
A képatkotás alapjai 1. fejezet

1.1. Fénytani alapismeretek

1.1.1. A fény aulsjdon§ág8i

A fény elektromágneses rezgés, Kett6s, hullám-. illetve része€sketermé-

szere uan, ezert Úzonyos jelenség€kel hullámtani. másokar p€dig kvan,

fu mm€chmikai úrgyalással lehet leími,

A fény hullámhos§Za:

(l,1.)

Fénvnek az elektromágn€se§ spektrumnak az emberi §zem által látolt

ránom;nyát (vIs) és a mellene lévő ibolyánlúli (UV), valamini infravő-

ros llRJ taíoríányokat hl!jnk.lL. ].l. ábral'a 
iailaro tenl-rrnomarlyd 180 < io < 780 nm. amelyet a látotl §zínek

A hullámlani tárgyalá§mód ha§ználatakor hullámfelül€tekk€l jellemez_

zuk a fény lerjedasér,
l .."-"r.iu, oorrka teuezeli a íenysugarak ío8almát. aínelyck€n a hul,

urnreiulerek onogonaIis trajektóriall éítjük, Ezen §ugaíoplikai l€íó§ se8li-

§é8ével a teglöbb elemi optikai képalkotást megrnagyanfuhatjuk,

Általában a fény kclelkezésével és

clny€lésével (deteklálásával) kap-

csolalos esetekben kvantumm€cha-
nikai leírás szüksé8es, mí8 t€rjedé-

sekor ahullámtani. §őt §okszor - a

mé8 e8yszerűbb - ún, 8eome§iai
oPtikai !ár8yatasmód is ele8€ndó,

ln . íény hutlámhossa vákuumban

. á fény terjedési sebe§só8e váku-

umb (közélítőleg:3 x ld d'
, a iény flekvenciáJa

,-!a

cdH Hs H.Ni cdH He K

§9 §;§§§E §§
Mivcl az a|onol emissziós sugtiná_

sai nagyon ponlos hLlllámhoszakón
tórténnek, ezén ezck jeleivcl dolgo

zunk az oplikában. ha ponloshul
lámhosszrá akarunk hiva(kozni,

s?. kl fu n s.íne k é s s Pekl fu ]h, onal a k

fi,ly. k& ""'d sá.g! nüaís
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1.r.2. Fény t€rj€dé§e köz€8ekb€n- A töré§nutató és az Abbe-sám

A fény lassabban tdjed ányagi közegekben, ekkor sebességét l, ve], hut-

lámhossát,l-val jelóljúk. Frekvenciája váttozatlan ma.ad,
A levc8ő törésouratqa 20 'c on és

] 0l3 úbd úyonáson, = 1.000],
így abvábbiakbaD n = l nek vesz

A víZ lóTésfrulatója: 1,33,

A törósmutató indcxckónl u 1,1.

.íbra szerinri spek§anvonalak jeleit
használjukpl, r., n., n. nr, Ha c8y
törésmütatójele (r) mellcB nincs in-
dex, akkor me8állapodászúcn ad
vonaba kcll gondolni, va8yisn = nd,

!

A különböző színű fenyek hullámho§§za és terjedési sebessége má§ á

A sebesség vákDmbanihoz képsii csökkenését egy viszonyszámál, a

töremutatóval fejezák kl.

A le8gydkónbb, iradicioná]is optikai
anyag az Üvc8, amelynek átlagos tö

résnutatója: 1,5, mig a kúlónféle
üvcgek tijrésmutatóia: 1,45 <r<
< ] .95 kózótt vállozik.

E nst Abbe néhet optikus, a Zeis$
g}áí egyik a]apítója,

a nevezóben a speklruú kék, ilterve
vörós színeire vonatkDzó törésmuta-
lók kü]önbségc, a szám]álóba peóg
egy közepe! (pI.,,.'', vá8y,l') 9Ím
vonatkozó törésmDtató szerepel,

/ indexe a közepcsDck vá]dztolL
szítr. utal,,ls = 546,1 nm,.ll=
= 587.6 nm, Az cmb€íi §zen legér
zékenyebb a,l = 555 nm re. így áz
.hhé7 kő7.1ál]l' §7ineker §7ókns ala
pü] venni kózepes bu]lánhoszkén!,

A törésmutató i§ színfiiggő, vaayi§ egy ádott anyagnak nem egyetlen

tóésmutatoa van, hanem minden színT€ rnás és más,

Az üveg töíésmulatója is váltoák a fény színe szerint. Enst Abbe-íót
Abbe szó nak rcYezzllk a következó összeíiiggést:

(l -2-)

( j.],)

Néhány optikai úve8 beltí-számjelét, tö.ésmutatóit és Abbe §zámál az

l .2. aiblá?a,bon lílhaljnk
Az űve8 mel|ett kiilönféle kistályokat használunk az optikábm,
Ezekőt néhány jellemzdt íalálhaúI\k ú l -3, ,jblázaíban.
Az optikai úvegeket és kristályokat a katalógusok diagrmban is meg

szo}ták adni, a közepes lórésmulató és 
^z 

Abbe-szám fuggvényében.
Egy ilyen osszeálítást muíaí az l,2, óbra,

hidro3én
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1.15

|,70

|,ó5

l.óo
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Kíistály Töíé§murató néhán! hüllámho!szon

I I I
Lítium,nuorid LiF
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20,0

30.0
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Gyen8e dúzpeuió, celély feloldás

Gyen8edi§zPeuió,.skély íelold'ís

Jelentős diszperzió, eíő§ fcloldís

Jelentős diszpenió, eíős fcloldás

I8en kcmény, hőmésékIctváltozásnak
cllcnáll

tR traNzmisszió. éíó feloldÁ

Kcmé.y, nem törékcny

Jelentős diszpe.2ió. csekéIy ieloldás

Kenény, nem tórókeny. hőálló

Törésmutató hevéssé fü88 a hőméBókleltől

c§ekély keménysé8. lo§z hőá]Ióság

Hó§\zúhn!lámú §zlírő m.redek

l8ch kemény és kedvcző hűIlóságú

l8cn iontos az Uv-ben. ketlőslöró

8

B

i
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1.1.3. A fény viselkedé§e közegek határfeliil€te'n

Kél pont között a fénysugár azokon az utakon hatad, amelyek megtételé

hez a legrövidebb időre van szükség más tllvonalakkat szemben,

L:, l:, l!. n I\i =l, l!= j=-, /i=J,

1)

r )! l!,/ l!
|i = 

j!, ti = 
jt= j]--::i li=jl, {l;+l,.+ri=li+ti+d)

és így iovább,
A 12 kif€j€zé§kor a §zámlálóban mcgjelent l2, szorzatot - vagyi§ a geo-

metriai távolság é§ a közeg töré§mutatójának szorzaíÁt - )Plikai úlh)ssz-
nak nevezzük,

A táí8y és képponl közötti utak befutá§ához szük§é8e§ idő|

Ii

:._-It l; !----,=:
ry---- l:;- ---ry

KéPalkold\ a Femat-el' alaPjón

A snelliu, D€scaúes lörvény szEriní kér közeg határán a fénysugár
megváltoztatja irányát, megtöíik,

siltl _v _ cln _n' (1,5.)sLaa v t/n n

n-siT'a=n'-sin.l'

va8yis a két pon!között a lénysugár
olyan utakon fo8 hatá.lni, hogy azok

{ l,4.1 mcntén az oplikai úthoszak ös§zc8c
cgycnlőlegy€n,

FéDrórés kél kózeq hatórón

Eszerini egy lencse kéPalkotásál,
vagyis e8y tárgyponlból kjinduló
több fénysugáínak a képpontban
való találkozá§át úgy képzclheljük
el, ho8y valameníyi, a lcncsén ke_
résztülhalAdó fénysu8ár a2onogan
minjmíli§ idóket fut. mikózbcn
má§más ltakat lesz meg, Ez Ú8y
lch.tség.§. ho8y a]cnc§én belü] y,

a levegóen. sebessé88él lcrjed
a fény, így a ré§2id6k ös§ze8e cgycn-
16lehél c8y idcális alahl lcnc§e
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Néhány fontosabb dya8 hat{Bzö8e
levegőre vonatkoztatva:

ú!d8 hatóÁüslbM
yíz ull|'35'
etil-alkohol 4'l" 16'
gliceíin 42:47'
terpenÜn 42'4'|'
benzol 4l" 46'
kvdcüveg 3e rc'
kósó 4c 2l'
nehézkoronaüveg 38"23'
flintiive8 38" 19'
nehéz flinrúveE 34 34'
8yémánr 23'42'

sírűbb közlgb6l rilkább közegb€ haladó fénysugár felvehet €gy otyan
b€€sá§i §zöget, amelynél ii'rési szögként 9r adódik. Ekkor a fénysuglír
nem lép ki a §űóbb közegbe bhúIreJlexűt s7Éayed. (].5. ábra)

.1

sina^ , u
siníI'h n

A határszö8nél naryobb beesé§i szöggel érkező fénysu8árát nem
nak klépni a köz€gb6l, toűIreílexiót szenvedn€k.

ttld,

üye9 le|ecő íelül?tre:

1

45los prizma e§etén az oldalapokra rneí6leges fény§ugarak az áÉogó
felüIetérdl így veródnek üssz4 minüa az tükan bnn€, hiszen a visszave_
rődéskor a 45" > 4l ,l ", tehá totálreflenó áI fenn.
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optikai szátakban l
lélíe. (1.6. ábía)

mag á\ á kópeny haláfelületén totálreflexió jön

A: o|líkdi s..í|l húktrlési .lv.

Van egy maximális o szö8, amelynél nagyobb §zö8gel érkez6 férysu-
8aíak ncm tudnak azoPtikáiszálba belépni

yiqyáz^r|

A száI 8örbülé§ckor a totálreflexió
feltételei me8vúltoznakI

"i"o.,"=Úil,-,,;.,
(1,6,)

A2 optikai §z,ílakat fclhasználás] cél szeíint háíom c§opor§H o§zthatjuk:

- hkaddslechnikai céIra e8yetlen elcmi szál sok, noduláh infoímációt
vihet át, Ezcknél nem találhaló külön mag és köpeny, hancm a lörésmu,
laló belülrdl kif€lé folyamalosan .sökkcn (gradiens szál)i

- lén\káb(lkanl sok elemi lzálár köí€Esé fogunk összc. €s vllágítási ccl_
bol lovábbítJuk vclOk d íényti

- kiPl1vábbftó \zÁlkóleqek esetében vigyázunk arra, hogy a kö|,eg egyjk
vé8én a szálak rclatív helye ugyanolyan le8yen. minl a másik végén,
igy képel lehel továbbilanl v€lUk,

' ,JF!\ Uc l1l ^,"",, o ,1 ,_,,l,. . J ., r
A ,lkPárhuanos (pLahPanlell) leme. l

A sftpárhuzamos l€mez d vask&.á8ú ádát§zó, fénytóró anyagból pl, üveg_
Ml. műanyagból készül, A haláoló felül€tck €gymással párhuzaínosak. A
leve8óttól az el§ő fclillelhez &kező fénysn9áí az anyagba lép. sebcsségé
csökken.

A sü8ár a beesési merdleges felé tijrik, A lemezen álhaladva az cIőbbi
kóze8be, pl, a leve8arbe lép ki, és iu crcdeti sebességél nyeri visszá. A su_

8ár a besési meíőle8c§t6l törve, eredeli iíányával páíhuzamo§an folytalja
úljál, Ezen árhaladás alall két j€|ensé8cl lapaszialunk|

L fénysugír eredeti irányától t távolsá8ban ettolódott,
2, P fénypont, amelyből a fénysu8ár eredelileg elindult, látsálag a §ík-

páíhuzAmos lemezhez l-val közelebb P',be kerütt,

,('

x
"/

! ;<í
p.,,

lo
I
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E7 rcrmész€(sen homogén, izoúóp

A fénytörést a snc|liu9Des.ancs
n'rvény ííjn lé (l, ké§őbb).

A szi'8ckct ! bccsési meóleg!§lól
méljlk,.mely a lénysu8ár dölén
Pontjóban a felülel normáIis!,

E lóryany nyilvón nem érvénycs Pl,
kohcr.n§ lél.rfényck találtoZÁ§a
cseén. am.lyck c8ymásía haús.}or

1.2. A geometriai optika alapjai
l.zl. A geom€tri9i optika alaptörvényei

1 , A fény egencs vonalban terjed.

2. Kúlonböz6 kóz€8ck haiiáíain a fénysü8ár mcglörve folytatja útjál,

3, Külonbözd közegck hatá.án á fény e8y rész€ visszaver6dik. Ezt á tú
köí-törvény ííja le, miszerint a bccsó a vi§szaveít fénysu8ár é§ a beesé-
si meí6le8es egy síkban íek§ák. váIamini a b€esési é§ vi§szaverődési
szö8egyenlő.

4, A fénysügalak íüg8€tlen§égének elve kimondja, ho8y á lér e8y ponián
kcresztijl akálhány fénysug]ír haladhal cgymás zavarÁa nélkül,

5. A fénysügarak me8fordílhatósá8ának elve szerint hA fény a tér e8yik
pontjáMl cgy bizonyos tltvonalon halad a tér €gy má§ik pontjába. dkkor
a visszafclé indílon fény§u8áí u8yanazon úlon fo8 haladni.

l.z2. Eldjel§z.bÁ|yok (me8állrPodá§ok)

A sugámenel-njzokal ú8y vcsszük f€l, ho8y a fénysugarak bálról jobbra
haladjanak,
l. A2 oPtikai tengcly mcnlén a gömbf€lülcnól balra e§6 távolságok pozilí_

vok, a jobbra €§6ck ncgalívok.

2, Az optikai tcn8.ly feleni dvolsá8ok (pl, i) pozilívok. a lengely alattial(
pedig ncgalívok,

3, A fénysugara} optikai teng€llyel bczárt szö8ei (p, p') dtkor pozitívok.
ba a fónysügaral az oplikái tengelybe az óramutató járÁával ellenléte§
iíáyban lehct 90hál kisebb szóg8el bcfor8aini, Ellenkező eselbcn a
§zögek íegalívok.

4, A f€lúl€t döfésponljában a fénysugarat bee§é§i (a), illetve töré§i (a')
szö8ei akkoí pozitívok, ha a bo.sési meí6legcsl a fénysugáóa az óra_
mutáró jáíá§ávál cllenkezd iÉnyba lehet 901nál kis€bb szóg8el befor,
gabi, Ellenkczd e§€tben a szögek ne8atívok.

5. A gómbfelületck 8örboleti sugarai akkor pozilívok, ha a felület balról
nézve konvex. é§ akkoí ne8atívok, ha balíól nézve konkáv.

6, A fókuszlávolság előj€l€ pozitív gyűjt6_, ne8a!ív pedig szórólencse €sc,

A távolsítok .l6jclci olyanot, DinG
ha csy íelv.tt koordináta,r.nd§z.r
ori8óra al s pontban l.Dn..

Eserinl d 1.7. áb.án:rés8clőicle
nc8átí!. á. í'. é§r',é pedig polní!

Er7irint Lé§ !' Pozitív,



A KÉPALKOTÁS ALAPJAl JJ

1.2.3. Egyetlen gömbfelüIet képalkotása

Paraxiólis képalkotásról beszélünk akkor, ha a leképzésben részt vevő
fénysugarak az optikai tengelyhez képest csak kis szögeket zárnak be,
vagyis tengelyközelben haladnak. Ilyenkor a szögfüggvények (sin, tg) he-
lyett a szögek ívmértékben vett nagyságát használhatjuk.

Metszéki távolsdgoknak (s, s') nevezzük a gömbfelület tengelypontjából
(S) a tárgy (O), illetve a képpontig (O') terjedő mennyiségeket.

Az OO'P háromszögből:

§'-§=a_a'

A Snellius-Descartes-törvény paraxiális alkalmazásával:

na = n' a,'.ahonnan o = o, L
n

' /n' \ n'-n
B' _ B = o'L_ o' = o'I __1 |_ a,-n\n)n

(1.9.) és (1.13,)-ból:

§', _ §n = (O _B')(n' - n)

azonos átalakítással:

F'n - §, = @n' - §'n' - @n +B'n

§'n'_§r=@(n'-n)

(1,10.), (1.1 l), (1.12.)-vel:

h , h lt,, \

7, -;r=;\n - n)

(+) a-a
+) a'

(+) h

Egy lencse (vagy tükör) leképező
rendszerként használva képet alkot a
tárgyról. A képalkotás akkor ideális,
ha a tárgy és a képe arányos (torzu-
lásmentes), a lencse pontot ponttá,
egyenest egyenessé, sftot síkká ké-
pez le. A geometriai optikának
a fényelhajlás miatt korlátja van,
ezértpl, pontot egy valóságos lencse
egy kis folttá tud csak leképezni.
Ezzel a jelensé ggel az optikai átvite-
li függvényekről szóló I.7. fejezet-
ben foglalkozunk.

A CO'P háromszögbó1
@ =a' + §' (1.13.)

( 1.7.)

(1.8.)

(1.9.)

g=L

p=+

(1.10.)

(1,1l.)

(1.I2.)u, P'=*

(+) o (-l,
G) F'

].7. ábra.
G ö mbfe lí,ile t kép al kotós a

(+) s'
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h-val végigosztva

W "_,telí-;- , l

vagy:

A képlet átrendezésével, egy-egy oldalra gyííjtve
szőtlen) és a képoldali (vesszős) mennyiségeket az
kapjuk.

(1.16.)

Ha a gömbfelületre párhuzamos fénysugarak érkeznek (a tárgy a végte-
lenben van), akkor a fénysugarak a képoldalon a fókuszpontban találkoznak.

(1.14.)-ből s = -oo és s' -/'helyettesítéssel:

n' n'-n
-=-..f'r

amiből

(1.17.)

Mind a két fókuszképletet átrendezve a jobb oldalon azonos mennyisé-
get kapunk, amely csak előjelben különböző, Ezt a mennyiséget törőér-
tékneknevezzük, és dioptriában adjuk meg:

( 1.18.)

A kl g ran g e -fé le inv ariáns

Tekintsük az ].8. ábrótt
A Snellius-Descartes-törvény szerint a törési pontban kis szögek esetén:

Az összefüggés szerint egy r sugarú
gömbfelülettől s távolságra fekvő
tárgypont képe a felülettől s' távol-
ságra keletkezik.

Dioptriában való számoláskor a fó-
kusztávolságokat méterben kell he-
lyettesíteni !

A gömbfelületünk balról nézve
konvex, jobbról nézve konkáv, ez
fejeződ|k ki a dioptriák előjelében.

(1.14.)

(1.15.)

a tárgyoldali (vesz-
Abbe-féle invariánst

H ,-H'h-i_-.§ .§
ebből #=#*

l1
7-7

l 1)
--- l= nr s)
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1.8. óbra.

Váz.lat a lng range -féle invatióttshoz.

másképpen

ns'H = n'sH'

|2l

ns'H:n'*s,H.p

(1.19.)

1.2.4. Kardinális elemek: fősftok, főpontok, csomópontok

AJősíkok az optikai rendszerbe a tengellyel párhuzamosan belépő fénysu-
garak és a rendszert elhagyó megfeleló fénysugarak meghosszabbításai-
nak metszéspontjai által kifeszített felületek. (L9. ábra.)

Afőpontok a fősftoknak és az optikai tengelynek a döféspontjai (s, s').
Minden optikai rendszernek két fősíkja (és főpontja) van: tárgyoldali és

képoldali fősftok (főpontok).

ahonnan

t,pH=;p,H1

az 1.7. ábra alapján:

h=-s.(4)=s'§',

ahonnan

,p,
p

Ezt nevezzük Lag rang e -féIe invari-
ánsnak, ami azt fejezi ki, hogy
a fénysugár paraxiális tartományban
úgy törik, hogy a törésmutató,
a tárgy. ill.képszög és a tárgy, i|l.
képnagyság szorzata állandó marad.

Yigyázat: a metszéki távolságokat
nem a fősíktól, hanem a gömbfelüle-
tektől (az optikai tengelyen) mérjük!

].9. ábra.
A fős íkok é s a főp onrok sze rke s zté s e
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A fősíkok sorrendje és helye az

adott optikai rendszertől függ. Egy
optikai rendszer főpontjai egymás
konjugá|tjai, vagyis ha az egyikbe
helyezünk egy tárgyat, akkor annak
képe a másikban lesz.

1.I0, óbra.
A c sotttópotztok származtatósa

Csomópontokra nézve P = B'
Newton-formulából: (l, a következő
pontban az 1,2l. összefüggést):

H,_.f __/
Htí'

A lencse dioptriája mindkét oldalon
azonos !

f,_í----
ll 11

A fősíktóI mérjük a fókusztávolságokat, a tárgytávolságot, illetve a

képtávolságot.
A főpontokra nézve az optikai rendszer nagyítása l-szeres és pozitív

(egyenes állású).

A csomópontok

Egy optikai rendszer egyik csomópontjába (A| irányíton fénysugár a rend-

szert önmagával párhuzamosan hagyja el, úgy, mint ha a másik csomó-
pontból (N') indult vo|na(1.I0. ábra).

l. ] l. óbra.
Vózlat a csomópontok helyének szómítósóhoz

A Lagrange-féle invariáns szerint (lásd az L11. dbrát):

nBH = n'B'H'

H'n§níl'
H n'B' n' t í'

innen

t'=!f': illetve t-!-r-iJ

t'=Í

és

,=!7 =17' (1.20.)

Ertelmezés: A csomópontok helye a Newton-féle koordináta-rendszer-
ben, tehát a fókuszpontokból számítva a következő:
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A trárgyoldali csomópont a tárgyoldali fókuszponttól éppen a képoldali Ha az optikai rendszer tárgy-. és

fókusztávolságnyira van, míg a képoldali csomópont a képotdali fókusz- képtere azonos törésmutatójú (pl. le-

ponttól éppen tárgyoldali fókusztávoságnyira van, és a távolságokat etője- vegÓ^;, akkor a csomóPontok és a fŐ-

Iesen kell érteni. Pontok egYbeesnek,

1.2.5. Newton-formula

Ábrázoljunk egy optikai rendszert a fősíkjaival és a fókuszpontjaival!
Mérjük a táLr1y illetve a kép távolságát a fókuszpontoktóI (t illere r').

1l

Az utolsó

V =-tr,]

(1.12. dbra)
A nagyítás (1.21) felhasználásával

--H'__'' -íHí't

r +1-4= 0

ffi

egyenlőség felhasználásával a Newton-formula:

a Newton-formula segítségével írhatók az alábbiak:

tt'=-ff'

(s +l)(s' -í') = _ff'

ss' +/s' - sí' _íf' =-ff'

1.12. ábra.
V ázlat a Newton-fo rmulához

Az 1.10. ábrából

-s=-t+Í t=s-tf
s'=-t'tí' t'=s'+í'

ss'-vel végigosztva

Az ábrábó| hasonló háromszögek
felhasználásával:

H _H' -H' H
-= f es ,, =T í1.2l

(I.22.)

(1.23.)

(1.z4.)
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Vékony lencsénél a metszéki és a
tárgy-, illetve képtávolságok azono-
sak.

Yigyázzunk az előjelekre: s nega-
tív esetén a középiskolás fizikában ta-

.l l l.nult - ' +j összefüssés adódik.
í kt "'

Itt:

sz = si, mivel vékony a lencse

11\ = l12- ni n1 = n'2= l

n_l_n-||r_l*n-|
sí sr ,i lrí s| \

I

l n l-ttl
.r! si ,i 

l

másképpen:
ha s1 = -co, akkor s'2=f '

l--
.§

Ez azösszefiggés ,,vékony" lencse esetén megadja atárgy és kép távol-
sága közötti összefiiggést. Amennyiben a tárgy- és képtér is levegő (vagy
azonos közeg) akkor f'=f és így

sÍ (1.25.)

1.2.6. 
^ 

vékony lencse

A vékony lencse absztrahálás eredménye. Ilyenkor eltekintünk a lencse
vastagságátóI.

Egy egyszerű lencse két gömbfelületbó'l álI, tehát az egyetlen gömbfe-
lület képalkoíására levezetett összefüggéseinket kell kétszer alkalmazni.

1 1 n-I n-|--r-__ = 

-_-
S2 st ,i 12

Átalakítva:

l 1 .(l l\
-í--lll - ls2 i,-*" "[{ rz)

de (1.25.) felhasználásával a vékony lencse fókuszképlete:

(1.26.)

(1.21.)

I.13. dbra.
Vdz.lat a v ékony lenc s e - szómítóshoz

ni n, _ni-n,)T-r- n 
I

rh n2 _q-ry lg-r- k )

=,,-rÉ-+l
7

(+) al
G)a.l
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-;1|*r: al

Szögnagyítás (my) (I.14. ábra)

7,ca
|^'= wTl

l,.2.7. A lineáris, longitudinális és szögnagyítás

Lineóris nagyítás (mp)

A csomópontokra nézve aszögnagyítás rw= |.

Kifejezhető még a következíképpen,.

ts, B' hl s' §:3-!-=--::_=-
tc P hl, s'

Számítsuk ki a linedris és a szögnagyítás szorzatát:

s t- Ín)=v=v4

ílmn-í f llm6-1 f 1-^B í l
^, =ffi =T -W|:T' *p(t_ *1=T' r"B

Longitudinális nagyítás (mo)

dt'
mo =-Z|

A Newton-formulából

tt'=ff'

,__o,|l- JJ t

Kifejezhető még a Newton-formula
sesítsésével:(1.28.) .,"_í_r_ í _f,_s,-p=-|=7= r+r=-j-

(129')4+h

1.14. ábra.
( L3U') Vózlat a sz.ögnagyítás-szómítóshoz

fImp=T 'p=T
JJ

,=! t'=-í'mf
mp

(1.31,) ha/=/', akkor

mo= l é, o1.,=J- Q.32.)
'-y'-p

|- ,'l(1.33.) haf =7'akkor:lnr =;| (1.34.)

@
( 1.30.) felhasználásáva]

ffi
(1 .35,) dt deriválást jelent , §zerint
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deriváljunk t szerint #= U'i

^, =Lyt

,o=(+ +)G i)#=*Mive| mp=i+

vagyis: 
^"= ff'Í

/ -el beszoro zya m(l = # # = i q
Hr.i=í_ í--T1uxro,,F_,,'Á .31) így 

l^"=#ql
( l,36.)

Szdmítsukki a lineáris és a szögnagyítds hdnyadosát !

m3 _f §' s'

-:-_t_

ffiy í's §

Beszorozva L,L-*'íí

Azt találtuk, hogy

( 1 .38.)

1.2.8. A vékony lencsék leképzése

Az egységnyi fókusztávolságúra normált győjtő- és szórólencse képtávol-
ságát, nagyítását és a III. rendű hibaegyenletekben szereplő n helyzetfak-
tort (l. a 2. fejezetet.) a tárgytávolság függvényében az ] , ] 6. ábra mutatja.

A lencsetörvényt kifejező egyenlet mindkét oldalát atárgy- vagy képtá-
volsággal beszorozva, a nagyítás értelemszerű behelyettesítését követően
a számítási gyakorlatban előnyösen alkalmazható, alábbi kifejezéseket
kapjuk:

és 5, = 7(1- mB=,(h-,)
( 1.39,)
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2FF

_-----l
l

zF

-+- _-.-,-_x--_-.--{__-

Tárgytávolság-
tartománynak
megfeleló
képtávolság-
tartományok

A kép: valóságos virtuális valóságos

-_T:::::::

Tárgytávolság-
tartománynak
megfelelő
képtávolság-
tartományok

o ouo' 

= = = = = = = 
]]i?:1 

= = 
_ 

= = = = 

J1]% 
= = = = 

]]1l1']'= 
= = =,

1.15. ábra.

Vékony lencs ék le képzé se

Ezek alapján atár1y és kép közötti távolság, azaz aw leképezési hossz:

(1.40.)

A lencsetörvény több vékony lencsébó összetett rendszer képalkotásá-
nak meghatározására is alkalmazható oly módon, hogy a következő vé-
kony lencsére áttéwe a tárgytávolság nagysága az e|őző vékony lencse
képtávolságának a kenőjüket elváIasztó lépközzel csökkentett értéke (ko-
ordin átarends zer áthely ezés) .

Az 1 . I 5. óbra a gyííjtő és szóró ha-

tású vékony lencsék leképezését
szemlélteti, a tárgytávolság-tartomá-
nyoknak megfelelő képtávolság_tar-
tományok feltüntetésével. A gyűjtő-
lencse valóságos (ernyőn felfogha-
tó) képet alkot, kivéve az elülső fó-
kuszpont (e fókuszpontot nem bele-
értve) és a vékony lencse között
elhelyezkedő tárgytávolságokat,
amelyeknél a képalkotás virtuális
(ernyőn fel nem fogható). A szóró-
lencse virtuális képet alkot, kivéve
a vékony lencse és a hátulsó fókusz-
pont között (a fókuszpontot is bele-
értve) elhelyezkedő tárgytávolságo-
kat, amelyeknél a képalkotás való-
ságos.

Virtuális képalkotásnál a balról
jobbra haladó fénysugár balra
(visszafelé) való meghosszabbítása
alkotja a képpontot.

(1
w=.r'-s: f|2_mu_-\. " mll
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-J'
_-- m

-_- n
í=-1

4-3-2: )>..-:--_

1.16. dbra.
Nomogram a vékony lencsék számítósóhoz.

1.3. Valóságos lencsék számításai

1.3.1. Vékony lencsék eredője

Két elemi vékony lencsét egymás mellé helyezve, dioptriáik, vagyis törő-

értékeik összeadódnak:

(1.41.)

f -rekjfejezve, í =ft <r.Or.>

,e§,=* rr§r=h

íl"ts§z=í',tc§'z 0.44.)

l
mivel tp=7 (leve8őben)

ezért L=l*lJ htz
(I.42.)

1,.3.2. 
^,,vastag" 

lencse

Más a helyzet akkor, ha a két vékony lencse között d távolság van (1.17.

ábra).

Ere dő gyúj tótdv o lsá g s zómítása

Szögnagyítás a 2. lencsére:

* _'z _tg Bi 
= 
íi"'Y s'2 tE §z Í'

-5'4 ---m
--- n3

2 í=+|
I
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f,

I.I7. óbra.

Vózlat az eredő gyújtótávolsóg számítósóhoz.

Mint ismeretes:

J? - J2 : 1, amibőls2 s2

f; _, , íz _ íz*sz

'i 
-'-r- 

',
innen

, f]s, í)(í,'- a)
"J fz* sz fz* sz

ezt behelyettesítve (1.44.)-be

í,, Ut,_ d)(fz+ íi_ d)
",y í, í;(f,,- d,)

Az (l .45.) összefüggés nevezőjében lévő kifejezést jelöljük A-val.
Ezt nevezzük optikai tubushos s znak.

s2=f\_d

A vékony lencsével ekvivalens
vastag lencséről akkor beszélünk,
ha a két lencsének azonos a fókusz-

( 1 .45.) távolsága, a törésmutatój a és az e|ső
görbületi sugara. (Tehát a vastag-
ságban és a hátsó görbü]eti sugárban
térnek el).

(1.46.)

illetve levegó'ben lévő lencsék összerakásakor:

Ezzel í'=ÍL

1

7
1d
í,- íó

l
Jl

+

(1.47.) ( l .48,)
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Miután az így létrejött valóságos lencse két fősíkkal kell rendelkezzen,
ezek helyét is kiszámíthatjuk. Legyen z' a képoldali fősík és a második
vékony lencse távolsága és z a tárgyoldali fősík és az első vékony lencse
távolsága. Ezekkel a valóságos lencse fősíkjainak helyei

_l _ ^l _,,_ íÁíi__d) _ ,,:Áí:d) _rt:í;z=52-I J:---^ --T-

í;íi- í;d- rt:í;
A

Hasonló levezetéssel:

l.]8. óbra.
Vastag lencse

l11 =|
n\=n
fr2= n
rl1_ I

f|d.-^ , f;d,A

Összefoglalva

í|_ 12

J! 'l-n

I- r|

Jl - n-1

,_hf|
|-n

(1.49.)

Alkalmazzuk most a görbületi sugarakat is tartalmazó (1.17.) összefüg-
gést a,,vastag" lencsére, vagyis egy két (r1 és r21 görbületi sugarú gömbfe-
lületből állő, dvastagsággal és n törésmutatóval rendelkező valóságos len-
csére! (1.18. ábra)

,, _ flf|
Jl n-|

L: íi+ íz_a=J\+ft-a

^ n\- nrr-(n-l)d
n- |

í: í,=+=- nrrrr,(n-l)

@-I)2fnQ,-r)-(n-l)df

ti-ti _1 l
AzonoSsas" lirz. l\ li

" _ í,íz ,, _ í,i,íi
J- A J - 

^

_ _ írld _, _ f;d
'- A '- 

^

l _ / __ ,, n(r1- 12) - (n-l)d_--|/ nr|rz
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. .(l t n-| l=(n_1)l__-+-._d'\rr rz n rlr2

1

j

Számítsuk ki a fősíkok helyeit is
bő. (1.19. ábra)

(1.50.) d= 0 esetében i= t,-,r(;-r;,
vagyis megkapjuk a vékony lencse

a lencsegörbületek segítségével ( l ,50,)- [ffijÍ|i]. 
szemÜvegnél Így szá-

í,d 4d
'An-l

n-1

n-7
n(r,-rr)-(n-l)d

n(r,-rr)-(n-l)d

, f;d r.,d(- A,-'n_ l

Rendezve:

,:____-\!-" ,(r, - r)- (n-l)d

,,- kd' n(rt- r)-(n-l)d

1.3.3. Több felületből álló lencserendszerek

A vastag lencsénél kétszer alkalmaztuk a gömbfelületre vonatkozó össze-
függéseket. Ha több lencsés optikai rendszerünk van, akkor a gömbfelü-
letre vonatkozó összefüggések sorozatos alkalmazásával a következő ösz-
szefüggésekhez jutunk:

].19. óbra.
Vóz.l at a v asta g lenc s e .fő s íkj aínak
sz.ámításóhoz.

Ha d = 0, akkor < = z'= 0 a két fősík

(1.51.) egybeesik

z. - t az első lencsefelülettől e'-t a

hátsó lencsefelülettől kell mérni

_\.s|sLs5...
,xt .§l§2.§3... §n

(1.52.)

(1.53,)

t a gömbfelületek száma
n1 atáíEytértörésmutatója
n'k a képtér törésmlltatója
Ylgyázat: a nevezó'ben s] nincsen!

Nagyításról csak véges tárgytávol-
ság (s1) esetón beszélhetünk!

1.4. Teleszkopikus rendszerek

A teleszkopikus rendszerek olyan kéttagú ös§zetett optikai rendszerek,
amelyeknél A = 0, vagyis azegymás felé eső két fókuszpont egybeesik.

Két ilyen rendszer lehetséges:
fi>O íz>0
í>0 íz<O

Kepler-távcső
Galilei-távcső
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1.4.1. Kepler-távcső (csillagászati távcsó')

A rendszer szögnagyítása

(-) aB szög negatív előjele miatt
szükséges
m, negalív előjele a fordított képet
jel,zi

:tg§'--h. i __ít- tcl - í; (-\-h í;
( 1.54.)

A rendszer akkor nagyít, nu |fi | > líi|

i=í\>o
íz=í5> 0 (L20. dbra)

fi =í\> 0
íz=h<0 (I.20. óbra)

(-) azért szükséges, mertP előjele
pozitív
ha l.fr l > |/i|, akkornagyít

1.20. óbra.
A Kepler-távcső

1.4.2. Galilei-távcső (színházi vagy terresztikus távcsó)

1.2I. ábra.
A Galilei-ttivcső

A szögnagyítás (L21, óbra)

F', = F,

-F,v

h_tg §' _- tEF- c)+:_fr, ( 1.55. )
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l,.5. Rekeszek

A rekeszek az optikai rendszeren áthaladó fénysugarak egy részénekkizá-
rását, vagy a kép határolását végzlk. Tengelyszimmetrikus rendszereknél
a rekeszek áItalában szintén tengelyszimmetrikusak, sokszor kör alakúak.

Feladatuk szerint kétféle rekesz van: apertúrarekesz és mezőrekesz.

1.5.1. Apertúrarekesz

Az apertúrarekesz feladata a lencserendszer nyílásának határolása, vagyis
a szélső sugarak kizárása. (1.22. dbra)

A P-vel jelölt rekesznek két képét külön is használjuk: a rekesztől balra
eső részrendszer á|tal a rekeszről alkotott kép neve: belépő pupilla (EP).
Az apertúrarekesztőljobbra eső részrendszer áIta| a róla alkotott kép neve:
kilépő pupilla (AP),

A belépő és kilépő pupillák egymás konjugáltjai az egész rendszerre
vonatkozóan.

Ha egy sugarat abe|épő pupilla közepe felé irányítunk, akkor az - rn:l-

közben az apetl.úrarekesz közepén átmetszi az optikai tengelyt, úgy fogia
elhagyni az optikai rendszert, mintha a kilépő pupilla középpontjából in-
dult volna.

Ha a rendszer torzításmentes, akkor ezen be\épő és kilépő fénysugár
párhuzamos.

Minden olyan fénysugár, amelyik
a tárgypontból a belépő pupilla
széle felé halad. át fog jutni az opli-
kai rendszeren. Ezek segítségével
meg lehet batározni az egyes lencse-
tagok szükséges átmérőjét. Ezen su-
garak a rendszerből úgy fognak ki-
lépni, mintha a kilépő pupilla
szélébő indulnának.

Az apertúrarekesz helye (az opti-
kai tengely mentén) hatással van
a képminőségre, hiszen á|tala a szé|-
ső sugarak más-más része záródik ki
a képalkotásból.

AP

1.22. ábra.
Az, apertúrarekesz.

Termés zete s rekeszhe ly

Van egy ún. természetes rekeszhely, amelyet kétféleképpen definiálhatunk:
Ha az apertúrarekesz a természetes rekeszhelyen van, akkor a belépő és a
kilépő pupillák éppen a fősftokban vannak.
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Így pl. ha egy objektív fényereje
l :5,6 az azt jelenti, hogy
l _ aEP , ezt nevezik másképpen

5,6 í
relatív nyílásnak.

Mikroszkópnál a mezőíekeszt az
okulár síkjában helyezzük el.
Fényképezőgépnél a film síkjában
lévő téglalap alakú nyílás a mezőre-
kesz.

Megfordítva: ha egy fősugarat az egyik fősík tengelypontja felé irányí-
tunk, akkor az amásik fósft tengelypontja felól fog eltávozni, miközben a

valóságos fénysugár éppen a természetes rekeszhelyen metszi az optikai
tengelyt.

Fotoobjektívek rekesze az ún. íriszblende. A fotoobjektívek fényerejé-
nek a belépő pupilla átmérőjének és a fókusztávolságnak a hányadosát ne-
vezik.

Távcsöveknél az apertútatekesz éppen az objektív széle, foglalata, ezéít
azonos a belépő pupilláv aI.

Ennek képe - az egész rendszer á|tal leképezve - viszont a kilépő pu-
pilla. Az emberi szem pupillája ideális esetben a távcső kilépő pupillája
helyére kerül, és nagyságuk közel egyen|ő,

1.5.2. Mezőrekesz, nyíIások

A mezőrekeszfeladataaz,hogy a képnek éles széle legyen. Elhelyezése a
tátgy-, vagy a képtérben történik.

A mezőrekesz az az átmérő, amelyik a belépő pupilla középpontjából a

legkisebbnek látszik.
A mezőrekesz képei a nyílások; a be|épő nyílás a mezőrekesznek a

trárgyoldali részrendszer által alkotott képe. A kilépő nyílás a képoldali
részrendszer által alkotott rekeszkép.

Tekintettel leszünk ugyanakkor a
más tudományterületeken már elter-
jedten használt fogalmakra (pl. mo-
duláció, frekvencia, fázis), és azok-
hoz igazodóan vezetjük be az opti-
kai megfelelőiket (pl, kontraszt, tér-
frekvencia).

Mint látni fogjuk, a matematikai
formulák nagyon hasonlóak. Ez
praktikussága mel^lett azzal az

1.6. Képméret, képszög, fősugár

A képméret a nem végtelenben lévő trárgyról alkotott kép nagysága.
A képszög a fősugarak átal alkotott kép félszöge.
A fősugór a tárgypontből a belépő pupilla középpontjába mutató sugár.

Kiterjedt tárgy esetén több fősugár van, hiszen minden tárgypontból indul
egy fősugrár.

1.7. Optikai átviteli függvények

A képalkotó optikai rendszerek működését úgy is szemlélhetjük, hogy el-
tekintünk a rendszerek optikai jellegétől, és mindössze azt vesszük észre.
hogy milyen összefiiggés van a tárgyak és képeik között. Nem törődve az-
zal, mi hozta létre ezt a transzformációt, a kapcsolatot függvényekkel ír-
juk le. Hasonló feladatokat már más tudományterületek eredményesen
megoldottak, pl. az elektronikai rendszerek esetében bevezették az átvlteli
függvényeket a bemeneti és a kimeneti jelek közötti kapcsolatok leírásítra.
Az optikai rendszerek esetében hasonlóan járunk el, megkülönböztetésül
optikai átviteli függvényekről beszéIünk.
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Az optikai átviteli függvények ma már széles körben elterjedtek. Az
optikai rendszereket minősítók és a felhasznáIók számára a legfontosabb
információkat adják, a tervezők számára pedig analitikus tervezőmunká-
juk eredményének végső ellenőrzését jelentik. Forradalmi változást jelen-
tettek az optikai átviteli függvények a hibaminimumra törekvő automati-
kus finomkorrí gáIó számítógépprogramok (3. fej ezet) fejlődéstörténetében
az 1970-es években. Ekkor ugyanis azok a programok, amelyek már
,,készre" korrigálták a rendszereket, eredményüket illetően elmaradtak
azoktól az új programoktól, amelyeken még ezatán elvégeztek egy olyan
korrekciót is, amelynek célfüggvónye az optikai átviteli függvény számí-
tása alapján került kialakításra.

Felmerült a kérdés: szükség van-e akkor más hibafüggvény-aberráció
számításátra, miért nem lehet közvetlenül az optikai átviteli függvényekre
optimalizálni a leképző rendszerek tervezési folyamatát? A váIasz az,
hogy az optikai átviteli függvények annyira eredő jellemzői az egész opti-
kai rendszer bármely eleme által okozott hibáknak, hogy visszafelé - né-
hány speciális esettől eltekintve - nem lehet egyértelműen megmondani,
hogy mi okozta a rendszer átviteli függvényének romlását. Mivel a hagyo-
mányos abenációk elmélete ezzel elleníétben viszont rendelkezik a hiba-
okokra vonatkozó következtetés lehetőségével, így mind a mai napig
használjuk a klasszikus technikát, és csak a végső fázisban térink át az
optikai átviteli függények hasznáIatára.

A2.3. fejezetben ezért megismerkedhetünk az aberrációk számításával is.

1.7.1. Elemi alakzatok képalkotása

Általános értelemben az optikai leképzést úgy tekinthetjük, mint atárgytér
fényeloszlása és a képtér fényeloszlása közötti transzformációt. A lekép-
zendő tárgy minden egyes pontjának van valamilyen felületi fényessége,
és ez a keletkezett képre is elmondható. Ideális esetben a megfelelő tárgy-
és képpontok között homogén lineáris kapcsolat áll fenn.

Az optikai rendszereknéI az átviteli függvény szempontjából nem fog-
lalkozunk az idó'beliséggel, vagyis állandó megvilágításíl tárgyak statiktts
képétvizsgáIjuk. A transzformációt akkor tartjukjónak, ha a pontot pont-
tá, egyenes vonalat egyenes vonallá alakítja át a rendszer, miközben a

szükséges nagyítás létrejön. A nagyításra vonatkozóan pedig elvárjuk,
hogy az a képtér minden tartományában azonos legyen, vagyis egyenes
szakaszt nagyításszoros hosszúságú egyenes szakasszá képezze Ie.

Egyetlen pont képének fényeloszlásfü ggv ény ét p o nt s zó r á sfii g gv é ny ne k,
egyetlen vonalét vonalszórdsfiiggvénynek, egyetlen éIét pedig élszó-
rásfü g gv é ny ne k ney ezzúk.

Az optikai rendszerek által alkotott kép minősége sokszor jelentősen
változik a kép közepétől (az optikai tengelytől) távolodva. A képsík egy
kis tartományában feltételezhető, hogy a képminőség azonos (izoplanati-
kus tartományok).

előnnyel is jár, hogy viszonylag
könnyen lehet majd vegyes rendsze-
reket tárgyalni, amelyekben az opti-
kai leképző rendszer pl. elektronikus
detektorral csatoltan működik.
Az optikai átviteli füg8vények hasz-
nálata könyebbé íeszi a sorbakap-
csolt optikai rendszerek tárgyalását
is, eredó optikai átviteli függvények
képzésével,

Ugyanez a detektorok esetében csak
bizonyos munkaponti tartományok-
banigaz, nagyon kis és nagyon nagy
fénymennyiségeknél nemlineáris je-
lenségekkel kell számolnunk.

A képet akkor érezzük élesnek, ha
részletgazdagságban nem marad el
a tárgyétó|, vagy ha a tárgyak szélei
a képen kontrasztosan jelennek meg.
Ez utóbbit úgy képzelhet|ük el,
hogy a képen az éles sötét-világos
részek átmenetszerűen jönnek létre.
Annál rosszabb egy kép, minél na-
gyobbak ezek az átmenetek (L 2 3.

óbra).Egy vékony vonal képének
mindkét oldalán is megtalálhatók
ezekaz átmenetek (I.24. dbra), sőt
egyetlen pont képe körkörösen át-
menetszerűen jön létre (l,23. óbra).
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I(x)

J) Il.ril
I.23. óbra.
Elemi alakzatok szórásképei. a) sötét-vilógos félsíkok (pl, kések) fényintenzitás-
eloszlása a tárgyott. x a késélre merőleges hosszúság, I(x) a tdrgy felületi
fényessége vagy egyszerűen intett7itósa; b) sötét hóttéren lévő vilógos vonal

fényelosz,lása a tórgytérben: c) az. a) sz.erinti tdrgy képének fényelosz,ldsa; d) a b)

sz,erinti tárgy képénekfényeloszlása (x'az x-szel pórhu?.amos és annak megfelelő
it,ány a képtérben); e) az a) szerütti tárgysík rá merőIeges irónyból néz.ve; í) a b)

szerinti tórgysík rd merőleges irdnyból néz.ve: g) a c) szerinti kép ró tnerőIeges
irátyból nézve; h) a d) s7erinti kép rá merőleges irónyból né7.ve;

I) pontsz,órósfiiggvény, eqy sötét hóttérben lévő vilógos pont képe rá merőleges
irányból néz,ve (fényelosz,lósónak függvénye a d) ábráéhoz hasonlít)

1.7.2. Lz optikai átviteli függvény rendszertechnikai származtaása

Az idó'beli vagy dinamikai rendszerek vizsgálatával foglalkozó rendszer-
technika kialakította azt az áItal.ános tárgyalásmódot, amit analógiaként
felhasználhatunk az optikai átviteli függvények fogalmának bevezetésé-
nél. A rendszertechnika általánosította azokat a villamosságtanban, mecha-
rrikában, hőtanban stb. hasonlóan tárgyalható rendszerelemeket, amelyek-
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re egyaránt jel\emző, hogy időben változó bemeneti jeleke f(t) idíben
váItozó kimeneti jeleket g(r) hoznak létre ún. válaszfüggvényként,

Definiálásra került az átviteli függvény T(a), amely a kimeneti jelek és

a bemeneti jelek Laplace-transzformáltjainak F(a), i|letve G(al) hányado-
sa. (1.24. ábra.)

Mivel az ún. impulzusfüggvény, vagy Dirac-függvény speciális La-
place-transzformálttal rendelkezik (t [ö(t)] = 1), így az átviteli függvény
az erfe adott válaszfüggvény transzformáltj ával egyenlő.

Mindezek az optikai rendszerek esetében is felhasználhatók, Itt a La-
place-transzformáció helyett elegendő a Fourier-transzformációt hasznáIni:

r|íU)]= F(a) = J íG)e-i" d (1.56.)

Míg az időbeli rendszereknél a víz-
szintes tengelyen a r szerepel, addig
az optikai rendszereknél a helykoor-
dinátax. Időbeli rendszereknél o =

= 2ní. ahol í a frekvenc,ia, vagyis a

másodpercenkénti periódusok száma,

á [Ö(í)] = 1 í IP(x)] = t

Optikai rendszereknéI al = 2lvu.

A v a térfrekvencia, vagyis a milliméterenkénti periódusok száma.

Optikai rendszereknél a Dirac-bemenetnek egy fénylő csillag felel meg a
sötét égbolton, amelyre flP(x)] = 1, így ennek válaszfüggvényét Fourier-
transzformálva előállítjuk az optikai átviteli függvényt Qrn.A Fourier-
transzformáció képletébő látható, hogy az eredmény komplex függvény
lesz, amelyet Euler-alakban ábráno|va abszolút értéke és fázisra bonthaduk.

PSF(x')

].24. ábra.
Az optikai átviteli függvény, mint a rendszertani átviteli függvény analógiája

T(al) = 7,1y1;11 OTF(a)=f IPSF(x')]
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Az OTF az MTF és a PTF jelölést a

nemzetkőzi irodalom miatt tartjuk
nreg (optical rranslerfinction, no-
dulation lransfer/unction, illetve
phases lransfer/unction), utóbbit
szokás még egyszerűen ó(u)-vel
jelölni,

Egy rendszer optikai átViteli függvé-
nyét tehát egyszeí kell csak megha-
tározni, azután bármely tárgy képét
segítségóvel kiszámíthatjuk. Ered-
ményünk taríalmazni fogja a képal-
kotási hibák hatását is.

Hasonló felbontással taláIkozunk a rendszertechnikában, ahol az abszo-
lút érték részét és a fázisrészt egymás alatt a frekvencia függvényében
szokás ábrázolni. Az optikában is ezt tesszük.

OTF (u) = MTF (u), e - iPTF(u) (1.57.)

Definicíószerűen MTF(O) = 1 vagyis nulla térfrekvencián a modulációs
átviteli függvény értéke egységnyi, míg PTF(O) = 0, vagyis afázisátyiteli
fiiggvényérték ugyanott zérus.

Valamely tetszőIeges t"árgy f(x) Iekópzésekor keletkező kóp 6(x'l inten-
zitáseloszlását a Ieképző optikai rendszer OTF-jének ismeretében úrgy

kaphatjuk meg, hogy a ],24. ábra szerintí összefüggésbőI ktfejezzük.
G(u ) -t és azt ínv eru-Fourier-transzformáljuk:

g(x' ) = f -l fG(a)) = F-l foT F (t l)f V@)]] (1.58.)

1.7.3. Az optikai átviteli függvények szemléletes magyarázata

Tekintsük az ],25. ábra szeinti sűrűn csíkos tárgyat. A négyszögszerű
jelsorozat mutatja atárgy fényeloszlását, A kép fényeloszlását rárajzoltuk
a íárgyéra (egysógnyire normálva a nagyítást). Láthaíó, hogy a képen a
sarkos fényeloszlás helyett színusszerű jelenik meg, sőt a jelsorozat amp-

o(/)
I{x)
I'(x)

1-o* - l-in
_2

I tI

2

x, x'

x,x

I.25. óbra.
A csíkos tórgy képalkotása. A tórgy fényelosz.lássa a négyszög-, a képe pedig a
szinuss?.erű. A térfrekvencia növelésével a képkontraszt csökken.
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litudója sem olyan nagy mint a'tárgyé. Megfigyelhető az is, hogy a kép-
és tárgyjel között egy kis @(u) nagyságú fáziseltolódás is van, A jel amp-

litúldócsökkenés és a fáziseltolódás általában annál nagyobb, minél sű-

rűbb, vagyis nagyobb térfrekvenciájú a tárgyfüggvény.
Kontrasztnak nevezzük a sötét és a világos részek viszonyát, E viszonyt

a híradástechnikai moduláció fogalomnak megfelelően a jel kőzépvonalá-
tól mért amplitúldó és a középvonalnak a vízszintes tengelytől mért ma-
gassága hányadosaként definiáljuk.

Látható, hogy a kontraszt maximális
értéke egységnyi lehet, általában pe-
dig 0- 1 közé esik. (Akkor lehetne
egységnyi, vagyis 1007o-os, ha az
I mí, = 0 lenne, ez pedig akkor állhat
elő,ha az optikai rendszer a kép fe-
kete területére semmilyen fényt nem
juttatna).

Az 1.25. óbróból az is látható,
hogy egyetlen élátmenet leképzésé-
nek hiányossága miatt áll elő a kont-
rasztcsökkenés, hiszen a rendszer
csak bizonyos meredekséggel képes
átvinni a hirtelen emelkedő négy-
szögjelet - így minél sűrűbb a
négyszögjelsorozat, annál kisebb ér-
tékre tud felemelkedni a válaszjel,
mire a négyszöggel ismét csökkenni
kezd. Tehát a térfrekvencia növeke-
désével a kontfaszt csökkenni fog.

Itt a függóleges tengely léptéke
szög, mivel egyetlen periódust 360'-
nak tekintünk, és ehhez képest lép-
tékezzik a fáziseltolódást.

A fázishiba jeIentéséhez megje-
gyezzik,hoqy azt úgy kell elkép-
zelni, mintha az egyes képrészletek
(pl. a négyszöggel felfutó vagy lefu-
tó éle) nem pontosan oda kerülne a

képen, ahová ideális képszerkesztés
útján.

A vízszintes tengelyen a l tér-
frekvencia található ciklus/mm egy-
ségben, Az ábra alatt szokás ábrá-
zolni a fázishibavá|tozását szintén a
térfrekvencia függvényében.

1.o* - I-in
-_ 2 _/-or-l-in
'\ - 1-*+1mm - 1.*+1*

2

(1.59.)

Ha a kontraszt csökkenését a térfrekvencia függvényében ábrázo|juk,
megkapjuk a kontrasztátviteli vagy modulóciós ániteli függvényt.

Az 1 .26. ábra szerinti két függvény nem más, mint az OTF(u ) komplex
optikai átviteli függvény abszolút éttéke és fázisa.

Persze egy valóságos tárgy általában nem periodikus struktúrájú. Mint a

fü ggvénytanból tudj uk, felírható azonb an fü ggvénysorként, vagyis külön-
féle frekvenciájú összetevót összességeként. Miután az egyes összetevő
frekvenciák átvitele nem azonos, ezért atárgy leképzése nem lesz ideális.
Áltatában igaz, hogy a magasabb frekvenciákon csökken a kontraszt és

növekszik a fázishiba. Ez olyan, mint a rendszertechnikában a felületvágó
szíirők hatása.

PTF (ll)
1 80"

L26. óbra.

A m o d u l óc i ó s ótv it e l i fü g gv é ny é s a fózi s ótv it e l i fii g gv é ny
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ItíUo a íezgés amplitúdója, t azidő,
g akezdő fázisszőg, i az imaginári,
us egység. Az összefüggés valós ré-

sze a cosinuszos terjedés Ieirását
szemlélteti.

A továbbiakban a komplex amplitú-
dónak lesz csakjelenősége, mert
a másik íényező csak az időtől függ,
mi pedig a helytőt függő viszonyo-
kat vizsgáljuk.

Ití a légyzetgyök értelme az intenzi-
tás képzésénél látható, amikor is
négyzetre emelés miatt eltűnik.
7 a fény hullámhossza,

! w @, qv.aig a W(u, v ) hatásiára

létrejövő fáziseltolódás,

kétdimenziós esetre

E("'. l") = J J rlrr. u)e-i2z(ux' 
+vl' l 4u4,

iiuo,1
Az inv erz Fourier-transzformációs
formulát használva

P|u. v ) = J l nlr', y')ei 
2 "l 

tu' + vt'\ 
trr' 7r'.

E * (x' , y') a E(x' , y') komplex kon-
jugáltját jelenti.

E(x') = j rfu).ízo'X'du-naX

L.7.4, Lz apertúrafüggvény és kapcsolata az optikai átviteli
függvénnyel

E, fejezet tanulmányozását a könyv II. részének ismeretében könnyebben

elvégezhetjük. Azért szerepeltetjük mégis itt, és nem a hullámoptikai ré-

szek után, mert az optikai átviteli függvények megértését teljesebbé teszi.

A fény hullámtani leírásakor elektromágneses rezgésekíől, hullámokról
beszélünk, Az elektromos térerőt, amelynek változásaként is leírhatjuk a
fényt, a következő képlettel szemléltethetjük:

Eg(t) = Uoei(at +'n) - U6 cos (at + 9) + lU6 sin (at + <p) (1.60.)

Ha összevonjuk az időtőI független tagokat: E(t)o= IJoei'?,"i'' alakot
kapjuk. Ebben az alakbanjelöljük E-veI azidőtőI független részt:

E = Uoeiv, (1.61.)

és nevezzük ezt komplex amplitúdónak, hiszen azíd6be|i rezgésnek ezje-
lenti az amplitúdóját.

Tekintsük az 1.27. ábrát| Képzeljük el az optikai leképzést úgy, mintha
a lencsóbe bemenő fényhullám komplex amplitúdója megszorzódna egy -
a lencsére jellemző ún, pupillafüggvénnyel, és így alakulna ki a kimeneten
a fényhullám komplex amplitúdója. A pupillafüggvényre vonatkozóan két

dolgot kell számításba vennünk. Egyrészt lehet a lencsének r(u, v) átbo-

csátási tény ezője, másrészt me gv á|toztathatj a a fény hull ámok gömb szerű-
ségét, amelyet az 0' középponttól rajzolt referenciagömbtó1 való W (u, v)

eltéréssel vehetünk figyelembe. Ezekkel a pupillafüggvény

p (u, v) = .,{ 4u 9 "'*' 
u'l (1.62.)

A leképzés síkjában a fényhullám komplex amplitúdója egydimenziós
esetben:

(1.63.)

adódik, amely összefüggésrő felismerhető, hogy az nem más, mint egy
Fourier-transzformáció| Kimondható tehát, hogy a képsfton a fényhullám
komplex amplilúdója arányos a pupillafüggvóny Fourier-transzformáció-
jávaL

A képsfton egy pont képének intenzitását úgy kaphatjuk meg, ha az
amplitúdót ismerjiik, hogy azt négyzetre emeljük, pontosabban, a komp-
lex amplitúdó ismeretében

I(x' y') = E(x', y'), E * (x', y')
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Mivel az optikai átviteli függvény a pontszórásfüggvény Fourier-transz-
formáltja,

Miután az íIy en ös szefü ggést autokorrelációnak nevezzük, kij elenthető,
hogy az optikai átviteli függvényt a pupillafilggvény autokorrelációjakent
is előállíthatjuk.

1.7.5. Aberrációmentes optikai rendszer átviteli függvénye

Ha az optikai rendszer aberrációmentes, akkor W(u, v) hullámabenáció

, -i4w(r.,)
zérus, az e ' / '"' ' tényező egységnyi lesz, tehát P(u,v) Y,tvihető az in-
tegráljel eIé. Az integrálandó függvény ekkor a pupilla területének és ön-
magával eltolt területének az 1.28. ábra szerinti metszete lesz az eltolás
mértékének függvényében, Az eltolás mértéke pedig arányos a térfrekven-
ciával, (Mindez az autokonekció miatt van így.)

Látható, hogy v = 0 esetén a terüIet maximális (ezt tekintjük l-nek),
amikor pedig a két kör érinti egymást, akkor a terület zérus lesz, Ekkor a

L!=| 1,o1,i, vagyis a felbontóképesség elvi határa így határozható meg.

A függvényjellegét az alábbi összefüggéssel írhatjuk le:

OTF(v,.",) = Z(ur" cos?),."1- r,.,,"|t- r-Pr)

orF (u) = l l t (x', y')"-iZn(ux' + tu') 71 4rt

A behelyettesítéseket elvégezve egydimenziósan írva:

@

oTF(u)= l r(u),r*(u)du

1.28. dbra.

Abe r róc iómentes rends z,e r átv ite l i fiig gv ényéne k sz,emlélteté se

=N].27. ábra.
A hul ltímab e r rác ió é rte lme z.é s e

( 1.65.)

(1.66.)
es
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MTF

I.29. óbra.
Ab e rrác iómente s rends zer átv ite li fü g gv énye

Kör alakú apertúra esetén

1,22 az e|sőfajú Bessel-függvény
miatt kerül be.

Feltüntettük az egy es rekeszállások-
nak megfelelő aberrációmentes átvi-
teli függvényeket is. Mint látható,
két ellentétes folyanrat játszódik le
rekeszeléskor: egyrészt javult
a rendszerek átviteli függvénye, hi-
szen kizáródnak a szélső nyalábok,
csökken az abberáció, másrészt
romlik az adott rekesznek megfelelő
aberrációmentes átviteli függvény,
Az adott objektívnél 8-os rekesz-
értéknél összesimul a valós és az
aberrációmentes átviteli függvény.
Ha tovább rekeszelünk, akkor már
csak romolhat a rendszer, hlszen az
aberrációmentes függvény romlik,
a valós pedig nem lehetjobb nála.
Minden objektívnél van egy olyan
rekeszérték, amelynél előá|l ez
a helyzeí.

Miután az aberrációmentes rend-
szereknél a képminőséget csak a dif-
frakciókorlátozza, az |ly en rendsze-
reket diffrakciókorlátozott, vagy dif-
frakciólimitáló rendszerekként is
említi az, irodalom.

l
'hatcir - I

1.22.^.b
(L67.)

Az 1.29. dbra az aberrációmentes optikai rendszerek átviteli függvé-
nyét mutatja. Mivel a vízszintes tengely relatív koordinátájú, ebben ábrá-

zolva az összes tengelyszimmetrikus optikai rendszer egyetlen függvény-
nyel ábrázolható.

Az I .30. ábrán kúIönbőző mértékben rekeszelt optikai rendszer látható.

I,4 2 4 8

I.30. ábra.
Ab errócióval te rhelt é s aberrdciómente s rendsz.erek ótviteli fü g gvényei
a re ke sz.elé s fü g gvényében
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1.7.6. Sorba kapcsolt rendszerek átviteli függvénye

Összetett rendszereknél az eredő átviteli függvény az íntegrá| alatt össze-
szorzódik két rendszerre:

orF(u) = ll 4@,v).pi @,v). pr(u,v). p}(u,v)dudv (1.68.)

Három esetet különböztetünk meg:
l. Az egyes rendszerek aberrációmentesek.

Ekkor a W(u,v) hullámabenáció zérus, ezért az imaginárius tag elma-
rad, abatártérfrekvenciát a legkevésbé fényerős rendszer v1,o16,-a szabja
meg, de a nagyobb fényerejű nem rontja az eredményt.

2. Az egyes rendszerek aberrációval terheltek, ilyenkor minden elemi
rendszer hat az eredőre.

3, A hullámaberációk a kitevóen algebrailag összegződnek (tehát javít-
hadák is egymást).

4. Ha az egyes összetevő rendszerek között valódi kép jön létre, és azt le-
képezi a következő rendszer, akkor az MTF-ek összeszorzódnak, a
PT F-ek pedig összeadódnak.

Gyakorló feladatok

1.1. Számítsuk ki a levegóől az üvegbe érkező fénysugár törési szögeit, ha a
beesési szög: 5", és az üveg töré§mutatója n = 1,5.

A Snellius-Descartes-törvénybő kifejezzük a töré§i szög szinuszát:

.- sina ..1- -.l - sj!g,tehát .ino'='inj"=0.0581; a'=3.3',l = --:----:7; Slíld = 

-. 
1,5

1.2, Levegőből üvegbe érkezőfénynyaláb egy részeaz üvegbe hatol, egy kis ré-
sze visszaverődik. Mekkora a beesési szög, ha a visszavert fénysugár a meg-
tört fénysugárra merőleges (n = l,5) lásd az alkalmazási példa ábráját|

A törési szög és a visszaverődé§i szög között felírhatjuk az alábbi össze-
függést:

a+a'+90"=l80',ebből

a' =90"-a: de írhatjuk

sin a' = sin (90o - d) = cos a

Felírva a Snellius-Descartes-törvényt:

sina sinalljt=--=-------=-=íEa" sln d,? cos d

tga = 1,5; aa= 56" 18'
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Tehát az 56"18'beesési szöggel érkező fénysugár esetében a visszavert

fénysugár merőIeges lesz a megtört sugárra.

1.3. Mutassuk meg, hogy a gömbfelületre jobbról érkező párhuzamos sugarak

esetén f - -r_L adódik !" n'-n
t.4. Állapítsuk meg az alábbi lencse típusát, gyújtótávolságát és dioptriaszámát.

A lencse vékony lencse.

l,t=15cm ,,i=-10cm n=1,5 í=?9=?

Megoldós:
A lencse kettős domború. Az első, vagyis tárgy felóli görbületi sugár na-

gyobb, mint a második, vagyis kép felóli sugár, így a lencse aszimetrikusan
bikonvex lencse:/= 12 cm.
A lencse törőképességei 9 = 8,3 dioptria.

1.5. Ha az e|őző példa szerinti aszimmetrikusan kettősen domború lencsét közé-
pen kettévágiuk, két síkdomború lencsét kapunk.

Hatínozzuk meg ezek gyújtótávolságát, ill. törőképességét I

rl=15cm r|=a n=1,5 f=?9=?

MegoMás:
Az első lencse; fi = 30 cm

g| = 3,3 dioptria
A másik lencse: íz = 20 cm

9z = 5 dioptria
1.6. Állapítsuk meE az alábbi lencsék típusát, gyújtótávolságát és dioptriaszá-

mát:
rt=Z}cm, r'z=3Ocm n=1,5 í=? 9=?
Megoldtís:
A lencse homorúan domború (meniszkusz), meít rz pozitív és (2) nagyobb
mint 11.

í= |2o 9 = 0,83 dioptria
1.7. Egy lencse előtt 4 cm távolságban tárgyathe|yezünk el, melyről a tárgytér-

ben24 cm távolságban kép keletkezik.
s=-4cm s'=_24cm í=?
Megoldlis
,f=48mm

A kép a tárgytérben keletkezett, tehát látszólagos (képtávolság előjele ne-
gatív),

A lencse gyűjtőlencse, mert a gyújtótávolság előjele pozitív.
1.8. Hol és milyen nagyítású képet alkot a 100 mm-es fókusztávolságú szóró-

lencse a mögötte 60 mm-re elhelyezett tárgyró|?

ll1lls=60 -7=-+_:-_- 5 .'=150s' J'.f 60 l00

"í= - 100

s' l50mp=1=5,=2.5
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1.9. Milyen fókusztávolságú lencse, milyen tárgytávolság esetén biztosít három-
szoros nagyítású fordított képet 200 mm-es leképezési hosszon?

^ f_ w ZO0 _200_,_.
^B=3 ,-u,*_r -;;l

"t?lflJ3

f=20O,={;r-,)=lz,s(*-r):-ro

1.10. Legyen adva egy szimmetrikus, kétszer domború, vékony lencse a követke- Erdekesség: Szimmetrikus vékony
ző adatokkal: n = 1,5| rt = l20 mmi 12 - - 120 mm lencséknél a fókusztávolság egyenlő

Mekkora a fókusztávolsága? a görbületi sugarakkal! (n = 1,5 ese-

J = ru-,tÉ-].)= r,.r-,iíj=--J-)= -1- 
tén)

J' \" "[,i ,z ) \"J ^/[ l20 -l20 ) l20

"f= l20 mnr
1.1l. Legyen adva az előző lencse, azzal a különbséggel, hogy d = l0 mm,

Számítsuk ki a fókusztávolságát és a fősíkjai helyét !

Megoldós:

.f = 121,7 mm Egy szimmetrikus vastag lencsénél a
; = 3,38 mm fősíkok körülbetül a vastagság
l:' = -3,38 mm harmadába esnek.

1.12. Legyen egy vastag lencse a következő adatokkal adva.
rt = l00 mm
rz = -80 mm

d= 10 mm
n = 1,5187l (BK7)
Számítsuk ki a fókusztávolságát.
A feladatot a 1.15. képlet soíozato§ alkalmazásával oldjuk meg.

,§1 = co

, 1,51871. 100
c: =-=Z92,786mm"' 0.5l87l

sz= 292,786 - l0 = 282,786 mm

,l
,t' =3 l., , ,, , , 95 1 3n = * 84,3568 mm

282J86- -80

^, 292,78.84.3568f'- '=+87,3355mm
' 282"786

z' = s2 -í' = 84,3526- 87.3355 = - 2,983 mm

1.13. Yégezze el a tárgyoldali fókusztávolság és e kiszámítását !

(z.=+3,723 mm) (f=./')

59
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1.14. Bizonyítsuk be az előző fe|adat segítségével, hogy
vagyis az egyik főpontba behelyezett tárgy képe a
kezik.

st = 3,723 mm

§l=
1,5187l

= *5,54703 mm

a fősíkok konjugáltak,
másik főpontban keler

1 0.5187l!
3.123' l00

+l nagyítás egyenesállású képet
jelent.

sz = 5,54703 - l0 = 4,45297 mm

,1si = l., , ,, , . 65 1371 = -2,989 mm

4A52n- 80

Vagyis tényleg a képoldali fősíkba került a kép.
Számítsuk ki a nagyítást ez esetben!

_ _ 5,54703. (-2.989) 
= 1_00007mP: 

3J2\-4,45297) - tlv'-'

Iegyezzúk meg: a főpontok konjugáltak, és a rájuk vonatkozó lineáris na-
gyítás +l.

1.15. Számítsa ki az előző feladat fókusztávolságát és fősíkjainak helyeit a (1.47.)
(1.48.) összefüggések segítségével is.

1.16. Ho1 van a be|épő és a kilépő pupillája a következő triplettnek?

/r=8O h= 50

A kilépő pupilla számítása: a rekesztől jobbra eső részrendszer egyetlen
lencse, ez alkot képet a rekeszről:

J=1*1
J'JJ

s=-15

1ll_: 

-_l--
s' -15'50
s\ = -21,43

iPi
1l1fz= 40

5

TlT
lll
ll
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A belépő pupilla helyének számítása: a rekesztől balra eső részrendszer
alkot képet a rekeszről, ezért rajzilag megfordíthatjuk, hogy a tárgy a len- l -40 80

csékből balra essék.

§t =-5

S't = - 4,44

52= - l4,4

S'2= - 1'7,62

1.17. Mekkora kell legyen a belépő pupillája egy fotoobjektívnek ahhoz, hogy
relatív nyílása l:2,8 legyen, ha a fókusztávolsága 50 mm?

J ^-aEP

aEP =*r=T7 ^^

Ezpersze nem jelenti azt,hogy azapertúrarekesz 17 mm-re van állítva, hi-
szen annak csak a képe 17 mm.

1.18. Melyik távcső van jobban illesztve egy havas, napsütéses táj esetén:
6 x 35 -ös, vagy 8 x 20-as?
Megoldás:
mindkét esetre ki kell számítani a kilépő pupillát:

Dob, Í,
D,* fz "'Y

D , - 
Dutj

m,,

,l§
O* :i =5,83 mm

)o
D*,=t=2.5 mm

Mivel a havas, napos tájon a szem pupillája kb. 2 mm-re összehúzódik a
8 x 20-as távcső a jobban illesztett.


