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Ćwiczenie Nr 13 
Efekt pryzmatyczny soczewek 

Zagadnienia: soczewki, pryzmaty, bieg promieni światła w soczewce i pryzmacie, moc 

soczewki, moc pryzmatyczna  

Wstęp 
  

 Efekt pryzmatyczny polega na odchyleniu promienia światła w wyniku jego przejścia 

przez pryzmat (rys. 1). Miarą efektu pryzmatycznego jest moc pryzmatyczna     

zdefiniowana wzorem: 

            
 

 
                                           1) 

Gdzie   jest odchyleniem promienia w kierunku prostopadłym do pierwotnego kierunku, 

wyrażonym w centymetrach, natomiast   jest długością odcinka, wyrażoną w metrach, na 

której to odchylenie występuje. Jednostką mocy pryzmatycznej jest dioptria pryzmatyczna 

(dpryzm lub  ): 

         
    

   
                                                2) 

Moc pryzmatyczna ma wartość 1 dpryzm, gdy na odległości jednego metra promień odchyla 

się od pierwotnego kierunku o 1 cm w kierunku do niego prostopadłym. 

 
Rys. 1. Efekt pryzmatyczny przy przęjściu promienia światła przez pryzmat. 

 

Podobny efekt odchylenia promienia od pierwotnego kierunku obserwuje się w przypadku 

soczewek. Patrząc przez środek soczewki możemy traktować ją jako złożenie dwóch 
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powierzchni: cienkiej soczewki sferycznej i płytki płasko-równoległej. Gdy patrzymy poza 

częścią centralną soczewki powstaje nowa bardziej złożona powierzchnia, którą z pewnym 

przybliżeniem możemy traktować, jako soczewkę cienką i pryzmat (rys. 2a). Pryzmat ma 

tym większą moc łamiącą im bardziej oddalamy się od środka soczewki (rys. 2b) 

 

 

Rys. 2. Bieg promieni światła przez środek optyczny i poza środkiem optycznym soczewki 

(a); zwiększanie działania efektu pryzmatycznego w miarę oddalania się od środka 

optycznego soczewki (b). 

 

Gdy promień padający na soczewkę jest przesynięty równolegle w stosunku do jej osi 

optycznej o pewien odcinek  , sytuację przedstawia poniższy rysunek. Rozpatrzmy bieg 

promienia A pokazanego na rys. 3, padającego centralnie na soczewkę, tzn. wzdłuż jej osi 

optycznej. Po przejściu przez soczewkę kierunek promienia nie ulega zmianie. Natomiast 

promień B równoległy do osi optycznej soczewki, ale przesunięty o odległość  , po przejściu 

przez soczewkę zmienia swój kierunek. Przechodzi on przez ognisko obrazowe    soczewki 

ulegając odchyleniu o wartość   na drodze  . Efekt ten nazywany jest efektem 

pryzmatycznym soczewki.   

 
Rys. 3. Efekt pryzmatyczny wywołany decentryzacją soczewki. 

∆x 

a)                                                                 b) 
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Z powyższego rysunku wynika, że:  

    
 

 
                                                               3) 

oraz, że: 

    
 

                                                       4) 

gdzie   oznacza decentrację soczewki,    jest ogniskową soczewki, a   jest mocą optyczną 

decentrowanej soczewki. A zatem, można zapisać, że: 

                                                                 5) 

Powyższy wzór nosi nazwę reguły Prentice’a, która mówi, że pryzmatyczność soczewki jest 

wprost proporcjonalna do decentryzacji, a współczynnikiem proporcjonalności jest moc 

soczewki. Wzór ten pozwala obliczyć pryzmatyczność soczewki, gdy znana jest wartość 

mocy   soczewki w dioptriach i wartość jej decentryzacji   w stosunku do osi optycznej 

układu wyrażona w centymetrach. Zauważmy, że przy decentracji soczewki wynoszącej 1 cm 

pryzmatyczność równa jest liczbowo mocy soczewki wyrażonej w dioptriach. W przypadku 

soczewek dodatnich przesunięcie promienia   ma taki sam zwrot jak decentracja   soczewki, 

natomiast w przypadku soczewek ujemnych przesunięcie promienia ma zwrot przeciwny do 

decentracji soczewki. 

Jak już wspominano, pryzmatyczność  soczewki     jest wprost proporcjonalna do 

wartości decentracji   padającego promienia. Zatem wykres zależności      ( ) powinien 

być linią prostą o współczynniku kierunkowym równym co do wartości mocy optycznej 

decentrowanej soczewki. 

Wykonanie wykresu zależności pryzmatyczności obliczonej ze wzoru (1) od wartości 

decentracji: 

                                                                   
 

 
                                                                     6) 

pozwala wyznaczyć moc decentrowanej soczewki. W celu sprawdzenia poprawności reguły 

Perentic'a, otrzymaną wartość mocy soczewki można porównać z mocą badanej soczewki 

jeśli jej wartość jest znana. 

Wykonanie pomiarów 

Aparatura 

Ćwiczenie wykonywane jest na stanowisku wyposażonym w ławę optyczną (1); diodę 

laserową (2); soczewkę skupiającą o mocy +5.25 D (3) umieszczoną w regulowanym 

uchwycie (4); oraz ekran (5); patrz rys. 4. 
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Rys. 4. Zestaw pomiarowy do badania efektu pryzmatycznego soczewek. 

 

Rys. 5. Ustawienie początkowe soczewki w uchwycie. 

Wykonanie ćwiczenia 

1) Ustaw uchwyt na poziom „zerowy” pionowego położenia soczewki (rys. 5).  
 

2) Wstaw soczewkę do uchwytu sterując zaciskami. 
 

3) Włącz laser do zasilania i sprawdź czy wiązka lasera przechodzi przez środek 

optyczny soczewki i biegnie równolegle do ławy optycznej. Powinieneś widzieć na 

ekranie plamkę środka soczewki w centrum plamki lasera. Jeżeli wiązka lasera nie 

2.                         3. 

                     4.                                                       5. 

  

                                            1.                                    

                                                                                           zaciski 

                                                                                           mocowania soczewki 

 

                                                                                           bolce uchwytu 

                                                                                           soczewki 

                    

                                               

        pokrętło ruchu  

pionowego soczewki                                                          skala pionowego  

                                                                                            położenia soczewki 
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przechodzi przez środek soczewki, skoryguj jej położenie w pionie i w poziomie. 

Soczewka powinna być ustawiona prostopadle do osi ławy optycznej.  
 

4) Dokonaj pomiaru przesunięcia   wiązki lasera w kierunku prostopadłym do 

pierwotnego kierunku padania, wywołanego decentryzacją soczewki. W tym celu 

przesuwaj soczewkę w pionie co 0,5 cm od 0 do 3 cm za pomocą pokrętła ruchu 

pionowego i odczytuj położenie pionowe plamki na ekranie umieszczonym na końcu 

ławy optycznej. Pamiętaj o zanotowaniu początkowego położenia plamki dla 

soczewki ustawionej w pozycji „zerowej”, odpowiadającego wiązce przechodzącej 

przez środek optyczny. 
 

5) Zmierz za pomocą miarki metrycznej odległość soczewki od ekranu odpowiadającą 

drodze   odchylenia wiązki lasera. Pomiaru dokonaj z dokładnością do 1 mm. Za 

punkt początkowy pomiaru wybierz koniec bolca w uchwycie soczewki. 
 

Opracowanie wyników 

1) Oblicz teoretyczną moc pryzmatyczną soczewki dla różnych decentryzacji według 

reguły Prentice’a (wzór 5). Moc soczewki stosowanej w układzie podawana przez 

producenta to 5.25 D. 
 

2) Oblicz eksperymentalne wartości mocy pryzmatycznej soczewki dla różnych 

decentryzacji według wzoru 1. Porównaj obliczone wartości z wartościami 

teoretycznymi. Wyznacz względne błędy procentowe obliczonych wartości mocy 

pryzmatycznych. Co ma wpływ na rozbieżności między wartościami oczekiwanymi 

a eksperymentalnymi?  

3) Wykonaj wykres zależności  ( )   
 

 
 i na jego podstawie wyznacz moc soczewki.. 

Podaj względny błąd procentowy tak wyznaczonej mocy w odniesieniu do wartości 

podawanej przez producenta. 
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