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Vodná šošovka
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Anotácia:
Optický element je vytvorený na princípe šošovky. Tvorí ju
okrúhly dvojitý rám zoskrutkovaný skrutkami (1) s gumeným tesnením medzi dvojrámom (2), dva priehľadné, plexisklové alebo sklenené konvexné plášte v tvare šošovky
(3a, 3b) a vnútro šošovky tvorí priehľadná kvapalina (4).
Cez vodnú šošovku preniká svetlo a láme sa do ohniska.
Optický element – vodnú šošovku je možné využiť aj vo
veľkých rozmeroch refraktorových optických teleskopov.
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Oblasť techniky
Oblasť techniky, ktorej sa vynález týka je optika.
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Doterajší stav techniky
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Optické šošovky sú jedným z najdôležitejších prvkov refraktorových teleskopov – hvezdárskych ďalekohľadov. Medzi desať najväčších svetových optických refraktorových teleskopov patria teleskopy s priemermi šošoviek 69 až 125 centimetrov. Šošovky s priemermi nad 100 cm majú problém prehnutia (lens sag)
čo je dôsledok gravitačného deformovania skla. Vzhľadom na to, že šošovka môže byť držaná iba na svojom
okraji, stred veľkého objektívu sa kvôli gravitácii prehne a narúša obraz, ktorý produkuje. Tiež výroba tak
veľkých šošoviek je finančne veľmi nákladná, kde cena rastie s veľkosťou.
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Podstata vynálezu
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Vodná šošovka je optický element, ktorý má vo vnútri tela vodu. Šošovku tvoria dva priehľadné, plexisklové, alebo sklenené plášte konvexného tvaru, po okrajoch spojené dvoma kruhovými rámami s gumeným
tesnením a zošroubované, alebo zlepené. Cez otvor v gumovom tesnení je medzi plášte napustená voda s potrebným indexom lomu svetla. Po úplnom napustení vody je vodná šošovka hotová. Voda je transparentná
látka, ktorá podobne ako sklo prepúšťa svetlo a láme svetelné lúče do ohniska a tak šošovku – optický element je možné zakomponovať do refraktorového optického teleskopu.
Voda má 2,5 krát menšiu hostotu, váhu ako sklo, veľká vodná šošovka má menšie prehnutie vplyvom
menšieho pôsobenia gravitácie, preto je vhodnejšia na výplň šošovky ako sklo a tiež voda je podstatne lacnejšia ako sklo.
Týmto novým riešením, kde vnútro šošovky tvorí voda s potrebným indexom lomu svetla, je možné vyrábať šošovky aj s väčšími priemermi ako 1 meter a za veľmi priaznivých finančných nákladov.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Obrázok 1 znázorňuje priamy pohľad spredu a bočný pohľad .
Na obrázku 2 je znázornené svetlo, ktoré prechádza cez vodnú šošovku a láme sa do ohniska.
35

Príklady uskutočnenia vynálezu
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Vodná šošovka podľa obrázku 1 pozostáva z dvojice navzájom spojených priehľadných, plexisklových
konvexných plášťov 3a, 3b s tesnením 2, pričom vnútro šošovky je vyplnené priehľadnou kvapalinou 4. Šošovka má priemer 74 cm, ohnisková vzdialenosť je približne 85 cm. Dva plexisklové plášte boli použité kruhové strešné svetlíkové okná s vypuklosťou 12 cm, priemer 74cm a s hrúbkou plexis kla 5 mm. Po okrajoch
spojené tesnením gumovou pásovinou a zošroubované šroubami. Cez 2 cm otvor v tesnení bola medzi plášte
naliata voda.

45

Priemyselná využiteľnosť
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Vodná šošovka, tým že láme svetelné lúče do ohniska, je optický element, ktorý je možné využiť pre optické refraktorové teleskopy, a tiež v iných oblastiach optiky.
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P A T EN T O V É

5

NÁROKY

1. Vodná šošovka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z dvojice navzájom spojených
priehľadných, plexisklových, alebo sklenených konvexných plášťov (3a, 3b) s tes nením (2), pričom vnútro
šošovky je vyplnené priehľadnou kvapalinou (4).
1 výkres
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