
MÜSZEfiBÖRZE
AZ OPTIKAI FELÜLETEK

A látható fény hullámhossza rendkívül rövid, kereken 
0,4—0,8^,szokatlanul kicsi a mindennapi életben használt 
hosszúságokhoz képest, ezért az optikai felületeknek nagyon 
simának kell lenniük.

A felülethordozónak a környezet behatásaival szemben 
ellenállónak, hosszú idők során is csak kevéssé deformálódó
nak kell lenni. A legellenállóbb anyagok is már igen kicsiny 
nyomásra vagy hőmérsékletváltozásra optikailag jelentősen 
deformálódnak, ezért az optikai felület alakját nemcsak a 
csiszoló ügyessége, hanem a felülethordozó anyaga, alakja, 
felfüggesztése és a hőmérséklet határozzák meg.

Ideális esetben /egyelőre eltekintünk a nyomástól és 
a hőmérsékletingadozástól/ milyen pontosnak kell lennie egy 
optikai felületnek ahhoz, hogy hibátlan képet adjon ? A kép 
hulláminterferencia utján jön létre. Ha az interferáló foto
nok utkülönbsége nagyobb A/4— né 1, akkor a kép minősége roha
mosan romlani kezd.

Szemünk a 0,555a hullámhossz környékén a legérzéke
nyebb, tehát A/4-=0,14yl . Ha valaki magasabb igényeket tá
maszt objektivével szemben, pl. fotózni szeretne vele, akkor 
figyelembe kell vennie, hogy a fotóanyagok érzékenysége 
= 0,4-4-30 környékén maximális, ekkor A/4- = 0,llu , ez ke

reken 25 %-os eltérést jelent. '
Megvizsgálunk egy olyan optikai elemet, amelynek fe

lületén egyetlen rendellenesség található, egyébként telje
sen ideális.
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l.ábra. A felületi 
rendellenesség maxi
mális mélységed , 
az optikai elem tö
résmutatója n? , a 
levegőé n,. Tekint
sünk egy olyan su
gárnyalábot /!/ a- 
mely oC szög alatt é- 
ri el a felületet.
A nyaláb egy része 
behatol a közegbe és 
törést szenved /3/, 
a másik része pedig 
visszatükröződik /2/ 
Ha a 2 ill. 3 sugár
nyaláb fotonjai közt 
a maximális utkülönh 
ség h, ül. hp ,. 
akkori ^



2.ábra. A megengedett maximális rendellenesség, a be
esési szög függvénye: folytonos vonal 
/n, = 1/ n~ =1,5 törésmutatójú közegre, 
szaggatott vonal tükröző felületre.

Minden lencsének két optikai felülete van és ezeken a 
rendellenességek szabálytalanul helyezkednek el, a kidomboro- 
aások és bemélyedések hol gyöngitik, hol erősitik egymás kép
rontó hatását /J.ábra/, s végsősoron ezen hatások összegét 
észleljük.

a.
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LeSgyakoribb eset az ex = 0° /ekkor sin(X = Ojcoax-l/ 
be a f I ^ jekfclVek felulefcére megközelítőleg merőlegesen esik

cu = 2A1 n„ - a,
n = A  -i----12 n2

^ i kn£le'eb1Ő1/ ÖT®fckezikj bogy a tükrözésnél a felületi rend- 
utkülönbségi d/P1^nhszamitaaak- Mivel a megengedett maximális

1 max

A max= ^/8~0,07^ /A = 0,555/u/

A felületre merőleges beesés esetén és a levegő is a 
levegő törésmutatóját tekintsük n,= 1-nek! Ekkor /2.ábra lásd a következő oldalon/ 1 *
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Az eredményekből kitűnik, hogy a lencsék felületét ele
gendő lenne negyed olyan precizen megmunkálni, mint a tükrö
két, ami lényegesen kevesebb munkát Jelentene a lencsekészi- 
tő számára, a baj csak ott van, hogy a szinhiba mentes len
csékhez minimálisan 4 felületet kell megcsiszolni.

Az egymástól csak kissé eltérő törésmutatójú anyagok 
határfelülete egészen "pontatlan” is lehet pl. bórkorona és 
flintüveg esetén, ha a flintüvegbe lép a fény.

A cikkben nagyon kicsony hibahatárokról esett szó, 
de ez ne keserítsen el senkit, kitartó, gondos munkával es 
preciz ellenőrzéssel bárki készíthet odahaza ilyen pontos 
felületeket, sőt ha nagyon igényes, akár A/12-ig is tökéle
tesítheti munkáját.

Kiszel Vilmos Gábor 
Budapest, Uránia
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