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1.Úkol měření:
1) Změřte ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost tenké spojné čočky přímou

metodou
2) Změřte ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost tenké rozptylné čočky přímou

metodou
3) Změřte ohniskovou vzdálenost a určete optickou mohutnost objektivu Besselovou

metodou

2.Schema zapojení:

Měření ohniska tekné spojné čočky přímou metodou

Měření ohniska tekné rozptylné čočky přímou metodou



Měření ohniska objektivu



3.Postup měření:

Měření ohniska tekné spojné čočky přímou metodou

1. Na optické lavici sestavte optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti spojné
čočky (zdroj – clona – spojná čočka – stínítko) a vycentrujte ji. 

2. Na  stínítku  pozorujte  zobrazení  a  pro  danou  předmětovou  vzdálenost  zachyťte
pohybem stínítka ostrý obraz předmětu. Poznamenejte si předmětovou a obrazovou
vzdálenost. Měření opakujte pro 5 různých předmětových vzdáleností. 

3. Z naměřených dat podle určete ohniskovou vzdálenost požité čočky a její optickou
mohutnost. 

Měření ohniska tekné rozptylné čočky přímou metodou

1. Na optické lavici sestavte optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti
rozptylné čočky (zdroj – clona – pomocná spojná čočka – rozptylná čočka – stínítko) a
vycentrujte ji. 

2. Vzájemným pohybem čoček zaostřete obraz a odečtěte obrazovou vzdálenost
rozptylky!!! a vzájemnou polohu čoček!!!. 

3. Nyní sundejte rozptylnou čočku z optické lavice a opět pohybem stínítka (zpravidla
směrem ke spojce) zaostřete obraz. Odečtěte předmětovou vzdálenost rozptylky !!!.
Měření opakujte pro 5 různých předmětových vzdáleností 

4. Z naměřených dat podle určete ohniskovou vzdálenost použité rozptylné čočky a její
optickou mohutnost 

Měření ohniska objektivu
 

1. Na optické lavici sestavte optickou soustavu pro měření ohniskové vzdálenosti
objektivu Besselovou metodou (zdroj – clona – objektiv – stínítko) a vycentrujte ji. 



2. Nalezněte dvě polohy objektivu, ve kterých je možno pozorovat na matnici ostrý
obraz, tyto polohy si poznamenejte. 

3. Změřte celkovou vzdálenost předmětu a matnice. Měření opakujte pro různé polohy
matnice. 

4. Z naměřených dat podle určete ohniskovou vzdálenost objektivu. 

4.Naměřené a vypočtené hodnoty:

Měření ohniska tekné spojné čočky přímou metodou

Vzorový výpočet:

f =1/1/A1/ A' =1/1/111 /64,5=9,4cm

Měření ohniska tekné rozptylné čočky přímou metodou

Vzorový výpočet:

f =1/1/A�Vzájemná�1/ A' =1/1/28,5�17,5�1/ 21,5=�22,52cm

Měření ohniska objektivu

Spojka +10
A  [cm] 11 12 13 16 20
A' [cm] 64,5 57 43,5 25 19,5

Ohnisko [cm] 9,4 9,91 10,01 9,76 9,87

Rozptylka -20
A' rozpt [cm] 21,5 21 16,5 16 16

Vzájemná [cm] 17,5 13 14,5 16 12
A rozpt [cm] 28,5 23 24 25 21
Ohnisko [cm] -22,52 -19,09 -22,39 -20,57 -20,57



Vzorový výpočet:

f =1/4∗l /l 2�d 2=1 /4∗82/822�4,52=20,44cm

5.Závěr:
Při měření ohniska spojné čočky jsme měřili spojku +10.Hodnoty,které jsme

vypočítali byly v rozmezí 9,5-10cm.Tato  nepřesnost je dána měřící metodou a nedokonalým
nastavením ostrosti(každý milimetr se projeví ve výpočtu).

Při měření ohniska rozptylné čočky jsme měřili rozptylku -20.Vypočítané hodnoty
ohniska se pohybují v rozmezí 19-22,5cm.nepřesnost při měření opět dána nedokonalým a
subjektivním zaostřením.

Při měření ohniska objektivu jsme naměřili ohnisko soustavy objektivu na 20,44cm.
Dvě polohy objektivu,kde jsme zaznamenali ostrý obraz byly 12 a 57cm.

Objektiv
Matnice [cm] 82
Předmět [cm] 4,5

A1 [cm] 12
A2 [cm] 57

Ohnisko [cm] 20,44


