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Przyrządy optyczne 

Twoje odbicie w lustrze łazienkowym, księżyc obserwowany za pomocą teleskopu, czy 

wzory obserwowane za pomocą kalejdoskopu to wszystko przykłady obrazów. W każdym 

z  tych przypadków, obiekt który obserwujesz zdaje się być w innym miejscu niż jego 

rzeczywiste położenie. Twoje odbicie znajduje się po drugiej stronie lustra. Księżyc zdaje 

się być dużo bliżej, gdy spoglądamy na niego przez teleskop, niż jest w rzeczywistości. 

Natomiast paciorki w kalejdoskopie zdają się występować w wielu miejscach jednocześnie. 

W każdej z tych sytuacji, promienie świetlne pochodzące z danego punktu lub obiektu są 

odchylane dzięki zjawiskom odbicia, załamania czy rozpraszania. Czasem zjawiska te 

występują wszystkie na raz. 

Przez przedmiot będziemy rozumieć wszystko od czego promienie światła się  rozchodzą. 

Jeśli światło jest emitowane z przedmiotu, nazywamy go pierwotnym źródłem światła i dla 

przykładu może to być żarnik żarówki. Światło może być jednak emitowane z jednego 

źródła, np. lampy lub słońca, a następnie odbijane od przedmiotu. Przykład może stanowić 

światło odbijane od kartki niniejszego opracowania. Przedmiot ten będzie nazywany 

wtórnym źródłem światła. Żeby obserwator mógł postrzegać przedmiot bezpośrednio, 

żadna przeszkoda nie może występować na drodze między tym przedmiotem 

a obserwatorem. Każde z naszych oczu patrzy na przedmiot pod nieco innym kątem. Na tej 

podstawie mózg wyciąga wnioski o odległości obserwowanego przedmiotu. 

Załóżmy, że promienie pochodzące od przedmiotu P uderzają w płaską, gładką 

powierzchnię odbijającą. Zgodnie z prawem odbicia, wszystkie promienie padające na 

tę powierzchnię będą się od niej odbijać pod kątem równym kątowi padania (względem 

normalnej do powierzchni odbijającej). Po odbiciu promienie mają taki kierunek, jak gdyby 

pochodziły od punktu P’, który jest odbiciem lustrzanym punktu P. 

Jeśli powierzchnia nie będzie idealnie gładka, obraz odbity będzie zamazany. Odbite 

promienie nie byłyby skorelowane tylko rozproszone. Nie jest możliwe zaobserwowanie 

swojego odbicia w zmatowionym metalu, gdyż jego powierzchnia jest szorstka. Dopiero 

wypolerowanie metalu wygładza jego powierzchnię, co umożliwia obserwację obrazu w nim 

odbitego. 
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Rys. 1. Lustro płaskie. Promienie świetlne z przedmiotu P są odbijane w lustrze. Odbite 
promienie odbierane są przez oko, jak gdyby pochodziły z punktu P’, w którym tworzy 

się obraz. 

Rys. 2. Powierzchnia załamująca. Promienie świetlne z przedmiotu P są załamywane na 
granicy dwóch ośrodków. Załamane promienie odbierane są przez oko jak gdyby pochodziły 

z punktu P’, w którym tworzy się obraz. 

Obrazy mogą też być tworzone przy przechodzeniu przez ośrodki załamujące światło. 

Promienie świetlne pochodzące z punktu P są załamywane przy przejściu przez granicę 

dwóch substancji optycznych. Jeśli kąty padania są nieduże, promienie rozchodzące się po 

załamaniu wyglądają jakby pochodziły z położenia P’. 

Ani w jednym, ani w drugim z opisanych tu przypadków, promienie nie przechodzą 

w  rzeczywistości przez punkty P’. Takie obrazy nazywamy pozornymi. W sytuacji, gdy 

promienie światła przechodzą przez punkt, w którym tworzony jest obraz, taki obraz 

nazywamy rzeczywistym. Przykładami obrazów rzeczywistych są obrazy tworzone przy 

pomocy projektora, na filmie fotograficznym czy na siatkówce oka ludzkiego. 

2



Możemy przedmiot punktowy zastąpić przedmiotem rozciągłym. Będzie nim strzałka 

o  pewnej wysokości h. Obraz takiego przedmiotu też jest rozciągły i ma wysokość h’. 

Stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu w każdym procesie tworzenia obrazu, 

nazywany jest powiększeniem: . Dla lustra płaskiego powiększenie przyjmuje 

wartość 1, gdyż Twoje odbicie jest tej samej wielkości co Ty. Jeśli obraz rozważanej przez 

nas strzałki ma ten sam zwrot co strzałka-przedmiot, to obraz ten jest obrazem prostym. 

W  tej sytuacji h i h’ mają ten sam znak, a powiększenie jest dodatnie. Obrazy tworzone 

z użyciem lustra płaskiego są zawsze proste, zatem powiększenie jest dodatnie. Możliwe 

jest tworzenie obrazów odwróconych, czyli takich, w których obraz strzałki będzie miał 

przeciwny zwrot do strzałki-przedmiotu. Dla obrazu odwróconego h i h’ mają przeciwne 

znaki, dlatego powiększenie jest ujemne. 

Rys. 3. Określanie wysokości obrazu utworzonego odbicie od płaskiej powierzchni. 

Ważną własnością wszystkich obrazów tworzonych przez powierzchnie odbijające lub 

załamujące jest ta, że obraz utworzony przez jedną z powierzchni lub jedno urządzenie 

optyczne może stanowić przedmiot dla innej powierzchni lub urządzenia optycznego. 

 W niektórych zastosowaniach kosmetycznych, medycznych, technicznych i innych, 

wymagane są lustra, które będą dawać obraz powiększony lub pomniejszony. Swoje 

zastosowania mają także lustra dające obraz rzeczywisty. Lustro płaskie nie jest w stanie 

wytworzyć tego typu obrazów. Wtedy z pomocą przychodzą zwierciadła sferyczne, 

cylindryczne, paraboliczne, hiperboliczne i  inne. Zwierciadło sferyczne ma powierzchnię 

będącą fragmentem kuli. Charakteryzowane jest przez promień sfery R. Dla danego 

zwierciadła określamy środek krzywizny O, wierzchołek optyczny W i oś optyczną, 

podobnie jak w przypadku soczewek. Promień padający PW, przechodzący przez O, odbija 

się jak od lustra płaskiego i wraca bez zmiany kierunku. Pozostałe promienie odbijają się 

od zwierciadła sferycznego zgodnie z prawem odbicia i spotykają się w punkcie P’ tworząc 

obraz przedmiotu. Skoro promienie przechodzą przez punkt P’, to obraz jest rzeczywisty. 

Załóżmy, że znajdujesz się w ciemnym pomieszczeniu, w którym jedynym źródłem światła 

p =
h′ 
h
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jest mała strzałka w punkcie P. Jeśli zastosujesz film fotograficzny w P’, to zostanie na nim 

utrwalony obraz rzeczywisty tego świecącego obiektu. Ta zasada jest wykorzystywana 

w  teleskopach astronomicznych, w których używa się ogromnych wklęsłych zwierciadeł, 

by wykonywać zdjęcia obiektów niebieskich. Zatem obrazy rzeczywiste są kluczowe dla 

fotografii. 

W przypadku zwierciadła sferycznego obraz będzie zawsze znajdował się po tej samej 

stronie zwierciadła co przedmiot. Oba położenia i przedmiotu (x), i obrazu (y) będą 

dodatnie. Ponieważ środek krzywizny znajduje się po tej samej stronie co promień odbity, 

to promień krzywizny też przyjmujemy jako dodatni. Promień krzywizny R jest dodatni 

wtedy, gdy odbicie pojawia się po wklęsłej stronie zwierciadła. Powiększenie zwierciadła 

sferycznego obliczymy ze wzoru: . 

Rys. 4. Zwierciadło wklęsłe. Wszystkie promienie świetlne pochodzące od przedmiotu P, 
które padają na zwierciadło pod małym kątem, przechodzą przez punkt P’ tworząc obraz 

rzeczywisty. 

Przybliżony związek pomiędzy położeniem x przedmiotu i położeniem y obrazu, 

w  przypadku zwierciadła sferycznego o promieniu krzywizny R, jest następujący: 

. 

Jeśli promień krzywizny dąży do nieskończoności ( ), zwierciadło sferyczne staje 

się zwierciadłem płaskim, czyli lustrem. 

Kiedy przedmiot P znajduje się bardzo daleko od zwierciadła ( ) można wyznaczyć, 

że  obraz znajdzie się w położeniu . 
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Ogniskiem zwierciadła F nazywamy punkt, w którym skupiane są promienie od niego 

odbite. Odległość od wierzchołka do ogniska nazywana jest ogniskową f. Ogniskowa 

zwierciadła sferycznego definiowana jest jako . Po wprowadzeniu tej wielkości 

możemy zapisać związek między położeniem przedmiotu a obrazu w następującej formie: 

. 

Zwierciadło wypukłe analizujemy w analogiczny sposób do zwierciadła wklęsłego. 

Wspomniano wyżej, że obrazy mogą powstawać zarówno przez odbicie, jak i załamanie 

również na powierzchni sferycznej. Można zatem rozważyć załamanie światła na sferycznej 

granicy dwóch ośrodków. Taka sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na rzeczywiste 

układy optyczne jak, np. w ludzkim oku. 

Jeśli sferyczna powierzchnia o promieniu R, ograniczająca jedną substancję 

o  współczynniku załamania na, tworzy powierzchnię graniczną z inną substancją 

o współczynniku załamania nb i daje obraz P’ przedmiotu P, przy czym P i P’ znajdują się po 

przeciwnych stronach powierzchni granicznej, to przybliżony związek między 

odległościami przedmiotu i obrazu dla tej sferycznej powierzchni załamującej, określony 

jest następująco:  (dla na < nb). W tej zależności x jest położeniem 

przedmiotu P po stronie substancji o współczynniku załamania na, a y jest położeniem 

obrazu P’ po stronie substancji i współczynniku załamania nb. Natomiast powiększenie dla 

obrazu otrzymanego przy załamaniu na powierzchni sferycznej jest definiowane jako: 

. Zależności te mogą być używane zarówno dla wklęsłych, jak i wypukłych 

powierzchni. Należy jednak pamiętać o zachowaniu przyjętej konwencji znaków: dla 

wypukłej powierzchni odbijającej przyjmujemy R jako ujemne, dla wypukłej powierzchni 

załamującej R jest przyjmowane jako dodatnie. R jest dodatnie, jeśli środek krzywizny jest 

po stronie promieni załamanych. Natomiast R jest ujemne, jeśli środek krzywizny jest po 

stronie promieni padających. 

Jednym ze szczególnych przypadków powierzchni załamującej jest załamująca 

powierzchnia płaska, czyli przypadek dla , w którym , a powiększenie 

przyjmuje wartość . Oznacza to, że obraz po przejściu przez załamującą powierzchnię 

płaską ma zawsze te same rozmiary co przedmiot i do tego jest prosty. 
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Najszerzej wykorzystywanym elementem optycznym, obok płaskiego lustra, jest soczewka. 

Soczewka jest bryłą wykonaną z przezroczystego materiału ograniczoną z dwóch stron 

regularnie zakrzywionymi powierzchniami lub z jednej strony powierzchnią całkiem 

płaską. Powierzchnie ograniczające soczewkę mogą  także być powierzchniami 

parabolicznymi lub walcowatymi. Używamy rozmaitych soczewek do wielu różnych 

zastosowań. Najbardziej ogólny podział soczewek to taki, w którym wyróżniamy soczewki 

skupiające (dodatnie) i rozpraszające (ujemne). Pod względem materiału, z którego zostały 

wykonane, soczewki dzielimy na mineralne (szklane), organiczne (plastikowe) i wiele 

innych, np. poliwęglanowe. 

Najprostszą soczewkę ograniczają dwie powierzchnie sferyczne zbliżone do siebie na tak 

małą odległość, że można ją zaniedbać, zaniedbując grubość soczewki. Taką soczewkę 

nazywamy cienką soczewką. Jeśli nosisz soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne, 

patrzysz na ten tekst właśnie przez dwie cienkie soczewki. 

Każdą soczewkę możemy scharakteryzować za pomocą pewnego zespołu wielkości 

fizycznych. Wśród cech soczewki wymienia się takie jak: oś optyczna, ognisko, ogniskowa, 

promienie krzywizn, współczynnik załamania światła itp. Osią optyczną soczewki 

nazywamy prostą przechodzącą przez środki powierzchni ograniczających soczewkę. Jeśli 

na soczewkę skupiającą pada wiązka światła równoległa do osi optycznej, to po przejściu 

przez soczewkę, wiązka ta, skupia się w punkcie zwanym ogniskiem. Ogniskową f soczewki 

jest odległość od jej geometrycznego środka do ogniska F, a odwrotność ogniskowej daje 

nam zdolność skupiającą soczewki. Promienie krzywizn r soczewki charakteryzują 

promienie krzywizn powierzchni ograniczających ją z obu stron. Współczynnik załamania 

światła n jest związany z  tym, że światło porusza się  w różnych ośrodkach z różnymi 

prędkościami. Współczynnik ten opisuje załamanie światła przy przejściu z jednego 

ośrodka do drugiego i wyraża się przez stosunek prędkości światła v w  jednym ośrodku 

względem prędkości światła w drugim. 

Soczewka skupiająca to taka, której oba promienie krzywizn są dodatnie, co daje jej kształt 

wypukło-wypukły. Po przejściu przez nią, promienie skupiają się w jej ognisku. Soczewka 

rozpraszająca to soczewka wklęsło-wklęsła, dla której oba promienie krzywizn są ujemne. 

Promienie, po przejściu przez soczewkę rozpraszającą, rozpraszają się w taki sposób, że ich 

przedłużenia przecinają się  w jej ognisku. Wzory opisujące soczewki mogą  być 

wyprowadzone z tych, których używa się  dla zwierciadeł i powierzchni załamujących. 

Związek między położeniem przedmiotu i obrazu, a także ogniskową soczewki: 

. Powiększenie obrazu: . Ujemny znak oznacza, że gdy x i y są 
1
x

+
1
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x
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dodatnie, to obraz jest odwrócony, a h i h’ mają przeciwne znaki. Istnieje jeszcze jedno 

równanie, nazywane wzorem soczewkowym, charakteryzujące związek między ogniskową, 

współczynnikiem załamania soczewki i promieniami jej krzywizn:  

. 

Rys. 5. Bieg promieni przez soczewkę skupiającą (na górze) i rozpraszającą (na dole). 

Zjawisko powstawania obrazu ma szerokie zastosowania m.in. w tzw. przyrządach 

optycznych, wykorzystujących zarówno pojedyncze elementy optyczne, jak i ich układy. 

Podstawowym urządzeniem optycznym jest aparat fotograficzny, który wykonuje obraz 

przedmiotu i zachowuje go elektronicznie lub na filmie. Bardzo ważnym elementem 

budowy aparatu jest nieprzepuszczająca światła obudowa (w kształcie pudełka), soczewka 

skupiająca, migawka, by otworzyć soczewce dostęp do światła przez odpowiednio długi 

czas, oraz substancja światłoczuła umożliwiająca zapisania obrazu. W aparacie cyfrowym tę 

rolę spełnia element elektroniczny nazywany matrycą CCD. W starszych aparatach 

analogowych służy do tego film fotograficzny. Soczewka tworzy na elemencie utrwalającym 

1
f

= (n − 1)( 1
R1

−
1
R2 )
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odwrócony obraz rzeczywisty fotografowanego przedmiotu. Bardziej zaawansowane 

aparaty fotograficzne zbudowane są z systemu kilku soczewek, mających na celu częściowe 

zniwelowanie tzw. aberracji (wad soczewek, uwidoczniających się na zdjęciach). Gdy aparat 

jest ustawiony tak, by promienie świetlne były skupione w ognisku jego soczewki, obraz 

rzeczywisty powstanie dokładnie na elemencie światłoczułym umożliwiającym zapis 

ostrego obrazu. Dlatego w aparatach musimy przesunąć soczewkę bliżej elementu 

światłoczułego przy oddalonych przedmiotach oraz przesunąć soczewkę dalej od elementu 

światłoczułego przy przedmiotach znajdujących się  blisko. Wybór ogniskowej soczewki 

aparatu zależy od rozmiaru filmu (matrycy CCD) i od pożądanego kąta widzenia. Soczewka 

o długiej ogniskowej będzie dawała mały kąt widzenia i duży obraz oddalonego obiektu. 

Soczewka o krótkiej ogniskowej będzie tworzyć mały obraz i szeroki kąt widzenia. Należy 

pamiętać, że powiększenie obrazu otrzymamy ze stosunku położenia obrazu względem 

położenia przedmiotu. Dla krótkiej ogniskowej ten stosunek jest mały, więc obraz 

dalekiego przedmiotu będzie mały. Gdy używamy soczewki z długą ogniskową obraz 

przedmiotu może całkiem wypełnić pole widzenia światłoczułego elementu. Zatem im 

dłuższa ogniskowa, tym węższy kąt widzenia. 

Aby obraz zapisał się  na światłoczułym elemencie wymagana jest odpowiednia ilość 

światła. Nazywamy to ekspozycją na światło. Jest ona kontrolowana przez migawkę 

i przysłonę obiektywu. Dzięki migawce kontrolujemy przedział czasowy, w trakcie którego 

światło dochodzi do soczewki. Natężenie światła padającego na element światłoczuły jest 

proporcjonalne do pola widzenia soczewki (to pole jest w przybliżeniu proporcjonalne do 

1/f2)  i efektywnej powierzchni soczewki regulowanej przez przysłonę  obiektywu lub 

membranę o średnicy D (zatem efektywna powierzchnia jest proporcjonalna do D2). Stąd 

natężenie światła na światłoczułym elemencie z wykorzystaniem konkretnej soczewki jest 

proporcjonalne do D2/f2. Zdolność danego układu fotograficznego do zbierania światła 

stosowana przez fotografików jest określana przez liczbę przysłony (inaczej wartość 

przysłony) . Dla przykładu soczewka o ogniskowej 50 mm i  średnicy przysłony 

25 mm, ma szczelinę f/2. 

Wielu fotografów używa soczewek powiększających (makro), które w rzeczywistości nie są 

pojedynczymi soczewkami, a zespołami soczewek, co umożliwia zmianę ogniskowej 

w bardzo szerokim zakresie do różnych zastosowań. 

Projektor slajdów, cyfrowych obrazów czy filmów, działa na odwrotnej zasadzie od aparatu 

fotograficznego. Lampa wyświetla obraz filmu, który jest przedmiotem dla soczewki 

projektora. Soczewka wytwarza rzeczywisty, powiększony i odwrócony obraz na ekranie. 

N =
f
D
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Ponieważ obraz jest odwrócony, film przesyłany do projektora również musi być 

odwrócony. Wtedy ponowne odwrócenie obrazu pozwala obserwować go jako obraz prosty. 

Odbierany przez nas rozmiar obserwowanego przedmiotu zależy od rozmiaru jego obrazu 

na siatkówce oka ludzkiego. By przyjrzeć się  lepiej małym przedmiotom takim jak insekt 

czy diament, przybliżamy ten przedmiot do oka, jednak nie widzimy wtedy zbyt ostro, gdyż 

odległość dobrego widzenia dla zdrowego oka wynosi około 25 cm. W takim przypadku 

można wykorzystać szkło powiększające składające się z pojedynczej soczewki skupiającej, 

która wytworzy obraz urojony, większy i bardziej oddalony od oka niż sam przedmiot. Jeśli 

wtedy zbliżymy się do przedmiotu to jego obraz będzie znacznie powiększony. Dla szkła 

powiększającego efektywność jego pracy charakteryzujemy przez powiększenie kątowe 

, gdzie  jest rozmiarem kątowym obrazu uzyskanego za pomocą szkła 

powiększającego,  jest rozmiarem kątowym obrazu uzyskanego bez użycia soczewki, 

a  25  cm to odległość ostrego widzenia. W przypadku zwykłych szkieł powiększających 

można określić maksymalne powiększenia kątowe rzędu 3-krotnych lub 4-krotnych. 

Z powodu znaczących aberracji nie ma możliwości uzyskania silniejszego powiększenia. 

Rys. 6. Szkło powiększające (lupa). 

Aparaty, okulary czy szkła powiększające wykorzystują pojedyncze soczewki do 

wytworzenia obrazu. Bardziej skomplikowanymi urządzeniami optycznymi są te 

zbudowane z układów soczewek. Dwie soczewki znajdują się w mikroskopie i teleskopie. 

W  każdym z nich pierwsza soczewka (obiektyw), tworzy obraz rzeczywisty, a druga 

soczewka (okular), służy jako szkło powiększające, tworząc powiększony obraz urojony. 

Kiedy niezbędne jest większe powiększenie niż to możliwe dzięki szkłu powiększającemu, 

używamy mikroskopu. Obraz otrzymany dzięki pierwszemu elementowi optycznemu służy 

jako przedmiot dla drugiego elementu optycznego. Przedmiot P jest umieszczony tuż za 

P =
θ′ 
θ

=
25 cm

f
θ′ 

θ
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ogniskową f1 obiektywu soczewki skupiającej tworzącej rzeczywisty obraz powiększony. 

Ten obraz powinien powstawać dokładnie w ogniskowej f2 drugiej soczewki skupiającej 

nazywanej okularem. Okular działa jak szkło powiększające i tworzy obraz urojony. 

W rzeczywistości zarówno obiektyw, jak i okular są złożonymi zespołami soczewek, ale dla 

uproszczenia rozpatrujemy je jako pojedyncze cienkie soczewki. Dla mikroskopu 

charakteryzujemy powiększenie p1 obiektywu, określające wymiary liniowe obrazu 

rzeczywistego. Charakteryzujemy także powiększenie kątowe P2 okularu określające 

związek między rozmiarem kątowym obrazu urojonego widzianego przez okular, 

a rozmiarem kątowym obrazu rzeczywistego, bez użycia mikroskopu. Zatem, powiększenie 

obiektywu: , gdzie x i y są odpowiednio odległościami przedmiotu i obrazu, dla 

soczewki obiektywu. Powiększenie kątowe okularu dane jest przez , gdzie 

25 cm jest odległością ostrego widzenia, a f2 jest ogniskową soczewki okularu. Dzięki tym 

powiększeniom można wyznaczyć całkowite powiększenie mikroskopu jako iloczyn 

powiększeń zdefiniowanych wcześniej: . Obraz końcowy jest 

odwrócony względem obserwowanego przedmiotu. Producenci mikroskopów, 

charakteryzując swój produkt, zamiast ogniskowych podają najczęściej wartości 

powiększeń p1 i P2. Mikroskopy mogą  też wykonywać zdjęcia badanych obiektów. W tym 

celu okular zastępowany jest aparatem lub kamerą, a obraz tworzy się na matrycy CCD lub 

filmie fotograficznym. W tej sytuacji istotne jest powiększenie (liniowe) p1 obiektywu 

mikroskopu. 

Układ optyczny teleskopu jest podobny do tego w mikroskopie. W obu przypadkach obraz 

utworzony przez obiektyw jest obserwowany przez okular. Zasadnicza różnica polega na 

tym, że teleskop używany jest do obserwacji bardzo dużych obiektów, bardzo dalekich od 

obserwatora, a mikroskop do obserwacji obiektów małych umieszczonych w zasięgu ręki. 

Ponadto, część teleskopów jako obiektywu używa zakrzywionych zwierciadeł, a nie 

soczewek, jak w mikroskopach. 

Jeśli w teleskopie jako obiektywu użyto soczewki, teleskop taki nazywamy teleskopem 

refrakcyjnym lub soczewkowym lub po prostu lunetą albo refraktorem. Soczewka 

obiektywu tworzy rzeczywisty pomniejszony obraz. Następnie soczewka okularu tworzy 

z  niego powiększony obraz urojony. Odległość pomiędzy obiektywem i okularem, czyli 

długość teleskopu, jest sumą ogniskowych soczewki obiektywu i soczewki okularu  f1+f2. 

p1 = −
y
x

P2 = (25 cm)/f2

P = p1P2 =
(25 cm) y1

f1 f2
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Rys. 7. Układ optyczny mikroskopu. 

Rys. 8. Układ optyczny teleskopu refrakcyjnego. 

Powiększenie kątowe teleskopu określamy jako stosunek tych ogniskowych: . 

Znak minus oznacza, że obraz końcowy jest odwrócony. Wynika z tego także, że żeby 

uzyskać dobre powiększenie kątowe, teleskop powinien cechować się  długą ogniskową 

obiektywu f1. Jednak teleskop o długiej ogniskowej obiektywu musi mieć także dużą 

średnicę D, tak by liczba przysłony N nie była zbyt duża. Duża liczba przysłony N 

powoduje, że obraz jest przydymiony, gdyż natężenie światła nie jest wystarczające. 

Teleskopy nie mają wymiennych obiektywów. Zamiast nich wymienne są okulary o różnych 

ogniskowych f2, umożliwiając obserwatorowi zmianę powiększenia. Tak jak dla 

mikroskopu, mniejsze wartości f2 dają większe powiększenie kątowe. Odwrócony obraz 

P = −
f1
f2
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otrzymywany za pomocą teleskopu nie stanowi problemu w obserwacjach 

astronomicznych. Jednak jeśli chcemy użyć teleskopu lub lornetki (lornetka to w praktyce 

złączone ze sobą dwa teleskopy refrakcyjne) do obserwacji przedmiotów na ziemi, chcemy 

by obserwowane obrazy były proste. Może to być realizowane przez wielokrotne odbijanie 

światła wewnątrz urządzenia (na drodze od obiektywu do okularu) za pomocą systemu 

luster. Dzięki temu obraz jest odwracany zarówno w pionie, jak i w poziomie. 

W przypadku lornetki, producenci charakteryzują jej własności za pomocą dwóch liczb, np. 

7x50. Pierwsza liczba oznacza powiększenie kątowe P, a druga odzwierciedla średnicę 

soczewki obiektywu w mm. Ta ostatnia pozwala na oszacowanie jak jasny będzie 

obserwowany obraz. 

Rys. 9. Różne rozwiązania optyczne w teleskopie zwierciadlanym. Od lewej: użycie kamery 
w ognisku zwierciadła; zastosowanie lustra ustawionego pod kątem 45° do osi optycznej 
powoduje postawanie obrazu w okularze umieszczonym z boku teleskopu; użycie lustra 

wtórnego i otworu w zwierciadle obiektywu. 

W teleskopie zwierciadlanym (reflektorze) soczewka obiektywu jest zastąpiona 

zwierciadłem wklęsłym. Przy dużych teleskopach ma to ogromne zalety. Zwierciadło jest 

uboższe w niedoskonałości (aberracje). Odbijająca powierzchnia jest czasem paraboliczna, 

a nie sferyczna. Materiał, z którego wykonano zwierciadło, nie musi być  przezroczysty. 

Zwierciadło nie ulega odkształceniom, gdyż jest bardziej sztywne niż soczewka, dlatego że 

może być podparte na całej powierzchni, a soczewka jedynie na krawędziach. Istnieją różne 

rozwiązania jeśli chodzi o umiejscowienie okularu takiego teleskopu i każde z nich ma 

pewne zalety i wady. Głównym problemem jest to, że obraz tworzony jest przed 
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obiektywem, w miejscu, w którym przechodzą promienie padające. Stosowane są, 

np.  płaskie wtórne lustra, ustawione pod kątem 45° do osi optycznej, umożliwiające 

skierowanie obrazu do boku teleskopu. Innym rozwiązaniem jest stosowanie lustra 

wtórnego do wytworzenia obrazu po przejściu przez otwór w zwierciadle obiektywu. Tak 

jak w przypadku mikroskopu, jeśli chcemy wykonać zdjęcie obserwowanego obiektu, 

należy wyciągnąć okular i wymienić go na matrycę CCD lub film fotograficzny. Większość 

badawczych teleskopów astronomicznych nigdy nie jest używana z okularem. 

Przykład 1.: Zwierciadło sferyczne tworzy obraz żarnika lampy położonej 10 cm od 

zwierciadła, na ścianie w odległości 3 m od zwierciadła. Jaki jest promień krzywizny 

i ogniskowa tego zwierciadła? Jakie jest powiększenie obrazu, jeśli przedmiot ma wysokość 

5 mm? 

Rozwiązanie 1.: Zarówno przedmiot, jak i obraz są położone po wklęsłej stronie 

zwierciadła, zatem x i y są dodatnie. Z treści zadania wiemy, że x = 10 cm, a y = 300 cm. 

Przekształcamy zależność  wyznaczając . Ogniskowa 

dla tego zwierciadła wynosi zatem . Powiększenie zwierciadła sferycznego 

. Ze względu na to, że powiększenie jest ujemne, obraz jest 

odwrócony. Wysokość obrazu jest 30 razy większa niż wysokość przedmiotu, czyli 

. 

Przykład 2.: Jeśli spoglądasz na dno basenu, głębokiego na 2 m, to jaką jego głębokość 

odbierasz? 

Rozwiązanie 2.: Odległość przedmiotu (dna basenu) od powierzchni wody wynosi 2 m. 

Promienie dochodzące do Twoich oczu są odbite od dna i przechodzą przez wodę, a potem 

powietrze załamując się na granicy tych ośrodków. Substancją a jest woda o współczynniku 

załamania na = 1,33, substancją b jest powietrze o współczynniku załamania nb = 1. 

Wykorzystujemy wzór , z którego wyznaczamy . Podstawiając dane 

do tego równania otrzymujemy . 

1
x

+
1
y

=
2
R

R =
2

1
x + 1

y

= 19,4 cm

f =
R
2

= 9,7 cm

p = −
y
x

= −
300 cm
10 cm

= − 30

h′ = ph = 30 ⋅ 5 mm = 150 mm

na

x
+

nb

y
= 0 y = − x

nb

na

y = − 1,5 m
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Przykład 3.: Załóżmy, że soczewka ma oba promienie krzywizn równe 10 cm, 

a współczynnik załamania szkła, z którego jest wykonana, wynosi 1,52. Jaka jest ogniskowa 

tej soczewki w przypadku, gdy soczewka ma kształt (a) dwuwypukły i (b) dwuwklęsły? 

Rozwiązanie 3.: 

Dla soczewki (a) dwuwypukłej, czyli skupiającej, zapisujemy:  

, czyli . 

Dla soczewki (b) dwuwklęsłej, czyli rozpraszającej, zapisujemy: 

, czyli . 

Doświadczenie 1.: Model aparatu fotograficznego. Do wykonania doświadczenia 

potrzebne będą: sześcienne kartonowe pudełko z wyciętą ścianką, kartonowa tuba po 

ręczniku papierowym, soczewka skupiająca lub lupa, bibuła prasowana (najlepiej biała), 

nożyczki, taśma klejąca (najlepiej czarna taśma izolacyjna), czarna farba plakatowa, pędzel 

i woda. Pomaluj pudełko na czarno w środku i na zewnątrz. Na dnie pudełka (na 

przeciwnej ściance do wyciętej ścianki) zrób nożyczkami otwór, do którego wciśniesz tubę. 

W miejscu brakującej ścianki przyklej bibułę. Do zewnętrznego otworu tuby przymocuj 

lupę lub soczewkę. Zwróć aparat końcem tuby z lupą w kierunku dobrze oświetlonego 

przedmiotu i stań od strony bibuły. Obserwuj odwrócony obraz przedmiotu, zmieniając 

ostrość przesuwając tubę do przodu i do tyłu. 

Doświadczenie 2.: Model teleskopu. Do wykonania doświadczenia potrzebne będą: 

dwie soczewki skupiające lub lupy (optymalnie jedna o większej średnicy niż druga), dwie 

kartonowe tuby (jedna wchodząca w drugą), taśma klejąca (lub taśma izolacyjna). Włóż 

jedną tubę w drugą, tak by mogły się wzajemnie poruszać. Wyczyść soczewki i jedną z nich 

zamocuj na jednym końcu tuby, a na drugim końcu zamocuj drugą. Optymalnie będzie jeśli 

mniejszą soczewkę umieścisz przy węższej tubie, a większą soczewkę przy szerszej tubie. 

Obserwuj odwrócone przedmioty, kierując teleskop mniejszą soczewką w kierunku 

przedmiotu. Ostrość zmieniaj regulując odległość między soczewkami, czyli wsuwając 

i wysuwając jedną tubę względem drugiej. 

Doświadczenie 3.: Grubość włosa wyznaczona z pomocą mikroskopu. Przygotuj 

mikroskop i  własny włos. Wykalibruj mikroskop zgodnie z podziałką mikrometryczną 

(w  przypadku mikroskopu analogowego) lub za pomocą odpowiedniego współczynnika 

1
f

= (n − 1)( 1
R1

−
1
R2 ) = (1,52 − 1)( 1

+10 cm
−

1
−10 cm ) f = 9,6 cm

1
f

= (n − 1)( 1
R1

−
1
R2 ) = (1,52 − 1)( 1

−10 cm
−

1
+10 cm ) f = − 9,6 cm
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w  programie komputerowym obsługującym mikroskop (jeśli korzystasz z mikroskopu 

zaopatrzonego w kamerę cyfrową lub aparat). Wyznacz grubość swojego włosa korzystając 

z odpowiedniego obiektywu mikroskopu i następnie na podstawie kalibracji, wyznacz 

rzeczywiste rozmiary swojego włosa. Porównaj je z dostępnymi informacjami o grubości 

włosów i określ czy jest on cienki, średni, czy gruby. Za włos cienki uznaje się w Europie 

włosy o średnicy od 0,04 do 0,06 mm. Włos średni (normalny) to taki, którego grubość 

znajduje się w przedziale 0,06 - 0,08 mm. Włos gruby ma średnicę od 0,08 do 0,1 mm. 

Włosy Azjatów mają przeważnie grubość 0,08 - 0,12 mm. 
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