مـروری بـر ضـریب
شکست انواع عدسی
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مق�االت تخصص�ی

امروزه کاربرد عدس��یهای م��ورد اس��تفاده در صنعت اپتیک و
عینکس��ازی بسیار وسیع و گسترده شده و همین امر لزوم داشتن
اطالعات کافی از ویژگیها و کاربردهای آنها را ثابت میکند.
در این بخش سعی شده بهصورتی خالصه و کاربردی اطالعاتی
در این مورد در اختیار شما خوانندگان محترم قرار گیرد.
در سالهای اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی و نیازهای گوناگون
مصرف کنندگان تحقیق و مطالعه بر روی مواد پالس��تیک یا آلی
و نیز مصرف آنها از مواد و عدسیهای شیشهای یا معدنی پیشی
گرفته اس��ت و هرروز ش��اهد ارائه ویژگی جدی��د در این مورد
هس��تیم ،لذا در اینجا در مورد عدس��یهای پالس��تیک بحث و
اطالعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

عدسیهای  1.5یا CR-39
ای��ن پلیمر که در اصطالح  CR-39نامیده میش��ود ،برای اولین
بار توسط یک شرکت آمریکایی به نام Columbia Rezine
تحت یک پ��روژۀ نظامی که برای جایگزین��ی مادهای در مخزن
سوخت بمب افکنها از طرف ارتش به آن محول شده بود ،تولید
شد .ش��رکت مذکور بیش از  180آزمایش انجام داد که حاصل
سی و نهمین آزمایش آنها این ماده بود که به همین علت آن را
 CR-39نامیدهاند که از سال  1974به مدت حدود چهل سال تنها
عدسی پالستیکی موجود در بازار بود .ضریب شکست واقعی آن
 1/498اس��ت که در اصطالح  1/5و در حال حاضر شفافترین
ضریب شکست موجود در بازار است.
گفته میشود:
ضریب شکست1/498 :

میزان جذب پرتو350nm : UV

عدد آبه(58 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/32 g/cm3 :

نوع دور تراشی :به همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 2/00

پیشنهاد مصرف در:
 بیمارانی که دارای فریم کامل هستند. افرادی که عیوب انکساری در حد نمرۀ  2/00دارند. محیطهای سربسته که نور  UVوجود ندارد.Trivex 1.53
این ضریب شکست که جدیدترین ضریب شکست بازار عدسی
اپتیک اس��ت ،اولین بار برای پروژه س��اخت سپر شفاف طراحی
و تولی��د گردید .این ضریب شکس��ت در حال حاضر مقاومترین
گزینه در صنعت اپتیک میباشد.
از جمله مزیتهای این عدس��ی سبکی ،شفافیت و مقاومت بسیار
عالی آن اس��ت .الزم به ذکر است عدس��ی  Trivexضربۀ وارد
ش��ده را بهصورت انعطاف پذیر در تمام جه��ات پخش و خنثی
میکند.
ضریب شکست1/53 :

میزان جذب پرتو395nm : UV

عدد آبه(45 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/11 g/cm3 :

نوع دور تراشی:
ترکیبی(سنگ سخت
خشک /سنگ نرم همراه
آب)

نمره پیشنهادی :تا حدود 2/50

پیشنهاد مصرف در:
 ب��رای بیمارانی ک��ه دارای فریمه��ای  rimlessیا بدون قابهستند.
 افرادی که در نگهداری عینک دقت و توجه کافی ندارند. ورزشکارانMid- Index 1.56
این ضریب شکس��ت که بیشتر توسط شرکتهای آسیایی تولید
و عرضه میشوند در کش��ور ما بهطور معمول مورد مصرف قرار
میگیرن��د و چون اکثرا ً به نحوی نازکس��ازی ش��ده نس��بت به
عدسیهای  1/5معمولی نازکتر و بیشتر مورد انتخاب و مصرف
مردم و عینکسازان میباشد.
نکتۀ دیگر درباره این عدس��ی این اس��ت که این ضریب شکست
بیشترین گستره را در تولیدات دارد  ،بدین معنی که با آزمایش میزان
ضریب شکست از حدود  1/55تا  1/57را میتوان مشاهده کرد.

پیشنهاد مصرف:
با توجه به اینکه در حال حاضر امکانات ویژهای برای این ضریب
شکس��ت وجود دارد و بیشتر همراه کوتینگهای عالی و  UVبه
مصرف کننده ارائه میش��ود ،میتوان آنه��ا را به جز فریمهای
بدون قاب به هر فردی پیشنهاد کرد.
پلی کربنات 1.59
این عدسی به عنوان الیهای مقاوم در جلیقههای ضد گلوله مورد
اس��تفاده قرار میگرفت .حدود  15سال پیش وارد بازار عینک و
اپتیک ش��د و س��ال ها به عنوان تنها عدسی نشکن شناخته شده و
بکار میرفت.
یکی از بزرگترین معایب این عدسیها عدم شفافیت الزم بهویژه
در افراد مس��ن و کودکان است .در مورد امکان رنگ کردن این
نوع ضریب شکس��ت باید بدانید امروزه برخی شرکتها توانایی
رن��گ کردن آنها را بهص��ورت محدود دارن��د( .در رنگهای
اصلی قهوهای/سبز /دودی)
ضریب شکست1/59 :

میزان جذب پرتو380nm : UV

عدد آبه(32 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/2 g/cm :
3

نوع دور تراشی :بدون آب نمره پیشنهادی :تا حدود 4/00
و به صورت خشک
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:1.61
در واقع این ضریب شکست مناسبترین و بهترین ضریب شکست
برای استفاده در عینکسازی میباشد .زیرا عالوه بر ،برخورداری
از فشردگی نسبی و شفافیت باال ،از مقاومت خوبی نیز برخوردار
است .در واقع هرگاه ما اطالع دقیق از نحوۀ مصرف و نگهداری
بیمار نداشته باشیم از این ضریب شکست به عنوان بهترین انتخاب
همه کاره اس��تفاده خواهیم کرد.ضریب شکس��ت  1/61به دلیل
وج��ود مواد MR-8در س��اخت ،ضمن ایجاد ش��فافیت باال در
عدس��ی ،مقاومت قابل قبولی ایجاد میکند و برای تمامی فریمها
توصیه میشود.

ضریب شکست1/56 :

میزان جذب پرتو380nm : UV

ضریب شکست1/61 :

میزان جذب پرتو400nm : UV

عدد آبه( : )Abbeحدود 38

جرم حجمی (شاخص وزن)1/28 g/cm3 :

عدد آبه(42 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/30 g/cm3 :

نوع دور تراشی :به همراه
آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 2/50

نوع دور تراشی :همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 5/00

:1.74
این ضریب شکس��ت در حال حاضر بیش��ترین ضریب شکست و
فشردهترین عدسی استاندارد در بین عدسیهای پالستیک میباشد
و بیشتر مورد استفاده افرادی است که هزینه برایشان مطرح نیست
و به دنبال فشردهترین و نازکترین عدسی موجود هستند.

پیشنهاد مصرف:
 برای تمام سنین تمام نمرات تمام فریمها:1.67
این ضریب شکس��ت که جزو عدس��یهای فش��رده بود و بیشتر
درنمرات ب��االی 3/00تولید میش��وند .دارای بیسهای کمتر از
بیسهای معمول در عدس��یها میباش��ند و به دلی��ل وجود مواد
سولفوری در ساختمان آنها در هنگام تراش بویی نامطبوع دارند.
م��واد بکار رفته در این ضریب شکس��ت  MR-7بوده که باعث
توانایی اس��تفاده این ضریب شکست برای فریم های بدون قاب
میشود.
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ضریب شکست1/67 :

میزان جذب پرتو395nm : UV

عدد آبه(32 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/36 g/cm3 :

نوع دور تراشی :همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 10/00

پیشنهاد مصرف:
 برای نمرات باال -و افرادی که میخواهند عدسی ظریفتری داشته باشند.

ضریب شکست1/74 :

میزان جذب پرتو395nm : UV

عدد آبه(33 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/46 g/cm3 :

نوع دور تراشی :همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 5/00

پیشنهاد مصرف:
 مشتریانی که نیازمند و عالقهمند به حداکثر فشردگی و ظرافتهستند و البته در فریمهای کامل یا حداکثر گریف نخ
مطالب این مقاله براساس تحقیقات و اطالعاتی بود که تا این لحظه
به دس��ت آمده است و ممکن است در آینده شاهد کاملتر شدن
اطالعات باشیم.
تهیه و تننظیم :کاوه حدادی
مرجعEssilor;BBGR :
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راهنمای م��ا در بهبود کیفیت محتوای دید برتر اس��ت .با

همواره نظرات خود را از طریق پست الکترونیک دیدبرتر

طریق نمابر به شماره  66057534ارسال نمایید.

