
Zestawćwiczeń laboratoryjnych z optyki dla szkoły ponadgimnazjalnej –
opracowała Joanna Michałowska.

Ćwiczenie 1.
Temat: Wyznaczanie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

1.Wprowadzenie.
Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone z dwóch stron powierzchniami
kulistymi, albo z jednej strony powierzchnią kulistą, a z drugiej płaską. Ze względu na
właściwości wyróżniamy dwa typy soczewek: skupiające i rozpraszające. Za pomocą
soczewek skupiających możemy otrzymywać na ekranie obrazy rzeczywiste. Pomiędzy
odległością (x) przedmiotu od soczewki, odległością (y) obrazu od soczewki i ogniskową (f)
zachodzi związek, zwany równaniem soczewki:
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2. Celćwiczenia:
wyznaczanie ogniskowej soczewek

3. Opis stanowiska badawczego:
− ława optyczna
− oświetlacz ze szczeliną
− soczewki
− ekran.

4. Przebieg doświadczenia:
a) Na ławie optycznej montujemy oświetlacz ze szczeliną, soczewkę i ekran.
b) Przesuwamy soczewkę wzdłuż ławy optycznej, aż na ekranie pojawi się ostry

obraz.
c) Mierzymy odległość x przedmiotu od soczewki i odległość y obrazu od

soczewki.

5. Opracowanie wyników
a) Obliczamy ogniskową soczewki skupiającej ze wzoru:
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b) Obliczamy niepewność pomiarową metodą różniczki zupełnej ze wzoru:
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x∆ i y∆ - niepewności pomiarowe odczytu położeń przedmiotu od soczewki i

obrazu od soczewki szacowane są na podstawie dokładności ławy
optycznej

c) Zapisujemy otrzymany wynik uwzględniając niepewność pomiarową.
d) Analiza otrzymanego wyniku, porównanie z ogniskową soczewki odczytaną z

charakterystyki soczewki, wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.



6. Literatura
• T. Dryński „Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki”
• I.Lasocka, J. Zambrzycki „Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki”

Ćwiczenie 2

Temat: Wyznaczanie długości fali światła lasera za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

1. Wprowadzenie
Dyfrakcja (ugięcie) polega na odstępstwie od prostoliniowego bieguświatła. Dyfrakcji
towarzyszy interferencja czyli nakładanie się fal świetlnych. Wynik interferencji widoczny
jest na ekranie jako obraz interferencyjny w postaci jasnych i ciemnych prążków.
Na zasadzie interferencjiświatła opiera się działanie siatki dyfrakcyjnej. Najprostsza siatka
dyfrakcyjna to przezroczysta płytka, na której naniesionych jest szereg równoległych rys.
Przechodzące przez nią światło, ugina się i interferuje, dając na ekranie obraz interferencyjny.
Warunek wzmocnienia ma postać:

lsin⋅=⋅ dn λ

l

y
tg =≈ llsin , gdyż l jest małym kątem

ln

dy
n

⋅
=⋅ λ , gdzie:

n – rząd interferencji
d – stała siatki dyfrakcyjnej (odległość między rysami)
λ - długość światła
l – odległość siatki dyfrakcyjnej od ekranu
y – odległość od paska interferencyjnego 0 – rzędu do paska n - tego rzędu

2. Celćwiczenia: Pomiar długości światła lasera
3. Opis stanowiska badawczego:

– ława optyczna
– laser
– siatka dyfrakcyjna
– ekran
– linijka

4. Przebieg doświadczenia:
a) Na ławie optycznej montujemy laser, siatkę dyfrakcyjną, ekran. Po włączeniu

lasera na ekranie otrzymujemy obraz interferencyjny.
b) Mierzymy odległość l siatki dyfrakcyjnej od ekranu.
c) Mierzymy na ekranie odległość y od prążka 0 – rzędu do wybranego n – tego

rzędu.
d) Z charakterystyki siatki dyfrakcyjnej odczytujemy stałą siatki d.

5. Opracowanie wyników.
a) Obliczamy długości fal światła lasera ze wzoru:
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b) Obliczamy niepewność pomiarową metodą pochodnej logarytmicznej ze
wzoru:
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y∆ - niepewność pomiarowa odległości między prążkami interferencyjnymi
oraz l∆ - niepewność pomiarowa odległości siatki dyfrakcyjnej od ekranu
szacowane są na podstawie dokładności linijki i ławy optycznej

c) Zapisujemy otrzymany wynik z uwzględnieniem niepewności pomiarowej.
d) Przeprowadzamy analizę otrzymanego wyniku, porównujemy go z długością

światła lasera odczytaną z charakterystyki lasera, wyciągamy wnioski z
doświadczenia.

6. Literatura
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