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Ćwiczenie Nr 1 
Wyznaczanie ogniskowej soczewki 

Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, rodzaje soczewek, bieg promieni w soczewce, 

równanie soczewki, współczynnik załamania światła 

Wstęp 
Równanie Gaussa dla soczewki cienkiej ma postać: 

 

 
 
 

 
 
 

 
        

   

   
                       1) 

gdzie: f jest ogniskową soczewki, x - odległością przedmiotu, a y – odległością obrazu od 

soczewki. 

 

Rys. 1. Bieg promieni świetlnych wykreślony dla cienkiej soczewki skupiającej. 

F – ognisko, hp i ho – wysokość przedmiotu i obrazu, x i y - odległość przedmiotu 

i obrazu od soczewki. 

Wartość ogniskowej soczewki jest ściśle związana z jej kształtem (promieniami 

krzywizny r1 i r2 i współczynnikami załamania światła szkła n2 i ośrodka n1, który otacza 

soczewkę. Wyraża to tzw. równanie optyków: 
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W celu wyznaczenia wartości ogniskowej soczewek skupiających i rozpraszających  

(rys. 2) stosuje się następującą konwencję znaku dla promieni krzywizny: 

- dodatni, gdy powierzchnia jest wypukła (r > 0), 

 - ujemny, gdy powierzchnia jest wklęsła (r < 0), 

 - ma wartość nieskończoną, gdy powierzchnia jest płaska (r = ∞, a zatem 1/r = 0). 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Rodzaje soczewek. 

 

Metoda Bessela wyznaczania ogniskowej – rys. 3. 

 Przy ustalonej odległości D między przedmiotem (P) a ekranem (O) wyznaczamy 

odległość d pomiędzy dwoma położeniami soczewki, przy których uzyskujemy ostre obrazy 

przedmiotu: powiększony (OI) i pomniejszony (OII). Ogniskowa soczewki wyraża się 

wzorem: 

 

  
     

  
                     3) 

 

 

 
 

Rys. 3. Położenia soczewki w metodzie Bessela. 

P – przedmiot, OI i OII – obrazy dla położeń I i II soczewki. 

(a) dwuwypukła 

(b) płasko-wypukła 

(c) wklęsło-wypukła 

(d) dwuwklęsła 

(e) płasko-wklęsła 

(f) wypukło-wklęsła 
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Wykonanie pomiarów 
Aparatura 

Ćwiczenie wykonywane jest na stanowisku wyposażonym w źródło światła - lampę (1), 

kondensor (2), przesłonę (3), soczewkę (4), ekran (5) oraz ławę optyczną (6). 

 

Rys. 4. Układ pomiarowy do wyznaczania ogniskowej soczewek. 

 

W celu wykonania pomiarów umieść na ławie optycznej poszczególne elementy 

układu pomiarowego: 

1) Zamocuj lampę na końcu ławy optycznej i podłącz ją do zasilacza (gniazdo 6V/3A). 

Włącz zasilacz do prądu. 

2) Ustaw na ławie kondensor o ogniskowej 60 mm w takiej odległości od lampy, aby 

uzyskać ostry obraz włókna lampy na przeciwległej ścianie, sprawdź, czy 

powierzchnia kondensora jest równomiernie oświetlona. 

3) Zamocuj na drugim końcu ławy ekran i ustaw go prostopadle do osi ławy. 

4) Zamocuj przesłonę z otworem w postaci strzałki, pełniącą role przedmiotu, tuż za 

kondensorem. 

5) Zamocuj w uchwycie soczewkę skupiającą o ogniskowej 50 mm i ustaw ją pomiędzy 

przesłoną a ekranem. 

 

 

Metoda pomiaru I (metoda graficzna). 

6) Dla co najmniej różnych 10 położeń soczewki uzyskaj ostry obraz na ekranie. W tym 

celu ustal pozycję soczewki i przesuwając ekran obserwuj obraz. Notuj odległości 

przedmiotu x i obrazu y od soczewki. Pomiar y powtórz dla każdego x pięciokrotnie. 

Metoda pomiaru II (metoda Bessela). 

7) Ustal stałą odległość D ekranu od przedmiotu i zanotuj jej wartość (ekran ustawiony 

około w połowie ławy). 

1.         2.              3.            4.                     5. 
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8) Zbliż soczewkę do przedmiotu tak, aby uzyskać ostry, powiększony obraz przedmiotu 

(strzałki).  

9) Przesuń soczewkę w kierunku ekranu, aż do uzyskania ostrego, pomniejszonego 

obrazu strzałki. Zanotuj odległość d między obiema położeniami soczewki.  

10) Pomiar odległości d powtórz co najmniej 10-krotnie.  

Opracowanie wyników 
1) Dla obliczenia ogniskowej soczewki zmierzonej metodą I posłuż się wzorem (1). Dla 

każdego pomiaru oblicz wartość ogniskowej f, a następnie jej wartość średnią  

i odchylenie standardowe wartości średniej śr z wszystkich wykonanych pomiarów. 
 

2) Obliczenia ogniskowej zmierzonej metodą II przeprowadź posługując się wzorem (3). 

W tym celu najpierw oblicz wartość średnią odległości d a następnie na podstawie 

średniej wartości odległości d i ustalonej odległości D, wyznacz ogniskową. 
 

3) Porównaj wyznaczone eksperymentalnie wartości ogniskowej soczewki z wartością 

podaną na jej oprawie. Która metoda pomiarowa dała wynik bardziej zbliżony do 

wartości ogniskowej podanej przez producenta? 
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