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1. Najprostszy teleskop to ukªad afokalny skªadaj¡cy si¦ z dwóch soczewek o ogniskowych f1 i f2. Jaka musi by¢ odlegªo±¢
mi¦dzy tymi soczewkami, by ukªad byª afokalny? Jakie jest powi¦kszenie k¡towe takiego ukªadu? Jak musimy zmody�kowa¢
ukªad, je»eli jedn¡ soczewk¦ zast¡pimy soczewk¡ rozpraszaj¡c¡ o przeciwnej ogniskowej. Jaka jest ogniskowa tego ukªadu?
Jakie jest powi¦kszenie k¡towe w zale»no±ci od tego z której strony patrzysz?

2. Zbuduj i przetestuj teleskop z u»yciem soczewek rozdanych przez prowadz¡cego.

3. Soczewka w oku ma zdolno±¢ akomodacji umo»liwiaj¡c¡ na widzenie z minimalnej odlegªo±ci d, typowo 25 cm. W jakim
zakresie odlegªo±ci jeste± w stanie ogl¡da¢ przedmioty przez lup¦ o ogniskowej f przytkni¦t¡ do oka?

4. Za pomoc¡ lupy od prowadz¡cego wykonaj wykonaj prosty test w którym zobaczysz, »e poªo»enie obrazu w lupie jest w
−∞.

5. Jakie powi¦kszenie uzyskamy za pomoc¡ lupy o ogniskowej f? Zde�niuj ±ci±le problem, stwórz model i zbadaj od jakich
parametrów zale»y powi¦kszenie obiektu, które widzisz goªym okiem.

6. Narysuj schemat mikroskopu i teleskopu. Czym si¦ od siebie ró»ni¡?

7. Jak¡ ogniskow¡ powinien mie¢ obiektyw mikroskopu. Krótk¡ czy dªug¡? A jak¡ obiektyw teleskopu?

8. (Je»eli nie byªo Ci¦ na ¢wiczeniach to do±wiadczenie przeprowad¹ koniecznie sam w domu lub przyjd¹ do

mnie to dam Ci soczewki!) Zbuduj i przetestuj mikroskop z u»yciem soczewek rozdanych przez prowadz¡cego. U»yj
dwóch soczewek o krótkich ogniskowych. W efekcie powi¦kszenie które uzyskasz powinno by¢ na tyle du»e, »e zobaczysz
np. struktur¦ papieru.

Zadanie domowe

1. Jakie jest powi¦kszenie k¡towe obiektu widziane ludzkim okiem gdy obraz powstaje przy u»yciu lupy w re»imie w którym
lupa daje obraz odwrócony? Jak to powi¦kszenie zale»y od ró»nych odlegªo±ci które wyst¦puj¡ w ukªadzie? Porównaj
model z do±wiadczeniem.

2. Ogniskowe okularu i obiektywu w mikroskopie wynosz¡ f1 i f2. Znajd¹ powi¦kszenie mikroskopu w funkcji odlegªo±ci
pomi¦dzy soczewkami d.

3. W mikroskopie z poprzedniego zadania, ±rednice soczewek wynosz¡ odpowiednio D1 i D2. Oblicz jasno±¢ (t¡ wielko±¢
zde�niuj samodzielnie) widzianego obrazu w funkcji powi¦kszenia mikroskopu.

4. (Gdy przeliczysz raz to zadanie zrozumiesz wi¦kszo±¢ istotnych zagadnie« wyst¦puj¡cych w zªo»onych

ukªadach optycznych). Rozwa» dwie soczewki o ogniskowych f1, f2 i ±rednicach D1, D2. Odlegªo±¢ mi¦dzy soczewkami
wynosi d. a) Znajd¹ efektywn¡ ogniskow¡ ukªadu b) Czy ta ogniskowa zale»y od orientacji ukªadu? c) Znajd¹ poªo»enie
pªaszczyzn gªównych, czyli pªaszczyzn od których liczy si¦ dªugo±¢ ogniskow¡ soczewki. d) Znajd¹ poªo»enie punktów
gªównych. (Je»eli przez jeden punkt gªówny przechodzi promie« pod k¡tem θ, to w drugim k¡cie gªównym ten promie«
b¦dzie propagowaª si¦ pod tym samym k¡tem. e) Znajd¹ poªo»enie i wielko±¢ ¹renicy wej±ciowej i wyj±ciowej.
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