
Załamanie na granicy ośrodków

 

Gdy światło napotyka na granice dwóch ośrodków przezroczystych ulega 
załamaniu tak jak jest to przedstawione na rysunku obok. 
Dla każdego ośrodka przezroczystego istnieje pewna stała zwana 
bezwzględnym współczynnikiem załamania (zwyczajowo oznaczana 
małą literą n), n=c/v; gdzie c- prędkość światła, v-prędkość fali w danym 
ośrodku. Możemy mówić także o względnym współczynniku 
załamania, np. współczynnik załamania szkła (n2) względem powietrza 
(n1) wynosi n12=n2/n1.

Promień załamujący się na granicy dwóch ośrodków załamuje się do normalnej (kąt a>b), gdy 
przechodzi z ośrodka optycznie rzadszego (o mniejszym wsp. załamania) do ośrodka optycznie 
gęstszego (o większym wsp. załamania) i odwrotnie - przechodząc z ośrodka gęstszego do 
rzadszego załamuje się od normalnej (kąt a<b) 

Prawo Snelliusa mówi, że:
Promień załamany leży w płaszczyźnie wyznaczonej przez promień padający i prostopadłą padania. 
Stosunek sinusów kątów padania i załamania jest stały i nosi nazwę współczynnika załamania 
ośrodka drugiego względem pierwszego.

Możemy to zapisać wzorem:

 ; gdzie v1 i v1 to prędkości światła/fali w odpowiednich ośrodkach. 

Soczewki

Soczewka jest to element optyczny ograniczony dwiema powierzchniami sferycznymi lub 
powierzchnią sferyczną i płaską. Istnieją jednak odstępstwa od tej uproszczonej definicji np. 
soczewka cylindryczna stosowana w korekcji astygmatyzmu (niezborności oka, wady która 
przejawia się zniekształceniem widzianego obrazu). 

W poniższej tabeli możemy zobaczyć klasyfikacje soczewek 



Równanie soczewki przedstawia się następująco:

 
, gdzie n2 to współczynnik załamania materiału z jakiego wykonano soczewkę, n1 współczynnik 
załamania ośrodka w jakim znajduje się soczewka (dla powietrza uznaje się, że wynosi 1, w 
rzeczywistości tylko w próżni ten współczynnik będzie wynosił dokładnie 1), R1 - promień 
pierwszej krzywizny, R2 - promień drugiej krzywizny. Jeśli krzywizna jest wypukła to przyjmuje 
się, że R>0 natomiast dla krzywizny wklęsłej przyjmujemy R<0. 

Równanie soczewki możemy przedstawiać również w skróconej formie:

 
, gdzie f - ogniskowa, x - odległość przedmiotu, y - odległość obrazu. Należy pamiętać, że jeżeli 
obraz powstaje po tej samej stronie, gdzie umieszczony jest przedmiot mówimy o obrazie 
pozornym. W związku z tym odległość y będzie mniejsza od 0, co przy wyliczeniach z tego wzoru 
należy uwzględnić zapisując przed wartością y minus. 

Podobnie jak przy zwierciadłach tutaj również mamy do czynienia z powiększeniem. Wzór na 
powiększenie przedstawia się następująco:

  

W przypadku soczewek możemy mówić o zdolności skupiającej. Zdolność skupiająca jest 
odwrotnością ogniskowej:

 
Jednostką ogniskowej jest dioptria ( [1D]=[1/m] ).
Jeżeli zdolność skupiająca soczewki jest większa od zera to soczewka jest soczewką skupiającą, a w 
przypadku gdy Z<0 jest to soczewka rozpraszająca. Należy jednak pamiętać, że zdolność 
skupiająca soczewki zmienia się w zalezności od wsp. załamania ośrodka, w któtrym znajduje się 
soczewka. Tak więc soczewka, która jest skupiająca w powietrzu może okazać się rozpraszającą w 
wodzie. 

Konstruując obrazy przyjmujemy następujące symbole dla soczewki: 



 

skupiającej

 

rozpraszającej

Cechy obrazów zostaną szczegółowo omówione w dalszych punktach. 

Soczewka skupiająca

W tym punkcie skupimy się na przedstawieniu konstrukcji i cech obrazu otrzymanego a pomocą 
soczewki skupiającej.

Położenie przedmiotu: 0<x<f

 
Cechy obrazu:
- pozorny; utworzony przez przecięcie przedłużeń promieni świetlnych
- prosty, czyli nie odwrócony
- powiększony; p>1
Odległość obrazu:
- y<0

Położenie przedmiotu: x=f

 
Cechy obrazu:
- brak; obraz nie powstał. Promienie ani ich przedłużenia nie przetną się, ponieważ są do siebie 
równoległe.



Odległość obrazu:
- obraz nie powstał

Położenie przedmiotu: f<x<2f

 
Cechy obrazu:
- rzeczywisty; utworzony przez przecięcie promieni świetlnych
- odwrócony
- powiększony; p>1
Odległość obrazu:
- y>2f

Położenie przedmiotu: x=2f

 
Cechy obrazu:
- rzeczywisty; utworzony przez przecięcie promieni świetlnych
- odwrócony
- niepowiększony - rzeczywistych rozmiarów; p=1
Odległość obrazu:
- y=2f

Położenie przedmiotu: x>2f

 
Cechy obrazu:
- rzeczywisty; utworzony przez przecięcie promieni świetlnych
- odwrócony



- pomniejszony; p<1
Odległość obrazu:
- f<y<2f

Soczewka rozpraszająca

W tym punkcie skupimy się na przedstawieniu konstrukcji i cech obrazu otrzymanego a pomocą 
soczewki rozpraszającej. W przypadku soczewki rozpraszającej cechy obrazu zawsze są identyczne 
bez względu na odległość przedmiotu od soczewki (naturalnie wartość np. pomniejszenia ulega 
zmianie wraz ze zmianą odległości, jednak cechą obrazu zawsze będzie to, że jest pomniejszony; 
p<1)

 
Cechy obrazu:
- zawsze pozorny; utworzony przez przecięcie promienia świetlnego i przedłużenia promienia 
świetlnego
- zawsze prosty, czyli nieodwrócony
- zawsze pomniejszony; p<1
Odległość obrazu:
- obraz powstaje zawsze w odległości -f<y<0

Układ optyczny soczewka-soczewka

Układ optyczny soczewka-soczewka jak sama nazwa wskazuje składa się z dwóch soczewek. Na 
rysunku poniżej przedstawiliśmy przykładowy układ składający się z soczewki skupiającej i 
rozpraszającej. 

 
Zdolność skupiająca takiego układu jest sumą zdolności skupiających wszystkich jego elementów. 
W tym przypadku:
Zu=Z1+Z2


