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ВСТУП 

Методичні вказівки призначені для роботи студентів за освітньою 

програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» зі 

спеціальності 152- «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» під час 

вивчення дисципліни «Оптико-механічні вимірювання» і мають за мету надання 

студентам навичок роботи з оптичними приладами та навичок вимірювання 

оптичних характеристик вимірювальних приладів. 

Опанувавши курс, студенти повинні знати принципи вимірювання 

оптико-механічними засобами вимірювання, вміти визначати оптичні 

характеристики компоненти та вміти розраховувати їх похибки. 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні користуватися 

рекомендованою літературою, перелік якої наведений наприкінці методичних 

вказівок. 

 

 



Лабораторна робота № 1 Визначення фокусної відстані збиральної та 

розсіювальної лінз 

 

1Мета роботи: Вивчення способів побудови зображень за допомогою лінз 

іознайомлення зі способом визначення їхньої фокусної відстані. 

2Ключові положення. 

Лінза являє собою прозоре тіло, обмежене з двох боків криволінійними 

поверхнями, у простому випадку – сферичними. Лінза вважається тонкою, 

якщо її товщина набагато менше за радіуси кривини R1 іR2 її поверхонь. 

Пряма, проведена через центри кривини поверхонь, називається головною 

оптичною віссю лінзи. Проходячи через лінзу, промені заломлюються двічі: 

вперше – при падінні на передню поверхню лінзи і у вдруге – при виході з 

лінзи. При побудові ходу променів у тонких лінзах заломлення на обох 

поверхнях замінюють одним заломленням у головній площині лінзи, що 

проходить через її оптичний центр перпендикулярно головній оптичній осі. 

Усі відстані відраховуються від головної площини лінзи. Промені, паралельні 

головній оптичній осі, перетинаються в точці, що лежить на цій осі й 

називається фокусом лінзи. У всякої лінзи є два фокуси -F1 іF2, що лежать по 

обидва боки від неї. Площина, що проходить через фокус перпендикулярно 

головній оптичній осі, називається фокальною площиною. Відстань від 

оптичного центра лінзи О до її фокуса називається фокусною відстаннюF. 

ВеличинаD, зворотна фокусній відстаніF, називається оптичною силою лінзи 

і визначається загальною формулою лінзи: 

   (1) 

де n - показник заломлення матеріалу лінзи відносно навколишнього 

середовища,R1 іR2 - радіуси кривини поверхонь лінзи. Радіуси кривини 

опуклих поверхонь вважаються позитивними, а угнутих - негативними. У 

плоских поверхонь радіус кривини дорівнює нескінченності. Лінза 

називається збиральною, якщоF > 0 , і розсіювальною - якщоF < 0 . 

Одиницею оптичної сили лінзи є діоптря ([D] = дптр = 1/м). 

У разі тонкої лінзи справедлива формула лінзи: 

     (2) 

де а - відстань до предмета,b - відстань до зображення (вважається 

негативною для уявних зображень). 

При побудові зображень користуються такими правилами: 



1)промінь, паралельний головній оптичній осі, після заломлення в лінзі 

проходить через фокус; 

2)промінь, що пройшов через фокус, після заломлення в лінзі йде 

паралельно головній оптичній осі; 

3)промінь, що пройшов через центр лінзи, не змінює свого напрямку. 

На оптичних схемах лінзи зображуються у вигляді відрізка прямої, 

перпендикулярної головній оптичній осі, зі стрілками на кінцях, 

спрямованими назовні для збиральної лінзи і усередину - для розсіювальної 

лінзи. 

 

 
Рисунок 1 - Побудова зображення в лінзах. 

На рис. 1 показана побудова зображень за допомогою різних лінз для 

різних випадків розташування предмета: 

а - предмет між фокусом і оптичним центром лінзи; зображення пряме, 

уявне (з цього ж боку лінзи), збільшене; 

б - предмет між фокусом і подвійним фокусом; зображення за подвійним 

фокусом перевернене, дійсне (з іншого боку лінзи), збільшене; 

в - предмет у подвійному фокусі; зображення перевернене, дійсне, у 

масштабі 1:1; 

г - предмет за подвійним фокусом; зображення перевернене, дійсне, 

зменшене; 

д - предмет між фокусом і оптичним центром лінзи; зображення пряме, 

уявне, зменшене; 

е - предмет між фокусом і подвійним фокусом; зображення пряме, уявне, 

зменшене. 



3 Опис установки і методики вимірювань 

Схема установки показана на рис. 2,а. Тут 1 - блок лазерного 

випромінювача, 2 - блок дифракційних ґраток, 3 - допоміжна збиральна лінза, 

4 - досліджувана лінза, 5 – непрозорий екран. 

 

Рисунок 2 - Схема установки. 

Пристрій працює у такий спо сіб. Вузький пучок лазерного 

випромінювання (довжина хвилі 632,8 нм), що має діаметр кілька міліметрів, 

спрямовується на дифракційну ґратку. В результаті дифракції й інтерференції 

дифрагованого світла виникає плоский розбіжний пучок променів, що йде 

практично з однієї точки (малої області дифракційної ґратки). Допоміжна 

збиральна лінза 3 установлюється на такій відстані від ґратки, щоб пучок 

заломленого світла став паралельним. Паралельність пучка контролюється 

переміщенням екрана. У паралельний пучок світла вводиться досліджувана 

лінза 4, що заломлює пучок світла. Якщо на фокусній відстані від лінзи 

розташувати екран, то пучок світла збереться на ньому в точці А. Вимірявши 

відстань від 

лінзи до екрана, одержимо фокусну відстань F1 збиральної лінзи (рис. 2,а). 

Без екрана 5 пучок світла після точки А знову розійдеться. Якщо на шляху 

світла поставити нову збиральну лінзу так, щоб її фокус збігся з фокусом 

лінзи 4 (тобто з точкоюА), то світловий пучок після проходження лінзи стане 

паралельним. При цьому відстань між лінзамиd буде дорівнювати сумі 

фокусних відстаней лінз, а фокусна відстань другої лінзи 

F2 d F1 . (3) 

Співвідношення (3) є справедливе і для випадку формування паралельного 

світлового пучка за допомогою розсіювальної лінзи. 

Світловий пучок можна зробити паралельним, якщо в пучку збіжного світла 

розташувати на відповідному місці (рис. 2,б) розсіювальну лінзу 6 з фокусною 

відстанню, меншою, чим у збиральної лінзи. Оптичні лінзові системи мають 

властивість зворотності: якщо змінити напрямок світлових променів на 

протилежний, то промені пройдуть через систему тим самим шляхом у 

протилежному напрямку. Згідно з цим зрозумило, що, якщо на розсіювальну лінзу 



направити паралельний світловий пучок справа наліво, він перетвориться на 

розбіжний так, начебто він вийшов з точки, в якій раніше збігалися промені за час 

відсутності розсіювальної лінзи. Ця точка А є водночас дійсним фокусом 

збиральної лінзи і уявним фокусом розсіювальної. При цьому d < F1 і фокусна 

відстань розсіювальної лінзи, зумовлена співвідношенням (3), буде негативною. 

4 Хід роботи й обробка результатів вимірювань 

4.1 Увімкнути блок лазерного випромінювача і направити його світло 

уздовж лабораторного столу справа наліво. 

4.2 Блок лінз поставити в нульове положення, що відповідає відсутності 

лінз на шляху лазерного променя, а блок дифракційних ґраток - у положення 

150, 

що відповідає установці на шляху лазерного променя дифракційної ґратки з 

просторовою частотою 150 мм-1. 

4.3 Розташувати на шляху лазерного променя допоміжну збиральну лінзу 3 

(елемент 9-1) так, щоб розбіжний пучок дифрагованих променів став 

паралельним. Паралельність променів контролювати за допомогою 

непрозорого екрана з міліметровою шкалою: лінза переміщується кроками 

вперед та назад уздовж променя доти, поки відстань між заломленими 

променями на екрані, що пересувається уздовж ходу променів, не стане 

постійною. (Відстань від допоміжної лінзи 3 до блока ґраток 2 близько 200 

мм.) 

4.4 Розташувати по центру паралельних променів вимірювану лінзу 4 

(елемент 9-3) на невеликій відстані від допоміжної лінзи. Пучок світла при 

цьому стане збіжним. Пересуваючи екран уздовж оптичної осі установки, 

домогтися найкращого збігу променів, тобто світлової плями на екрані 

мінімальних розмірів. Відстань від центра лінзи до екрана, виміряна за 

допомогою міліметрової лінійки, і є фокусна відстань вимірюваної лінзи. 

Фокусування лінзи зробити п'ять разів, вимірюючи п'ять разів фокусну 

відстань. 

4.5 Отримані п'ять значень фокусної відстані занести в таблицю 

вимірювань. Обчислити середнє арифметичне значення фокусної відстані. 

Обчислити результати вимірювання фокусної відстані  

4.6 На шляху збіжних променів перед екраном установити розсіювальну 

лінзу 6 (елемент 9-2) у таке положення, щоби пучок заломлених променів 

став паралельним. Виміряти відстаньd між центрами збиральної і 

розсіювальної лінз. Фокусування системи і вимірюванняd зробити п'ять разів. 

4.7 Отримані п'ять значень di занести в таблицю вимірювань. Обчислити 

результати вимірювання. 



4.8 Обчислити середнє значення фокусної відстані розсіювальної 

лінзи F2 за робочою формулою (4). Прийняти, що абсолютна похибка суми 

або різниці дорівнює сумі абсолютних похибок додатків: F2 = F1 + d. 

4.9 Результат вимірювання фокусної відстані другої лінзи обчислюємо 

аналогічним чином 

5 Контрольні запитання 

5.1Що таке тонка лінза? Як пов'язані відстань до предмета і відстань до 

зображення? 

5.2Як зміниться дія лінзи (оптична сила), якщо її помістити в оптичне 

середовище з більшим, чим у неї, показником заломлення, та з меншим? 

5.3Чим відрізняється спосіб спостереження уявного зображення від 

способу спостереження дійсного? 

5.4Побудувати зображення предмета, що знаходиться за подвійним 

фокусом збиральної лінзи. 

5.5Побудувати зображення предмета, що знаходиться в подвійному фокусі 

збиральної лінзи. 

5.6Побудувати зображення предмета, що знаходиться між подвійним 

фокусом і фокусом збиральної лінзи. 

5.7Побудувати зображення предмета, що знаходиться між фокусом і 

оптичним центром збиральної лінзи. 

5.8Побудувати зображення предмета, що знаходиться в довільному місці 

біля розсіювальної лінзи. 

 



Лабораторна робота № 2 Визначення показника заломлення прозорих 

тіл за допомогою мікроскопа 

 

1 Мета роботи: Вивчення і практичне застосування законів геометричної 

оптики для визначення головної оптичної характеристики речовини - 

показника заломлення. 

2 Ключові положення 

Заломленням називається зміна напрямку променя світла при 

проходженні межі поділу оптичних середовищ. 

Заломлення описується такими законами: 

1 Промінь падаючий і промінь заломлений лежать в одній площині з 

нормаллю до межі поділу середовищ, що проходить через точку падіння 

променя. 

2 Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення дорівнює 

показнику заломлення другого середовища відносно першого (закон 

Снелліуса): 

    (10) 

Абсолютним показником заломлення оптичного середовища називається 

відношення швидкості світла у вакуумі (повітрі) до швидкості світла в 

оптичному середовищі: 

  (11) 

Відносним показником заломлення (показником заломлення другого 

середовища відносно першого) називається відношення швидкості світла в 

першому середовищі до швидкості світла в другому середовищі: 

   (12) 

де n2 іn1 - абсолютні показники заломлення середовищ, що наводяться в 

довідниках. 

3 Опис установки й методики вимірювань 

Пристрій для вимірювання показника заломлення складається з мікроскопа 

типу МБС з лімбом для вимірювання вертикальних переміщень та 

плоскопаралельної досліджуваної пластинки, що розташована на 

предметному склі. 

Промінь світла від освітлювача, відбившись від дзеркала, пройшовши 

предметне скло, проходить через пластинку з досліджуваного скла і далі в 



об'єктив мікроскопа. На протилежних гранях пластинки нанесено штрихи 

так, що на просвіт вони виглядають як схрещені. Геометрична товщина 

пластинки вимірюється мікрометром, а уявна - за допомогою мікроскопа. 

Відомо, якщо дивитися на предмет з повітря через певне оптичне 

середовище, то предмет здається піднятим відносно дійсного положення. 

Пояснюється це в такий спосіб (рис. 3).  

 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Хід променів від штриха на нижній грані плоскопаралельної 

пластинки.    

 

Точку О на нижній грані пластинки можна розглядати як джерело, що воно 

дає розбіжний світловий пучок, котрий на межі скло - повітря, заломившись, 

вийде ще більш розбіжним. Якщо дивитися зверху, то точка О здаватиметься 

піднятою на величину ОО1, тобто уявна товщина пластинки буде менше за 

дійсну. Уявна товщина пластинки не залежить від збільшення мікроскопа і 

від того, які промені ми розглядаємо, а визначається тільки показником 

заломлення. 

У мікроскоп потрапляють промені, що йдуть під невеликими кутами i. При 

цьому уявна товщина пластинки буде 

   (13) 

а геометрична товщина 

   (14) 

Звідси, поділивши (14) на (13), дістанемо 

 (15) 

Через те що кути i та r малі, тангенси кутів можна замінити синусами. Тоді 



  (16) 

Відповідно до закону Снелліуса (10), 

   (17) 

Таким чином, вимірявши геометричну товщину плоскопаралельної 

пластинки та її уявну товщину, можна знайти показник заломлення. 

 

4 Хід роботи й обробка результатів вимірювань 

4.1Виміряти мікрометром геометричну товщину d плоскопаралельної 

скляної пластинки одноразово. 

4.2Ввімкнути освітлення в проходячому світлі в мікроскопі. 

4.3Покласти вимірювану пластинку на предметне скло так, щоби можна 

було навести на різкість зображення нижнього і верхнього штрихів без 

переміщень пластинки по предметному склу. 

4.4Навести на різкість зображення штриха на верхній грані пластинки і 

відрахувати по лімбу показання dв. Вимірювання зробити п'ять разів і 

результати записати в таблицю прямих вимірювань. 

4.5Навести на різкість зображення штриха на нижній грані пластинки і 

відрахувати по лімбу показ dн. Вимірювання зробити п'ять разів і результати 

записати в таблицю прямих вимірювань. 

4.6Обчислити середні арифметичні значення dн іdв й абсолютні похибкиdн 

іdв за стандартною методикою (4) – (6). 

4.7Визначити середнє значення уявної товщини пластинки в поділках лімба: 

  (18) 

За значенням ціни поділки лімба N0 обчислити уявну товщину пластинки в 

міліметрах: 

    (19) 

4.8 Підставити (19) у (17) і одержати робочу формулу у вигляді 

  (20) 

4.9 Підставити у формулу (20) середні арифметичні значення dн іdв й 

обчислити середнє значення показника заломлення пластинки. 



4.10 Враховуючи, що d = 0,01 мм, обчислити похибку показника 

заломлення за формулою 

  (21) 

4.11. Обчислити абсолютну похибку показника заломлення: 

    (22) 

4.12. Записати остаточний результат у вигляді 

    (23) 

5 Контрольні запитання 

5.1Які є закони заломлення світла? 

5.2Який є зв'язок абсолютних і відносних показників заломлення зі 

швидкостями світла в середовищах і одного з одним? 

5.3Побудувати зображення нижнього штриха на плоскопаралельній 

пластинці. 

5.4Побудувати зображення нижнього штриха на плоскопаралельній 

пластинці, якщо вона занурена в прозоре середовище з показником 

заломлення більшим, ніж у пластинки. 

5.5Зобразити хід променя, що падає на плоскопаралельну пластинку, якщо 

знизу від неї знаходиться вода (показник заломлення води менше, ніж у 

скла). 
 




