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BADANIE WPŁYWU WIELKOŚCI ŚREDNICY ŹRENICY WEJŚCIOWEJ NA 
OBRAZOWĄ GŁĘBIĘ OSTROŚCI UKŁADU OPTYCZNEGO. 

 

Wprowadzenie 
Przysłona regulująca ilość światła wchodzącego do układu optycznego (np. do obiektywu aparatu 
fotograficznego) to tzw. przysłona aperturowa. Jej obraz tworzony przez wszystkie elementy ukła-
du optycznego poprzedzające ją nazywany jest źrenicą wejściową układu optycznego lub jego aper-
turą. Ogranicza ona bieg promieni, które „widzą” układ optyczny od strony przedmiotu. Na ryci-
nie 1 źrenicą wejściową jest automatycznie przysłona aperturowa, ponieważ nie poprzedza jej żad-
na soczewka. Wielkość średnicy D źrenicy wejściowej, (Ryc. 1) odpowiada za jasność torzonego na 
ekranie obrazu, której miarą może być natężenie oświetlenia E jego powierzchni. Natężenie 
oświetlenia powierzchni obrazu powstającego na ekranie jest proporcjonale do stosunku 
powierzchni apertury do powierzchni powstałego obrazu (zakładając jego równomierne oświetlenie 
i np. kształt koła o promieniu r): 
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Przy odległościach przedmiotu od soczewki znacznie większych niż długość ogniskowej rozmiary 
liniowe obrazu są proporcjonalne do wartości ogniskowej obrazowej soczewki  ~r f ' . Relację 
pomiędzy natężeniem oświetlenia powierzchni obrazu a średnicą aperury i ogniskową obrazową 
soczewki f '  można wtedy przedstawić nastepująco: 
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Czynnik D
f '

 nosi nazwę otworu względnego natomiast jego 

odwrotność nazywana jest liczbą przysłony a: 


f 'a
D

, 

której wartości naniesione są na pierścieniu przysłony 
obiektywu aparatu fotograficznego. Natężenie oświetlenia 
ekranu jest zatem odwrotnie proporcjonalna do kwadratu licz-
by przysłony: 
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Skutkiem tego wzrost liczby przysłony powoduje, że obraz 
staje się ciemniejszy. 
Wartości liczb przysłony stanowią ciąg geometryczny o 
współczynniku 2 : 

1,0;  1,4;  2,0;  2,8;  4,0;  5,6;  8,0;  16;  22,  32 itd. 

Zwiększenie liczby przysłony o jeden „stopień” ( 2 - krotnie) powoduje zatem dwukrotne zmniej-
szenie natężenia oświetlenia ekranu i tym samym zmniejszenie jasności otrzymanego obrazu. 
 

Średnica apertury obiektywu, oprócz jasności obrazu, decyduje jeszcze o jednej bardzo istotnej 
właściwości układu optycznego. Właściwość ta to głębia ostrości. Wyróżnia się przedmiotową i 
obrazową głębię ostrości (Ryc. 2). Przedmiotowa głębia ostrości to fragment przestrzeni (gdzie 
znajduje się odwzorowywany przedmiot) po stronie przedmiotowej soczewki odpowiadający frag-
mentowi przestrzeni gdzie powstaje obraz przedmiotu. Na Ryc. 2 0S' g  i 0S' g wyznaczają gra-

Ryc. 1. Szerokość wiązki promieni 
padających na soczewkę i tworzą-
cych obraz przedmiotu jest ograni-
czona rozmiarem źrenicy wejściowej 
układu optycznego, którą na przed-
stawionym rysunku stanowi przy-
słona aperturowa. 
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nice tego obszaru po obrazowej stronie soczewki. Wielkość 2g określa przedział położeń ekranu:
0S' g , w którym, mimo zmiany położenia przedmiotu, jego obraz nadal sprawia wrażenie ostrego. 

Istnienie obrazowej głębi ostrości 2G g  (Ryc. 2 i Ryc. 3) czyli jak już wspomniano, pewnej tole-
rancji lub przedziału odległości ekranu od soczewki, dla którego powstający na ekranie obraz spra-
wia wrażenie ostrego (o nierozmytych konturach) wynika z kilku czynników. Wymienimy dwa 
najważniejsze. Po pierwsze, z uwagi na niedoskonałości optycznego układu odwzorowującego 
(aberracje, zjawiska falowe ugięcia światła) obrazem punktu przedmiotu nigdy nie jest punkt lecz 
plamka o skończonych rozmiarach. Drugim istotnym czynnikiem jest ograniczona zdolność narzą-
du wzroku do rozróżniania szczegółów obserwowanego obiektu (obrazu), czyli zdolność rozdziel-
cza oka. 

Ryc. 3 przedstawia analizę zagadnienia obrazowej głębi ostrości dla ustalonego położenia przed-
miotu i możliwych (akceptowanych jako ostre) położeń jego obrazu S' g . Analizując rysunek 3 
zauważamy, korzystając z podobieństwa trójkątów o tym samym kącie wierzchołkowym α, że: 

Ryc. 2 

Ryc. 3 
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gdzie d oznacza tzw. dozwolony krążek rozproszenia (ryc.2 i ryc.3). Dozwolony krążek rozprosze-
nia to maksymalny rozmiar obrazu źródła punktowego, który przez obserwatora jest postrzegany 
jako ostry (w przypadku aparatów fotograficznych wielkość dozwolonego krążka rozproszenia zde-
terminowana jest również ziarnistością kliszy filmowej lub matrycy cyfrowej). Otrzymaną powyżej 
zależność przekształcamy względem g: 




S' dg
D

 

i pamiętając o tym że liczba przysłony a (dla danego f) jest odwrotnie proporcjonalna do D możemy 
zapisać: 

g a d  

Zatem: im większa wartość liczby przysłony a (tzn. im mniejsza wartość średnicy D apertury) 
tym większa obrazowa głębia ostrości! To samo stwierdzenie dotyczy przedmiotowej głębi ostro-
ści. 
Celem niniejszego ćwiczenia jest potwierdzenie zależności obrazowej głębi ostrości 

maks minG S' S'   (Ryc. 3) od średnicy apertury poprzez pomiar wartości G w funkcji liczby przy-
słony a. 
 
 
Przebieg ćwiczenia. 
1. Umieścić na ławie optycznej przedmiot testowy, soczewkę z zamocowaną przysłoną o regulo-

wanej średnicy D oraz ekran (Ryc. 4). Zamknąć maksymalnie przysłonę (liczba przysłony 
a = 32) i ustawić przedmiot w takiej odległości od soczewki aby na ekranie ustawionym w po-
bliżu końca ławy optycznej (około 10 cm od jej końca) uzyskać ostry obraz przedmiotu. 

2. Przy zamkniętej przysłonie aperturowej (liczba przysłony a = 32) zbliżyć ekran maksymalnie do 
soczewki a następnie odsuwać go powoli na najmniejszą możliwą odległość, przy której na 
ekranie pojawi się ostry obraz przedmiotu. Zmierzyć odległości min

'S  ekranu (obrazu) od so-
czewki. Celem oszacowania błędu powtórzyć pomiar dziesięciokrotnie i dokonać analizy staty-
stycznej uzyskanych rezultatów. Wyznaczyć wartość błędu min

'S . 
 

3. Oddalić ekran na koniec ławy optycznej (obraz przedmiotu powinien być teraz nieostry) i przy-
suwać go powoli do soczewki dopóki na ekranie pojawi się ostry obraz przedmiotu. Zmierzyć 
odległości maks

'S  ekranu (obrazu) od soczewki. Powtórzyć pomiar dziesięciokrotnie i dokonać 

analizy statystycznej uzyskanych rezultatów. Wyznaczyć wartość błędu maks
'S . 

 

Ryc. 4 
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4. Pomiary odległości min
'S  oraz maks

'S  opisane w punkcie 2 i 3 wykonać dla wartości liczb przy-

słony podanych na pierścieniu przysłony obiektywu użytego w ćwiczeniu. Pomiary min
'S  oraz 

maks
'S  dla każdej wartości liczby przysłony powtórzyć trzykrotnie i wyznaczyć ich wartości 

średnie odpowiednio minS'  i maksS' . 
 

5. Dla każdej z wartości liczby przysłony obliczyć wartość G obrazowej głębi ostrości: 

maks minG S' S'  

oraz wartość jej błędu ΔG. Jako wartości błędów min
'S  oraz maks

'S  przyjąć wartości wyzna-
czone w punkcie 2 i 3 niniejszego opisu. 
 

6. Wykonać wykres ( )G f a  zależności zmierzonej wartości obrazowej głębi ostrości G od war-
tości liczby przysłony a wraz z naniesionymi wartościami błędów pomiaru wielkości G. 


