
Ćwiczenie nr 10 
BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA DIOPTROMIERZA 

 
 

Przebieg ćwiczenia 
1. Zestawić układ pomiarowy wg schematu przedstawionego na ryc. 1. Środki optyczne wszystkich 

soczewek powinny wyznaczać jedną prostą – oś optyczną układu. 

* kolimator to przyrząd optyczny formujący strumień światła w wiązkę równoległą; w najprost-
szym przypadku równoległą (skolimowaną) wiązkę światła otrzymuje się umieszczając źródło 
światła w ognisku soczewki. 

2. Ustawić matówkę (płytkę testową) w ognisku obrazowym obiektywu lunety Fobl tak aby otrzy-
mać na niej ostry obraz przedmiotu testowego (testu). Znaleźć ostry obraz przedmiotu rzutowany 
na płytkę testową przesuwając odpowiednio okular lunety. 

3. Odczytać położenie testu z0 (jego odległość od soczewki kolimatora). 

4. Ustawić pierwszą z soczewek wzorcowych w ognisku obrazowym obiektywu kolimatora 
(Ryc. 2) – obraz przedmiotu testowego jest teraz nieostry. Przesunąć test wzdłuż ławy optycznej 
o docinek z tak, aby jego obraz widziany przez okular lunety na tle matówki stał się ponownie 
ostry (Ryc. 3). Zmierzyć wartości przesunięcia z. Celem oszacowania błędów powtórzyć pomiar 
przesunięcia z 10-krotnie, na przemian przysuwając i odsuwając przedmiot testowy w kierunku 
do lub od kolimatora (Ryc. 3). Oszacować wartość Δz błędu pomiaru przesunięcia z. 

 

Ryc. 1 

Ryc. 2 



5. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 4 dla pozostałych soczewek wzorcowych (oprócz sza-
cowania wartości błędu – przyjąć, że błędy pomiaru dla pozostałych soczewek nie różnią się 
istotnie). 

6. Wykonać wykres kalibracji zbudowanego dioptromierza tj. zależności pomiędzy mocą soczewki 
wzorcowej Pw i przesunięciem z przedmiotu testowego: w ( )P f z  (nie zapominajmy, że to 
przesunięcie jest zależne od mocy soczewki a nie na odwrót). 

7. Ustawić soczewkę o nieznanej mocy w ognisku obrazowym kolimatora (Ryc. 3) i wykonać po-
miar przesunięcia z przedmiotu testowego, analogicznie jak dla soczewek wzorcowych. Wyzna-
czyć moc Px badanej soczewki bezpośrednio z wykresu kalibracji, obliczyć ją na podstawie rów-
nania linii trendu (!) zależności w ( )P f z . Obliczyć moc Px na podstawie równania dioptriomie-
rza: 

2
x k= ×P P z  

gdzie Pk oznacza moc soczewki kolimatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa i zasada działania dioptromierza – zagadnienia: 
Przyrządy optyczne: kolimator, luneta Keplera, luneta Galileusza. Zasady budowy i działania diop-
tromierza. Równanie dioptromierza. Wyznaczanie mocy soczewek za pomocą zbudowanego diop-
tromierza. Równanie soczewkowe. 

Ryc. 3 


