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Konstruowanie układu doświadczalnego umożliwiającego badanie wad 
układu optycznego. Badanie wad układu optycznego oraz aberracji za 

pomocą detektora Shacka-Hartmanna 

 Jednym z pierwszych praw jakie poznajemy zaczynając przygodę z optyką geome-

tryczną jest prawo załamania i odbicia światła: 

 , 

 . 

Pierwsze równanie to inaczej prawo Snelliusa, które mówi nam o tym, że stosunek kątów 

padania i załamania jest równy stosunkowi załamania ośrodków, w których te promienie 

się  rozchodzą. Dodatkowo, promień padający, załamany i normalna do powierzchni gra-

nicznej w punkcie padania, leżą na jednej płaszczyźnie, tzw. płaszczyźnie padania. Drugie 

prawo jest zdecydowanie prostsze i mówi nam o tym, że kąty padania i odbicia są sobie 

równe (Rysunek 1.). Kolejne prawo konieczne do poznania i zrozumienia chcąc kontynu-

ować przygodę z optyką geometryczną, to, tzw. wzór soczewkowy (w sformułowaniu Gaus-

sa) 

 . 

Określa on relację między ogniskową soczewki ( ) a odległością obrazu ( ) i przedmiotu ( ) 

od soczewki. Ostatnim ważnym wzorem jest wzór szlifierzy: 

 . 

Gdzie n oznacza współczynnik załamania materiału, z którego zrobiona jest soczewka,  

oznacza promień krzywizny soczewki. Jeśli soczewka jest płasko-wypukła, wówczas jeden 

z promieni dąży do nieskończoności, zatem cały ułamek dąży do zera . Nawias 

 oznacza, że rozważamy układ w próżni, gdyż dla próżni współczynnik załamania 

jest równy jedności. Należy  w tym momencie zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty. Wzór 

szlifierzy poprawny jest w granicy cienkich soczewek. W przypadku kiedy soczewki są 

„grube”, należy w powyższym równaniu uwzględnić odległość między dwoma płaszczyzna-

mi soczewki. Druga uwaga związana jest z przyjętą konwencją znaków dla promieni krzy-
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wizny soczewki. Jak wiemy, stosowane są soczewki wklęsłe i wypukłe (oraz ich kombinacje, 

również z płaszczyzną płaską). Zatem jeśli mówimy o soczewce wypukłej wówczas . 

Natomiast jeśli mówimy o soczewce wklęsłej, wówczas . 

Rysunek 1. Graficzna ilustracja prawa załamania i odbicia światła. 

Moglibyśmy teraz zająć się tworzeniem obrazów przez soczewki czy układy soczewek. Two-

rzyć różne układy w zależności od potrzeb i jakości odwzorowania. Natomiast są to rzeczy 

na tyle standardowe, iż czytelnik powinien je już poznać. Dlatego zajmijmy się nieco innym 

aspektem związanym z optyką geometryczną, czyli aberracjami, które często są pomijane. 

Do tej pory założyliśmy, że rozpatrujemy bieg promieni tzw. przyosiowych, czyli tych znaj-

dujących się w niewielkiej odległości od osi optycznej soczewki (układu soczewek). Oczywi-

ście w rzeczywistych układach promienie biegną w całej przestrzeni i niekoniecznie są do 

siebie równoległe (wówczas wiązka nie jest należycie skolimowana). Zatem, jeśli rozważy-

my kąt pod jakim pada promień świetlny na powierzchnię i rozpiszemy funkcję sinus 

w szereg to otrzymamy wyrażenie: 

 . 

Poprzednie rozważania prowadzone były przy założeniu małych kątów, kiedy można po-

wyższe wyrażenie uprościć i założyć, że . Mówimy wówczas o teorii pierwszego 

rzędu. Jeśli jednak konieczne okazuje się uwzględnienie drugiego wyrazu rozwinięcia mó-

wimy wówczas o teorii trzeciego rzędu. Tak też się dzieje, jeśli chcemy matematycznie opi-
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sać zagadnienie aberracji optycznych (przynajmniej tych podstawowych). Tym właśnie się 

zajmiemy. Postaramy się wyjaśnić to zawiłe zagadnienie w sposób jakościowy, omijając 

aparat matematyczny. Może się on pojawić ale w bardzo ograniczonym zakresie. 

Pojęcie aberracji optycznych pojawia się w kontekście pewnych wad układu optycznego,  

czyli niemożności prawidłowego odwzorowania przedmiotu, która powoduje, że obraz nie 

wygląda tak samo jak przedmiot. Najczęściej aberracje widać na fotografii. Kiedy robimy 

zdjęcie, pięknej scenerii, a następnie oglądamy obraz na ekranie monitora, widzimy, że nie 

wygląda on tak samo jak ten, który zapamiętaliśmy. Możemy tutaj rozróżnić aberracje po-

garszające obraz, takie jak aberracja sferyczna, koma czy astygmatyzm, a także aberracje 

deformujące obraz, takie jak krzywizna pola czy dystorsja. Występują one bez względu na 

to czy używamy światła monochromatycznego (czyli o jednej długości fali światła i jednym 

kolorze, np. laser) czy światła niemonochromatycznego (światło słoneczne). Obserwowana 

jest również aberracja chromatyczna, która występuje tylko w przypadku użycia światła 

niemonochromatycznego i związana jest z faktem, że współczynnik załamania światła zale-

ży od jego długości. Omówmy sobie pokrótce wszystkie te aberracje. 

Rysunek 2. Aberracja sferyczna 

Zacznijmy od aberracji sferycznej, która związana jest z faktem, iż promienie załamane 

przez soczewkę nie spotykają się w jednym punkcie (ogniskowej), a w pewnej objętości. To 

tak jakby soczewka miała wiele ognisk (Rysunek 2.). Jeśli rozważymy promienie leżące bli-

sko osi optycznej to zauważymy, iż załamują się one z mniejszym kątem, co powoduje, że 

ich ognisko jest położone dalej od soczewki względem promieni brzegowych. Jest to, tzw. 

aberracja dodatnia. Jeśli jednak ognisko promieni brzegowych leży dalej to mamy do czy-

nienia z aberracją ujemną. Aberracje te składają się na aberrację podłużną. Możemy także 
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zauważyć, że promienie brzegowe i przyosiowe tworzą w pewnym miejscu przestrzeni 

wiązkę o najmniejszej średnicy, leżącą między ogniskiem promieni przyosiowych a brze-

gowych. Jest to, tzw. krążek najmniejszego rozproszenia a jego średnica jest miarą aberra-

cji poprzecznej. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie aberracji sferycznej. Można 

próbować ją zmniejszyć stosując układy soczewek, materiały o wyższym współczynniku za-

łamania światła czy soczewki o różnych krzywiznach, tzw. soczewki asferyczne. Konse-

kwencją tej wady jest spadek ostrości obrazu na całym polu widzenia. 

Rysunek 3. Jak powstaje koma. Z prawej - ogon komety. 

Kolejna obserwowana wada układu to tzw. koma, która związana jest z promieniami pada-

jącymi na obiekt i soczewkę pod pewnym kątem do osi optycznej soczewki (układu socze-

wek). Promienie te skupiane są wówczas na ekranie w postaci krążków, których średnica 

rośnie wraz ze wzrostem odległości rozważanych promieni od osi optycznej soczewki (Ry-

sunek 3.). Jeśli układem obarczonym taką wadą obserwowali-byśmy punktowe źródło 

światła, wówczas widzielibyśmy obraz przypominający kometę lub przecinek. 

Popularną wadą układu jest astygmatyzm, który jest jedną z chorób układu wzrokowego 

człowieka i jest wynikiem różnej krzywizny soczewki w różnych kierunkach. Wówczas so-

czewka nie jest idealnie symetryczna względem osi optycznej. Nawet soczewki, które są 

wykonane z największą precyzją i tak wykazują w pewnym stopniu astygmatyzm, w szcze-

gólności, jeśli rozważymy promienie pozaosiowe biegnące pod pewnym kątem względem 

osi optycznej. Wiązka takich promieni tworzy na soczewce elipsę posiadającą oś wielką 

i małą. Promienie leżące na płaszczyźnie, którą tworzy promień główny i oś optyczna so-

czewki (tangencjalna) skupiają się w, tzw. ognisku tangencjalnym. Natomiast te leżące na 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny tangencjalnej (w płaszczyźnie radialnej) skupiają 
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się w, tzw. ognisku radialnym (Rysunek 4.). Oba te ogniska leżą w innej odległości od so-

czewki, a odległość między nimi jest miarą astygmatyzmu układu. W obu ogniskach po-

wstaje obraz w kształcie odcinka. Natomiast w punkcie leżącym mniej więcej po środku, 

obraz jest w postaci koła i jest to, tzw. koło najmniejszego zniekształcenia. 

Rysunek 4. Astygmatyzm z oznaczonymi płaszczyznami tangencjalnymi i radialnymi. 

Innym typem aberracji jest krzywizna pola spowodowana przez skupianie się promieni 

świetlnych nie na płaszczyźnie, a na powierzchni przypominającej czaszę. Analogicznie do 

poprzednich przykładów, jeśli rozważymy promienie przy brzegach soczewki, okaże się, że 

skupiają się one nie na powierzchni ogniskowej (powierzchnia prostopadła do osi optycznej 

w punkcie wyznaczonym przez ognisko układu), a na powierzchni leżącej tuż przed lub za 

nią. Efektem tego jest obraz nieostry na brzegach kadru. Ten rodzaj aberracji koryguje 

się ,tworząc odpowiednie układy optyczne złożone z kilku soczewek. 

Ostatnim typem aberracji deformującej obraz jest dystorsja, która związana jest z różnym 

powiększeniem w zależności od osi optycznej układu. Obserwowany obraz jest zniekształ-

cony na brzegu pola widzenia (Rysunek 5.). Najczęściej występuje na zdjęciach wykonany-

ch obiektywami szerokokątnymi (tzw. rybie oko). 

Ostatnim omawianym typem aberracji jest aberracja chromatyczna, która związana jest 

z faktem, iż współczynnik załamania światła zależy od długości fali. W takiej sytuacji wzór 

szlifierzy powinien być zapisany w takiej postaci: 
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 . 

Fale o różnych długościach skupiają się w różnych ogniskach. Zjawisko to ma swoje pozy-

tywne strony, ponieważ dzięki niemu możemy obserwować tęczę na niebie. Niestety, w fo-

tografii zjawisko to jest uważane za wadę, ponieważ obraz sfotografowany przy pomocy 

obiektywu z taką wadą, wykazuje na krawędziach wielobarwne otoczki przypominające tę-

czę. Oczywiście tę wadę można skorygować stosując skomplikowane układy optyczne czę-

sto złożone z wielu soczewek zbudowanych z kilku materiałów optycznych. 

Rysunek 5. Dystorsja. Po lewej dystorsja beczkowa po prawej poduszkowa 

Zdefiniowaliśmy wady układów optycznych. W tym miejscu rodzi się kilka pytań. Pierwsze 

z nich to jak radzić sobie z tymi wadami, w jaki sposób je likwidować, bądź niwelować, kie-

dy całkowita likwidacja nie jest możliwa? Niestety tym zagadnieniem nie będziemy się 

w tym materiale zajmować. Następne pytania brzmią: jak te wady mierzyć? Jak można je 

opisać co najmniej jakościowo? Jak sprawdzić czy dany układ optyczny posiada taką czy 

inną aberrację? Jest to istotne pod względem doboru konkretnych rozwiązań do konkret-

nych celów. Przykładowo, w fotografii amatorskiej można pozwolić sobie na pewne niedo-

skonałości obrazu w postaci aberracji sferycznych czy chromatycznych. Ale w fotografii 

profesjonalnej, pracując na dużych powiększeniach, takie wady nie są już dopuszczalne. 

Oczywiście nie trzeba ograniczyć się tylko do fotografii. Jest to zagadnienie niezwykle waż-

ne także tam, gdzie są wykorzystywane układy optyczne, np. w mikroskopii, obserwacjach 

astronomicznych czy przyrodniczych. 

W przypadku fotografii i oceny jakości obiektywu, ale nie tylko, jedną z metod jest fotogra-

fowanie specjalnie opracowanej tablicy zgodnie z normą ISO 12233 opracowaną przez Ste-
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phana H. Westina z Cornell University (Rysunek 6.). Podczas wykonywania zdjęć niezbęd-

ne jest spełnienie szeregu dość rygorystycznych warunków związanych z 

  

Rysunek 6. Tablica zgodna z ISO 12233. 

posiadanym aparatem, statywem, sposobem wyzwalania zdjęć, oświetleniem, i jakością 

wydruku samej tablicy. Do tego dochodzi odpowiednie ustawienie tablicy względem apara-

tu i oświetlenia. Do przeprowadzania analizy często wykorzystuje się specjalistyczne opro-

gramowanie, które potrafi przeanalizować zdjęcie w sposób ilościowy i dać bardzo precy-

zyjny i miarodajny wynik. Niemniej jednak, ze względów edukacyjnych, warto przeprowa-

dzić test posiadanego obiektywu w warunkach szkolnych. W tym celu aparat umieszczamy 

na statywie, dobieramy odpowiednią odległość między aparatem a tablicą, tak aby cały 

kadr ją obejmował. Zdjęcie wyzwalamy za pomocą wężyka i z włączoną opcją wstępnego 

podnoszenia lustra (jeśli wykorzystujemy aparat typu lustrzanka). Dodatkowo, zdjęcia za-

pisujemy w możliwie jak najlepszej jakości oraz, ustawiamy balans bieli aparatu analogicz-

nie do balansu bieli lamp służących do oświetlenia tablicy. Oczywiście nie trzeba używać 

profesjonalnych lamp studyjnych. Można użyć lamp halogenowych i skierować je na sufit 

tak aby dawały światło rozproszone (sufit w takim przypadku musi być biały). Wykonujemy 

kilka zdjęć dla każdej przysłony z ręcznym i automatycznym ogniskowaniem. Po wykona-
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niu zdjęć, przechodzimy do ich analizy na odpowiednio dużym monitorze (najlepiej wyso-

kiej rozdzielczości), powiększając fragmenty zdjęcia i poszukując wspomnianych wyżej 

aberracji. 

  

 

Rysunek 7. a) Układ do badania aberracji za pomocą detektora Shacka-Hartmanna. b) ob-
raz widziany na ekranie z narysowaną kratką. Czerwone kropki oznaczają ogniskowane świa-
tło bez badanej soczewki (sytuacja idealna). Kropki niebieski ukazują zaburzenie spowodo-
wane wprowadzeniem w drogę wiązki dodatkowej soczewki (z wadami). c) układ mikro-so-
czewek — soczewki sklejone ze sobą, wszystkie z taką samą ogniskową. 
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Bardziej skomplikowanym zadaniem byłoby stworzenie stanowiska do badania aberracji 

wykorzystując do tego celu detektor Hartmanna-Shacka . Profesjonalny detektor jest dosyć 1

kosztowny a jego budowa oparta jest na kamerze CCD i tzw. mikro-soczewkach. Można na-

tomiast wykonać taki detektor samodzielnie w ramach warsztatów. Zastanówmy się jednak 

jak on działa. Głównym elementem detektora jest siatka mikro-soczewek o takich samych 

ogniskowych ustawiona między źródłem światła (badanym układem optycznym) a ekra-

nem, w taki sposób, aby ekran znajdował się idealnie w miejscu ogniska wszystkich socze-

wek (Rysunek 7.). Jeśli połączymy każde ognisko linią, wówczas powstanie coś w rodzaju 

siatki, gdzie na przecięciu linii znajduje się ognisko n-tej soczewki (Rysunek 7b). Jeśli 

układ ekran — mikro-soczewki skierujemy na wiązkę światła przechodzącą przez badany 

układ optyczny, to zaobserwujemy, że każda z mikro-soczewek ogniskuje wiązkę w innym 

miejscu poza punktem przecięcia się linii. Odstępstwo to świadczy o niedoskonałości ukła-

du optycznego, który obarczony jest jakąś wadą, czyli aberracją. Za ekranem można umie-

ścić kamerę i obserwować generowany obraz na ekranie monitora. W wyniku wad badanej 

soczewki, nie musi dojść tylko do przesunięcia ogniskowych. Biorąc pod uwagę wszystkie 

wspomniane aberracje, może dojść do pogorszenia ogniskowania niektórych punktów, a 

także możemy obserwować coś w rodzaju komety, zamiast punktu (koma). Wszystko zależy 

od badanej soczewki i jej jakości. 
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