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№ з/п Тема заняття Вид заняття 

21 
Тема 9.  Явища Хвильової  оптики. 

Інтерференція і дифракція світла.Поляризація світла  

Лекція №14 

 
Оптичні прилади. Дисперсія світла Самостійна робота 

№ 19 

22 
Квантова теорія світла. Внутрішній і зовнішній 

фотоефект 

Лекція 15 

 
Тиск світла. Люмінесценція. Самостійна робота 

№ 20 

 
Тестування з теми Оптика. Самостійна робота 

№ 21 

23 

Тема 10 Атомна і ядерна фізика 

Постулати Бора. Спектри випромінювання атомів і 

молекул. 

Лекція 16 

 
Атомне ядро. Ядерні сили. Фізичні основи ядерної 

енергетики 

Самостійна робота 

№ 22 

24 
Радіоактивність. Радіоактивні перетворення. Закони 

радіоактивного розпаду 

Лекція 17 

 
Методи реєстрації іонізуючого випромінювання Самостійна робота 

№ 23 

25 
Енергія зв'язку 

 Реакції синтезу. Реакції ділення. 

Лекція 18 

 
Ядерна енергетика. Керована ланцюгова ядерна реакція. 

Ядерний реактор. 

Самостійна робота 

№ 24 

 
Реактор на повільних і швидких нейтронах.Перетворення 

внутрішньої енергії атомних ядер в електричну енергію 

Самостійна робота 

№ 25 

26 
Елементарні частинки.Адрони й фундаментальні 

частинки.Відкриття позитрона. 

Лекція 19 

 
Анігіляція. Античастинки й антиречовина Самостійна робота 

№ 26 

26 
Семінар за розділом Оптика. Атомна і ядерна фізика Семінарське 

заняття № 3 

27 Комплексна контрольна робота Контрольна робота 

28 

Фізична картина світу. Роль науки в житті людини й 

розвитку суспільства. Сучасні уявлення про будову 

речовини. 

Лекція 20 

 

  



Розділ 4. Оптика. Атомна і ядерна фізика 

Лекція № 14 

Тема 9.  Явища Хвильової  оптики. 

Інтерференція і дифракція світла. Поляризація світла   

 Мета: на прикладі явища інтерференції ознайомити студентів із хвильовими 

властивостями світла; з деякими способами практичного застосування 

інтерференції;  з явищем дифракції світла й умовами її спостереження. Дати поняття 

про поляризацію світла й пояснити її з погляду електромагнітної теорії. 

Тип заняття: лекція, вивчення нового навчального матеріалу. 

Унаочнення: Відео-фрагменти фільму «Інтерференція світла»  і «Дифракція 

світла». 

 

 ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний момент 

Коротка інформація про зміст і основні завдання розділу "Оптика" 

 ІІ. Оголошення теми і мети заняття 

Формування нових понять.  

III. Вивчення нового матеріалу 

План 

1. Основні поняття геометричної оптики 

2. Закон прямолінійного поширення світла 

3. Хвильові властивості світла 

4. Умови максимуму й мінімуму інтерференційної картини 

5. Інтерференція світла в тонких плівках 

6. Дифракція світла 

7. Поляризоване природне світло 

 

ІV. Закріплення вивченого. Розв'язування задач 

1. Фронтальне опитування 

 Чи спостерігатиметься на поверхні води інтерференційна картина, якщо 

кинути у воду одночасно два камені? 

 Чи спостерігатиметься інтерференційна картина, якщо кинути у воду 

жменю піску? 

 Чому інтерференцію світлових хвиль можна спостерігати тільки для хвиль, 

випущених тим самим джерелом світла? 



 Чому товстий шар нафти не має райдужного забарвлення? 

 Чи можна спостерігати інтерференцію світла від двох поверхонь шибки? 

 Видуваючи мильну бульку й спостерігаючи за нею у відбитому світлі, 

можна помітити на її поверхні райдужні кольори. Поясніть це явище. 

 Що ви побачите, подивившись на електричну лампочку крізь пташине 

перо? 

 Якщо, зіщуливши око, дивитися на нитку лампочки накалювання, то нитка 

здається облямованою світлими відблисками. Чому? 

 Під час виготовлення штучних перламутрових ґудзиків на їхню поверхню 

наносять дрібне штрихування? Чому після такого обробляння ґудзик має 

райдужне забарвлення? 

 

2. Тестові запитання 

1. Завдяки якому явищу під час освітлення білим світлом мильної бульки ми 

бачимо райдужні плями? 

А Завдяки явищу інтерференції. 

Б Завдяки заломленню світла. 

В Завдяки відбиттю світла. 

Г Завдяки явищу дисперсії. 

 

2. Якщо нагріти на спиртівці лезо безпечної бритви, то на поверхні металу можна 

побачити так звані «кольори мінливості». 

А Кольори мінливості виникають через дисперсію. 

Б Кольори мінливості виникають через заломлення світла. 

В Кольори мінливості виникають через інтерференцію білого світла в тонких 

плівках. 

Г Кольори мінливості не залежать від температури, до якої нагріте лезо. 

 

3. До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене 

цифрою. (логічна пара) 

А Якщо тіло поглинає все світло, що падає на нього, то воно... 

Б Якщо тіло гарно відбиває промені всіх квітів спектра, то воно... 

В Якщо тіло поглинає все світло, що падає на нього, крім зеленого, то воно... 

Г Якщо тіло поглинає все світло, що падає на нього, крім червоного, то воно... 

 

1 ...буде здаватися білим. 

2 ...буде здаватися чорним. 

3 ...буде здаватися блакитним. 

4 ...буде здаватися зеленим. 

5 ...буде здаватися червоним. 

 

 

 

 



3. Розв’язання задач. 

Задача 1. Визначте товщину плівки на поверхні лінзи, якщо плівка розрахована 

на максимальне гасіння світлової хвилі довжиною 555 нм. Абсолютний показник 

заломлення плівки 1,231. 

Розв'язання. Хвилі, відбиті від зовнішньої й внутрішньої поверхонь плівки, 

повинні гасити одна одну, тому різниця їхнього ходу відповідає умові 

мінімуму:  

Оскільки в процесі просвітління оптики намагаються використати найбільш тонкі 

плівки, то найменша товщина плівки відповідає умові: Δdmin = λ/2. 

Довжина хвилі в плівці менше, ніж довжина хвилі у вакуумі в n разів: λ = λ0/n. 

Плівки розраховують для нормально падаючого світла, тому різниця ходу 

дорівнює подвоєній товщині плівки: Δdmin = 2h. Остаточно одержуємо: 

 
Підставивши числові значення, одержуємо, що товщина плівки дорівнює 113 нм. 

 

Задача 2. На плоскій полірованій поверхні скла лежить полірована скляна 

пластинка. Коли під правий край пластинки підклали фольгу, у відбитому світлі 

одержали показану на рисунку інтерференційну картину. Визначте товщину фольги, 

якщо довжина світлової хвилі λ = 650 нм. 

  

 
  

Розв'язання. Інтерференційні смуги з’явилися тому, що різниця ходу двох 

відбитих пучків світла відрізняється в різних місцях пластинки (товщина 

повітряного зазору збільшується від нуля до максимального значення h). 

  

 
  

Дві сусідні темні смуги відповідають місцям, де різниця ходу відрізняється на 

довжину хвилі (отже, товщина повітряного зазору — на λ/2). З огляду на кількість 

темних смуг на рисунку в умові задачі, одержуємо h = 8 · λ/2 = 4λ = 2,6 мкм. 

 

Задача 3. На дифракційну решітку, що має N = 200 штрихів на міліметр, 

нормально падає світло довжиною хвилі λ = 500 нм. Визначте: 

а) найбільший порядок спектра; 

б) кут, під яким спостерігають максимум другого порядку. 



Розв'язання. Формула дифракційної решітки має вигляд: 

 

де  Звідси одержуємо: 

 

Максимальному k відповідає sinφ = 1, отже,  

Визначаємо значення шуканих величин: 

 
      V. Домашнє завдання 

1. Вивчити конспект лекції;. 

2. Розв’язати задачі: 

Задача 1. У деяку точку простору приходять когерентні світлові хвилі з 

геометричною різницею ходу 1,2 мкм. Довжина хвиль у вакуумі 600 нм. Визначте, 

посилення чи ослаблення світла відбувається в точці, якщо світло поширюється: у 

вакуумі, у повітрі, у воді. 

 

Задача 2. Частота когерентних світлових хвиль від двох джерел A і B дорівнює 

6 · 1014 Гц. Який результат інтерференції світла в точці відрізка AB, що віддалений 

на 0,25 мкм від середини цього відрізка? 

  

Задача 3. Знайдіть найбільший порядок спектра для жовтої лінії натрію 

довжиною хвилі 589 нм, якщо період дифракційної решітки 2 мкм. 

 

Задача 4. Дифракційна решітка, що має 100 штрихів на 1 мм, віддалена від екрана 

на 1,8 м. На якій відстані від центральної щілини перебуває перший максимум 

освітленості, якщо на решітку падає монохроматичне світло довжиною хвилі 

410нм? 

 

Задача 5. Для вимірювання довжини світлової хвилі застосовують дифракційну 

решітку, що має 1000 штрихів на 1 мм. Максимум першого порядку на екрані 

отриманий на відстані 24 см від центрального. Визначте довжину хвилі, якщо 

відстань від дифракційної решітки до екрана 1 м. 

  

 

 



 

1. Основні поняття геометричної оптики 

Оптика являє собою розділ фізики, у якому вивчають явища й закономірності, 

пов’язані з виникненням, поширенням і взаємодією з речовиною електромагнітних 

хвиль видимого діапазону. 

Ø  Геометрична оптика — це розділ оптики, у якому вивчають закони поширення 

світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень в оптичних 

системах без урахування хвильових властивостей світла. 

Основними поняттями геометричної оптики є пучок і промінь. 

Ø  Промінь — це лінія, що вказує на напрямок перенесення світлової енергії. 

У побуті ми часто називаємо світловим променем тонкий пучок світла. Не існує 

нескінченно вузьких світлових пучків; пучок світла завжди має кінцеву ширину. 

Промінь — це ніби вісь пучка, а не сам пучок. 

На практиці всі джерела світла мають розміри. Світна ж точка є найпростішим 

джерелом світла, яке може уявити собі людина. Промені світла, що виходять з неї, 

ніде не перетинаються і являють собою цілком упорядковану світлову картину. 

Ø  Джерело світла, розмірами якого в даних умовах можна знехтувати, називають 

точковим джерелом світла. 

Точкове джерело світла є фізичною моделлю джерела світла, відстань до якого в 

багато разів більше від розмірів джерела. 

2. Закон прямолінійного поширення світла 

В основі геометричної оптики лежить ряд законів, установлених 

експериментально. Один з них — закон прямолінійного поширення світла: 

Ø  світло в порожнечі або однорідному середовищі поширюється прямолінійно. 

Прямолінійність поширення світла підтверджується утворенням тіні. Якщо взяти 

точкове джерело світла, екран і між ними помістити непрозорий предмет, то на 

екрані з’явиться темне зображення його обрисів — тінь. 

Ø  Тінь — ділянка простору, у яку не потрапляє світлова енергія від джерела 

світла. 

Можна дати ще одне визначення: тінь — ділянка простору, з якої не можна 

побачити джерело світла. 

Якщо ж ми візьмемо протяжне джерело світла, то на екрані навколо тіні 

утвориться ще й півтінь, тобто ділянка простору, з якої джерело світла можна 

побачити лише частково. Або інакше: 

Ø  півтінь — ділянка простору, у яку світлова енергія від джерела світла 

потрапляє частково. 

Утворенням тіні й півтіні пояснюють сонячні й місячні затемнення. У разі 

сонячного затемнення повна тінь від Місяця падає на Землю. Із цього місця Землі 

Сонця не видно. Коли Місяць, обертаючись навколо Землі, потрапляє в її тінь, то 

спостерігають місячне затемнення. 

У тих місцях Землі, куди впала тінь, буде спостерігатися повне затемнення 

Сонця. У місцях півтіні тільки частина Сонця буде закрита Місяцем, тобто 

відбудеться часткове затемнення Сонця. 

Досліди Ньютона з розкладання білого світла в спектр 

1666 року Ісаак Ньютон направив тонкий пучок сонячного світла на скляну 

призму. За призмою спостерігалося розкладання білого світла в кольоровий спектр: 

сім основних кольорів — червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, 



синій і фіолетовий плавно переходили один в одний. Найменшого відхилення від 

первісного напрямку падіння зазнають червоні промені, а найбільшого — фіолетові. 

Ньютон дійшов висновку, що біле світло має складну структуру, тобто біле 

світло містить електромагнітні хвилі різних частот. 

Другий важливий висновок Ньютона полягає в тому, що світло різних кольорів 

характеризується різними показниками заломлення в певному середовищі. Це 

означає, що абсолютний показник заломлення nф для фіолетових кольорів більший, 

ніж для червоного nч. Залежність показника заломлення світла від його кольорів 

Ньютон назвав дисперсією (від латинського слова dispersio — «розсіювання»). 

  

3. Хвильові властивості світла 

Оскільки хвилі не взаємодіють одна з одною, то кожна область простору, куди 

приходять дві або кілька хвиль, братиме участь у коливаннях, спричинених кожною 

хвилею окремо. 

Для того щоб знайти результуюче зміщення у певній точці простору, потрібно 

знайти зміщення, зумовлене кожною хвилею, а потім додати їх. 

Додавання в просторі хвиль, за яких утворюється постійний у часі розподіл 

амплітуд результуючих коливань, називається інтерференцією (від латинських 

слів inter — «взаємно, між собою» і ferio — «ударяю, вражаю»). 

Ø  Інтерференцією хвиль називається явище посилення коливань в одних точках 

простору й ослаблення в інших в результаті накладення двох або декількох хвиль, 

що приходять у ці точки. 

Оскільки світло має електромагнітну природу, то в разі поширення світлової 

хвилі в кожній точці простору відбувається періодична зміна напруженості й 

магнітної індукції електромагнітного поля. Якщо через будь-яку точку простору 

поширюються дві світлові хвилі, то напруженості полів векторно додаються. 

Результуюча напруженість буде характеризувати світлову енергію, що приходить у 

певну точку. 

Що більше напруженість, то більша енергія, що надходить. Точно так само 

складаються й вектори магнітної індукції. У випадку, коли напрямки напруженостей 

полів двох світлових хвиль збігаються, результуюча напруженість збільшується, і в 

цих точках спостерігається максимальне збільшення освітленості. І навпаки, коли 

напруженості полів напрямлені протилежно, результуюча напруженість 

зменшується й світло гаситься світлом. 

Необхідно звернути увагу на таке: під час інтерференції енергія не зникає — 

відбувається її перерозподіл у просторі. 

Для того щоб у певних точках простору увесь час могло відбуватися посилення 

або ослаблення результуючих коливань, необхідно, щоб виконувалися дві умови, які 

називаються умовами когерентності: 

1) хвилі повинні мати однакову частоту; 

2) незмінне зміщення фаз у кожній точці простору. 

Хвилі, що відповідають умовам когерентності, називають когерентними. 

Когерентні джерела — це джерела, що мають однакову частоту й незмінне 

зміщення фаз у часі. 

Для одержання двох когерентних світлових хвиль можна випромінювання від 

того самого атома розділити шляхом відбиття або заломлення на два пучки. У школі 

зазвичай розглядають два методи: 1) метод Френеля; 2) метод Ньютона. 



За допомогою методу Френеля вивчають інтерференційний дослід із дзеркалами 

або біпризмою Френеля. У першому випадку використовують явище відбиття, у 

другому — заломлення. 

Використовуючи метод Ньютона, можна розглянути інтерференцію в тонких 

плівках і за допомогою кілець Ньютона. 

4. Умови максимуму й мінімуму інтерференційної картини 

Розглянемо дві когерентні світлові хвилі, які надходять у довільну точку M , 

розташовану на відстані d1 від джерела S1 й на відстані d2 від джерела S2. Відстань 

Δd = d1 - d2 називається геометричною різницею ходу хвиль. 

  

 
  

Якщо хвилі виходять із джерел S1 і S2 з однаковими фазами, а різниця ходу Ad = 

0, то в точку M хвилі приходять теж із однаковими фазами. У цьому випадку в 

точці M відбуваються електромагнітні коливання зі збільшеною амплітудою, тобто 

спостерігається максимум освітленості. Те саме відбувається за умови, що на 

відрізку Δd укладається будь-яке ціле число довжин хвиль (парне число напівхвиль). 

Умова максимуму: у певній точці простору відбувається посилення 

результуючих світлових коливань, якщо геометрична різниця ходу двох світлових 

хвиль, що надходять у цю точку, дорівнює цілому числу довжин хвиль (парному 

числу напівхвиль): 

 
Якщо на відрізку Δd укладається непарне число напівхвиль, то коливання 

напруженостей полів цих хвиль відбуваються в протилежних фазах. У цьому 

випадку в точці M відбуваються електромагнітні коливання зі зменшуваною 

амплітудою, тобто спостерігається мінімум освітленості. 

Умова максимуму: у певній точці простору відбувається ослаблення 

результуючих світлових коливань, якщо геометрична різниця ходу двох світлових 

хвиль, що надходять у цю точку, дорівнює непарному числу напівхвиль: 

 
5. Інтерференція світла в тонких плівках 

Розглянемо відбиття світла в тонких плівках. Оскільки світло відбивається по 

черзі від двох поверхонь, відбите світло є результатом накладання двох світлових 

хвиль. 

  



 
  

Різниця ходу між цими відбитими хвилями залежить від товщини плівки й кута 

падіння; отже, вони можуть посилювати або послабляти одна одну. Тому в разі 

освітлення такої плівки монохроматичним світлом у відбитому світлі на поверхні 

плівки можна спостерігати темні й світлі смуги. Якщо на плівку (крильце метелика, 

поверхня мильної плівки) падає біле світло, то інтерференційні смуги виходять 

забарвленими. 

Інтерес являють і спостереження інтерференції за допомогою кілець Ньютона. 

Для цього на плоску поверхню скляної відполірованої пластини поміщають плоско-

опуклу лінзу. 

Роль плівки в цьому випадку виконує повітряний проміжок між скляною 

поверхнею лінзи й пластиною. Якщо освітлювати лінзу монохроматичним світлом, 

то спостерігається чергування світлих і темних кілець. Якщо ж лінзу освітлювати 

білим світлом, то кільця виявляються спектрально забарвленими. 

Застосування інтерференції 

Явище інтерференції світла має різноманітне практичне застосування. 

Використовуючи це явище, можна точно визначати довжини світлових хвиль, 

вимірювати показники заломлення газів й інших речовин, з’ясовувати точні виміри 

лінійних розмірів, контролювати якість шліфування й полірування поверхонь і т. ін. 

Об’єктиви й окуляри сучасних оптичних приладів містять по кілька лінз. Отже, 

світло має пройти хоча б десяток границь розділу повітря-скло. А на кожній такій 

границі світло частково відбивається. Це не тільки призводить до ослаблення 

інтенсивності світла, але й утворює внаслідок багатьох відбиттів додаткові світлові 

плями, які погіршують якість зображення. 

Український фізик А. Т. Смакула знайшов ефективний спосіб: послабити 

відбиття можна, якщо одну відбиту світлову хвилю замінити двома! Для цього 

необхідно на поверхню скла нанести тонку плівку такої товщини, щоб відбиті від 

двох її поверхонь світлові хвилі послабляли одна одну. 

Далі наведемо деякі приклади застосування інтерференції. Особливу увагу слід 

звернути на фізичні принципи, що лежать в основі технічних додатків цього явища. 

1). Інтерферометри. 

2). Просвітління оптики. 

3). Перевірка якості обробки поверхонь. 

4). Надточне визначення розмірів. 

5). Визначення довжин світлових хвиль. 

6). Визначення еталона 1 м у довжинах світлових хвиль. 

6. Дифракція світла 



Наявність чіткої тіні за освітленим об’єктом видавалася вагомим доказом 

прямолінійного поширення світла. Проте що далі перебуває від об’єкта його тінь, то 

більш розпливчастими стають її обриси. 

Якщо на шляху пучка світла поставити невелике непрозоре тіло, розміри якого 

порівнянні з довжиною світлової хвилі, то світло, огинаючи краї цього тіла, буде 

відхилятися від прямолінійного поширення. 

Досліди італійського вченого Гримальді в середині XVII ст. свідчили про те, що 

навіть в однорідному середовищі світло не завжди поширюється прямолінійно: 

поблизу країв перешкод воно загинається, відхиляючись від прямолінійного 

поширення. 

Ø  Дифракція світла — це явище огинання границь непрозорих тіл — країв 

отворів, вузьких щілин і екранів, тобто порушення прямолінійності світла. 

Дифракція майже не помітна, коли ширина отвору набагато перевищує довжину 

хвилі. Натомість коли ширина отвору набагато менша за довжину хвилі, дифракція 

найбільш помітна. Із цієї причини не можна одержати пучок світла, товщина якого 

менша від довжини хвилі. 

Принцип Гюйгенса-Френеля 

Кількісну теорію дифракції розробив Френель, сформулювавши принцип, що 

згодом одержав назву принципу Гюйгенса-Френеля. 

Ø  Кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинної хвилі; вторинні 

джерела світла, які розташовані на одній хвильовій поверхні, є когерентними; 

хвильова поверхня в будь-який момент часу є результатом інтерференції вторинних 

хвиль. 

Принцип Гюйгенса-Френеля зручний для опису поширення як механічних, так і 

електромагнітних хвиль. 

Голландський фізик Х. Гюйгенс знайшов простий геометричний спосіб 

знаходження фронту хвилі в момент часу t + Δt, якщо відомо його положення в 

момент t . Для цього необхідно побудувати «огинальну» поверхню для «вторинних» 

сферичних хвиль (тобто поверхню, дотичну до всіх цих хвиль). 

Дифракційна решітка 

Ø  Дифракційна решітка — це спектральний прилад, що використовують для 

розкладання світла в спектр і вимірювання довжини хвилі. 

Назвемо періодом d дифракційної решітки сумарну ширину щілини й 

непрозорого проміжку: d= a + b. 

  

 
  

Розглянемо вторинні світлові хвилі від точок A1 і A2 , які поширюються під 

кутом ф до напрямку первинної хвилі. Різниця ходу цих хвиль: 



 
Отже, умова взаємного посилення двох вторинних хвиль має вигляд: 

 
де k = 0, 1, 2, ... 

Якщо ця умова виконується, то відповідні хвилі від точок A3, A4, ... An теж 

мають однакові фази з розглянутими хвилями. Таким чином, рівність dsinφ = kλ є 

умовою максимуму освітленості. Значення k визначає порядок дифракційного 

максимуму. У всіх напрямках, для яких кут φ не відповідає отриманій формулі, 

світлові хвилі практично не поширюються. 

Положення максимумів світла не залежить від кількості щілин, а залежить тільки 

від довжини хвилі. Що менше довжина хвилі випромінювання, то меншому 

значенню кута відповідає положення максимуму. Таким чином, видиме оптичне 

випромінювання розтягується в спектр так, що внутрішнім краєм його є фіолетове, а 

зовнішнім — червоне оптичне випромінювання. Значення k = 0 відповідає 

максимуму за напрямком φ = 0 для всіх довжин хвиль. Тому нульовий спектр являє 

собою біле зображення щілини. 

7. Поляризоване природне світло 

Світлова хвиля характеризується вектором напруженості  й вектором магнітної 

індукції , які здійснюють коливання у взаємно перпендикулярних площинах. 

Площина, у якій коливається вектор , називають площиною коливань. Площина, у 

якій здійснює коливання вектор , називають площиною поляризації. 

Окремо взяті молекула або атом випромінюють електромагнітну хвилю, для якої 

площина коливання векторів  і  є чітко фіксованою. Але будь-яке світне тіло 

складається з великої кількості частинок. Випромінювання кожної з них ніяк не 

пов’язане з випромінюванням сусідньої з нею частинки, тому площина коливань 

вектора  в кожній з них не залежить від сусідніх частинок. У сумарному 

випромінюванні, яке випускає таке тіло, безліч по-різному орієнтованих площин 

коливань, а амплітуда коливань вектора  в будь-якій площині однакова. 

Таке світло називається природним, або неполяризованим. Прикладами 

неполяризованого світла може бути сонячне випромінювання, випромінювання 

ламп накалювання, ламп денного світла й т. ін. 

Ø  Природне світло (неполяризоване світло) — оптичне випромінювання зі 

швидко й безладно змінюваними напрямками, напруженості електромагнітного 

поля, причому всі напрямки коливань, перпендикулярні до світлових променів, 

рівно ймовірнісні. 

Якщо на шляху природного світла поставити поляризатор — пристрій, що 

пропускає світлові хвилі лише в певній площині коливань вектора , то у світлі, що 

пройшло крізь поляризатор, коливання вектора ' будуть відбуватися тільки в цій 

площині. Таке світло називається пласко поляризованим, або лінійно 

поляризованим. 



Ø  Поляризація світла — це орієнтація вектора напруженості світлової хвилі в 

площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі, під час взаємодії світла з 

речовиною. 

Неполяризоване й поляризоване світло — це два окремих випадки частково 

поляризованого світла — світла, у якого амплітуда коливань вектора  в різних 

площинах коливань неоднакова. 

Як одержати поляризоване світло 

Наприкінці XVII сторіччя було виявлено, що кристал ісландського шпату 

роздвоює пучки світла, які проходять крізь нього. Це явище одержало назву 

подвійної променезаломлюваності. 

Якщо із кристала турмаліну уздовж його оптичної осі вирізати пластину, то вона 

буде пропускати лише ті світлові хвилі, вектор напруженості яких паралельний до 

оптичної осі кристала. У міру збільшення кута між оптичними осями кристалами 

інтенсивність світла, що проходить крізь пластини, зменшується. Коли осі кристалів 

установляться перпендикулярно один до одного, світло не пройде зовсім. У цьому 

випадку перша пластина виконує функції поляризатора, а друга — аналізатора. 

Поляризатори й аналізатори мають загальну назву — поляроїди. 

Світло завжди частково поляризується під час відбиття від поверхні діелектрика 

й у разі заломлення на його поверхні. У відбитій хвилі вектор  переважно 

перпендикулярний до площини падіння, а в заломленій — лежить у площині 

падіння. 

Застосування поляризації світла 

Застосування поляризації світла: поляризатори у фотографії (обертаючи 

поляризатор, обертається площина поляризації, тим самим посилюючи або 

послабляючи ефект пригнічення відбиття); поляроїди на автотранспорті (для 

захисту водіїв від осліплення світлом фар зустрічних автомобілів); дія цукромірів 

(дозволяють вимірювати концентрацію цукру в речовині); поляризоване скло в 

рідкокристалічних індикаторах і екранах (перегляд стереоскопічних зображень і 

фільмів). 

  



Самостійна робота № 19 

Розділ 4. Оптика. Атомна і ядерна фізика 

Оптичні прилади. Дисперсія світла  

Питання для самостійної роботи   

1. Основні елементи лінзи 

2. Збиральна й розсіювальна лінзи 

3. Фізичні величини, що характеризують лінзу 

4. Побудова зображення, що дає тонка лінза 

5. Оптичні системи 

6. Дисперсія світла 

7. Приклади розв'язання задач 

 

Рекомендована література: 

 1. В.Г. Бар'яхтар Ф.Я. Божинова Фізика, 11кл. Академічний рівень  

2. Л.С. Жданов Фізика, 1987р.  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи за сайті технікуму. 

Питання для самоконтролю 

Тестові питання 

1. Ясного дня сонячні відблиски на поверхні води є результатом... : 

А заломлення світла. 

Б прямолінійного поширення світла. 

В дзеркального відбиття світла. 

Г дифузійного відбиття світла. 

2. На рисунку зображена скляна лінза, що перебуває в повітрі. Перед лінзою 

розташовано предмет AB. 

  

 
  

А Зображення предмета в лінзі пряме уявне збільшене. 

Б Зображення предмета в лінзі пряме дійсне зменшене. 

В Зображення предмета в лінзі перевернене уявне зменшене. 

Г Зображення предмета в лінзі перевернене дійсне зменшене. 

3. Завдання 3 має на меті встановити відповідність (логічна пара).  

До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене 

цифрою. 

А Якщо предмет перебуває далі від подвійної фокусної відстані від лінзи, то... 

Б Якщо предмет перебуває на подвійній фокусній відстані від лінзи, то. 



В Якщо предмет перебуває між подвійною фокусною відстанню й фокусною 

відстанню лінзи, то. 

Г Якщо предмет перебуває від збиральної лінзи на відстані, меншій, ніж фокусна. 

1 ...зображення буде збільшеним переверненим. 

2 ...зображення буде рівним переверненим. 

3 ...зображення буде зменшеним переверненим. 

4 ...зображення буде розмитим. 

5 ...зображення буде збільшеним прямим. 

Задача 1.  

Промінь світла падає на поверхню рідини з повітря під кутом 40° і заломлюється 

під кутом 24°. За якого кута падіння променя кут заломлення дорівнюватиме 20°? 

Задача 2. 

На рисунку показані світна точка S і її зображення S1, отримане за допомогою 

лінзи, а також головна оптична вісь KN цієї лінзи. Визначте положення оптичного 

центра лінзи і її фокусів. Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна? 

  

 
  

Задача 3.  
На рисунку показані світна точка S і її зображення S1, отримане за допомогою 

лінзи, а також головна оптична вісь KN цієї лінзи. Визначте положення оптичного 

центра лінзи і її фокусів. Яка це лінза — збиральна чи розсіювальна? 

  

 
  

Задача 4.  

Побудуйте зображення цього предмета в лінзі. Охарактеризуйте отримане 

зображення. 

  

 
 

 

 



Задача 5.  

Якщо предмет розташований на відстані 36 см від збиральної лінзи, то висота його 

зображення 10 см, а якщо на відстані 24 см — то висота його зображення 20 см. 

Визначте фокусну відстань лінзи й висоту предмета. 

Задача 6.  
На футлярі лупи написане 4х. Це означає, що лупа дає 4-кратне збільшення. Яка 

фокусна відстань цієї лупи? 

Задача 7.  
Збільшення об’єктива мікроскопа дорівнює 25. Яке збільшення мікроскопа, якщо 

збільшення окуляра 12? 

  

  



 

Методичні рекомендації 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

1. Основні елементи лінзи 

Найважливішим елементом численних оптичних приладів і систем, починаючи 

від окулярів і закінчуючи гігантськими телескопами, є лінза. 

Ø  Лінзою називається оптично прозоре тіло, обмежене сферичними поверхнями. 

Ø  Лінзу, товщина якої значно менше радіусів кривини її поверхонь, називають 

тонкою лінзою. 

Розрізняють опуклі лінзи (рис. а), які посередині товстіші, ніж біля країв, і 

увігнуті лінзи (рис. б), які посередині тонші, ніж біля країв. 

  

 
  

Для тонкої лінзи можна вважати, що вся лінза лежить в одній площині, яку 

називають площиною лінзи. 

Точку площини лінзи, де товщина лінзи максимальна (для опуклої лінзи) або 

мінімальна (для ввігнутої лінзи), називають оптичним центром лінзи. 

Через центр лінзи перпендикулярно до площини лінзи проходить головна 

оптична вісь лінзи. 

  

 
  

2. Збиральна й розсіювальна лінзи 

Основні параметри й дії збиральної лінзи рекомендовано спочатку вивчати 

експериментально за допомогою двоопуклої лінзи. Демонструючи дію збиральної 

двоопуклої лінзи, важливо звернути увагу учнів на те, що зазначене відхилення 

променів збиральною лінзою завжди спостерігається за будь-якого кута падіння 

променя на лінзу. 

Ø  Лінзу, що перетворить паралельний пучок променів у збіжний, називають 

збиральною. 



Промені, що падають на збиральну лінзу паралельно до головної оптичної осі, 

після заломлення в лінзі перетинаються в одній точці, що називають фокусом лінзи 

й позначають F. 

Демонструючи дію розсіювальної лінзи, переконуємося, що незалежно від 

розташування світної точки відносно двоввігнутої лінзи, остання завжди формує 

тільки розбіжний пучок світла. 

Ø  Лінзу, що перетворює паралельний пучок променів у розбіжний, називають 

розсіювальною. 

Паралельні промені, що падають на розсіювальну лінзу, після заломлення в лінзі 

йдуть так, що їхні продовження перетинаються в одній точці, розташованої по ту 

сторону лінзи, звідки падає пучок. 

Точку, у якій перетинаються продовження заломлених у розсіювальній лінзі 

променів, що падають на лінзу паралельно до головної оптичної осі, називають 

також фокусом лінзи й позначають F. 

Фокус розсіювальної лінзи називають уявним, тому що в цій точці 

перетинаються не самі промені, а їхні продовження. 

3. Фізичні величини, що характеризують лінзу 

У розсіювальної лінзи, так само як і в збиральній, є два фокуси, які розташовані 

по різні сторони лінзи на рівних відстанях від неї. 

Відстань від площини лінзи до її фокуса називають фокусною відстанню лінзи й 

позначають F. 

Фокусна відстань лінзи залежить від ступеня кривини її поверхонь. Лінза з більш 

опуклими поверхнями заломлює промені сильніше, ніж лінза з менш опуклими 

поверхнями, і тому має меншу фокусну відстань. 

Ø  Оптичною силою лінзи називають величину D, оборотну фокусній відстані 

лінзи: 

D = 1/F. 

Одиницею фокусної відстані в СІ є 1 метр. Оптичну ж силу лінзи в СІ вимірюють 

в 1/м (цю одиницю оптичної сили часто називають діоптрією). Наприклад, оптична 

сила лінзи з фокусною відстанню 2 м дорівнює 0,5 1/м. 

Чим менше фокусна відстань лінзи, тим більше її оптична сила, тобто тим 

сильніше вона заломлює промені, що на неї падають. 

Ø  У збиральної й розсіювальної лінз оптичні сили відрізняються знаком. Для 

збиральної лінзи F> 0: D > 0, для розсіювальної — F < 0: D < 0. 

4. Побудова зображення, що дає тонка лінза 

Побудуємо зображення точки S, що виходить за допомогою лінзи. Для цього 

необхідно знайти точку перетину S1 променів, які виходять із точки S і проходять 

крізь лінзу. Оскільки в точці S1перетинаються всі промені, що виходять із 

точки S, то для побудови зображення достатньо двох променів із трьох, показаних 

на рисунку. Точка S1 буде дійсним зображенням точки S, якщо в 

точці S1 перетинаються промені, заломлені лінзою. Точка S1 буде уявним 

зображенням точки S, якщо в точці S1 перетинаються продовження променів, 

заломлених лінзою. 

  



 
  

Побудуємо зображення предмета AB, що перебуває на відстані, більшій 

за 2F. Для побудови зображення точки B скористаємося двома правилами: 1) точка і 

її зображення завжди лежать на одній прямій, що проходить через оптичний центр 

лінзи; 2) промінь, що падає на збиральну лінзу паралельно до головної оптичної осі, 

після заломлення в лінзі проходить через її фокус. 

  

 
  

Ми бачимо, що якщо предмет розташований за подвійною фокусною відстанню 

збиральної лінзи, то його зображення виявляється зменшеним, переверненим, 

дійсним. 

Якщо предмет розташований між фокусом і лінзою, зображення предмета буде 

збільшеним, прямим, уявним. 

Побудова зображення предмета, отриманого за допомогою розсіювальної лінзи, 

показує, що розсіювальна лінза завжди дає уявне, зменшене, пряме зображення. 

Формула тонкої лінзи 

Розглянемо збиральну лінзу і розташуємо AB предмет на d відстані перед 

нею d > F. Побудуємо зображення A1B1 предмета AB, скориставшись двома 

вихідними із точки A променями (див. рисунок, на якому фокуси позначені F1 і F2). 

  

 
  



Позначимо через h висоту предмета AB, а через H — висоту зображення A1B1. З 

огляду на те, що OB = d, OB1 = f, з подоби трикутників OBA і OB1A1, а також COF2 

і A1B1F2 (пари подібних трикутників на рисунку виділені по-різному) одержуємо: 

 
Прирівнюючи праві частини цих співвідношень, знаходимо: 

 
Розділивши це рівняння на Fdf , одержуємо: 

 
У цій формулі відстань до зображення беруть зі знаком «плюс», якщо 

зображення дійсне, і зі знаком «мінус», якщо зображення уявне. Фокусну відстань 

збиральної лінзи беруть зі знаком «плюс», а розсіювальної — зі знаком «мінус». 

Використовуючи формулу тонкої лінзи, можна знайти, наприклад, відстань до 

зображення, якщо відомі відстань від лінзи до предмета й фокусна відстань лінзи. 

Виражаючи за допомогою формули лінзи f через d і F, одержимо  Звідси 

також видно, що за d > F зображення дійсне (f > 0), за d < F — зображення уявне (f < 

0), а якщо предмет знаходиться набагато далі від фокуса (d >> F), то f = F. 

Ще раз можна нагадати учням, що заломлювальну здатність лінзи характеризує 

величина, названа оптичною силою лінзи. Оптична сила більше в тієї лінзи, у якої 

фокусна відстань менше (D = 1/F). 

Формула для лінійного збільшення в загальному випадку має 

вигляд:  

 

5. Оптичні системи 

Розрізняють природні (біологічні) і штучні оптичні системи. 

Ø  Оптична система — сукупність оптичних елементів — створена для 

формування пучків світлових променів або для одержання зображень. 

Всі оптичні прилади можна розділити на дві групи: 

а) прилади, які діють тільки разом з людським оком і не утворюють зображень на 

екрані. До них належать лупа, мікроскоп і різні прилади телескопічної системи. Такі 

прилади називають візуальними; 

б) прилади, за допомогою яких одержують оптичні зображення на екрані. До них 

належать проекційні апарати, фотоапарати, кіноапарати й інші. 

Око. Окуляри 

Людське око являє собою складну систему, головною метою якої є найбільш 

точне сприйняття, первісна обробка й передання інформації, що міститься в 

електромагнітному випромінюванні видимого світла. Очне яблуко складається з 

оболонок, які оточують внутрішнє ядро ока, що становить його прозорий уміст — 

склоподібне тіло, кришталик, водяниста волога в передній і задній камерах. 

Світлові промені потрапляють від навколишніх предметів в око через роговицю. 

Роговиця в оптичному змісті — це сильна збиральна лінза, що фокусує розбіжні в 

різні сторони світлові промені. 



Заломившись на передній і задній поверхні роговиці, світлові промені проходять 

через прозору рідину, що заповнює передню камеру, аж до радужки. Зіниця, 

круглий отвір у радужці, дозволяє центрально розташованим променям продовжити 

свою подорож усередину ока. Зіниця не тільки регулює величину світлового потоку 

на сітківку, але й відсіває бічні, випадкові, зухвалі перекручування промені. Далі 

світло заломлюється кришталиком. За кришталиком розташоване склоподібне тіло, 

що поширюється аж до сітківки й заповнює собою великий об’єм очного яблука. 

Промені світла, сфальцьовані оптичною системою ока, потрапляють, зрештою, на 

сітківку. Роговиця й кришталик — це дві збірні лінзи, і зображення, проектоване на 

сітківку, перевернене. У сітківці оптична інформація сприймається світлочутливими 

нервовими клітинами, кодується в послідовність електричних імпульсів і 

передається через зоровий нерв у головний мозок для остаточної обробки й 

свідомого сприйняття. 

Ø  Здатність ока пристосовуватися до різної яскравості спостережуваних 

предметів називають адаптацією. 

Кришталик може змінювати свою кривину, а отже, і оптичну силу. 

Здатність кришталика змінювати свою кривину в разі зміни відстані до 

розглянутого предмета називають акомодацією. 

Якщо людина дивиться на дуже віддалений предмет, то її око найбільш 

розслаблене. Що ближче розташований предмет, то сильніше напружується око. 

Найменшу відстань, на якій око бачить предмет, практично не напружуючись, 

називають відстанню найкращого зору D. 

Для людини з нормальним зором ця відстань дорівнює 25 см. Оптична сила 

нормального ока 58,5 дптр, що відповідає фокусній відстані 1,71 см. 

Найпоширенішими дефектами зору є короткозорість і далекозорість, які 

виправляють, застосовуючи лінзи. 

За короткозорості (рис. б) зображення віддаленого предмета виходить усередині 

ока перед сітківкою. Щоб воно відсунулося від кришталика й перемістилося на 

сітківку, слід застосовувати окуляри із розсіювальними (увігнутими) лінзами. 

За далекозорості (рис. в) все зовсім інакше. Тепер зображення опиняється за 

сітківкою, і для його переміщення на неї застосовують окуляри зі збиральними 

(опуклими) лінзами. 

  

 
  

Лупа 

Ø  Лупою називається двоопукла лінза з невеликою фокусною відстанню (від 10 

до 1 см). 

Лупа є найпростішим приладом, що дозволяє збільшити кут зору. 

Наше око бачить тільки ті предмети, зображення яких виходить на сітківці. 

Розмір зображення залежить від кута зору φ — кута між крайніми променями, які 



потрапляють від предмета в око: tgφ = h/d (у більшості випадків кут зору дуже 

малий, тому φ ≈ tgφ = h/d). 

Багато предметів малі, їх видно з відстані найкращого зору під кутом зору, 

близьким до граничного. Лупа збільшує кут зору, а також і зображення предмета на 

сітківці ока, тому видимі розміри предмета збільшені порівняно з його дійсними 

розмірами. 

Телескоп і мікроскоп 

Призначення телескопа — зібрати якнайбільше світла від досліджуваного об’єкта 

й збільшити його видимі кутові розміри. 

Основною оптичною частиною телескопа є об’єктив, що збирає світло й створює 

зображення джерела. 

Якщо об’єктив телескопа являє собою лінзу або систему лінз, то телескоп 

називають рефрактором, а якщо ввігнуте дзеркало — те рефлектором. 

Навіть за кутових збільшень об’єктів у десятки разів кут зору для дуже 

віддалених зір виявляється менше 1'. Проте око розрізняє таку зорю через велику 

концентрацію світлового потоку на зіниці. Що більше діаметр об’єктива телескопа, 

то більша енергія потрапляє на зіницю ока. 

Для одержання великих кутових збільшень (близько кількох сотень) 

застосовують мікроскоп. Прилад складається із двох систем лінз: об’єктива й 

окуляра. На об’єктив світло падає від розглянутого об’єкта, через окуляр світло 

потрапляє в око спостерігача. Предмет розташовується безпосередньо за фокусом 

об’єктива, за допомогою якого досягають дійсного збільшеного зображення. 

Необхідно підкреслити, що принцип дії мікроскопа зводиться до послідовного 

збільшення кута зору спочатку об’єктивом, а потім окуляром. Спочатку об’єктив 

створює збільшене зображення предмета перед окуляром, а потім окуляр додатково 

збільшує це зображення. 

Кутове збільшення оптичних мікроскопів зазвичай змінюється в межах від 15 до 

1200. 

Фотоапарат, проекційний апарат 

Ø  Фотоапаратом називається пристрій для одержання оптичних зображень 

різних об'єктів на світлочутливому шарі фотоплівки або матриці. 

Необхідно насамперед відзначити, що зображення утворене не лінзою, а за 

допомогою малого отвору. Лінза потрібна для одержання більш якісного 

зображення. Тому особливу увагу слід звернути на роль діафрагми у фотоапараті. 

Будова фотоапарата подібна до будови ока. Роль роговиці й кришталика тут виконує 

об’єктив, роль же сітківки в плівковому фотоапараті — світлочутлива плівка, а в 

цифровому — фотоелемент. 

Істотною відмінністю фотоапарата від ока є спосіб наведення на різкість: для 

цього зазвичай змінюють відстань від об’єктива до плівки (фотоелемента). Однак 

останнім часом з’явилися фотоапарати, у яких можна плавно змінювати також і 

фокусну відстань об’єктива. 

За допомогою проекційних апаратів на екрані одержують дійсне збільшене 

зображення рисунків, креслень, фотографій і т. ін. 

Проектування прозорих об’єктів (діафільмів, діапозитивів) називається 

діапроекцією, непрозорих об’єктів (рисунків, фотографій, креслень) — 

епіпроекцією. 



Призначення діапроектора — створювати на екрані збільшене зображення 

прозорих рисунків або фотографій, зафіксованих на кадрі діафільму або діапозитиві. 

Кінопроектор відрізняється від діапроектора лише тим, що в ньому зміна кадрів 

відбувається 24 рази за 1 с. Із цією метою перед об’єктивом ставлять рухливу 

механічну заслінку (обтюратор), що перекриває об’єктив у той момент, коли 

кіноплівка прокручується на один кадр. Оскільки око ці переривання не помічає, то 

ми бачимо безперервний рух предметів на кіноекрані. 

 

6. Дисперсія світла 

Відповідно до хвильової теорії кольори світла визначаються частотою 

електромагнітної хвилі, якою є світло. Найменшу частоту має червоний колір, 

найбільший — фіолетовий. Аналізуючи досліди Ньютона і спираючись на хвильову 

теорію світла, можна зробити висновок: показник заломлення світла залежить від 

частоти світлової хвилі. 

Різним швидкостям поширення хвиль відповідають різні абсолютні показники 

заломлення середовища (n = c/ ). 

Явище розкладання світла в спектр, обумовлене залежністю абсолютного 

показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі, називають 

дисперсією світла. 

З огляду на те, що довжина хвилі обернено пропорційна частоті (λ = c/ ), можна 

стверджувати, що абсолютний показник заломлення зменшується відповідно до 

збільшення довжини світлової хвилі. 

Звідси випливає те, що в разі заданої частоти довжина хвилі більша в тому 

середовищі, де швидкість хвилі більша. 

Під час переходу з одного середовища в інше швидкість  поширення світлової 

хвилі змінюється, але частота v, а отже, і колір світла залишаються незмінними. 

Тому, відповідно до формули  = λv, змінюється довжина світлової хвилі. Під час 

переходу в середовище з більшою оптичною густиною довжина хвилі, як і її 

швидкість, зменшується: 

 
Досліди довели, що колір визначає саме частота світлової хвилі, тому, наприклад, 

довжина хвилі червоного світла у воді менше, ніж у вакуумі (або повітрі). 

Сукупність частот світлових хвиль, які містяться у випромінюванні будь-якої 

речовини, називають спектром випромінювання цієї речовини. 

Спектральний аналіз — метод визначення хімічного складу речовини за її 

спектром. 

Спектральний склад світла вивчають за допомогою спектральних апаратів. 

Зазвичай спектральний апарат складається із трьох основних частин: коліматора, 

призми й зорової труби (або лінзи й екрана). 

Коліматор являє собою вузьку трубку, на одному кінці якої розташована ширма 

із щілиною 1, що перебуває у фокусі лінзи 2. 

  



 
  

Вузький паралельний пучок світла напрямлено на призму 3. Після заломлення із 

призми виходять пучки, кожний з яких відхиляється на деякий кут. Якщо пучки 

фокусує збиральна лінза 4 на фотопластині або екрані, то такий прилад називається 

спектрографом. Якщо замість лінзи й екрана використовують зорову трубу, то 

прилад називають спектроскопом. 

Забарвлення предметів 

Оскільки біле світло є складеним,тобто являє собою сукупність різних кольорів, 

забарвлення предметів може виникати з двох причин: 

1) Виключення якого-небудь кольору (або кольорів) зі складу білого світла у разі 

поглинання речовиною світлових хвиль із певною довжиною хвилі. У результаті 

відбите від речовини або заломлене нею світло набуває забарвлення. Наприклад, 

зелений колір листя рослин обумовлений тим, що хлорофіл, який входить до їхнього 

складу, поглинає в основному червоні промені. Всі інші кольори спектра аркуш 

відбиває, але біле світло після виключення з його складу червоних кольорів око 

сприймає як зелене. 

2) Поділ кольорів у пучку білого світла через те, що хвилі різної довжини хвилі 

заломлюються або розсіюються речовиною по-різному, а також у результаті 

інтерференції або дифракції. Наприклад: 

• внаслідок того, що хвилі різної довжини хвилі заломлюються по-різному, пучок 

білого світла після заломлення в призмі розкладається в кольоровий спектр; 

• під час інтерференції променів, відбитих двома поверхнями тонкої плівки, 

виникає райдужне забарвлення (мильні бульки, крила комах); 

• оскільки хвилі різної довжини хвилі по-різному розсіюються на скупченнях 

молекул у повітрі, колір неба стає блакитним; 

• веселка також пояснюється поділом кольорів під час заломлення світла 

крапельками води. 

7. Приклади розв'язання задач 

Задача 1. На розсіювальну лінзу падає збіжний пучок променів (див. рисунок). 

Після заломлення в лінзі промені перетинаються в точці, розташованій на 

відстані a від лінзи. 

  



 
  

Якщо лінзу забрати, то точка перетинання променів переміститься ближче до 

місця, де перебувала лінза, на відстань b. Визначте фокусну відстань лінзи. 

Розв'язання. Скористаємося оборотністю світлових променів. Тоді 

точка S1 відіграє роль джерела світла, а точка S — роль уявного зображення. З 

огляду на те, що f необхідно брати зі знаком «мінус», запишемо формулу тонкої 

лінзи: 

 
З рисунка видно, що d = a, f = a - b, отже, 

 
Оскільки за умовою завдання b < а, то вираз (b - а) є негативним, тому 

негативним є й фокусна відстань лінзи (F < 0), що відповідає розсіювальній лінзі. 

Задача 2. 

Лінза з оптичною силою D = 5 дптр дає зображення предмета, збільшене вдвічі. 

Визначте відстань між лінзою й предметом. 

Розв'язання. Оптична сила лінзи позитивна, тобто лінза збиральна. В умові не 

сказано, дійсне або уявне зображення дає лінза (обидва варіанти збільшеного 

зображення можливі). Отже, з формули Г = lf/dl випливає, що f =  Гd (лінійне 

збільшення Г = 2). Тоді формула тонкої лінзи набуває вигляду: 

 
звідки: 

 
Отже, завдання має два розв’язання. Перевіривши одиниці величин і підставивши 

числові значення, одержуємо d1 = 0,3 м й d2 = 0,1 м. 

 

 


