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Ćwiczenie Nr 3 
Wady soczewek 

Zagadnienia:  dyspersja współczynnika załamania światła, bieg promieni przez soczewki, 

równanie soczewki, aberracja sferyczna, aberracja chromatyczna, krzywizna 

obrazu, dystorsja, koma. 

Wstęp 
Pojedyncze soczewki, ale także układy optyczne wykazują szereg wad (aberracji), 

które powodują, że obraz przedmiotu uzyskany przy ich pomocy jest w różnym stopniu 

zniekształcony – nie jest punktem, a plamką. Korekcji poszczególnych wad dokonuje się 

przez wytwarzanie układów optycznych złożonych z wielu odpowiednio dobranych 

soczewek.  

Równanie soczewki cienkiej: 
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gdzie: x - odległość przedmiotu od soczewki, y - odległość obrazu od soczewki, n - 

współczynnik załamania materiału soczewki, r1 i r2 - promienie krzywizn soczewki, jest 

słuszne tylko dla punktów przedmiotu leżących na osi optycznej i promieni świetlnych 

padających na powierzchnie soczewki pod niewielkim kątem do osi. Równanie to 

wprowadzone zostało przy założeniu, że rozwinięcie funkcji sinus, 
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ograniczone jest do pierwszego wyrazu, tzn.: sin≈. 

W rzeczywistych układach optycznych, z uwagi na znaczne apertury, udział w tworzeniu 

obrazu promieni o dużych kątach nachylenia do osi optycznej, jak również promieni skośnych 

(pochodzących z punktów poza osią optyczną) sprawiają, że odwzorowanie przedmiotu 

prowadzi do zniekształceń obrazu. W przypadku promieni monochromatycznych wyróżnia 

się: aberrację sferyczną, komę, astygmatyzm, krzywiznę obrazu i dystorsję. Z kolei dyspersja 

współczynnika załamania światła n (materiału, z którego wykonana jest soczewka) sprawia, 

że pojawia się aberracja chromatyczna.  
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Aberracja sferyczna – promienie wychodzące pod różnymi kątami z punktu na osi optycznej 

nie przecinają się w jednym punkcie obrazu (rys. 1). Miarą aberracji sferycznej podłużnej, jest 

odległość punktów przecięcia promieni skrajnych i przyosiowych wychodzących z jednego 

punktu przedmiotu. Wartość ta zależy od odległości punktu przedmiotowego od środka 

soczewki i dlatego wyznacza się ją dla przedmiotu leżącego w bardzo dużej odległości od 

środka soczewki, tak dużej, że promienie padające na soczewkę są niemal równoległe. 

Eksperymentalnie aberrację sferyczną ds oblicza się jako różnicę ogniskowej zmierzonej dla 

promieni przyosiowych (f0) i promieni przechodzących przez strefę bliską krawędzi soczewki 

(fh): 

         

 

Rys. 1. Aberracja sferyczna. 

Aberracja chromatyczna objawia się ogniskowaniem promieni o różnych barwach w różnych 

odległościach od soczewki. Wynika ona z dyspersji współczynnika załamania światła 

materiału soczewki prowadzącej do rozszczepienia światła białego na poszczególne barwy. W 

rezultacie na granicach kontrastowych obiektów pojawia się kolorowa obwódka pogarszająca 

odwzorowanie przedmiotu (rys. 2). Za miarę podłużnej aberracji chromatycznej przyjmuje się 

wielkość: 

          

gdzie: fc - ogniskowa dla światła czerwonego (linii C Fraunhofera λ = 656,3 nm), ff - 

ogniskowa dla światła fioletowego (linii F Fraunhofera λ = 486,1 nm). 

Aberracja chromatyczna występuje również w soczewce ludzkiego oka, powodując barwne 

obwódki (pomarańczowe i niebieskie) wokół ciemnych przedmiotów na jasnym tle. 
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Rys. 2. Aberracja chromatyczna. 

Dystorsja polega na różnym powiększeniu poprzecznym obrazu w zależności od odległości 

punktów od osi optycznej - im dalej od osi optycznej (środka obrazu), tym zniekształcenia 

mogą być większe. Wyróżniamy dystorsję beczkową (uwypuklenie krawędzi) i poduszkową 

(wklęśnięcie krawędzi) – rys. 3.  

 

.  

Rys. 3. Dystorsja 

Wykonanie pomiarów 
Pomiary wykonujemy z użyciem zestawu zawierającego (rys. 4): ławę optyczną  

z naniesioną z boku skalą centymetrową (1), źródła światła w obudowie (2), zasilacza lampy 

(3), kondensora (4), przesłony irysowej (5), uchwytu soczewek (6), ekranu (7) 

i zestawu filtrów i przesłon. 
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Rys. 4. Podstawowe elementy układu pomiarowego. 

 

Pomiar aberracji chromatycznej 

W celu przeprowadzenia pomiarów wykonaj następujące czynności: 

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

Włącz zasilacz do prądu. 

2) Ustaw położenie żarówki (bez soczewki w układzie) w obudowie tak, aby na 

oddalonym o ok. 3 m ekranie zobaczyć wyraźny obraz włókna żarowego.  

Włókno powinno być ułożone horyzontalnie.  

3) Przy użyciu trzech śrub znajdujących się na tylnej obudowie lampy i kartki papieru 

ustaw równoległy do ławy bieg wiązki światła .   

4) Zamocuj przesłonę tuż za kondensorem i zamknij ją do uzyskania minimalnego 

otworu (korzystaj z promieni przyosiowych). 

5) Zamocuj na drugim końcu ławy ekran. 

6) Zamocuj w uchwycie płasko-wypukłą soczewkę o ogniskowej 150 mm i umieść ją na 

ławie. Pamiętaj, aby soczewka była zwrócona stroną wypukłą w kierunku lampy. 

Sprawdź za pomocą białej kartki przyłożonej do soczewki czy plamka światła 

przechodzi przez środek soczewki. 

7) Do obudowy soczewki od strony ekranu zamocuj przesłonę przepuszczającą tylko 

promienie przyosiowe. 

8) Zamocuj w uchwycie lampy filtr fioletowy i wyznacz położenie soczewki, dla którego 

otrzymasz wyraźną i jak najmniejszą plamę skupionej wiązki światła. Powtórz pomiar 

10 razy i zanotuj wyznaczone położenia soczewki. 
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9) Powtórz pomiary z punktu 8) dla filtra czerwonego. 

 

Pomiar aberracji sferycznej 

W celu przeprowadzenia pomiarów wykonaj następujące czynności: 

1) Usuń filtry z lampy. Otwórz maksymalnie przesłonę irysową. 

2) Na uchwyt soczewki załóż przesłonę przepuszczająca tylko promienie przyosiowe  

(przesłona jest mocowana do uchwytu od strony ekranu).  

3) Przesuwaj soczewkę, aż uzyskasz na ekranie wyraźny obraz przesłony. Pomiar 

powtórz co najmniej 10 razy. 

4) Zamocuj przesłonę dla promieni skrajnych i powtórz dla niej pomiary, jak  

w punkcie 3. 

 

Obserwacja dystorsji  

Przeprowadź obserwację dystorsji dla soczewki o ogniskowej f = +150 mm i f =+50 mm. W 

tym celu: 

1) W uchwycie lampy umieść przesłonę z naniesionymi liniami pionowymi i poziomymi. 

Otwórz całkowicie przesłonę irysową. 

2) Zamocuj na ławie soczewkę skupiającą o ogniskowej +150 mm i przesuwaj ją tak, aby 

uzyskać wyraźny obraz przesłony na ekranie lub na ścianie. Oceń charakter dystorsji.  

3) Powtórz obserwacje dla soczewki o ogniskowej +50 mm. Oceń charakter dystorsji. 

Opracowanie wyników 
 Wyznacz wartości średnie i odchylenia standardowe wartości średniej dla wielkości 

zmierzonych w pomiarach. Oblicz wartości aberracji chromatycznej i sferycznej, oraz błędy 

wyznaczenia tych wielkości. 

W sprawozdaniu z pomiarów zamieść: 

1) Krótką charakterystykę badanych wad soczewek oraz podaj ich wpływ na jakość 

obrazów. 

2) Podaj wyznaczone wartości aberracji chromatycznej i sferycznej, oraz oszacowane 

błędy ich pomiarów. 
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