Osobnosti
Augustín Jean Fresnel – i silná šošovka
môže byť veľmi tenká
Niektoré technické nápady sa zdajú byť také jednoduché, až
sa divíme, prečo sú trvalo spojené s menami svojich strojcov.
Ak máme základné znalosti z geometrickej optiky, vieme, že
v šošovke nastáva lom svetla len na plochách, ktoré tvoria
rozhranie optických prostredí, a zvyšok šošovky je vlastne
zbytočný, pretože sa v ňom svetlo šíri priamočiaro a je bez
vplyvu na cieľové zobrazenie. Ak odstránime vnútro šošovky
tak, že z nej zostanú nezmenené povrchové lámavé plochy,
dostávame z pôvodne hrubej šošovky tenkú šošovku s rovnakou optickou mohutnosťou.

Augustín Jean Fresnel (1788 – 1827)

Porovnanie obyčajnej (vpravo) a Fresnelovej (vľavo) spojnej šošovky
s rovnakou optickou mohutnosťou

Tento jednoduchý nápad dostal a zrealizoval francúzsky fyzik Augustín Jean Fresnel (1788 – 1827). Narodil sa v meste
Broglie v Normandii. Najprv absolvoval lýceum v Caen a ako
17-ročný bol prijatý na parížsku Polytechniku. Tam patril
k najlepším študentom a rovnako si počínal aj na súčasne študovanej Národnej škole mostov a ciest (École nationale des
ponts et chaussées). Počas štúdia prišiel do styku s množstvom
vynikajúcich vedcov tvoriacich zlaté obdobie francúzskej matematiky a fyziky. Zaujali ho pokusy E. S. Malusa, F. D. Araga,
s ktorým neskôr úzko spolupracoval, i prácami matematika
A. M. Legendra. Motivovaný týmito ľuďmi i súčasnými nevyriešenými otázkami fyziky podstatne prispel k rozvoju optiky.
Jeho prínos pre fyziku bol ohodnotený v roku 1818 cenou
Académie des Sciences. O päť rokov neskôr sa stal riadnym
členom francúzskej Akadémie vied a v roku 1825 londýnskej
Kráľovskej spoločnosti. Fresnelovo dielo je obdivuhodné, ak
zoberieme do úvahy, že trvalo neuspokojivý zdravotný stav
mu vymeral len 39 rokov života. Zomrel 14. júla 1827
v mestečku Ville-d‘Avray neďaleko Paríža.
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Nápad so šošovkou sa u Fresnela mohol zrodiť len preto, že
v rámci hľadania svojho uplatnenia sa načas dostal medzi
staviteľov majákov. V roku 1814, v čase, keď končil svoje
pôsobenie v Správe verejných ciest, poslal list F. D. Aragovi
s prekvapivou žiadosťou, aby mu povedal všetky novinky
z optiky, najmä o polarizácii. Arago pozval Fresnela do Paríža a obstaral mu najrýchlejšie sa ponúkajúce miesto v Komisii pre majáky. Tu Fresnel navrhol výrazné zmeny v konštrukcii majákových svietidiel, do ktorých začal osadzovať
šošovku, ktorá i pri veľkej optickej mohutnosti bola neobyčajne tenká. Tento vynález sa opieral o pomerne jednoduchú
myšlienku uvedenú v úvode článku: Pre zobrazenie postačí
zachovať hraničné plochy šošovky a jej vnútro obmedziť na
minimum. Hrubé majákové šošovky tak mohli byť nahradené
pomerne tenkými doskami.
Prvýkrát boli Fresnelove šošovky osadené v roku 1823 na
francúzskom majáku Cordouan pri ústí Girondy a po overení
nasledovalo ich všeobecné rozšírenie na ďalšie pre orientáciu
také dôležité zariadenia.
Dnes sú Fresnelove šošovky osadzované na železničných
návestidlách, nájdeme ich aj v optickej sústave školských
spätných projektorov. Z nich sa dajú aj najľahšie vybrať
a prezrieť. Zobrazovanie pomocou nich môžeme predviesť
celkom jednoduchým pokusom, pri ktorom sa ľahko presvedčíme o pomerne veľkej optickej mohutnosti tejto tenkej šošovky.
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Portugalský maják Cabo da Roca na najzápadnejšom myse európskej
pevniny (9°30´ západnej dĺžky)

Maják Fare de Cordouan pri ústí Girondy bol prvý, na ktorom boli
osadené Fresnelove šošovky

Na to, aby bolo Fresnelovo meno trvalo uvedené v galérii
významných osôb na parížskej Eiffelovej veži, sa zdá, že nápad so šošovkou je málo.
Hlavnou oblasťou Fresnelovho vedeckého záujmu sa stala
polarizácia svetla. K dispozícii mal len odkaz na elementárny
poznatok o dvojlome svetla v kryštáli islandského vápenca
získaný asi pred 150 rokmi pri náhodnom pozorovaní, na ktorý sa dovtedy nijako nenadviazalo. Na objasnenie tohto pozoruhodného javu preto v roku 1808 vypísala francúzska akadémia vypísala cenu. Tá k problému najprv prilákala E. S.
Malusa (1775 – 1812) skúmajúceho prechod svetla touto látkou, ktorý pritom objavil polarizáciu odrazom a spolu s J. B.
Biotom (1774 – 1862) polarizáciu lomom. Fresnel plne podporil dovtedy veľmi opatrné úvahy o tom, že svetlo je priečne vlnenie, vyslovené už T. Youngom i F. D. Aragom, a z tohto
pohľadu odvodil vzťahy pre veľkosti amplitúd lomiacich sa
i odrazených lúčov, ak sú dopadajúce lúče polarizované
v dvoch navzájom kolmých rovinách (v rovine dopadu a v rovine kolmej na rovinu dopadu).

Zobrazenie Fresnelovou šošovkou (použitá šošovka zo spätného projektora)
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Návrh využitia Fresnelovej šošovky v solárnom grile

Fresnelove šošovky z majáka na ostrove Anacapa v Kalifornii v USA

Detail Fresnelových šošoviek na majáku na myse Willoughby
v Austrálii

Tu pripomenieme čitateľovi jednoduchú situáciu, ktorú
pozná zo života. Ak sa pozrieme takmer kolmo na hladinu
vody alebo na sklenenú dosku z číreho skla, uvidíme svoju
tvár. Síce slabšie ako v zrkadle, ale predsa. Už samotná existencia odrazu je tak trochu zvláštna, pretože tu máme dve
takmer dokonale priehľadné prostredia – vodu a sklo. Výpočet podľa Fresnelových vzťahov nám povie, že pri kolmom
pohľade na pokojnú vodní hladinu sa odrazia asi 2 % svetla,
takže predsa len sa časť svetla od hladiny odrazí a svoju tvár
vo vode uvidíme.

Fresnelova šošovka použitá na sústredenie slnečného žiarenia
v solárnej peci
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Fresnelovo skúmanie polarizácie prinieslo všeobecnejší
výsledok, než len jednoduchý popis javu. Ak bola dovtedy
s istou opatrnosťou prijímaná i vlnová povaha svetla, predpokladalo sa, že svetlo je mechanické pozdĺžne vlnenie. Za
tohto predpokladu sa však nedarilo vysvetliť práve taký jav,
akým je polarizácia. Fresnel zaviedol predpoklad, že svetlo je
priečne vlnenie a z tohto predpokladu vytvoril príslušnú teóriu vrátane matematického popisu, ktorá bola plne v súlade
s uskutočnenými pokusmi. Zrejme vrcholom potvrdenia vlnovej povahy svetla bolo roku 1850 Foucaultovo meranie
rýchlosti svetla v prostrediach opticky hustejších, ako je
vzduch.
Fresnel taktiež objavil difrakciu (ohyb) – ďalší podporný
argument pre Huygensov princíp objasňujúci šírenie svetla za
prekážkami – pokusom, pri ktorom zistil, že svetlo z bodového zdroja nevytvára za tenkým drôtom plný tieň.
Ak ide o prioritu niektorých objavov, tak Fresnel mal trochu smolu. Napoleonské vojny prerušili styky anglických
a francúzskych vedcov, a teda vzájomná informovanosť často ovenčená silnou rivalitou ustala. V rovnakom čase robil
podobné pokusy na anglickej pôde Thomas Young (1773 –
1829), ktorý bol známy i tým, že sa zúčastnil Napoleonovho
ťaženia do Egypta a po návrate pomohol rozlúštiť hieroglyfické písmo zo známej rosettskej dosky. Aj on bol presvedčený, že svetlo je priečne vlnenie, a plne podporoval túto
Huygensovu hypotézu. Navrhol niekoľko pokusov, ktorých
javová stránka nemohla byť vysvetlená inak, ako práve vlnovou teóriou. Napríklad interferenčné pruhy na tienidle za úzkym pruhom papiera, ktorý rozdelil lúč svetla na dva, celkom
jednoznačne dokazovali ohyb svetla, teda jeho vlnovú povahu.
Keď po ich skončení v roku 1816 navštívil F. D. Arago
Thomasa Younga a oboznámil ho s tým, čo je vo francúzskej
vede nové, s prekvapením zistil, že Young robil už od roku
1807 rovnaké pokusy ako neskôr Fresnel. Keď o tom po návrate referoval Fresnelovi, očakával u neho veľké sklamanie, avšak Fresnel reagoval listom, v ktorom Youngovi píše:
„Keď veríš, že si urobil nový objav, pociťuješ ľútosť pri zistení, že niekto iný urobil tento objav pred tebou. Úprimne sa
vám priznám, že takéto pocity som prežíval, keď mi Arago
ukázal, že v mojich Memoároch pre Inštitút bolo len málo
skutočne nových pozorovaní. Čo ma však mohlo utešiť pri
pomyslení, že mi nepatrí prvenstvo, je radosť, že ma osud zoznámil s vedcom, ktorý obohatil fyziku toľkými dôležitými
objavmi.“
František Jáchim

