
DENEY 1. LENS KANUNLARI VE OPTİK CİHAZLAR 

Amaç: Odak uzaklığı bilinmeyen iki dışbükey merceğin, cisim ve görüntüsünün uzaklığını 
kullanarak bulmak. 

- Dışbükey bir mercek ile içbükey ve dışbükey merceklerin birleşiminin odak uzaklığını Bessel 
yöntemi ile bulmak.  

- Aşağıdaki optik cihazları oluşturmak: 

                a. Slayt göstericisi; görüntü ölçeği belirlenecek. 

                b. Mikroskop; büyütme belirlenecek.       

                c. Kepler-tipi teleskop.  

                d. Galileo teleskopu (opera dürbünü) 

Teori:  

Merceklerin f odak mesafesi, g obje mesafesi ve d görüntü mesafesi geometrik optik aracılığı 

ile elde edilir. Belirli üç ışın olan odak ışını, paralel ışın ve merkezi ışın, Şekil 1 de görüldüğü 

gibi görüntüyü oluşturmak için kullanılır. 

 

Şekil 1. Üç belirli ışın ile görüntü oluşturulması. 

 

Üçgende benzerlik kurallarından; 
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elde edilir. Burada B görüntünün ve G cismin boylarıdır.  Yukarıda verilen eşitlik yardımı ile 

aşağıda verilen mercek formülü elde edilir.  
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Şekil 1 de verilen b ve g değerleri yardımı ile merceğin odak uzaklığı rahatlıkla hesaplanır.  



 

Şekil 2. Bessel yöntemi ile odak uzaklığının bulunması 

Eğer, obje ve nesne arasın (durum I) sabitlenen bir d mesafesindeyse, görüntü ve nesne 

mesafelerinin yerleri değişecek şekilde konumlarını değiştirdiğimizde (durum II) hala nesneye 

ait net bir görüntü elde edilir. Durum I’de görüntü büyütülür, durum II’de ise küçültülür (Şekil 

2).  

gI=bII olduğundan dolayı (durum I’deki obje mesafesi = durum II’deki obje mesafesi) ve bI=gII 

olduğundan (bakınız Şekil 2)., 
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Eğer gI ve bI için denklemleri çözecek olursak şunu elde ederiz; 
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Bunların mercek formülünde yerine konması ile şunu elde ederiz: 
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Dışbükey merceğin odak uzaklığı ölçülen d ve e değerlerinden hesaplanabilir. Kullandığımız 

mercek sistemin odak uzaklığına fcomb diyelim. Mercek sistemi daha önce odak uzaklığını 

ölçtüğümüz dışbükey mercek (odak uzaklığı fs) ve bir içbükey mercekten oluşur. İçbükey 

merceğin odak uzaklığını fz aynı yöntemi uygulayarak buluruz. 
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Burada şunu kabul edelim, 
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Çünkü aksi durumda gerçek bir görüntü oluşmaz. 

Büyütme cismin boyu ile görüntünün boyu arasındaki oranlardan elde edilir.  
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Cismin uzaklığı b,700 mm ve odak uzaklığı f=100 mm, ise V=6 dır. 

Toplam büyültme, objektif ve göz merceği büyültmesinin, 
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göz merceğinin açısal büyültmesi ile çarpımından elde edilir. 
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Kullandığımız mercek ile elde ettiğimiz toplam büyültme V=60 tır. 

Objektif L1 çok uzak bir nesnenin, gerçek, ters çevrilmiş Y1 büyüklüğünde görüntüsünü sağlar. 

Bu görüntü Lz gözmerceğinde gözlenir. Açısal büyültme (küçük açılar için); 
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L1 objektifi tarafından oluşturulan ilk gerçek görüntünün önüne, ışık yoluna içbükey bir 

mercek yerleştirilir. Bu yüzden odak noktaları F1ve F2 çakışır. Göz sanal, dikey görüntüyü 

görür. Büyültme bir kez daha, 

Г𝐿𝐿 = 𝑓𝑓1
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  dır. 

Kurulum ve Yöntem: 

Bu deneyde kullandığımız ekipmanlar Şekil. 3 te gösterilmiştir. Paralel ışık huzmesi, lamba ve 

bir çift yoğunlaştırıcı tarafından üretilir.  

1. Cisim (ok şeklinde yarıklı ekran ) yoğunlaştırıcının hemen arkasındadır ve ekrana 

mercek ile net bir görüntü yansıtılır. 

a) Görüntünün ve cismin mercekten uzaklıkları (merceğin ince olduğunu kabul edelim) değişik 

yerlerde ölçülür. Merceklerin odak uzaklıklarını her bir görüntü ve cismin uzaklığını kullanarak 

hesap ediniz. 



 

Şekil 3. Deney düzeneği kurulumu. 

b) Merceklerin odak uzaklıklarını, sanal bir cisim ve odak uzaklığı bilinen dışbükey ikinci bir 

merceği kullanarak nasıl tayin ederiz? 5 ölçüm alınız ve odak uzaklığını hesap ediniz. 

c) (a) ve (b) kısımlarında bulduğunuz sonuçların ortalamasını alınız. 

d) b=f(g) eğrisini (a) ve (b) kısımlarından elde ettiğiniz verileri kullanarak çiziniz. 

e) Mercekleri cisimden çok uzağa (2-3 m arası) yerleştiriniz. Ekran ile görüntünün yerini tespit 

ediniz. Bu sizin hesap ettiğiniz ortalama odak uzaklığı ile uyumlu mu? Neden? 

f) Mercekleri odak uzaklığının 2 katı kadar (ortalama ile bulunan) cisimden uzağa 

yerleştiriniz. Mercekleri veya ekranı gerekli ise ayarlayınız, cisim ile aynı uzaklıkta görüntü 

elde ediniz. Neden cisim ile ekran arasındaki mesafe odak uzaklığının 4 katıdır? 

2. Eğer, cisim ile görüntü arasında belirli bir d mesafesi varsa (durum I), merceklerin 

yerlerini değiştirerek, görüntü ve cisim arasındaki mesafeyi de değiştirmiş oluruz 

(durum II), cismin görüntüsü hala nettir. Durum I de görüntü büyütülmüş, durum II de 

küçültülmüştür (Şekil 2). 

a) Odak uzaklığı +100 mm olan dışbükey mercek kullanarak, mesela, her iki lens için 

mümkün olan, keskin görüntü elde etme uzaklığı olan e mesafesini ölçünüz. 



b) Aynı yöntem ile başka bir ölçüm yapınız (Bessel metodu), fakat bu kez ilk ölçümdeki 

dışbükey merceği ile içbükey mercek (-200 mm örneğin) kullanınız. Uzaklık d’yi mümkün 

olduğunca büyük alınız ve birleşik odak uzaklığını en az dört kez ölçünüz. Aynı zamanda fcomb 

belirlemek için 1(e) de belirtilen metodu uygulayınız. Şimdi fcomb un ortalamasını bulun ve 

içbükey merceğin odak uzaklığını hesap ediniz. 

Slayt Göstericisi: 

Diyapozitifi (dia) yoğunlaştırıcının hemen arkasına yerleştirin ve görüntüyü L2 merceği 

(örneğin, f2= 100 mm) ile ekrana yansıtın. En iyi aydınlatmayı elde etmek için, lamba sargısının 

görüntüsü objektif merceğinin L2 (Fig.a) düzleminde olacak şekilde yoğunlaştırıcıyı 

ayarlayınız. Görüntünün büyültme oranını V’yi, hesaplayınız. 

                                                                           V=B/G 

 

 

                                           Şekil 4. Slayt göstericisinde bir ışının yolu 

 

Mikroskop 

Küçük bir cismin büyütülmüş görüntüsü (aşamalı mikrometre ve pirenin mikrodiyapozitifi) f1 

odak uzaklıklı L1 merceği ile oluşturunuz (örneğin, +50 mm ). Oluşan gerçek görüntüyü Lz 

büyütücü camıyla gözlemleyiniz (örneğin, f2= +100 mm) (Şekil 5). L1 merceğini cisme 

maksimum yakınlıkta tutunuz. Buzlu camı iki lensin arasına yerleştiriniz. Görüntüyü önce 

buzlu camda, ardından mercekle inceleyiniz. Görüntünün büyüklüğü ve dolasıyla toplam 

büyütme miktarı, iki görüntünün arasındaki minimum mesafeyle kıyaslanarak yaklaşık olarak 

hesaplanır (yaklaşık olarak 25 cm). Bunu yapabilmek için mikroskopa sağ, cetvele sol gözle 

bakılmalıdır. Biraz denedikten sonra iki görüntünün üst üste bindiği görülecektir. 



 

Şekil 5. Mikroskopta bir ışının yolu 

 

Kepler'den sonra Teleskop: 

f1ve f2 odak uzaklıklı f1 >f2 koşulunu sağlayan iki merceği (örneğin,+300 mm ve +50 mm), 

aralarında f1 + f2 mesafe olacak şekilde düzeneğe yerleştiriniz (Şekil 6). Kısa odaklı mercekten 

baktığımızda, uzaktaki bir cismin ters ve büyümüş görüntüsünü görürüz. 

 

Şekil 6. Bir ışının Kepler mikroskopundaki yolu 

Galileo teleskopu (opera camları): 

f1 odaklı bir dışbükey mercek (örneğin, +300 mm) ve f2 odaklı bir içbükey mercek (örneğin, 

-50 mm) aralarında f1-If2I kadar mesafe olacak şekilde yerleştirilir (Şekil 7). İçbükey lensten 

uzaktaki cismin büyük ve düz görüntüsünü görürüz. 

 

 
Şekil 7. Bir ışının Galileo teleskopundaki yolu 

 

 



Sonuç ve Tartışma: 

Tablo 1: Dışbükey merceğin odak uzaklığının bulunması 

g (cm) b (cm) f (cm) 

   

   

   

   

   

 

 
Tablo 2: Dışbükey merceğin odak uzaklığının, odak uzaklığı f1 olan başka bir mercekte oluşan 
görüntünün kullanılarak bulunması. 

g1 (cm) b1 (cm) g2 (cm) b1= g1 (cm) f1 (cm) 

     

     

     

     

     

 

 

Tablo 3: Dışbükey merceğin odak uzaklığının (fs) Bessel metodu kullanılarak bulunması. 

d (cm) e (cm) fs (cm) 

   

   

   

   

   

 

                                                                                                     f=……………………………. 

 

 



 

 

Tablo 4: Dışbükey merceğin odak uzaklığının (fs) Bessel metodu kullanılarak bulunması. 

d (cm) e (cm) fcomb (cm) 

   

   

   

   

   

                                                                        fcomb:…………………….   f:…………………..... 

 

Basit optik gereçlerin kurulumu: 

Tablo 5: Slayt projektör. 

f (cm) b (cm) V 

   

   

   

   

   

 

Tablo 6: Mikroskop. 

aˊ (cm) f1 (cm) f2 (cm) βobj. Г1 

     

     

     

     

     

 

Şekil 6 ve 7 de verilen teleskopları kurunuz ve büyütme miktarlarını bulunuz.  

 


