Άζκηζη 13
Ανάκλαζη-Διάθλαζη - Πόλωζη ηος θωηόρ
13.1. Σκοπόρ
Σθνπόο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ησλ λόκσλ ηεο ιεγόκελεο
«γεσκεηξηθήο νπηηθήο» θαζώο θαη ε κειέηε ηνπ γξακκηθά πνισκέλνπ θσηόο
13.2. Γενικά


Τν θσο είλαη έλα εγθάξζην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Τν ειεθηξηθό E θαη ην

καγλεηηθό B πεδίν απηνύ ηνπ θύκαηνο είλαη ζπκθαζηθά νδεύνληα θύκαηα, θάζεηα

 

 

  2 ˆ 
κεηαμύ ηνπο θαη θάζεηα ζηελ δηεύζπλζε δηάδνζεο  k 
k , όπνπ k είλαη ν ιεγόκελνο
 

θπκαηηθόο αξηζκόο (k = 2π/ι) θαη ι ην κήθνο θύκαηνο ηνπ θσηόο. Τα ηξία απηά
δηαλύζκαηα απνηεινύλ έλα ηξηζ-νξζνγώλην ζύζηεκα κε ηελ ζεηξά δηαδνρήο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ.

Η δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο αλαθέξεηαη,
θαηά ζύκβαζε, σο ε διεύθσνζη «πόλωζης» ηοσ κύμαηος. Η ζύκβαζε απηή δελ είλαη
απζαίξεηε, έρεη ζρέζε κε ην γεγνλόο όηη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ
θύκαηνο κε ηα νπηηθά κέζα γίλεηαη κέζσ ηεο ειεθηξηθήο κάιινλ παξά κέζσ ηεο
καγλεηηθήο ηνπ ζπληζηώζαο.
Τν ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα ηαμηδεύεη ζην θελό κε ηαρύηεηα c  3 108 m / s ,
αλεμάξηεηα από ηε ζπρλόηεηά ηνπ, ελώ ζηα δηάθνξα νπηηθά πιηθά ηαμηδεύεη κε
κηθξόηεξε ηαρύηεηα, ε ηηκή ηεο νπνίαο εμαξηάηαη από ην πιηθό αιιά θαη από ηε
ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ορίζοσμε ως δείκηη διάθλαζης ηοσ
σλικού, γηα θάζε ζπρλόηεηα, ηο πηλίκο ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηνπ θσηόο ζην θελό c0 ,
πξνο ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο cm   ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν  m  ,
nm   

c0

cm  

Δπεηδή ζηνλ αέξα ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην νξαηό
κέξνο ηνπ Ηιεθηξνκαγλεηηθνύ Φάζκαηνο (δειαδή, ζην θσο) δηαθέξεη ειάρηζηα από ηελ
ηαρύηεηα δηάδνζεο ζην θελό, ζεσξνύκε όηη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ αέξα γηα ην θσο
είλαη, κε θαιή πξνζέγγηζε, πεξίπνπ ίζνο κε ηε κνλάδα

 n  1
Όηαλ κηα θσηεηλή δέζκε, πνπ νδεύεη ζε θάπνην νπηηθό κέζν 1 (Σρ. 13.1), ζπλαληά
κηα δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πέξα από ηελ νπνία ππάξρεη έλα δηαθνξεηηθό νπηηθό κέζν 2,
ηόηε έλα κέξνο ηνπ θύκαηνο αλαθιάηαη πάιη ζην αξρηθό νπηηθό κέζν 1 θαη έλα κέξνο
δηέξρεηαη ζην νπηηθό κέζν 2.
Απνδεηθλύεηαη όηη ε πξνζπίπηνπζα, ε αλαθιώκελε θαη ε δηεξρόκελε αθηίλα, ή,



αληίζηνηρα, ηα θπκαηαλύζκαηα πξόζπησζεο ki , αλάθιαζεο kr θαη δηέιεπζεο kt ,

 

 

 

βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν, ην νπνίν κπνξνύκε λα ιέκε «επίπεδν αλάθιαζεο»
Απηή ε δηαδηθαζία αλάθιαζεο-δηάζιαζεο δηέπεηαη από θάπνηεο ζρέζεηο πνπ
αθνξνύλ, αθ’ ελόο ζηελ γεσκεηξία αλάθιαζεο-δηάζιαζεο, αθ’ εηέξνπ ζηα πνζνζηά
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αλάθιαζεο θαη δηάζιαζεο. Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ εμαξηώληαη από ηελ
δηεύζπλζε πόισζεο ηνπ θσηόο, απνηειώληαο γεληθά θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ηζρύνπλ, κάιηζηα, γηα όια ηα θύκαηα (κεραληθά, ερεηηθά, ειεθηξνκαγλεηηθά),
αλεμάξηεηα από ηελ θύζε ηνπ θύκαηνο. Αληίζεηα, ηα πνζνζηά αλάθιαζεο-δηάζιαζεο
εμαξηώληαη από ηελ θύζε ηνπ θύκαηνο, από ηε γεσκεηξία αλάθιαζεο, θαη (ζηελ
πεξίπησζε ησλ εγθάξζησλ θπκάησλ) από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο δηεύζπλζεο πόισζεο
σο πξνο ην επίπεδν αλάθιαζεο.
Σην πιαίζην απηήο ηεο άζθεζεο ζα κειεηήζνπκε ηελ αιιεινζπζρέηηζε ησλ
γσληώλ πξόζπησζεο-αλάθιαζεο-δηάζιαζεο ηνπ θσηόο από κία θαη δύν επίπεδεο
δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο. Η κειέηε ησλ πνζνζηώλ αλάθιαζεο-δηέιεπζεο γίλεηαη
ιεπηνκεξέζηεξα ζην κάζεκα ηεο Οπηηθήο θαη ζε απηή εδώ ηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζα
καο απαζρνιήζεη κόλν ζε ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηεο γσλίαο Brewster. Η άζθεζε ζα
νινθιεξσζεί κε ηελ κειέηε ηνπ πνισκέλνπ θσηόο θαηά ηελ δηέιεπζή ηνπ από
αληζόηξνπα νπηηθά πιηθά, γλσζηά σο πνισηέο.
13.3. Νόμοι ανάκλαζηρ-διάθλαζηρ
13.3.1. Ανάκλαζη - Διάθλαζη από μια επίπεδη διατωριζηική επιθάνεια

Κ
(1)

θi

θr

Ν

(2)

θt

Κ΄

Σσ.13.1 Αλάθιαζε-πξόζπησζε-δηάζιαζε
ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα
δύν νπηηθώλ κέζσλ (1) θαη (2)

Θεσξνύκε κία αθηίλα θσηόο πνπ
πξνζπίπηεη,
ππό
γσλία,
ζε
επίπεδε
δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ απνηειεί ην
ζύλνξν αλάκεζα ζε δύν δηαθνξεηηθά νπηηθά
κέζα 1 θαη 2, κε δείθηεο δηάζιαζεο n1 θαη n2 ,
αληίζηνηρα. Αλ είλαη Ν ην ζεκείν πξόζπησζεο,
θέξλνπκε ηελ θάζεην ΚΝΚ΄, σο πξνο ηελ
επίπεδε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, ζην ζεκείν
πξόζπησζεο, θαη νξίδνπκε σο γσλία
πξόζπησζεο i  , γσλία αλάθιαζεο  r  , θαη
γσλία δηάζιαζεο t  , ηηο γσλίεο πνπ
ζρεκαηίδνπλ ε πξνζπίπηνπζα, ε αλαθιώκελε
θαη ε δηεξρόκελε (ή, δηαζιώκελε) αθηίλα,
αληίζηνηρα, κε ηελ θάζεην ζηελ δηαρσξηζηηθή
επηθάλεηα θαη ηελ πξνέθηαζή ηεο.

Γηα ηηο γσλίεο πξόζπησζεο i  , αλάθιαζεο  r  , θαη δηάζιαζεο t  , ηζρύνπλ νη
λόκνη:
(α) Νόμος ανάκλαζης: i   r

(13.1)

(β) Νόμος ηοσ Snell: n1 sin i  n2 sin t

(13.2)

Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηελ Δμ. (13.2) θαη ην γεγνλόο όηη nαεξα1, δηαπηζηώλνπκε όηη αλ
είκαζηε ζε ζέζε λα κεηξήζνπκε ηηο γσλίεο πξόζπησζεο θαη δηάζιαζεο, ζηε δηαρσξηζηηθή
επηθάλεηα ηνπ αέξα κε θάπνην άιιν νπηηθό πιηθό, ηόηε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ
δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ απηνύ. Μεηαμύ δύν πιηθώλ κε δείθηεο δηάζιαζεο, π.ρ., n2  n1 ,
ονομάζοσμε οπηικώς πσκνόηερο ην πιηθό 2 ζε ζρέζε κε ην πιηθό 1.
Σε κία δηαδηθαζία αλάθιαζεο-δηάζιαζεο, ζεσξνύκε ζπλήζσο όηη ην θσο δηαδίδεηαη από
ηνλ αέξα πξνο θάπνην νπηηθώο ππθλόηεξν πιηθό. Σε μία ηέηοια διαδρομή, όπσο
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πξνθύπηεη από ηε Δμ. (13.2), η γωνία διάθλαζης θα είναι πάνηα μικρόηερη από ηε γσλία
πξόζπησζεο. Απμάλνληαο ζηαδηαθά ηελ γσλία πξόζπησζεο, όηαλ πιεζηάδνπκε ηελ ηηκή
i  900 , (νπόηε sin i  1 ), από ην Νόκν ηνπ Snell πξνθύπηεη όηη
sin t 

n1
1
sin i  sin t 
n2
n2

ε αληίζηνηρε γσλία δηάζιαζεο ονομάζεηαι οριακή γωνία,

1

 n2 

   arcsin 

(13.3)

Αλ είρακε ηελ αληίζηξνθε πνξεία ηνπ θσηόο, από ην νπηηθώο ππθλόηεξν πξνο ην νπηηθώο
αξαηόηεξν κέζν (π.ρ., από ην γπαιί πξνο ηνλ αέξα), ηόηε ε νξηαθή γσλία ζα ήηαλ εθείλε ε
γσλία πξόζπησζεο γηα ηελ νπνία ην θσο πνπ εμέξρεηαη πξνο ην νπηηθώο αξαηόηεξν
νπηηθό κέζν ηαμηδεύεη ζρεδόλ παξάιιεια ζηελ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ δύν κέζσλ.
Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, γηα γσλίεο πξόζπησζεο κηθξόηεξεο ηεο νξηαθήο γσλίαο έρνπκε
θαη αλαθιώκελε (πξνο ην νπηηθώο ππθλόηεξν κέζν) θαη δηαζιώκελε δέζκε (πξνο ην
νπηηθώο αξαηόηεξν κέζν), νπόηε ην άζξνηζκα ησλ εληάζεσλ ησλ δύν απηώλ δεζκώλ είλαη
ίζν κε ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο.
Γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε (από νπηηθώο ππθλόηεξν πξνο νπηηθώο αξαηόηεξν κέζν), όηαλ ε
γσλία πξόζπησζεο γίλεη κεγαιύηεξε από ηελ νξηαθή γσλία, ηόηε ε δηαζιώκελε δέζκε
παύεη λα ππάξρεη θαη ε αλαθιώκελε δέζκε παίξλεη όιε ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο
δέζκεο. Τόηε ιέκε όηη έρνπκε ην θαηλόκελν ηεο νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο, ην νπνίν
απνηειεί θαη ηελ αξρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ρξήζε ησλ νπηηθώλ ηλώλ σο κέζσλ
δηάδνζεο νπηηθώλ ζεκάησλ. Σεκεηώλνπκε όηη ην ίδην θαηλόκελν, αλ πεξηγξαθεί κε όξνπο
θπκαηηθήο, αλαθέξεηαη σο θπκαηνδήγεζε θαη νη αληίζηνηρεο νπηηθέο ίλεο αλαθέξνληαη σο
θπκαηνδεγνί.

13.3.2. Διάθλαζη από δύο επίπεδες διατωριζηικές επιθάνειες σπό γωνία – Πρίζμα
Δίλαη ρξήζηκε ε αλάιπζε ηεο δηαδνρηθήο δηάζιαζεο από δύν επίπεδεο δηαρσξηζηηθέο
επηθάλεηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κία δίεδξε γσλία. Τν αληίζηνηρν νπηηθό ζηνηρείν, ην νπνίν
απνηειείηαη από έλα δηειεθηξηθό πιηθό, π.ρ., γπαιί, πνπ θαηαιακβάλεη ην εζσηεξηθό ηεο
δίεδξεο γσλίαο, ιέγεηαη πξίζκα. Βάζε ηνπ πξίζκαηνο νλνκάδεηαη κία ηξίηε επίπεδε
επηθάλεηα, παξάιιειε ζηε αθκή ηεο δίεδξεο γσλίαο, ελώ ην πξίζκα ηεξκαηίδεηαη κε δύν
επίπεδεο πιεπξέο θάζεηεο ζηελ αθκή ηεο δίεδξεο γσλίαο. Σηελ γεληθόηεξε πεξίπησζε, κία
θσηεηλή δέζκε κπνξεί λα πξνζπίπηεη κε εληειώο ηπραία πξνζαλαηνιηζκό ζε κία από ηηο
δύν πιεπξέο ηεο δίεδξεο γσλίαο. Απηό πνπ ελδηαθέξεη, ζηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ησλ
πξηζκάησλ, είλαη ε κειέηε ηεο πνξείαο κίαο δέζκεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν
θάζεην ζηελ αθκή ηνπ πξίζκαηνο, πξνζπίπηνληαο ππό γσλία ζηελ κία έδξα ηνπ.
Μία ηέηνηα πεξίπησζε αλαιύεηαη ζην Σρ. 13.2, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ πνξεία ηεο
δέζκεο ζε απηό ην επίπεδν ην θάζεην ζηελ αθκή ηνπ πξίζκαηνο. Ολνκάδνπκε Α ηε γσλία
θνξπθήο ηνπ πξίζκαηνο (είλαη ε επίπεδε γσλία πνπ πξνθύπηεη από ηελ ηνκή ηεο δίεδξεο
γσλίαο κε ην επίπεδν ην θάζεην ζηελ αθκή ηνπ πξίζκαηνο) θαη ζεσξνύκε, επίζεο, όηη ν
δείθηεο δηάζιαζεο n ηνπ πιηθνύ, από ην νπνίν απνηειείηαη ην πξίζκα, είλαη γλσζηόο.
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Έζησ όηη ε δέζκε πξνζπίπηεη ζην ζεκείν Β, ππό γσλία ζ1, θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ΓΒ.
Μεηά ηελ δηάζιαζή ηεο, ππό γσλία θ1, ε δέζκε ηαμηδεύεη ζην εζσηεξηθό ηνπ πξίζκαηνο
θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ΒΓ.

Σσήμα 13.2

Σην ζεκείν Γ, ε δέζκε πξνζπίπηεη ππό γσλία θ2θαη δηαζιάηαη ππό γσλία ζ2, εμεξρόκελε
θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ΓΔ.
Αλ γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ γσληώλ Α θαη 1 , θαη ηελ ηηκή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο n ,
εθαξκόδνληαο δύν θνξέο ηνλ Νόκν ηνπ Snell ζηα ζεκεία πξόζπησζεο Β θαη Γ, θαη
ιακβάλνληαο ππόςε όηη
   90o  1    90o  2   180o    1  2

κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ γσλία εθηξνπήο ε

  1  1   2  2     1  2   1  2 
αλάκεζα ζηελ αξρηθή πνξεία ΓΒ θαη ζηελ ηειηθή πνξεία ΓΔ ηεο δέζκεο.
Δίλαη θαλεξό όηη, γηα πξίζκα κε γλσζηά ζηνηρεία

 , n  ,

ε γσλία εθηξνπήο  είλαη

ζπλάξηεζε ηεο αξρηθήο γσλίαο πξόζπησζεο 1 . Απνδεηθλύεηαη όηη ε γσλία εθηξνπήο 
ειαρηζηνπνηείηαη όηαλ ε πνξεία ΓΒΓΔ ηεο δέζκεο είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ηε δηρνηόκν
ηεο γσλίαο Α θαη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή ηεο ειάρηζηεο γσλίαο εθηξνπήο  m
ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε
   m 

n  sin    sin 

2
 2 

(13.4)

Δπνκέλσο, αλ έρνπκε έλα πξίζκα κε γλσζηή γσλία θνξπθήο, Α, θαη, κε δηαδνρηθή
κεηαβνιή ηεο γσλίαο πξόζπησζεο, πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηάζηαζε ειάρηζηεο εθηξνπήο
θαη κεηξήζνπκε ηελ αληίζηνηρε γσλία  m , κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ δείθηε
δηάζιαζεο n ηνπ πιηθνύ, από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πξίζκα, επηιύνληαο ηελ
ηειεπηαία ζρέζε σο πξνο n .
123

Α

θορ

Β

Δ

Γ

φορ
Ε

Σσ.13.3Οξηαθέο γσλίεο ζε πξίζκα

Μπνξνύκε, επίζεο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα
πξίζκα θαη κεηαβάιινληαο ηελ αξρηθή γσλία
πξόζπησζεο 1 , λα επηηύρνπκε κηα ηέηνηα πνξεία
ΒΓ ηεο δέζκεο ώζηε ε εζσηεξηθή γσλία
πξόζπησζεο  2 λα πάξεη ηελ ηηκή ηεο νξηαθήο
γσλίαο πνπ δίλεηαη από ηελ Δμ. (13.3). Σε απηή ηελ
πεξίπησζε ε πνξεία ΓΔ ηεο εμεξρόκελεο δέζκεο
γίλεηαη εθαπηνκεληθή ζηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ
πξίζκαηνο θαη, γηα ειαθξώο κεγαιύηεξε γσλία  2 ,
έρνπκε νιηθή εζσηεξηθή αλάθιαζε. Όηαλ έρνπκε
αθξηβώο 2    , αλαιύνληαο ηελ γεσκεηξία ηνπ
Σρήκαηνο 3, κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη, γηα ηελ
αληίζηνηρε νξηαθή γσλία αξρηθήο πξόζπησζεο 1,  

ηζρύεη ε ζρέζε
n  sin        sin 1,  

(13.5)

Σπλδπάδνληαο ηελ ηειεπηαία ζρέζε κε ηελ Δμ. (13.3),   arcsin 1/ n  , κπνξνύκε λα
ππνινγίζνπκε ηελ αλακελόκελε 1, (πξνο ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεηξακαηηθή ηηκή
πνπ είλαη άκεζα κεηξήζηκε), αλ έρνπκε ππνινγίζεη ην δείθηε δηάζιαζεο n ηνπ
πξίζκαηνο, π.ρ., κε ηελ πξνεγνύκελε κέζνδν ηεο ειάρηζηεο εθηξνπήο.

13.4. Πόλωζη ηος θωηόρ - Νόμορ ηος Malus -ΓωνίαBrewster
13.4.1. Πόλωζη ηοσ θωηός - Νόμος ηοσ Malus
Αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή όηη ε δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο αλαθέξεηαη, θαηά ζύκβαζε, σο ε δηεύζπλζε «πόισζεο» ηνπ
θύκαηνο. Αλάινγα κε ην πώο κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξόλν (αιιά θαη ζην ρώξν) ε
δηεύζπλζε πόισζεο κηαο δέζκεο θσηόο, απνδίδνπκε ζην θσο αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά
πόισζεο. Όηαλ ε δηεύζπλζε πόισζεο έρεη ζηαζεξό πξνζαλαηνιηζκό (θαζώο πεξλάεη ν
ρξόλνο ή θαζώο δηαδίδεηαη ε δέζκε ζην ρώξν), ηόηε ιέκε όηη ην θσο είλαη γξακκηθά
πνισκέλν. Μία άιιε θαηεγνξία θσηόο, σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά πόισζεο, είλαη ην
ιεγόκελν θπθιηθά πνισκέλν θσο, γηα ην νπνίν ην αληίζηνηρν ειεθηξηθό πεδίν δηαηεξεί ην
κέηξν ηνπ αιιά, ζε έλα ζηαζεξό ζεκείν ηεο δέζκεο, πεξηζηξέθεηαη, ζπλαξηήζεη ηνπ
ρξόλνπ, κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο, δηαγξάθνληαο
έλα θύθιν. Η απεηθόληζε ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην ρώξν, γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, έρεη ηε κνξθή έιηθαο, κε θπθιηθή δηαηνκή, θαη κε βήκα
όζν θαη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. Μία πην
ζύλζεηε κνξθή πόισζεο ηνπ θσηόο είλαη ε ιεγόκελε ειιεηπηηθή πόισζε, θαηά ηελ νπνία
ην ειεθηξηθό πεδίν πεξηζηξέθεηαη, αιιά κεηαβάιιεη θαη ην κέηξν ηνπ αλάκεζα ζε κηα
κέγηζηε θαη ζε κηα ειάρηζηε ηηκή. Η κεηαβνιή απηή γίλεηαη κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ
αληίζηνηρνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο θαη ε απεηθόληζή ηνπ ζην ρώξν, θάπνηα ρξνληθή
ζηηγκή, έρεη ηε κνξθή έιηθαο κε ειιεηπηηθή δηαηνκή θαη αληίζηνηρν, πάιη, κήθνο θύκαηνο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε δηεύζπλζε πόισζεο κηαο δέζκεο θσηόο κεηαβάιιεηαη κε ηπραίν
ηξόπν ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν, ηόηε ιέκε όηη έρνπκε κε-πνισκέλν ή θπζηθό θσο.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε ζα πεξηνξηζηνύκε ζηε κειέηε ηνπ γξακκηθά
πνισκέλνπ θσηόο. Σπγθεθξηκέλα ζα κειεηήζνπκε ηελ δηέιεπζε ηνπ γξακκηθά
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πνισκέλνπ θσηόο από θάπνηα πιηθά πνπ είλαη γλσζηά σο πνισηέο. Οη πνισηέο είλαη κεηζόηξνπα πιηθά ηα νπνία έρνπλ ηελ εμήο ηδηόηεηα: Όηαλ κία δέζκε πνισκέλνπ θσηόο,
έληαζεο I 0 , πεξάζεη κέζα από έλαλ πνισηή, ηόηε ε έληαζε I ηεο δέζκεο πνπ εμέξρεηαη
ηειηθά από ηνλ πνισηή εμαξηάηαη από ηελ γσλία  αλάκεζα ζηελ δηεύζπλζεο πόισζεο
ηεο δέζκεο θαη ζε κία ραξαθηεξηζηηθή δηεύζπλζε πνπ νλνκάδεηαη δηεύζπλζε πόισζεο
ηνπ πνισηή. Η εμάξηεζε ηεο δηεξρόκελεο έληαζεο από απηή ηε γσλία, γηα ηδαληθνύο
πνισηέο, είλαη ζύκθσλε κε ηε ζρέζε

I    I 0 cos2  

(13.6)

πνπ είλαη γλσζηή σο Νόμορ ηος Malus.
Όηαλ πξνζπέζεη θπζηθό (κε-πνισκέλν) θσο ζε έλαλ ηδαληθό πνισηή, ηόηε ε δέζκε
πνπ εμέξρεηαη από ηνλ πνισηή έρεη έληαζε αλεμάξηεηε από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ
πνισηή θαη ίζε κε I 0 / 2 , ελώ απνθηά ηελ δηεύζπλζε πόισζεο ηνπ πνισηή. Απηόο είλαη
έλαο από ηνπο ηξόπνπο ζρεκαηηζκνύ δέζκεο πνισκέλνπ θσηόο από θπζηθό (κεπνισκέλν) θσο.

Σσήμα 13.4. Γηάηαμε γηα ηε κειέηε ηεο πόισζεο θσηόο πνπ αξρηθά είλαη θπζηθό.

13.4.2. Ανάκλαζη πολωμένοσ θωηός - Γωνία Brewster
Όηαλ κία δέζκε γξακκηθά πνισκέλνπ θσηόο πξνζπέζεη θάζεηα ζε επίπεδε επηθάλεηα πνπ
δηαρσξίδεη δύν ηζόηξνπα νπηηθά κέζα, π.ρ. αέξα θαη γπαιί, ηόηε ηα πνζνζηά αλάθιαζεο
θαη δηέιεπζεο δελ εμαξηώληαη από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο δηεύζπλζε πόισζεο (αθνύ,
ιόγσ ηεο θάζεηεο πξόζπησζεο θαη ηνπ ηζόηξνπνπ ραξαθηήξα ησλ πιηθώλ, όιεο νη
δηεπζύλζεηο είλαη ηζνδύλακεο). Όηαλ ε ίδηα δέζκε πξνζπέζεη ππό γσλία ζηελ ίδηα
δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, είλαη θαλεξό όηη νη δηάθνξεο δηεπζύλζεηο πόισζεο (αθόκε θαη
γηα ζηαζεξή γσλία πξόζπησζεο) δελ είλαη πιένλ ηζνδύλακεο (από γεσκεηξηθή θαη κόλν
άπνςε). Αλ επαλαθέξνπκε ζηελ ζπδήηεζε ηνλ νξηζκό ηνπ επηπέδνπ αλάθιαζεο σο ην
επίπεδν πνπ πεξηέρεη ηηο αθηίλεο πξόζπησζεο, αλάθιαζεο θαη δηάζιαζεο, ηόηε κπνξνύκε
λα πεξηνξηζηνύκε ζηελ κειέηε δύν πεξηπηώζεσλ πόισζεο, Η κία πεξίπησζε αθνξά
πόισζε θάζεηε ζην επίπεδν αλάθιαζεο-δηάζιαζεο θαη ε άιιε πεξίπησζε αθνξά πόισζε
παξάιιειε ζε απηό ην επίπεδν. Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε (όηαλ, ε πόισζε είλαη
παξάιιειε ζην επίπεδν αλάθιαζεο-δηάζιαζεο) απνδεηθλύεηαη όηη ππάξρεη κηα
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ζπγθεθξηκέλε γσλία πξόζπησζεο, πνπ είλαη γλσζηή σο γσλία Brewster  B  , γηα ηελ
νπνία όιν ην θσο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο δηαζιώκελεο δέζκεο θαη ε αλαθιώκελε
δέζκε έρεη κεδεληθή έληαζε. Η θαηάζηαζε απηή αληηζηνηρεί ζε εθείλε ηελ γεσκεηξία
θαηά ηελ νπνία ε αλαθιώκελε δέζκε αλακέλεηαη (ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ηνπ Snell) ζε
κία δηεύζπλζε θάζεηε ζηε δηαζιώκελε δέζκε. Απηή ε δηαπίζησζε (ε νπνία
απνδεηθλύεηαη θαη ζεσξεηηθά, κε βάζε ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ζηε δηαρσξηζηηθή
επηθάλεηα, αιιά έρεη θαη βαζύηεξε θπζηθή εξκελεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ κεραληζκό
επαλεθπνκπήο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο από ηα ζηνηρεηώδε ηαιαληνύκελα
δίπνια ηνπ νπηηθνύ κέζνπ) κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηνλ λόκν ηνπ Snell θαη ηνλ λόκν ηεο
αλάθιαζεο, νπόηε θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα όηη

tan  B   n

(13.7)

όπνπ n ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ. Δπνκέλσο, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο γσλίαο
πξόζπησζεο, γηα ηελ νπνία κεδελίδεηαη ε αλαθιώκελε έληαζε κίαο δέζκεο θσηόο
πνισκέλεο παξάιιεια ζην επίπεδν αλάθιαζεο-δηάζιαζεο, κπνξεί λα καο δώζεη κηα
αλεμάξηεηε εθηίκεζε γηα ηνλ δείθηε δηάζιαζεο θάπνηνπ πιηθνύ.

13.5. Πειπαμαηική διάηαξη
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηέρεη κία (ζύκθσλε) πεγή εξπζξνύ θσηόο,laser He-Ne, κε
κήθνο θύκαηνο ι=632,8 nm θαη ηζρύ ηεο ηάμεο ηνπ 1 mW.
Προζοτή: παξόηη ε ηζρύο ηνπ laser είλαη αξθεηά αζζελήο ώζηε λα κελ πξνθαιεί θαςίκαηα
ή εγθαύκαηα, ελ ηνύηνηο εμαθνινπζεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηα κάηηα, ζε πεξίπησζε θαη’
επζείαλ ή εμ αλαθιάζεσο πξόζπησζεο, γη’ απηό θαη πξέπεη νη ρεηξηζκνί ηεο λα γίλνληαη κε
εμαηξεηηθή πξνζνρή.
Η δηάηαμε πεξηέρεη ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα:
 Έλα θσηόκεηξν, γηα ηελ κέηξεζε ζρεηηθώλ εληάζεσλ θσηόο, εθνδηαζκέλν κε νπηηθή
ίλα γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θσηόο πξνο ηνλ θσξαηή ηνπ θσηνκέηξνπ.
 Έλαλ επζύγξακκν θνξέα κε καγλεηηθή ηαηλία γηα ηελ ζηήξημε κεηαιιηθώλ
εμαξηεκάησλ θαη ελδείμεηο απνζηάζεσλ.
 Έλα γσληαθό κεηαθνξέα κε πεξηζηξεθόκελε ηξάπεδα θαη γσληόκεηξν, γηα ηελ
ειεγρόκελε πεξηζηξνθή νπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ κέηξεζε γσληώλ πεξηζηξνθήο.
 Μεηαιιηθά ζηεξίγκαηα γηα ηνπο πνισηέο, πνπ κπνξνύλ λα ζηεξίδνληαη ζηνλ γξακκηθό
θνξέα.
 Έλα γπάιηλν πξίζκα κε ζρήκα νξζνγώληνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ.
 Τξεηο γξακκηθνί πνισηέο.
Προζοτή: Μελ πηάλεηε ηα νπηηθά ζηνηρεία (πξίζκα, πνισηέο) από ηηο νπηηθέο επηθάλεηεο,
αιιά από ηα πεξηκεηξηθά ηνπ ζεκεία. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηε όηη ρξεηάδεηαη
θαζαξηζκόο ησλ νπηηθώλ ζηνηρείσλ, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ επηβιέπνληα.

13.6. Εκηέλεζη
1. Τνπνζεηήζηε ζην έλα άθξν ηνπ επζύγξακκνπ θνξέα ην laser.
2. Τνπνζεηήζηε ζην άιιν άθξν ηνπ επζύγξακκνπ θνξέα ην θσηόκεηξν.
3. Φξνληίζηε λα θαηεπζύλεηαη ε δέζκε ηνπ Laser ζηελ είζνδν ηνπ θσηόκεηξνπ.
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13.6.1. Πόλωζη ηοσ θωηός - Νόμος ηοσ Malus
1. Τνπνζεηήζηε αλάκεζα ζην laser θαη ζην θσηόκεηξν ηξία κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα.
2. Σην πξώην θαη ζην ηξίην κεηαιιηθό ζηήξηγκα ηνπνζεηήζηε από έλαλ πνισηή.
3. Πεξηζηξέςηε ηνλ έλαλ από ηνπο δύν πνισηέο έηζη ώζηε λα επηηύρεηε ηελ
κεγηζηνπνίεζε ηεο έληαζεο πνπ θαηαγξάθεη ην θσηόκεηξν.
4. Καηαρσξήζηε ηελ έλδεημε ηνπ θσηόκεηξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κέγηζηε έληαζε, σο
έληαζε, I 0 .
5. Σεκεηώζηε ηηο γσληαθέο ζέζεηο ησλ δύν πνισηώλ σο ζέζεηο αλαθνξάο.
6. Πεξηζηξέςηε ηνλ έλα πνισηή, κε βήκα 15ν θαη 12 δηαδνρηθά βήκαηα, σο πξνο ηελ
αληίζηνηρε γσληαθή ζέζε αλαθνξάο θαη ζεκεηώζηε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε ηεο έληαζεο
ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα Ι:
Πίνακαρ Ι
Ι0 =….
Α/Α

ζ

Ι(ζ)

δΙ(ζ)

7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ βήκαηνο (6) πεξηζηξέςηε ηνλ έλα
πνισηή, έηζη ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ε ειάρηζηε έληαζε ζην θσηόκεηξν.
8. Τνπνζεηήζηε ζην ελδηάκεζν κεηαιιηθό ζηήξηγκα ηνλ ηξίην πνισηή.
9. Πεξηζηξέςηε ηνλ ελδηάκεζν πνισηή έηζη ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ε κέγηζηε θαη ε
ειάρηζηε έληαζε ζην θσηόκεηξν θαη ζεκεηώζηε ηηο δύν αληίζηνηρεο γσληαθέο ελδείμεηο
ηνπ ελδηάκεζνπ πνισηή.
13.6.2. Γωνία ελάτιζηης εκηροπής
1. Τνπνζεηήζηε ζηνλ επζύγξακκν θνξέα ηνλ γσληαθό κεηαθνξέα θαη πεξηζηξέςηε ην
γσληόκεηξό ηνπ έηζη ώζηε ν άμνλαο 0-180 λα ζπκπίπηεη κε ηελ πνξεία ηεο δέζκεο ηνπ
laser.
2. Τνπνζεηήζηε ζηελ πεξηζηξεθόκελε ηξάπεδα ηνπ γσληαθνύ κεηαθνξέα ην πξίζκα,
έηζη ώζηε ε κία θάζεηε πιεπξά ηνπ λα είλαη θάζεηε ζηε δέζκε ηνπ laser [Θέζε
αλαθνξάο]. Πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε ηελ πνξεία όισλ ησλ αθηηλώλ (δηαζιώκελσλαλαθιώκελσλ). Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή αλάθιαζε.
3. Πεξηζηξέςηε ηελ ηξάπεδα ηνπ γσληαθνύ κεηαθνξέα (καδί κε ην πξίζκα) έηζη ώζηε ε
νξζή γσλία ηνπ πξίζκαηνο λα πιεζηάζεη ηελ πξνζπίπηνπζα δέζκε θαη παξαθνινπζήζηε
ηελ πνξεία ηεο δέζκεο πνπ εμέξρεηαη από ηελ ππνηείλνπζα ηνπ πξίζκαηνο.
4. Σπλερίζηε λα πεξηζηξέθεηε κέρξη ε εμεξρόκελε από ηελ ππνηείλνπζα δέζκε λα
αληηζηξέςεη ηελ πνξεία ηεο.
5. Πξνζδηνξίζηε, κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ην ζεκείν αλαζηξνθήο ηεο πνξείαο
θαη επηβεβαηώζηε όηη αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε ειάρηζηεο εθηξνπήο.
6. Μεηξήζηε ηελ γσλία ειάρηζηεο εθηξνπήο θαη θαηαγξάςηε ηελ.
7. Πξνζδηνξίζηε ηελ αληίζηνηρε γσλία πξόζπησζεο θαη θαηαγξάςηε ηελ.
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8. Καηαγξάςηε ηα ζθάικαηα κέηξεζεο ησλ γσληώλ ησλ βεκάησλ (6) θαη (7).
13.6.3. Γωνία ολικής εζωηερικής ανάκλαζης
1. Δπαλέιζεηε ζηε [Θέζε αλαθνξάο] (βι. βήκα 2 ηεο πξνεγνύκελεο κέηξεζεο).
2. Πεξηζηξέςηε ηελ ηξάπεδα ηνπ γσληαθνύ κεηαθνξέα (καδί κε ην πξίζκα) έηζη ώζηε ε
νξζή γσλία ηνπ πξίζκαηνο λα πιεζηάζεη ηελ πξνζπίπηνπζα δέζκε θαη παξαθνινπζήζηε
ηελ πνξεία ηεο δέζκεο πνπ εμέξρεηαη από ηελ ππνηείλνπζα ηνπ πξίζκαηνο.
3. Πξνζδηνξίζηε ηελ θαηάζηαζε νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο ζηελ ππνηείλνπζα ηνπ
πξίζκαηνο θαη θαηαγξάςηε ηελ αληίζηνηρε νξηαθή γσλία ηεο αξρηθήο πξόζπησζεο.
13.6.4. Γωνία Brewster
1. Δπαλέιζεηε ζηε [Θέζε αλαθνξάο] (βι. βήκα 1 ηεο πξνεγνύκελεο κέηξεζεο).
2. Τνπνζεηήζηε έλα κεηαιιηθό ζηήξηγκα αλάκεζα ζην laser θαη ζηνλ γσληαθό
κεηαθνξέα.
3. Σην κεηαιιηθό ζηήξηγκα ηνπνζεηήζηε έλαλ γξακκηθό πνισηή κε νξηδόληην ηνλ άμνλά
ηνπ 0-180.
4. Πεξηζηξέςηε ηελ ηξάπεδα ηνπ γσληαθνύ κεηαθνξέα κε ην πξίζκα, παξαθνινπζώληαο
ηελ αλαθιώκελε δέζκε από κία πιεπξά ηνπ πξίζκαηνο.
5. Πξνζδηνξίζηε ηελ θαηάιιειε γσλία γηα ηελ νπνία ειαρηζηνπνηείηαη ε έληαζε ηεο
αλαθιώκελεο δέζκεο θαη θαηαγξάςηε ηελ αληίζηνηρε γσλία πξόζπησζεο θαη ην ζθάικα
ηεο.
13.7. Επεξεπγαζία ηων μεηπήζεων
1. Υπνινγίζηε ηηο ζεσξεηηθά αλακελόκελεο ηηκέο I   πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ίδηεο
γσλίεο πνπ έγηλαλ θαη νη κεηξήζεηο πόισζεο, ρξεζηκνπνηώληαο σο I 0 ην I max   (γηαηί;).
Καηαγξάςηε ηηο ζεσξεηηθέο θαη ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο ζε έλα δηάγξακκα I   .
2. Πεξηγξάςηε θαη εξκελεύζηε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
ελδηάκεζνπ πνισηή θαη ηηο γσληαθέο ηνπ ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κέγηζηε θαη
ειάρηζηε ηειηθά εμεξρόκελε έληαζε από ηελ δηάηαμε ησλ ηξηώλ πνισηώλ.
3. Υπνινγίζηε ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πξίζκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέηξεζε ηεο
γσλίαο ειάρηζηεο εθηξνπήο θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζθάικα (*).
4. Υπνινγίζηε ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πξίζκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέηξεζε ηεο
γσλίαο Brewster θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζθάικα (*).
5. Υπνινγίζηε ηελ εζσηεξηθή νξηαθή γσλία  , θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζθάικα (*),
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πξίζκαηνο πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα
(3), ηελ Δμ. (13.5) θαη ηελ αληίζηνηρε αξρηθή γσλία πξόζπησζεο 1, .
6. Υπνινγίζηε ηελ αξρηθή γσλία πξόζπησζεο 1, , θαζώο θαη ην αληίζηνηρν ζθάικα (*),
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πξίζκαηνο πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα
(3), ηελ Δμ. (13.5) θαη ηελ Δμ. (13.3),   arcsin 1/ n  , θαη ζπγθξίλεηε κε ηελ ηηκή ηεο,

1, , πνπ κεηξήζαηε.
(*)

Καηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζθαικάησλ λα ιάβεηε ππόςε ζαο όηη ε θπζηθή κνλάδα
κέηξεζεο ησλ γσληώλ είλαη ην αθηίλην.
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