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Feszültségoptika 
 

 

A fény polarizációja 

E. Bartholinus dán professzor írta le, hogy a mészpát kristály 

kettős képet alkot a tárgyakról (1.ábra). Később kiderült, hogy a 

kvarc és a jégkristály is hasonlóan viselkedik. A jelenséget 

Huygens, E. Malus (Napoleon hadmérnöke) és Brewster 

vizsgálta. A jelenség a fénypolarizáció egyik látványos 

következmény.  1. ábra A mészpát kristály kettőstörése 

Polarizált fény 

Olyan fénysugár, amelyben a hullám csak egy adott síkban rezeg. (Az elektromágneses hullámokban E és 

B vektorok egymásra és a terjedési irányra merőleges síkban rezegnek, megállapodás szerint a polarizáció 

síkja az E vektor rezgési síkja. Értelemszerűen polarizáció csak transzverzális hullámokban létezhet.) 

Polarizált fény előállításának több módja is lehetséges:  

 Üveglapra kb 55°- beesési szögben érkező fény visszavert része polárossá válik. Brewster törvénye 

szerint (3.a ábra) a visszavert fény 100%-ban polarizált, ha a visszavert és a megtört sugár egymásra 

éppen merőleges. Az un. Brewster szög csak a két közeg törésmutatójától függ. A Snellius-Descartes 

törvény alkalmazásával: 

 n1sinp = n2sin2 = n2sin(90- p) = n2cos p 

 tgθ p = n2/n1 

 A Nicol prizmában a már említett kalcit (mészpát) kristályt használják; a kristályt egyik átlója mentén 

elhasítják, majd kanadabalzsammal összeragasztják. Így olyan beesési szög keletkezik, amely a 

rendes fénysugár számára már túl van a teljes visszaverődés határszögén, míg a rendellenes sugár (ld. 

később) áthalad a kristályon.  

 A mai olcsó, nagyméretű polárszűrők a dikroizmus elvén működnek. Bizonyos anyagok elnyelése 

függ a polarizációs iránytól, így az egyik rezgési sík gyakorlatilag teljesen elnyelődhet, míg a másikat 

átengedi az anyag. Ilyen pl. a polimer filmbe ágyazott jódkinin-szulfát.  

2.a. ábra.: A fény transzverzális elektromágneses hullám     2.b.ábra  Líneárisan poláros fény 
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 3.a. ábra  A Brewster törvény,  3.b.ábra:A Nicol prizma 

 Fentieken túl részben poláros a vízfelületről, ablaküvegről visszavert fény (ezért lehet fotózásnál 

polárszűrővel csökkenteni a csillogást) és részben polarizált a légkör finom porszemcséin szóródott 

napsugár is.  

 

Kettőstörés az a jelenség, amelynél a polarizálatlan beeső fénysugár felbomlik két sugárra. A két sugár 

rezgési síkja merőleges egymásra, és terjedési sebességük (azaz a rájuk vonatkozó törésmutató) is 

különböző. A kettőstörés oka az anyagok optikai anizotrópiája. Ha bármely fizikai tulajdonság függ a 

vizsgálat irányától, az anyagot anizotropnak, ellenkező esetben izotrópnak nevezzük.  

Anizotrop a legtöbb egykristályos anyag, feszültséges üvegek és műanyagok, de gyakorlatilag minden 

olyan műanyag, amelyben a polimerláncok valamennyire rendeződhettek. Ennek oka lehet kristályosodás, 

fröccsöntéskor az áramlás miatt kialakuló rendezettség, fólia- vagy szálhúzás.  

Izotrópok a szabályos, köbös kristályok és a rendezetlen halmazok: folyadékok, üvegek, polimerek, 

krisztallit szerkezetű anyagok.  

*** Tehát van az anyagban egy kitüntetett anizotrópia irány (amit a kristálytani tengely vagy a 

mechanikai feszültség határoz meg), és van fénynek egy kitüntetett iránya; a rezgési síkja. Mi a két 

látszólag távoli dolog között a kapcsolat? Az elektromos tér változása. A rácspontokban ülő atomok 

elektronfelhői által létrehozott villamos tér periodikusan változik, ahogy egy vonal mentén haladunk az 

anyagban. A fény pedig, mint elektromágneses hullám, érzékeli az anyagban kialakult tér szerkezetét. Az 

elektronfelhők polarizálhatósága és gyakorisága határozza meg, hogy a hullám mekkora sebességgel tud 

áthaladni az anyagon, ami más szavakkal a törésmutató. (ld. Schnellius - Descartes törv:  n1/n2 = c1/c2) 

Amennyiben változik az atomok közötti távolság, akár húzó/nyomó feszültség következtében, akár, mert 

más irányban haladunk egy nem szabályos kristályban, más lesz a törésmutató. Tehát megtaláltuk és 

néhány (kissé elnagyolt) lépésben levezettük a kapcsolatot az anyagok mechanikai anizotrópiája és 

kettőstörése között. ***    (Továbbiakban a *** közötti dőlt betűs szedés nem kötelező anyag, csak a 

mélyebb megértést segíti) 
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Az anizotróp anyagban terjedő fény mindig felbomlik két egymásra merőleges polarizációjú hullámra, 

mégpedig úgy, hogy a rezgési síkok megegyeznek az anyag anizotrópia irányaival. A két irányra nézve 

más lesz a törésmutató, tehát a két hullámnak más lesz a terjedési sebessége. 

A 4. ábrán a jelenség hullámoptikai magyarázatát láthatjuk. A Huygens elv szerint a hullámfront minden 

pontja új, elemi gömbhullámok kiindulópontja (síkban ábrázolva körhullám). Anizotróp közegben 

azonban csak a két fénysugár egyike terjed úgy, hogy a hullámfront kör alakú lesz. Ezt a hullámot rendes 

sugárnak nevezzük (o: ordinary), míg a rendellenes sugár hullámfrontja ellipszis (eo: extraordinary). 

A 3b és a 4. ábrán is látható, a két sugár rezgési síkja egymásra merőleges. 

Abban az esetben, ha a két sugár egy anizotróp közegben d utat tesz meg, az eltérő sebesség miatt nem 

egyszerre érkeznek az út végére, hanem az egyik 

lemarad (anyagtól függően ez lehet az o vagy az 

eo). A lemaradást retardációnak nevezzük, és 

általában nm-ben adjuk meg, de kezelhető 

fáziskésésként is, és így radiánban mérjük. 

Értelemszerűen a retardáció a két törésmutató 

különbségétől és a megtett úttól függ: 

R = (n1 - n2) d 

4. ábra. A rendes és a rendellenes fénysugár 

 

***A kettőstörésen és a dikroizmuson kívül létezik még egy harmadik alapjelenség is, ami az anyag és a 

polarizált fény kölcsönhatásán alapul, ez az optikai aktivitás. Ez esetben a polarizált fény rezgési 

síkjának elforgatása történik. Azoknál az anyagoknál észlelhető, amelyek aszimmetrikus C atomot 

tartalmaznak (olyan C atom, amelynek mind a négy vegyértéke más-más atomcsoporthoz kapcsolódik. 

Ilyen pl. a cukor és sok más biológiailag fontos molekula). A folyadékkristályos kijelzők is ezen a 

jelenségen alapulnak. Az optikai adatátvitelnél használható az elektromosan vagy mágnesesen 

vezérelhető kettőstörés, ezzel az optikai jel kapcsolása oldható meg (ld. Elméleti anyag Kerr-, Faraday-, 

Pockels effektus)*** 

 

Polariszkóp 

A Fenti jelenségek tanulmányozásának eszköze 

a polariszkóp. Egyszerű esetben csak két 

polárszűrőből áll, amelyek áteresztési iránya 

egymásra merőleges. Az első szűrő, az un. 

polarizátor, egy lineárisan poláros fényt állít 

elő. Keresztezett állás esetén a második szűrőn, 

az analizátoron már nem is tud átjutni fény, és  

5. ábra  Polariszkóp felépítése 
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a látómező sötét marad. Ugyanígy marad a helyzet, ha a polárszűrők között izotróp anyag van. Mi 

történik akkor, ha egy kettőstörő anyagot helyezünk a polarizátorba?   

A mintába belépő (lineárisan polarizált) fénysugár kettőstörést szenved és két a két sugár rezgési síkja 

megegyezik az anyag anizotrópia irányaival (kristálytani tengely, mechanikai feszültség, áramlás, stb.)  

(6a ábra). Tovább haladva az anyagban fokozatosan nő a retardáció, majd elérve a minta végére, a 

levegőben, mint izotróp anyagban újra egyesülve egy fénysugár terjed. A két egymásra merőleges, 

különböző fázisban lévő hullám interferenciája adja az eredő nyalábot. Általános esetben ennek az 

eredménye egy forgó vektor (az E vektor), amelynek végpontja egy ellipszist ír le. Ezt nevezzük 

elliptikusan poláros fénynek. (A jelenség nagyon jól és szemléletesen látszik az alábbi címről letölthető 

oktatóprogramon és az „EMANIM” nevű demonstrációs programon.  

http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/demo0.htm      http://www.enzim.hu/~szia/emanim/emanim_hu.htm ) 

6a. ábra: a líneárisan poláros fény felbomlása a főirányok szerint 6b ábra: a cirkulárisan és az elliptikusan poáros fény 

 

Az elliptikusan poláros fény lényege, hogy a rezgésnek minden irányban van komponense, így a 

keresztezett állású analizátoron is átjut valamennyi fény. Azaz, ahol anizotrópia van, az eredetileg sötét 

látómező megvilágosodik.  

 Abban az esetben, ha a retardáció a vizsgáló fény hullámhosszának 

törtrésze, az ellipszisnek is valamelyik speciális esete valósul meg: Ha 

 R = /4  (π/2) cirkulárisan poláros fény 

 R = /2  (π) lineárisan poláros, 90°-os elforgatással 

 R =   (2π) lineárisan poláros, változatlan rezgési síkkal 

Zárójelben a fáziskülönbségben mért retardáció. 

Nézzük meg sorban az eseteket!  

 A /4-es retardációhoz tartozó cirkulárisan poláros fény azért érdekes, mert bármilyen állású is az 

analizátor, ugyanolyan intenzitású fény megy át rajta. Van olyan polariszkópos mérés, ahol ezt 

kihasználják, mi a laborban nem.     (3/4 természetesen szintén cirkuláris) 

 Félhullámhossznyi lemaradás újra lineárisan poláros fényt ad, méghozzá 90°-kal elforgatva, azaz 

pont az analizátor áteresztési síkjába kerül a kilépő fény rezgési síkja, az áteresztés maximális. 

http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/demo0.htm
http://www.enzim.hu/~szia/emanim/emanim_hu.htm
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 Az egész hullámhossznyi retardációnál pedig a rezgési sík épp merőleges az analizátor síkjára, 

tehát az nem enged át semmit. Természetesen az alapértékek többszörösei mindhárom esetben 

ugyanazt eredményezik, mint az egyszeresek, legfeljebb a hatás nem annyira éles. 

A polariszkópok egyik fajtájában monokromatikus (csak egy hullámhosszon sugárzó) fényforrást 

használnak. Ezekben az anizotrópia helyén világos foltokat látunk, minél nagyobb R, annál világosabbat.  

A retardáció attól is függ, hogy mekkora szöget zár be a feszültség iránya a polarizációs síkkal. 

Egytengelyű nyomó- húzó feszültségek esetében akkor maximális a hatás, ha a feszültség iránya 45-os a 

polarizáció irányára. Ha a  iránya megegyezik akár a polarizátor, akár az analizátor áteresztési síkjával, 

nem lesz kettőstörés, a látómező sötét marad. 

Ha egy mintát körbeforgatunk, ugyanaz a hely  

 négyszer fog kivilágosodni:  45, 135, 225, és 315-nál lesz a maximum, ill.  

 négyszer elsötétedni:   0,   90,   180  és 270-nál.  

(A jobb tájékozódás érdekében érdemes a látómezőt úgy felosztani 360°-ra, hogy a polarizátor, vagy az 

analizátor iránya legyen 0.) 

 

Vizsgáljuk meg, hogy változik a helyzet, ha a megvilágításhoz (mint a laborban) izzólámpát használunk, 

amelyben a teljes látható tartomány 400-tól 780 nm-ig megtalálható. Mit fogunk így látni a 

polariszkópban? A retardáció nm-ben mérve ugyanakkora marad, de ha ezt a hullámhosszhoz 

viszonyítjuk, újabb szempontokat is figyelembe kell vennünk. Nyilván szinte minden hullámhossz 

elliptikusan poláros lesz, ezek között nem lehet észrevenni a cirkuláris vagy a /2 -höz tartozó lineárisan 

poláros összetevőket. Sokkal fontosabbá válik a harmadik eset: az R = . Ha a retardáció eléri a 400 nm-t, 

a látható tartomány alsó határát, a fehér fény 400nm-es összetevője nem jut át az analizátoron. Az összes 

többi igen, de így már nem fehér fényt látunk, hanem a kioltott szín kiegészítő színét, (a 400 nm-es ibolya 

esetén) sárgát. A különböző feszültségek különböző retardációt okoznak, így más - más szín oltódik ki, 

más komplementer színt fogunk látni. 

 A retardációkat és a hozzájuk tartozó színeket láthatjuk a következő táblázatban. Elsősorban 

műanyagoknál fordul elő, hogy a retardáció nagyobb, mint a látható tartomány hullámhosszai. Ahogy 

előbb említettük a nevezetes retardációknál, a többszörös hullámhosszak ugyanazt a hatást adják, mint az 

egyszeresek. Pl. az 500 nm-es hullámhossz ugyanúgy kioltódik 1000 nm-es vagy 1500 nm-es retardáció 

esetén, csak a többi elliptikusan poláros összetevő aránya lesz kicsit más, ezért a szín nem teljesen 

ugyanolyan. A hasonló sorozatokból színrendet lehet felállítani, a rendszám azt mutatja, hogy az alap 

hullámhossz hányszorosa volt a retardáció. Mint a táblázatból látszik, a színrend egysége 565 nm. 
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rend retardáció 

(nm) 

szín rend retardáció 

(nm) 

szín 

I 0 fekete II 845 zöldessárga 

 40 vasszürke  865 sárgászöld 

 100 levendulaszürke  910 tiszta sárga 

 160 szürkéskék  950 narancs 

 220 szürke  1000 élénk narancsvörös 

 235 zöldesfehér  1100 sötét ibolyavörös 

 260 csaknem tiszta fehér III 1130 világos ibolyakék 

 270 sárgásfehér  1150 indigókék 

 275 halvány szalmasárga  1260 zöldeskék 

 280 szalmasárga  1335 tengerzöld 

 305 világossárga  1375 ragyogózöld 

 330 élénksárga  1425 zöldessárga 

 430 barnássárga  1495 húsvörös 

 505 vöröses narancs  1535 kárminvörös 

 535 vörös  1620 fáradt bíbor 

 550 mélyvörös  1650 szürkésibolya 

II 565 bíbor IV 1680 szürkéskék 

 575 ibolyakék  1710 fáradt tengerzöld 

 590 indigókék  1745 kékeszöld 

 665 égszínkék  1810 világoszöld 

 730 zöldeskék  1930 enyhe zöldeskék 

 750 zöld  2010 szürkésfehér 

 825 világoszöld  2050 húsvörös 

A retardáció, az anyagvastagság és az észlelhető színek együtt láthatók az un Michel-Levy féle 

színtáblázatban. 

 

7. ábra Michel - Levy színtáblázat (A hibátlan színhűség igen komoly nyomdatechnikai feladat, akár a képernyő, akár a 

nyomtató beállítása módosíthatja az egyes színek helyét, ezért ezt az ábrát tekintsük csak illusztrációnak) 
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A retardáció mérése: 

 Legegyszerűbb a szubjektív becslés, a látott szín alapján a táblázat és a színskála segítségével. Sok 

esetben ez is elegendő, kis gyakorlattal 20 -30 nm-es pontosság elérhető. A pontosság nagyon függ 

attól, hogy mennyi az R értéke; 400 nm fölött élénk színkülönbségeket kapunk, de 300 nm alatt csak a 

szürke különböző árnyalatait, ami sokkal pontatlanabb. Ezért, ha kis retardációt kell mérnünk, szokás 

egy 550 nm-es retardációs lemezt beépíteni a polariszkópba. A minta retardációja vagy hozzáadódik 

az 550-hez, vagy kivonódik belőle, így pont a skála legérzékenyebb területén dolgozhatunk. 

 Pontosabb az összehasonlító módszer, ekkor ismert retardációjú mintákkal hasonlítjuk össze a 

vizsgálandó tárgyat 

 A kompenzáció lényege, hogy az ismert retardációjú 

kompenzátorral megpróbáljuk a mintánk okozta R-t nullává 

csökkenteni, így ott újra sötét lesz a látómező. Ehhez változtatható 

R-jú, pl. kettős ék alakú kompenzátort használnak. Az 

összehasonlításnál a minta és a standard elem egymás mellett van, 

a kompenzációnál egymás után helyezzük el a fény útjába a mintát 

és a kompenzátort.   8. ábra 

 

Feszültségek meghatározása: 

A polarizációs optika segítségével az alábbi vizsgálatokat lehet elvégezni: 

 A kritikus helyek azonosítása, 

 Csúcsfeszültségek meghatározása (furatok, kivágások környéke), 

 A feszültség eloszlás optimalizálása az alkatrészben (tervezési fázisban), 

 A főfeszültségek és a hozzájuk tartozó főirányok meghatározása az alkatrész bármely pontjában, 

 Változó terheléskombinációk esetén tesztek elvégzése, 

 Szerelési után maradó feszültségek vizsgálata, 

 Feszültségek vizsgálata nagyobb deformációk után. 

*** Az eddigiekben feltételeztük, hogy a fény áthalad a mintán, 

és ez a lehetséges anyagválasztékot eléggé beszűkíti, hiszen a 

legtöbb szerkezeti anyag átlátszatlan. Ezek vizsgálatára léteznek 

olyan kettőstörő bevonatok, amelyeket a felületre visznek fel, 

együtt deformálódik a mérendő tárggyal. A visszaverődött fény 

kettőstöréséből számítható a minta deformációja és abból a 

feszültsége.*** 

   9. ábra: Visszaverő bevonat felvitele 
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Üvegfeszültségek meghatározása 

Az üveg törékenységét az okozza, hogy a hőkezelés, vagy mechanikai hatásra kialakuló feszültségeket, 

elsősorban a húzót, az üveg nehezen viseli el, és nincsenek olyan belső fázishatárok (krisztallit-határok), 

amelyeken ezek a feszültségek feloldódhatnának, a repedések megállnának. Vizsgálatuk is emiatt fontos. 

Viszonylag egyszerű a számolás, ha egytengelyű nyomó vagy húzófeszültségeket vizsgálunk. 

Ekkor: R = d c   ahol: 

 

: a feszültség értéke (N/mm2)  c értéke:  

R: a retardáció (nm)  lágy üvegekre 2,5 

d: az üvegtárgy vastagsága (mm)  ólomüvegre; 3 

c: a feszültségoptikai 

állandó MPa

mmnm

 

 keményüvegekre: 4 

(c fizikai jelentése: 1MPa lineáris feszültség 1 mm vastag mintában c nm retardációt okoz) 

A síkbeli feszültségrendszerek leírhatók úgy, hogy a test minden pontjában ható feszültséget két 

egymásra merőleges un. főfeszültségre (1 és 2) bontjuk. Ez esetben a retardáció a két főfeszültség 

különbségének eredménye. Ha 1 és 2 merőlegesek a fényútra, 

R = d (1 - 2) c 

Az üvegek feszültségoptikai állandója elég kicsi, általában csak kis retardáció alakul ki, ezért az üvegeket 

célszerű az említett 550 nm-es lemez közbeiktatásával tanulmányozni. A látott színes kép értelmezéséhez 

a következőket kell megfontolni. 

Amennyiben egy adott irányú húzófeszültség növeli a törésmutató-különbséget, azaz növeli a retardációt, 

az ugyanolyan irányú nyomófeszültség éppen csökkenti azt. 90-kal elforgatva minden az ellenkezőjére 

vált. Ez azt is jelenti, hogy valami előzetes feltevésünknek kell lenni a vizsgált mintákról, hiszen ugyanazt 

a színt (retardációt) mutathatja egy nyomó és egy rá merőleges húzófeszültség is. 

Egyszerre szemléltethető ez a kép, ha pl. egy üvegbotot a tengely irányából nézünk. A hűlési feszültségek 

koncentrikusan kívül nyomók, belül húzók, így ugyanaz a feszültség negyedkörönként ellenkező 

retardációt; sárga, vagy kék irányú színeltolódást eredményez. 

A fenti kísérletet minden esetben el kell végeznünk, ha dolgozni kezdünk egy polariszkóppal, mert a 

szűrők általában szabadon forgathatók. Ezután a látómezőt be kell osztani 360°-ra úgy, hogy az egyik 

polárszűrő áteresztési síkja legyen 0°. Így már egyértelműen tudunk irányokról beszélni. 
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Kb –45o-nál maximális a 

színkontraszt. Ebben az 

irányban a nyomó-

feszültségek növelik, a 

húzófeszültségek csökkentik 

a retardációt. 
 

10. ábra 

Nincs retardáció, a bot 

iránya valamelyik szűrő 

polarizációs síkjával 

megegyezik. Válasszuk a 

felső metszéspontot a 0o-

nak. 

Az elsőhöz képest kb. 90o-kal 

elforgatva szerepcsere történik, a 

nyomófeszültségek csökkentik, a 

húzófeszültségek növelik a 

retardációt. 

 

A mintákról 
Műanyagok vizsgálata 

Bizonyos műanyagok saját mechanikai jellemzői is vizsgálhatók polariszkóppal, emellett azonban nagyon 

fontos, hogy néhány anyag (plexi, poliészter, poliuretán) modellanyagként használható, azaz a belőlük 

készített modelleken tanulmányozható mechanikai szerkezetek feszültségeloszlása. 

 polisztirol: az egyik legelterjedtebben használt polimer. Legtöbbször fröccsöntéssel készítik, így a 

formában történt kihűléskor belefagyott rendeződés okozza az anizotrópiát. (vonalzó, CD, 

magnókazetta doboz) 

 plexi: önmagában anizotróp, nem mutat semmi retardációt. Ezzel szemben nagy a 

feszültségoptikai állandója, kis mechanikai feszültségre nagy kettőstörést produkál. Emiatt jól 

használható modellanyag. Különböző, akár nagyon bonyolult szerkezeteket elkészítve belőle, a 

terhelés hatására kialakuló feszültségeket lehet vele kitűnően szemléltetni. 
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Néhány műanyag feszültségoptikai állandója és mechanikai jellemzői: 

Anyag Feszopt. állandó 

[
MPa

mmnm

] 

Rugalmassági 

modulus, E 

[MPa] 

Arányossági 

határfesz  

[MPa] 

Megengedett 

feszültség 

[MPa] 

Poisson tényező 

Plexi ~5 3000  - 0,38 

Celluloid 5 – 10 1400 – 2800  30 – 40 0,33 

Epoxi 

(Araldit D) 

~ 40 2600 – 3000  55 0,37 

Epoxi 

(Araldit B) 

~ 50 3200 – 3800  - - 

Poliészter 

gyanta 

~24 3800 – 4200  50 0,35 

Polikarbonát 80 2600  3,5 0,28 

Poliuretán 

gumi 

28000 3  0,14 0,46 

Zselatin 6300 0,3  - 0,5 

 

Üvegek: 

 Edzett – temperált üveglapok: az edzéskor az üveget felmelegítik a Tg közelébe, majd hirtelen 

levegőráfújással hűtik. A felületen így igen nagy nyomófeszültség keletkezik, amely jelentősen növeli 

a szilárdságot. A fúvókák körül kialakult feszültségképet látjuk néha egy – egy autó üvegén, ha épp jó 

szögben (Brewster) verődik vissza róla a fény. A temperálás épp az ellenkező művelet, a Tg közeléből 

minél lassabban kell lehűteni az üveget, hogy legyen idő hőmérséklet-különbségek kiegyenlítődésére. 

A mi mintáinkat először edzették, majd mindegyiket különböző mértékben temperálták. Próbáljuk 

sorba rakni őket, a feszültség nagysága szerint. 

 Lámpák, fém – üveg kötések: 

o Autó-halogén lámpa (régebben) 

kvarcüvegből készült búrájába két 

nagyon vékony molibdén fólia vezette be 

az áramot.  

o kvarc =0,5·10-61/oC,   Mo=5,1·10-6 1/oC 

A feszültségek a fólia deformálódásával 

oldódnak fel. A lapított részben gyors hűtéssel nyomófeszültséget hoznak létre. 
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o Xenon lámpa Nagy átmérőjű (2 – 5 mm) W bevezetőt kell a kvarcüveg búra két végén 

beforrasztani. W=3,5·10-61/oC. Ez közvetlen kötéssel megvalósíthatatlan. Különleges 

geometriai kialakítással 4 – 5 átmeneti hőtágulású közüveggel lehet a feszültségeket úgy 

megosztani, hogy a lámpa a használat nagy igénybevételeit is kibírja (bekapcsoláskor többszáz 

fokos hősokk, igen nagy nyomás). A képen a közüveg gyűrük láthatók. Lefelé csökken a 

hőtágulás, minden határfelület kvarc felőli oldalán nyomófeszültség marad az üvegben. Ebben a 

helyzetben ez sárga színű. Természetesen a kötés másik oldalán húzófeszültség van, kék színnel. 

(A képen látható nagy színes körív az üvegcsésze oldala felülnézetből. Magyarázzuk meg a színeit! Miért 

színes a perem, miért nem színes a pohár feneke?) 

o Kompakt fénycső   

o A lámpák alapmodulja egy U alakban hajlított cső, 

ebből építenek össze szükség szerint kettőt, hármat, 

négyet. A hajlítást egyenes csőből egy gép végzi. Ez 

csak félkész termék, még nem törődnek a feszültségek 

temperálásával. Ezért igen nagy hűlési feszültségeket 

láthatunk (felső két kép). Alattuk ugyanezek a csövek 

úgy, hogy a két nem látható csővéget egy kicsit 

összenyomtuk, úgyhogy a hűlési mellett még 

mechanikai feszültség is jelen van. Hasonlítsuk össze, 

értelmezzük a két ábra-párt! A középen látható sárga 

kereszt a polárszűrők áteresztési irányát mutatja. 

***Polarizációs mikroszkóp: Egy, a laborban nem használt alkalmazás. Gyakorlatilag a polariszkóp 

beépítése egy mikroszkópba. Biológiai mintákról, ásványokról, kristályos anyagokról sok új információt 

tudhatunk meg polarizációs mikroszkópi vizsgálatokkal. Sok szép felvétel látható pl. a következő 

honlapokon: *** 

http://www.microscopyu.com/articles/polarized/polarizedintro.html,   

http://www.nikonsmallworld.com/index.php 

http://www.microscopyu.com/articles/polarized/polarizedintro.html
http://www.nikonsmallworld.com/index.php
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Mérési feladatok: 

1) Színek és retardációk összepárosítása: A cellux ragasztó hordozó-fóliája kettőstörő tulajdonságú. 

Gyártmánytól függően 100 – 400nm retardációjú. Tárgylemezre ragasztottunk olyan „lépcsőket”, 

amelyekben mindig csak egyféle ragasztó van. Ha az 1. szint retardációja x, a másodiké 2x és így 

tovább. Így 3 – 5 mérésből állapíthatjuk meg egy R értékét, ugyanakkor kapunk 3 – 5 színmintát, 

amiknek tudjuk a retardációját. Ezeket később összehasonlításra használhatjuk.  

Az álló polariszkópon dolgozunk, úgy, hogy csak a két polárszűrőt hagyjuk bent. (Itt kamerán 

keresztül képernyőn is nézhetjük a mintákat. A képek elmenthetők, kislemezen, pendrive-on 

elvihetők, a jegyzőkönyvhöz felhasználhatók.) 

2) .Üvegbot segítségével a polarizátor fő irányainak meghatározása. (10. ábra) Ezt mindegyik 

készüléknél meg kell ismételni. Később minden rajznál, fotónál meg kell adni a minta helyzetét, a 

polarizátor irányához képest. 

3) Az üveg és műanyag minták végignézése, értelmezése. Két – három tárgy kiválasztása, az azon 

található tárgyak részletes elemzése, lerajzolás, kiszínezés, retardáció meghatározása több nézetből, 

több pontban, feszültségek értelmezése, kiszámítása minél több pontban.  

4) Végezzük el adott anyag feszültségoptikai állandójának meghatározását (hitelesítését) egy adott 

pontban, a laboratóriumban található projektorra épített polariszkóp és erőmérő segítségével! A mintát 

10 , 20, 30 N erővel húzzuk, a geometriai adatokból számítjuk a feszültséget, és a színekből 

meghatározzuk a retardációt. Számítás az  R = d c   képletből 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a fénypolarizáció, hogy állítható elő poláros fény? 

2. Hogy jön létre kettőstörés? 

3. Mi történik, ha egy lineárisan poláros fény lép kettőstörő közegbe? 

4. Milyen a cirkulárisan-, elliptikusan poláros fény? 

5. Milyen képet látunk a polariszkópban a kettőstörő helyeken, ha fehér fényű megvilágítást 

alkalmazunk? 

6. Mi az 550 nm-es csillámlemez szerepe? 

7. Mik a színrendek? 

8. Hogy mérhetjük a retardációt? 

9. Mit tudhatunk meg az üvegek mechanikai feszültségeiről polarizációs optikai vizsgálatokkal? 

10. Látunk-e elszíneződést, ha egy ablaküveget felületére merőlegesen vizsgálunk a polariszkópban. 

És, ha élből nézzük? Miért? 

11. Vezessük végig a fehér fény útját egy keresztezett állású polariszkópban, ha egy 500 nm 

retardációjú kettőstörő mintán halad át! 

 

A jegyzőkönyvben foglalja össze a mérés lényegét, az elvégzett méréseket! Foglalja össze táblázatban a 

mért adatokat és számítsa ki a műanyag minta feszültségoptikai állandóját! A tanulmányozott minták 

közül a 3. mérési feladat szerint néhányat rajzoljon le, színezze ki, vagy fotózza le. Néhány pontban 

értelmezze a feszültségi állapotot, esetleg számítással is támassza alá. (Az alábbi két űrlap közül 

mindenki csak egyet válasszon.)  
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4. Poliészter minta feszültségoptikai állandójának meghatározása 

 

Geometriai adatok 
vastagság: 

 d =                mm 

szélesség:   

a =               mm 

  

     

F0 = 0 N x R0  = x  

F1 = 10 N 1 = R1 = R1 – R0 = c = 

F2 = 20 N 2 = R2 = R2 – R0 = c = 

F3 = 30 N 3= R3 = R3 – R0 = c = 

    cátlag = 

 

 

 


