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Ćwiczenie Nr 2 
Droga promieni świetlnych  

w soczewkach 

Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, promienie świetlne, prawo odbicia i załamania, 

płytka płasko-równoległa, światłowód, pryzmat, soczewki. 

Wstęp 
Wiele zjawisk optycznych możemy wyjaśnić posługując się modelem promieni 

świetlnych - poczynając od prawa odbicia i załamania światła, poprzez działanie soczewek  

i ich układów, a kończąc na zjawisku interferencji. Promień świetlny możemy zdefiniować 

jako bardzo wąską (nieskończenie wąską), nierozbieżną wiązkę światła. Jej bardzo dobrym 

eksperymentalnym odpowiednikiem jest wiązka lasera. Na gruncie optyki falowej, w ośrodku 

jednorodnym, możemy go utożsamiać z prostą prostopadłą do czoła fali.  

Prawa optyki geometrycznej 

Prawo odbicia 

Kąt padania wiązki światła (promienia), na granicę rozgraniczającą dwa ośrodki optyczne  

o różnych współczynnikach załamana światła, równy jest kątowi odbicia. Kąty te zawierają 

się między normalną do powierzchni, wystawioną w punkcie padania promienia,  

a promieniem i leżą w jednej płaszczyźnie, nazywanej płaszczyzną padania. 

 

Prawo załamania (prawo refrakcji, prawo Snelliusa) 

Na granicy dwóch ośrodków o współczynnikach załamania n1 i n2 promień świetlny zmienia 

swój kierunek, przy czym relacja między kątem  padania promienia, a kątem , pod jakim 

załamuje się w drugim ośrodku, ma postać: 
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v1 i v2 są prędkościami światła w poszczególnych ośrodkach. Promień padający i załamany 

leżą w jednej płaszczyźnie zawierającej normalną do powierzchni, wyprowadzoną w miejscu 

padania promienia. 
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Rys. 1. Prawo odbicia i załamania światła. 

 

Korzystając z prawa odbicia i załamania, oraz z praw geometrii potrafimy wyznaczyć 

bieg promieni na granicy ośrodków i przeanalizować ich bieg, gdy obijają się od luster, 

przechodzą przez pojedyncze soczewki (rys. 2), jak i przez układy soczewek tworzące różne 

przyrządy optyczne (rys. 3).  

 

Rys. 2. Bieg promieni równoległych do osi optycznej dla soczewki skupiającej. 

 

Rys. 3. Bieg promieni w lunecie Galileusza. 
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Wykonanie obserwacji 
Do obserwacji drogi promieni świetlnych służy zestaw elementów optycznych (Rys. 

4) zawierający: płytki płaskorównoległe (1), pryzmaty (2), półokrąg szklany (3), soczewki 

skupiające i rozpraszające (4), plansze ze schematami układów optycznych (5), tablicę 

magnetyczną (6) i wielowiązkowy oświetlacz laserowy (7).  

 

Rys. 4. Elementy układu do badania drogi promieni świetlnych. 

 

 

Rys. 5. Układ do badania prawa odbicia i załamania. 

 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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1. Prawo odbicia i załamania, kąt graniczny 

(1) W centrum planszy kątowej umieść półokrąg szklany (element nr 3) tak, aby jego 

płaszczyzna pokrywała się z osią 90
o
-90

o
– patrz rys. 5. Pojedynczy promień lasera 

skieruj na płaską powierzchnię półokręgu pod dowolnie wybranym kątem padania  

i wyznacz kąty odbicia i załamania promienia świetlnego.Wykonaj pomiary dla kąta 

padania w zakresie 90
o
-10

o
, zmieniając go co 10

o
. Powtórz obserwacje co najmniej 10 

razy dla każdego z położeń.  

(2) Obróć tarczę kątową wraz z elementem szklanym tak, aby oświetlić go od strony 

wypukłej, ale prostopadle do powierzchni płaskiej (wzdłuż linii 180
o
-180

o
) – rys. 6. 

Zmieniaj kąt padania wiązki co 10
o
 i notuj położenie promienia odbitego  

i załamanego. Następnie postaraj się z jak największa precyzją wyznaczyć kąt 

graniczny dla zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia; pomiar powtórz co 

najmniej 10 razy. 

 

Rys. 6. Pomiar kąta całkowitego wewnętrznego odbicia. 

Uwaga 

Kąt graniczny całkowitego wewnętrznego odbicia (kąt, przy którym promień załamany ugina 

się w ośrodku rzadszym optycznie pod kątem 90
o
) ma wartość określoną równaniem: 

   =       (
 2

 1
) 

gdzie n1 i n2 są odpowiednio współczynnikami załamania światła ośrodka, z którego 

wychodzi i do którego wchodzi.  

(3) Przeprowadź obserwacje biegu promieni w pryzmacie o kącie rozwarcia 45
o
 (element 

2). Skieruj trzy promienie prostopadle do płaszczyzny podstawy trójkąta i zastanów 

się, dlaczego nie obserwujesz promieni załamanych na płaszczyźnie 

przeciwprostokątnej. Powtórz doświadczenie oświetlając prostopadle płaszczyznę 

przeciwprostokątnej i zaobserwuj jak promienie „zawracają” (rys. 7). Zbuduj układ 

dwóch pryzmatów jaki stosowany jest w lornetkach. 
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Rys. 7. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia w pryzmacie. 

 

2) Płytka płasko-równoległa i światłowód 

(1) Włącz wszystkie pięć wiązek światła i skieruj je prostopadle na dłuższy bok płyki 

płasko-równoległej (element nr 1) – rys. 8a. Obracaj ją wokół osi prostopadłej do 

powierzchni i obserwuj zmiany przesunięcia promienia wychodzącego, w stosunku do 

padającego, zachodzące wraz ze zmianą kąta padania. 

 

 

Rys. 8a. Obserwacja biegu promieni w płytce płasko-równoległej. 

Uwaga: 

Promień światła padający pod kątem  na płytkę płasko-równoległą o szerokości h doznaje 

po wyjściu z niej równoległego przesunięcia d o wartości: 
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Rys. 8b. Wielkość przesunięcia promienia w funkcji kąta padania a dla płytki szklanej o 

grubości h = 1 cm i współczynniku załamania n = 1,5. 

(2) Na krótki bok światłowodu (element nr 1) skieruj pojedynczą wiązkę światła 

prostopadle do powierzchni – rys. 8c. Zmieniając kąt padania zaobserwuj odbicie od 

powierzchni bocznych i znajdź maksymalny kąt padania Qmax, przy którym wiązka nie 

opuszcza światłowodu przez boczne powierzchnie.  

 

Rys. 8c. Obserwacja biegu promieni w światłowodzie. 

Uwaga: 

Dla światłowodu (rys. 8d) o współczynnikach załamania dla rdzenia i płaszcza wynoszących 

odpowiednio n1 i n2, oraz współczynniku n ośrodka, z którego światło wchodzi do 

światłowodu, maksymalny kąt Qmax pod jakim promień świetlny może być skierowany, aby 

pozostał w światłowodzie, wynosi: 

    =       (
√ 1
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Rys. 8d. Bieg promieni w światłowodzie i jego parametry. 

 

3) Soczewki skupiające i rozpraszające 

(1) Dwuwypukłą soczewkę (element 4(2)) połóż na kartce papieru i skieruj na nią pięć 

promieni świetlnych równolegle do jej osi optycznej (rys. 9a). Wyznacz 

ogniskową obrazową soczewki jako odległość między jej środkiem, a ogniskiem. 

Następnie zmieniając kąt padania promieni na soczewkę (rys. 9b) zaobserwuj, 

wzdłuż jakiej linii układają się ogniska (zaznacz położenia ognisk na kartce). 

(2) Powtórz obserwacje dla soczewki dwuwklęsłej (element 4(5)). Zmierz ogniskową 

obrazową soczewki i linię, wzdłuż której układają się ogniska, przy różnych 

kątach padania promieni równoległych. 

 

 

 

Rys. 9. Ognisko (a) i płaszczyzna ogniskowej obrazowej (b) – położenie elementów 

układu pomiarowego. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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4) Oko i okulary 

(1) Na planszy obrazującej oko umieść przed linią O2 soczewkę nr 4(1). Zaobserwuj, 

gdzie skupia się wiązka równoległych promieni w oku osoby bez wady wzroku – na 

siatkówce. 

(2) Postępując jak poprzednio umieść przed linią O2 soczewkę nr 4(2), która odpowiada 

sytuacji powstawania obrazu w oku krótkowidza – promienie skupione zostają przed 

siatkówką. Aby skorygować wadę użyj soczewki rozpraszającej nr 5, która pełni rolę 

soczewki okularowej i unieść ją w odpowiednim położeniu tak, aby przywrócić 

prawidłowe widzenie.  

(3) Stwórz model oka dalekowidza i umieść przed linią O2 soczewkę nr 4(3)– promienie 

skupione zostają za siatkówką. Aby skorygować wadę użyj soczewki skupiającej, 

umożliwi korekcję wady.  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10. Oko (a) „normalne”, oko (b) krótkowidza i (c) dalekowidza. 

 

(a) 

(b) 

 

 

(c) 
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5) Przyrządy optyczne 

Korzystając z plansz i elementów optycznych zawartych w zestawie zbuduj modele lunety 

aparatu fotograficznego (rys. 11a), lunet Galileusza (rys. 11b) i Keplera (rys. 11c) oraz 

mikroskopu. Zaobserwuj drogę promieni świetlnych w tych układach, szczególną uwagę 

zwracając na wzajemne położenie ognisk poszczególnych soczewek lunet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Modele przyrządów optycznych i bieg promieni: (a) aparat fotograficzny,  

(b) luneta Galileusza, (c) luneta Keplera. 

 

Opracowanie zadania 
1) Wykreśl zależność kąta odbicia i załamania od kąta padania. Sprawdź, czy prawa te są 

spełnione w granicach błędu doświadczalnego (oceń błędy pomiaru kątów). 
 

2) W oparciu o zmierzony kąt całkowitego wewnętrznego odbicia wyznacz 

współczynnik załamania materiału, z którego wykonany jest półokrąg.  

(a) 

(b) 

(c) 
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3) Oblicz kąt całkowitego wewnętrznego odbicia dla szkła typu flint i crown oraz dla 

wody. 
 

4) Oblicz wartość współczynnika załamania materiału, z którego wykonana jest płytka 

płasko-równoległa. Czy błąd tak wyznaczanego współczynnika był większy, czy 

mniejszy niż w badaniach wykonanych dla półokręgu? Co wpływa, Twoim zdaniem, 

na wielkości błędów? 
 

5) Oblicz wartość średnią i błąd pomiaru ogniskowej soczewki skupiającej. 
 

6) Oblicz wartość średnią i błąd pomiaru ogniskowej soczewki rozpraszającej. 
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