
Temat: Soczewki - rodzaje, właściwości.
Obejrzycie proszę film znajdujący się w linku:
https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg
Przeczytajcie również temat ze stron 254− 258.
NOTATKA DO ZESZYTU:

1. Soczewka to przezroczyste ciało ograniczone z obu stron powierzchniami kulistymi (wklęsłymi lub wypu-
kłymi) albo z jednej strony ograniczone powierzchnią kulistą, a z drugiej – płaską.

2. Wyróżniamy dwa rodzaje soczewek: skupiające i rozpraszające.

3. Nazwy soczewek zależą od powierzchni, które je ograniczają. Rozróżnia się soczewki:

Rysunek 1: Rodzaje soczewek

4. Promienie równoległej wiązki światła załamują się podczas przechodzenia przez soczewkę, a po wyjściu z
niej, w zależności od jej budowy – skupiają się lub rozpraszają. P romień świetlny załamuje się dwukrotnie:
przechodząc z powietrza do szkła i przechodząc ze szkła do powietrza.

5. Ognisko F soczewki skupiającej jest to punkt przeciecia promieni załamanych, które przed przejściem przez
soczewkę były równoległe do osi optycznej. Odległość ogniska od soczewki nazywa się jej ogniskową i ozna-
cza literą f.

6. Soczewka wypukłą skupia wiązkę światła - zmienia wiązkę równoległą na zbieżną.
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Rysunek 2: Bieg wiazki przez soczewke skupiającą.

7. Soczewka wklęsła rozprasz wiazkę światła - zmienia wiązkę równoległą na rozbieżną.

Rysunek 3: Bieg wiązki przez soczewkę rozpraszającą.

8. Ognisko rzeczywiste soczewki skupiającej to punkt, w którym po przejściu przez soczewkę skupiają się
wszystkie promienie biegnące przed soczewką równolegle do soi optycznej.

9. Ognisko pozorne soczewki skupiającej to punkt, w którym przecinają się przedłużenia promieni załama-
nych, które przed przejściem przez soczewkę były równoległe do osi optycznej.

10. Zdolność skupiająca soczewki:

Z =
1

f

gdzie::
Z - zdolność skupiająca
f - ogniskowa soczewki

11. Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria ( 1 D )

1D =
1

m
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12. Soczewki skupiające mają zdolność skupiającą dodatnią, a rozpraszające - ujemną.

W domu

Wykonaj zadania podane poniżej. Swoją pracę odeślij do 8 maja. Zostanie ona oceniona.
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