
Ćwiczenie nr 9 
BADANIE EFEKTU PRYZMATYCZNEGO – SPRAWDZANIE WZORU PRENTICE'A 
 
Wprowadzenie 

Efekt pryzmatyczny polega na odchyleniu promienia w wyniku jego przejściem przez pryzmat (rysunek 
poniżej). 

Miarą efektu pryzmatycznego jest moc pryzmatyczna Ppr zdefiniowana wzorem:  

 pr 100 tg hP
l

    (1) 

gdzie h jest odchyleniem promienia od pierwotnego kierunku, wyrażonym w centymetrach natomiast 
l jest wyrażoną w metrach długością odcinka, wzdłuż którego to odchylenie następuje. Jednostką mocy 
pryzmatycznej jest dioptria pryzmatyczna (dpryzm lub Δ): 

1 cm1 dpryzm = 
1 m

 

Moc pryzmatyczna ma wartość 1 dpryzm gdy na odległości jednego metra promień odchyla się od pier-
wotnego kierunku o 1 cm. 
Podobny efekt odchylenia promienia od pierwotnego kierunku obserwuje się w przypadku soczewki, gdy 
promień padający na nią jest przesunięty równolegle w stosunku do jej osi optycznej o pewien odcinek d. 
Sytuację to przedstawia rysunek poniżej. 

Bieg promienia A pokazanego na rysunku, padającego na soczewkę centralnie – tzn. wzdłuż jej osi op-
tycznej, nie ulega zmianie. Natomiast promień B równoległy do osi optycznej soczewki, lecz przesunięty 
(zdecentrowany) względem jej osi optycznej o pewną wartość d, zmienia po przejściu przez soczewkę 
swój kierunek. Przechodzi on, jako równoległy do osi optycznej, zgodnie z zasadami optyki, przez ogni-
sko obrazowe F’ soczewki ulegając odchyleniu od pierwotnego biegu o wartość h na drodze l. Efekt ten 
nazwany jest pryzmatycznością soczewki.  

  



Z powyższego rysunku wynika, że: 
ℎ
푙
= tan 훿 (2) 

oraz, że: 
푑
푓
= tan 훿 (3) 

gdzie d oznacza decentracje soczewki a f '  wartość jej ogniskowej obrazowej. 
Łącząc wzory (2) i (3) oraz uwzględniając, że 푃 = , gdzie P jest mocą optyczną decentrowanej soczew-
ki otrzymujemy wzór: 

ℎ
푙
= 푃 ∙ 푑 (4) 

Ponieważ 
h
l

 oznacza moc pryzmatyczną Ppr (wzór (1)) wzór (4) zapisujemy w postaci: 

푃 = 푃 ∙ 푑 (5) 

Nosi on nazwę wzoru lub reguły Prentice'a, która mówi, że pryzmatyczność danej soczewki jest wprost 
proporcjonalna do jej decentracji d, a współczynnikiem proporcjonalności jest moc optyczna P soczewki. 
Należy pamiętać, że wzór ten pozwala obliczyć pryzmatyczność soczewki, gdy znana jest wartość jej 
mocy P w dioptriach i wartość jej przesunięcia d, w stosunku do osi optycznej układu, wyrażona w cen-
tymetrach. Zauważmy, że przy decentracji soczewki wynoszącej 1 cm pryzmatyczność równa jest licz-
bowo mocy soczewki wyrażonej w dioptriach. W przypadku soczewek dodatnich przesunięcie promienia 
h ma taki sam zwrot jak decentracja d soczewki, natomiast w przypadku soczewek ujemnych przesunięcie 
promienia ma zwrot przeciwny do decentracji soczewki. 

Jak już wspomniano, pryzmatyczność Ppr soczewki jest wprost proporcjonalna do wartości jej decen-
tracji d. Zatem wykres zależności Ppr = f(d) powinien być linią prostą o współczynniku kierunkowym 
równym co do wartości mocy optycznej decentrowanej soczewki. Wykonanie wykresu zależności pry-

zmatyczności obliczonej ze wzoru pr
hP
l

  od zmierzonej wartości decentracji d: 

 
h P d
l
   (6) 

pozwala wyznaczyć moc decentrowanej soczewki jako współczynnika kierunkowego prostej Ppr = f(d). 
 

Przebieg ćwiczenia 
1. Ustawić układy pomiarowe tak jak pokazują poniższe rysunki (układ a dotyczy pomiarów wykonywa-

nych dla soczewki dodatniej, układ b dla soczewki ujemnej). 

a) 

b) 



Umieścić w uchwycie na ławie optycznej wskaźnik laserowy tak aby promień światła biegł wzdłuż osi 
ławy i padał na zerową działkę podziałki umieszczonej na ekranie. Umieścić w uchwytach na ławie op-
tycznej dwie soczewki S1 oraz S2 w ten sposób, aby ognisko przedmiotowe soczewki badanej S2 pokry-
wało się z ogniskiem obrazowym soczewki S1 (luneta Keplera w przypadku układu a oraz luneta Galileu-
sza w przypadku b). 
Soczewki S1 i S2 powinny być ustawione tak, aby poziomo biegnąca wiązka światła laserowego przecho-
dziła przez środki optyczne obu soczewek oraz aby tworzona przez nie wiązka padała na ten sam punkt, 
na który padała wiązka laserowa przed wstawieniem soczewek. 

UWAGA! W ćwiczeniu wykorzystywany jest półprzewodnikowy wskaźnik laserowy, spojrzenie w 
wiązkę światła grozi uszkodzeniem narządu wzroku! Niedozwolone jest zdejmowanie lasera ze statywu 
i przenoszenie go poza stanowisko ćwiczeniowe. 

 
2. Zmierzyć odległość l soczewki S2 od ekranu i oszacować wartość ∆l (rysunek poniżej). 

3. Zmierzyć wielkość przesunięcia h promienia laserowego na ekranie, które powstaje na skutek przesunię-
cia (decentracji) d soczewki badanej S2 o 2,00 mm lub 4,00 mm (w zależności od mocy soczewki). 

 
4. Zbadać udział błędów przypadkowych przy wyznaczaniu odchylenia promienia poprzez kilkukrotne po-

wtórzenie pomiaru opisanego w punkcie 3. Oszacować wartości błędu Δh. 
 
5. Wykonać pomiary przesunięcia h promienia w zależności od wartości decentracji d soczewki S2 dla kilku 

różnych wartości d. 
 

6. Wykonać wykres zależności ( )h f d
l
  i na jego podstawie wyznaczyć moc P2 soczewki S2. 

 
 
 

Zagadnienia: 
Przejście światła przez pryzmat. Układ optyczny lunety Galileusza i lunety Keplera. Powiększenie lunety. 
Pryzmatyczność – moc pryzmatyczna, dioptria pryzmatyczna. Wzór Prentice'a. Forie wywołane decentracją 
soczewek dodatnich i ujemnych: egzo- i ezoforia. Przykładowe obliczenia wartości efektu pryzmatycznego 
(pryzmatyczności Ppr) wywołanego złym wycentrowaniem soczewek sferycznych dodatnich i ujemnych w 
oprawkach okularowych. 

 


