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1. Wyprowad¹ macierz ABCD dla cienkiej soczewki o ogniskowej

f,

bazuj¡c na znanych ci jej wªa±ciwo±ciach.

2. Zmierz ogniskow¡ soczewki, któr¡ dostaªe± od prowadz¡cego.
3. Jaki ksztaªt uzyskasz gdy spróbujesz uzyska¢ obraz maªego ±wiec¡cego punktu za pomoc¡ przekrzywionej soczewki?
Sprawd¹! Jakie aberracje s¡ tu widoczne?
4. Jaka b¦dzie ogniskowa ukªadu skªadaj¡cego si¦ z dwóch cienkich soczewek o ogniskowych

f1 i f2 .

5. Zmierz metod¡ z zadania 2 ogniskow¡ dwóch soczewek rozdanych przez prowadz¡cego.
6. Czy mo»esz zobaczy¢ goªym okiem obraz rzeczywisty? Je»eli tak za pomoc¡ soczewki stwórz i zobacz goªym okiem obraz
prowadz¡cego, kolegi itp. i wymy±l sposób na zlokalizowanie jego poªo»enia.
7. Zna jd¹ macierz ABCD ukªadu:
Jaki warunek musz¡ speªnia¢

pusta przestrze« o dªugo±ci

x, y, f

x,

soczewka o ogniskowej

8. Jakie jest poªo»enie i rozmiar obrazu gdy obiekt jest w odlegªo±ci

2f

f

i pusta przestrze« o dªugo±ci

y.

od soczewki?

9. Jakie jest poªo»enie i rozmiar obrazu gdy obiekt znajduje si¦ w odlegªo±ci
soczewek o ogniskowych

f

by zaszªo obrazowanie, kolimowanie lub ogniskowanie?

w odlegªo±ci

f

od pocz¡tku ukªadu skªada j¡cego si¦ z dwóch

2f .

10. Jaka jest ró»nica pomi¦dzy dwoma ukªadami opisanymi w zadaniach 8 i 9? Oblicz macierze ABCD dla obu ukªadów.

Zadania domowe
1. W ukªadach
poªo»e«.

f +2f +f

oraz ukªadzie

2f +2f

z zada« 8-10 rozwa»ali±my tylko wªa±ciwo±ci transformacyjne dla dwóch ró»nych

Rozwa» wªa±ciwo±ci obu ukªadów w ogólniejszym sensie, równie» dla punktów s¡siednich.

macierz ABCD dla powy»szych ukªadów gdzie punkt przed ukªadem i za ukªadem s¡ przesuni¦te o
2. Dysponujesz dwoma soczewkami o ogniskowej
odlegªo±ci
3.

∗

d

f.

Jedn¡ soczewk¦ ustawiasz w odlegªo±ci

f

f + 2f + f

odpowiednio.

od obiektu. Drug¡ ustawiasz w

od pierwszej soczewki. Zna jd¹ poªo»enie i powi¦kszenie poprzeczne obrazu w funkcji

Wedªug oblicze«, ukªad afokalny taki jak

W tym celu zna jd¹

δx i δy

d.

powinien równie» dawa¢ obrazy rzeczywiste dla pewnych odlegªo±ci

obiektu od ukªadu. We¹ dwie identyczne soczewki i spróbuj zrobi¢ obrazowanie na ekranie za pomoc¡ takiego ukªadu. W
jakim zakresie odlegªo±ci mo»e zna jdowa¢ si¦ obiekt by± zobaczyª obraz?

