3. Wyznaczanie ogniskowej f metodą Bessela: 

- ustawić przedmiot i ekran na ławie optycznej w odległości k większej od 4f a następnie przesuwając 
soczewkę wyznaczyć wzajemną odległość d dwóch położeń soczewki dla których otrzymujemy na 
ekranie dwa ostre obrazy przedmiotu: jeden powiększony, drugi pomniejszony. Pomiar powtórzyć 
trzykrotnie dla różnych wartości k; 

- dla każdej wartości k obliczyć wartość ogniskowej soczewki ze wzoru:    
21
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- obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki; 
- pomiary powtórzyć dla trzech soczewek skupiających dostępnych w ćwiczeniu. 

B. Soczewki rozpraszające 

Wyznaczanie ogniskowej f metodą Bessela: 

- zestawić układ dwóch soczewek: skupiającej, której ogniskową wyznaczono poprzednio 
i rozpraszającej, której ogniskową chcemy wyznaczyć. Uwaga: powstały układ powinien być 
układem skupiającym promienie świetlne, tzn. │f1│<│f2│, gdzie f1 - ogniskowa soczewki 
skupiającej, f2 - ogniskowa soczewki rozpraszającej; 

- metodą Bessela wyznaczyć ogniskową fu tego układu soczewek. Pomiar powtórzyć trzykrotnie dla 
różnych wartości k; 

- dla każdej wartości fu obliczyć wartość ogniskowej soczewki rozpraszającej z zależności: 
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- obliczyć wartość średnią ogniskowej soczewki rozpraszającej. 
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INFORMACJE DODATKOWE: 
 
1. Niepewności pomiarowe wartości ogniskowych należy policzyć ze wzorów: 
 a) na podstawie pomiaru odległości przedmiotu i obrazu od soczewki: 
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gdzie x  to wartość przemieszczenia soczewki, dla której obraz przedmiotu wydaje się wciąż „ostry”; 

b) na podstawie wielkości powiększonego obrazu: 

 1 1L y l y
f l L l y y l l y
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; 

zakładając, że l L   . 
c) na podstawie metody Bessela: 
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gdzie 2d k   ; 

d) dla soczewki rozpraszającej: 
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gdzie uf  jest niepewnością wyznaczenia ogniskowej układu soczewek wyznaczoną wg punktu 1c) zaś 

1f  jest niepewnością wyznaczenia ogniskowej soczewki skupiającej użytej w obliczeniach. 

 


