Άζθεζε 17
Φαηλόκελα δηάζιαζεο. Ιδηόηεηεο θαη ζθάικαηα θαθώλ

17.1. θνπόο
Ο ζθνπφο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάζιαζεο θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ιεπηψλ θαθψλ, θαζψο θαη ε παξαηήξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ
εηδψισλ απφ θαθνχο θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. Αλαθέξνληαη επίζεο νξηζκέλα ζηνηρεία
γηα ηα ζθάικαηα ησλ θαθψλ.
17.2. Γεληθά
Όπσο απνδεηθλχεηαη, νη ηδηφηεηεο ησλ θαθψλ είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα επηκέξνπο
δηαζιάζεσλ ηνπ θσηφο θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ κέζα απφ ηηο επηθάλεηεο πνπ νξίδνπλ ηνπο
θαθνχο. Πξηλ αζρνιεζνχκε επνκέλσο κε ην πην ζχλζεην απηφ θαηλφκελν, αο αξρίζνπκε απφ
ην απινχζηεξν θαηλφκελν ηεο δηάζιαζεο ηνπ θσηφο θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ απφ επίπεδεο
δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά νπηηθά κέζα.
17.2.1. Γηάζιαζε θσηόο
Γλσξίδνπκε φηη κηα θσηεηλή αθηίλα (έλα ειεθηξνκαγλεηηθφ θπκαηνκέησπν), φηαλ δηαζρίδεη
κηα επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δχν δηαθνξεηηθά κέζα, αιιάδεη γεληθά πνξεία. Ζ αιιαγή
πνξείαο κηαο θσηεηλήο δέζκεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λόκν ηνπ Snell:
n1 sinζ1 = n2 sinζ2

(17.1)

φπνπ νη γσλίεο ζ1 θαη ζ2 είλαη νη γσλίεο πξφζπησζεο θαη δηάζιαζεο αληηζηνίρσο, φπσο
θαίλνληαη ζην ρ.17.1(α). Σα n1, n2 είλαη νη ιεγφκελνη δείθηεο δηάζιαζεο ησλ αληίζηνηρσλ
νπηηθψλ κέζσλ θαη νξίδνληαη σο ην πειίθν c/ci ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο ζην θελφ πξνο ηελ
ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην αληίζηνηρν νπηηθφ κέζν.

(α)

(β)

(γ)

ρήκα 17.1. (α) Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ λφκνπ ηεο δηάζιαζεο ηνπ Snell. (β) Δθηξνπή θσηφο δηεξρφκελνπ
κέζα απφ πξίζκα. Ζ γσλία εθηξνπήο δ, νξίδεηαη σο ε γσλία κεηαμχ ηεο πξνέθηαζεο ηεο εηζεξρφκελεο ζην
πξίζκα αθηίλαο θαη ηεο εμεξρφκελεο απφ απηφ. (γ) Έλαο ακθίθπξηνο θαθφο κπνξεί λα παξαζηαζεί σο κηα
επαιιειία ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ πξηζκάησλ κε κεηαβαιιφκελε γσλία θνξπθήο Α.
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Ο δείθηεο δηάζιαζεο ελφο πιηθνχ εμαξηάηαη, γεληθά, απφ ην κήθνο θχκαηνο ι (ρξψκα)
ηνπ θσηφο. Όηαλ έλα νπηηθφ κέζνλ έρεη ηε κνξθή πξίζκαηνο, κηα δέζκε θσηφο πνπ δηέξρεηαη
κέζα απφ απηφ πθίζηαηαη εθηξνπή, φπσο ζην ρ. 17.1(β). Ζ γσλία εθηξνπήο δ, δειαδή ε
γσλία κεηαμχ ηεο πξνέθηαζεο ηεο εηζεξρφκελεο ζην πξίζκα αθηίλαο θαη ηεο εμεξρφκελεο απφ
απηφ, είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε γσλία ηνπ πξίζκαηνο Α.
17.2.2. Οπηηθνί θαθνί
Φαθό νλνκάδνπκε, γεληθά, θάζε νπηηθφ κέζν κε ζπγθεθξηκέλν δείθηε δηάζιαζεο, κε δχν
θακπχιεο επηθάλεηεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία ηνπιάρηζηνλ έρεη κε κεδεληθή θακππιφηεηα (ε
επίπεδε επηθάλεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζθαηξηθή κε κεδεληθή θακππιφηεηα ή άπεηξε
αθηίλα θακππιφηεηαο). Οη θαθνί θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ γπαιί, αιιά θαη απφ πιηθά
φπσο ν ραιαδίαο, ν θζνξίηεο ή θαη πιαζηηθά.
Απφ άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο (θαη γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ), νη θαθνί
θαηαηάζζνληαη θαη' αξρήλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο ζπγθιίλνληεο ή ζεηηθνχο, πνπ είλαη
παρχηεξνη ζην θέληξν απφ φ,ηη ζηα άθξα θαη ζπγθεληξψλνπλ ην θσο, θαη ηνπο απνθιίλνληεο ή
αξλεηηθνχο, πνπ είλαη παρχηεξνη ζηα άθξα θαη δεκηνπξγνχλ ην αληίζεην νπηηθφ απνηέιεζκα.
Οη ζπγθιίλνληεο θαθνί κπνξεί λα είλαη ακθίθπξηνη, επηπεδφθπξηνη ή ζεηηθνί κελίζθνη, θαη νη
απνθιίλνληεο, αληίζηνηρα, ακθίθνηινη, επηπεδφθνηινη ή αξλεηηθνί κελίζθνη. ην ρ. 17.2
θαίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ θαθψλ πνπ πξναλαθέξακε.

ρήκα 17.2. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαθψλ: (α) πγθιίλνληεο (απφ αξηζηεξά): ακθίθπξηνο,
επηπεδφθπξηνο, ζεηηθφο κελίζθνο. (β) Απνθιίλνληεο (απφ αξηζηεξά): ακθίθνηινο, επηπεδφθνηινο, αξλεηηθφο
κελίζθνο.

Ζ ζπγθιίλνπζα ή απνθιίλνπζα δξάζε ησλ θαθψλ πνπ αλαθέξακε απνηειεί ην ηειηθφ
απνηέιεζκα επηκέξνπο δηαζιάζεσλ. Μπνξνχκε δειαδή λα δνχκε έλα θαθφ σο κηα επαιιειία
ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ πξηζκάησλ κε κεηαβαιιφκελε γσλία θνξπθήο Α, φπσο ζην ρ.
17.1γ γηα έλαλ ακθίθπξην θαθφ. Λφγσ κεηαβνιήο ηεο γσλίαο θνξπθήο Α, απφ πξίζκα ζε
πξίζκα, ε γσλία εθηξνπήο είλαη κεγαιχηεξε γηα ηα αθξαία απφ φ, ηη γηα ηα θεληξηθά ηκήκαηα
ηνπ θαθνχ. Έηζη, φηαλ κία παξάιιειε δέζκε θσηφο πεξάζεη κέζα απφ έλαλ ηέηνην θαθφ, ε
εθηξνπή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αθηηλψλ απηήο ηεο δέζκεο είλαη κεγαιχηεξε θαη κεηψλεηαη
ζηαδηαθά πξνο ην κεδέλ γηα ηηο θεληξηθέο αθηίλεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη φιεο νη αθηίλεο
ηείλνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κία κηθξή πεξηνρή, κεηά ηνλ θαθφ, ε γεσκεηξία θαη νη
δηαζηάζεηο ηεο νπνίαο εμαξηψληαη απφ ηε κνξθή ηνπ θαθνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ρ. 17.3α γηα
έλαλ ζπγθιίλνληα θαθφ. Γηα απνθιίλνληα θαθφ κηα παξάιιειε δέζκε θσηφο θαίλεηαη, κεηά
ηε δηέιεπζή ηεο απφ ην θαθφ, λα απνηειείηαη απφ αθηίλεο πνπ απνθιίλνπλ, μεθηλψληαο απφ
κηα πεξηνρή πξηλ απφ ην θαθφ (ρ. 17.3β).
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(α)

(β)

ρήκα 17.3. (α) Οη παξάιιειεο αθηίλεο ζπγθιίλνπλ κεηά ηε δηέιεπζή ηνπο απφ ζπγθιίλνληα θαθφ. (β) Οη
παξάιιειεο αθηίλεο απνθιίλνπλ κεηά ηε δηέιεπζή ηνπο απφ απνθιίλνληα θαθφ .

17.2.3. Ιδηόηεηεο ησλ θαθώλ
Κάζε θαθφο παξνπζηάδεη αμνληθή ζπκκεηξία σο πξνο κηα επζεία πνπ πεξλάεη απφ ην
γεσκεηξηθφ θέληξν ηνπ θαη είλαη θάζεηε ζηηο δχν επηθάλεηεο ηνπ θαθνχ ζηα ζεκεία δηέιεπζεο
ηεο επζείαο. Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή επζεία ιέγεηαη άμνλαο ηνπ θαθνύ. Γηα ηνπο ζθαηξηθνχο
θαθνχο (θαθνχο δειαδή πνπ νξίδνληαη απφ ζθαηξηθέο επηθάλεηεο), ν άμνλαο πεξλάεη απφ ηα
θέληξα θακππιφηεηαο ησλ ζθαηξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ νξίδνπλ ηνλ θαθφ. Πάλσ ζηνλ άμνλα
νξίδνπκε σο θπξία εζηία (F, ρ. 17.4) έλα ζεκείν πνπ έρεη ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα: θάζε
αθηίλα πνπ δηέξρεηαη απφ απηφ ηαμηδεχεη κεηά ηε δηάζιαζε, παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηνπ
θαθνχ. Αληίζηνηρα, δεπηεξεύνπζα εζηία είλαη έλα ζεκείν πξνο ην νπνίν θαηεπζχλνληαη, κεηά
ηε δηάζιαζε, νη αθηίλεο πνπ πξηλ ηαμίδεπαλ παξάιιεια ζηνλ άμνλα.
ηελ πεξίπησζε ησλ ιεπηψλ ζθαηξηθψλ θαθψλ (δειαδή θαθψλ ην πάρνο ησλ νπνίσλ
είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ηε δηάκεηξφ ηνπο) νη απνζηάζεηο ηεο θχξηαο θαη ηεο δεπηεξεχνπζαο
εζηίαο απφ ην θέληξν ηνπ θαθνχ είλαη ίζεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν θαθφο είλαη ζπκκεηξηθφο
ή φρη. Ζ απφζηαζε απηή ιέγεηαη εζηηαθή απόζηαζε θαη ζπκβνιίδεηαη κε f. Ζ εζηηαθή
απφζηαζε εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλνο ν θαθφο θαη απφ ηε
γεσκεηξία ησλ επηθαλεηψλ πνπ ηνλ νξίδνπλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ ζθαηξηθψλ θαθψλ ηζρχεη ε ιεγφκελε ζρέζε ησλ θαηαζθεπαζηώλ
ησλ θαθώλ:
1 1
1
 n  1   
f
 r1 r2 

(17.2)

ηελ Δμ. (17.2), n είλαη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πιηθνχ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη
ζπλήζσο ζην θίηξηλν ρξψκα ησλ γξακκψλ D ηνπ λαηξίνπ (ι1 = 588,995 nm, ι2 = 589,592
nm), θαη r1, r2 είλαη νη αθηίλεο θακππιφηεηαο ησλ ζθαηξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ νξίδνπλ ηνλ
θαθφ. Γηα ηηο αθηίλεο θακππιφηεηαο ηζρχεη ε ζχκβαζε φηη θαζψο νη θσηεηλέο αθηίλεο
ηαμηδεχνπλ απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κέζα απφ ην θαθφ, φιεο νη θπξηέο επηθάλεηεο
έρνπλ ζεηηθή αθηίλα θακππιφηεηαο θαη φιεο νη θνίιεο αξλεηηθή. Γλσξίδνληαο ηνλ δείθηε
δηάζιαζεο (n) ηνπ πιηθνχ θαη ηε γεσκεηξία (r1, r2) ελφο θαθνχ, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε
ηελ εζηηαθή ηνπ απφζηαζε.
Απνδεηθλχεηαη φηη νη ζθαηξηθνί θαθνί ζπγθεληξψλνπλ, κε πνιχ θαιή πξνζέγγηζε, ηηο
παξάιιειεο αθηίλεο πνπ δηέξρνληαη απφ απηνχο ζε έλα ζεκείν, δειαδή ζηελ εζηία ηνπ
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θαθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφζηαζε ησλ αθηηλψλ απφ ην θέληξν ηνπ θαθνχ είλαη
κηθξή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εζηηαθή απφζηαζε (πξνζέγγηζε κηθξψλ γσληψλ).
Έρνληαο ππφςε καο φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε γξαθηθά ηελ
εηθφλα ζηελ νπνία, ζεκείν πξνο ζεκείν (βι. ρ. 17.4):
 νη αθηίλεο νη νπνίεο, πξηλ ηε δηέιεπζή ηνπο απφ ην θαθφ, είλαη παξάιιειεο πξνο ηνλ
άμνλα (αθηίλα 1) πεξλνχλ, κεηά ηε δηέιεπζή ηνπο απφ ην θαθφ, απφ ηελ εζηία (F΄) ηνπ
θαθνχ
 νη αθηίλεο νη δηεξρφκελεο απφ ηελ θπξία εζηία (F) γίλνληαη, κεηά ηε δηέιεπζή ηνπο απφ
ην θαθφ, παξάιιειεο πξνο ηνλ άμνλα (αθηίλα 3).

ρήκα 17.4. Καηαζθεπή ηνπ πξαγκαηηθνχ εηδψινπ, Α΄Β΄, ελφο αληηθεηκέλνπ, ΑΒ, ηνπνζεηεκέλνπ ζε
απφζηαζε s, κεγαιχηεξε απφ ηελ εζηηαθή απφζηαζε, f, ελφο ζπγθιίλνληα θαθνχ.

Μπνξνχκε κάιηζηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξαθηθήο θαηαζθεπήο, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη
κία ηξίηε θαηεγνξία αθηηλψλ, απηψλ πνπ δηέξρνληαη απφ ην θέληξν (αθηίλα 3), νη νπνίεο κεηά
αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αθξηβψο θαηεχζπλζε. Μηα ηέηνηα θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο, κε ηε
ιεγφκελε κέζνδν ησλ παξάιιεισλ αθηηλψλ, θαίλεηαη ζην ρ. 17.4. Αλ s θαη s΄ είλαη νη
απνζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ εηδψινπ, αληίζηνηρα, απφ ην θέληξν ηνπ θαθνχ, θαη y
θαη y΄ ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπο, απνδεηθλχεηαη φηη ηζρχνπλ, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη
ιεγφκελεο ζεκειηώδεηο εμηζώζεηο ησλ θαθώλ:

1 1 1
 
s s f

(17.3α)

y
s

y
s

(17.3β)

Ζ ζχκβαζε πνπ ηζρχεη γηα ηα πξφζεκα ησλ κεγεζψλ έρεη ζπκθσλεζεί κε βάζε ηελ
πνξεία ησλ αθηηλψλ απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. πγθεθξηκέλα:
 ην s είλαη ζεηηθφ φηαλ κεηξάηαη αξηζηεξά απφ ην θέληξν ηνπ θαθνχ, ελψ ην s΄ είλαη
ζεηηθφ φηαλ κεηξάηαη δεμηά απφ ην θέληξν ηνπ θαθνχ
 θαη νη δχν εζηηαθέο απνζηάζεηο είλαη ζεηηθέο γηα ηνπο ζπγθιίλνληεο θαη αξλεηηθέο γηα
ηνπο απνθιίλνληεο θαθνχο
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 νη δηαζηάζεηο αληηθεηκέλνπ θαη εηδψινπ είλαη ζεηηθέο φηαλ κεηξψληαη πξνο ηα πάλσ ζε
ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηνπ θαθνχ, θαη αξλεηηθέο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.
Όηαλ έλα αληηθείκελν ηνπνζεηεζεί κπξνζηά απφ έλα θαθφ, ηφηε νη αθηίλεο πνπ μεθηλάλε
απφ θάζε ζεκείν ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δηέξρνληαη απφ ην θαθφ αθνινπζνχλ, αλάινγα κε ην
είδνο ηνπ θαθνχ θαη ηελ απφζηαζε θαθνχ-αληηθεηκέλνπ, δηαθνξεηηθή πνξεία. Άιινηε
ζπγθεληξψλνληαη ζ‟ έλα ζεκείν, ην νπνίν θαη νλνκάδνπκε πξαγκαηηθό είδσιν (ηνπ
αληίζηνηρνπ ζεκείνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ), θαη άιινηε απνθιίλνπλ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη
πξνέξρνληαη απφ θάπνην άιιν ζεκείν, ην νπνίν θαη νλνκάδνπκε θαληαζηηθό είδσιν ηνπ
αληίζηνηρνπ ζεκείνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ.

ρήκα 17.5. (α)Καηαζθεπή θαληαζηηθνχ εηδψινπ Α΄Β΄ ελφο αληηθεηκέλνπ ΑΒ, ηνπνζεηεκέλνπ ζε απφζηαζε,
s, κηθξφηεξε απφ ηελ εζηηαθή απφζηαζε f, ελφο ζπγθιίλνληα θαθνχ. (β)Καηαζθεπή θαληαζηηθνχ εηδψινπ Α΄Β΄
ελφο αληηθεηκέλνπ ΑΒ, ηνπνζεηεκέλνπ κπξνζηά απφ έλαλ απνθιίλνληα θαθφ.

Πξαγκαηηθά είδσια παίξλνπκε απφ αληηθείκελα ηνπνζεηεκέλα κπξνζηά ζε ζπγθιίλνληεο
θαθνχο, ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ηελ εζηηαθή ηνπο απφζηαζε (ρ. 17.4). Φαληαζηηθά
είδσια παίξλνπκε απφ αληηθείκελα ηνπνζεηεκέλα κπξνζηά απφ ζπγθιίλνληεο θαθνχο ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ηεο εζηηαθήο (ρ. 17.5α) θαη απφ αληηθείκελα ηνπνζεηεκέλα ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν κπξνζηά απφ απνθιίλνληεο θαθνχο (ρ. 17.5β).
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Οξίδνπκε σο νπηηθή ηζρύ P ελφο θαθνχ ην αληίζηξνθν ηεο εζηηαθήο ηνπ απφζηαζεο,
δειαδή P = 1/f. Ζ κνλάδα νπηηθήο ηζρχνο είλαη ε δηνπηξία D, θαη αληηζηνηρεί ζε εζηηαθή
απφζηαζε ελφο κέηξνπ, 1 D = 1 m-1.
17.2.4. θάικαηα ησλ θαθώλ
Ζ ζπδήηεζε γηα ηνπο θαθνχο, σο απηφ ην ζεκείν, ππέζεηε ζησπεξά δχν ζπλζήθεο:
 ην θσο είλαη κνλνρξσκαηηθφ
 ν θαθφο έρεη κηθξφ άλνηγκα, θαη ην αληηθείκελν βξίζθεηαη θνληά ζηνλ άμνλα
(πξνζέγγηζε κηθξψλ γσληψλ).
Ζ πξψηε ζπλζήθε εμαζθαιίδεη ζηαζεξφηεηα ηνπ δείθηε δηάζιαζεο, n, γηα φιεο ηηο
θσηεηλέο αθηίλεο πνπ έξρνληαη απφ ην αληηθείκελν, ελψ ε δεχηεξε εμαζθαιίδεη κηθξέο θιίζεηο
ησλ αθηηλψλ θαη κηθξέο γσλίεο εηζφδνπ. Ζ παξαβίαζε ηεο πξψηεο ζπλζήθεο νδεγεί ζηα
ιεγφκελα ρξσκαηηθά ζθάικαηα ησλ θαθώλ ελψ ε παξαβίαζε ηεο δεχηεξεο νδεγεί ζηα
ιεγφκελα κνλνρξσκαηηθά ζθάικαηα.
17.2.4.1. Υξσκαηηθά ζθάικαηα
Σα ρξσκαηηθά ζθάικαηα ησλ θαθψλ νθείινληαη ζηηο ηδηφηεηεο δηαζπνξάο ησλ νπηηθψλ
πιηθψλ. Ζ εμάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ηνπ θσηφο ζε έλα νπηηθφ κέζν απφ ηε
ζπρλφηεηά ηνπ, πνπ εθθξάδεηαη σο εμάξηεζε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο απφ ην ρξψκα, θάλεη
ακέζσο θαλεξή ηελ πεγή ησλ ρξσκαηηθψλ ζθαικάησλ. Μία πξψηε πνηνηηθή αληίιεςε απηήο
ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα έρεη θαλείο κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ελφο θαθνχ σο
επαιιειία πξηζκάησλ, φπσο ζην ρ.17.6.

(α)

(β)

ρήκα 17.6. (α) Μηα πνιπρξσκαηηθή αθηίλα, δηεξρφκελε κέζα απφ πξίζκα, αλαιχεηαη ζηηο ρξσκαηηθέο
ζπληζηψζεο ηεο. (β) Οη επηκέξνπο ρξσκαηηθέο ζπληζηψζεο παξάιιεισλ πνιπρξσκαηηθψλ αθηηλψλ
ζπγθεληξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά εζηηαθά ζεκεία.

ην ρ. 17.6α, κία παξάιιειε πνιπρξσκαηηθή δέζκε, πνπ πέθηεη ζε έλα πξίζκα,
αλαιχεηαη ζε φια ηα ρξψκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη, απφ ην θφθθηλν (Κ) κέρξη ην ηψδεο
(Η). Όηαλ έρνπκε ινηπφλ πνιπρξσκαηηθφ θσο, ε ζπλδπαζκέλε δξάζε ηεο επαιιειίαο ησλ
πξηζκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ θαθφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε ησλ επηκέξνπο
ρξσκαηηθψλ ζπληζησζψλ ζε δηαθνξεηηθά εζηηαθά ζεκεία (ρ. 17.6β).
Απφ ηε ζρέζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ θαθψλ (Δμ. 17.2) βιέπνπκε φηη γηα ζηαζεξά
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαθνχ, ε εζηηαθή απφζηαζεf, αιιάδεη κε ην κήθνο
θχκαηνοι ηεο αθηηλνβνιίαο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αιιάδεη ν παξάγνληαο (n1). Γηα λα δνζεί
έλα κέηξν ηεο δηαζπνξάο ελφο πιηθνχ, ζπλήζσο δίλεηαη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πιηθνχ γηα
ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο γξακκέο εθπνκπήο: ηε θαζκαηηθή γξακκή C ηνπ πδξνγφλνπ (ι =
656,28 nm) ζην θφθθηλν, ηελ θίηξηλε δηπιή γξακκή D ηνπ λαηξίνπ (ι = 589,59 nm, 588,99
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nm), θαη ηελ θπαλή γξακκή F (ι = 486,13 nm) ηνπ πδξνγφλνπ. Οη ηξεηο παξαπάλσ γξακκέο
θαιχπηνπλ ην 70% πεξίπνπ ηεο νξαηήο πεξηνρήο ηνπ θσηφο θαη είλαη δηαηεηαγκέλεο γχξσ απφ
ην κέγηζην ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ. Σν πειίθν



nD  1
nF  nC

(17.4)

φπνπ nD, nF θαη nC είλαη νη δείθηεο δηάζιαζεο γηα ηηο γξακκέο D, F, θαη C αληίζηνηρα,
απνηειεί έλα κέηξν ηεο δηαζπνξάο ηνπ πιηθνύ.
Ωο παξάδεηγκα ηνπ κνλνρξσκαηηθνχ ζθάικαηνο αλαθέξνπκε φηη έλαο θαθφο απφ
ηεγκέλν ραιαδία, κε κέζε εζηηαθή απφζηαζε 1 m θαη δείθηεο δηάζιαζεο nC = 1,45640,
nD = 1,45845 θαη nF = 1,46318, έρεη κηα κεηαβνιή ηεο εζηηαθήο απφζηαζεο απφ ην θφθθηλν
ζην κπιε ίζε κε 1,5 cm πεξίπνπ.
17.2.4.2. Μνλνρξσκαηηθά ζθάικαηα ιεπηώλ θαθώλ
Όηαλ ην θσο πνπ δηέξρεηαη απφ έλα θαθφ είλαη κνλνρξσκαηηθφ, ηφηε απηφο εμαθνινπζεί
γεληθά λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζθάικαηα, ιφγσ ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ κηθξνχ
αλνίγκαηνο θαη παξαιιειίαο ησλ αθηίλσλ πξνο ηνλ άμνλα.
Τπάξρνπλ πέληε είδε κνλνρξσκαηηθψλ ζθαικάησλ: (α) ζθαηξηθή εθηξνπή, (β) θφκε, (γ)
αζηηγκαηηζκφο, (δ) θακππιφηεηα πεδίνπ θαη (ε) παξακφξθσζε (Βι. [4] Κεθ.9). Θα
επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ην πξψην απφ απηά, κε ην νπνίν θαη ζα
αζρνιεζνχκε ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο.
Με ηνλ φξν ζθαηξηθή εθηξνπή πεξηγξάθνπκε ηελ εμάξηεζε ηεο εζηηαθήο απφζηαζεο ελφο
ζθαηξηθνχ θαθνχ απφ ηελ απφζηαζε ησλ αθηηλψλ απφ ηνλ θχξην άμνλά ηνπ, φπσο θαίλεηαη
ζην ρ. 17.7. Όζν πην απνκαθξπζκέλεο είλαη νη αθηίλεο απφ ηνλ θχξην άμνλα ηνπ θαθνχ,
ηφζν πην θνληά ζηνλ θαθφ ζπλαληψληαη (κηθξφηεξε εζηηαθή απφζηαζε).

ρήκα 17.7 Ζ εζηηαθή απφζηαζε ελφο θαθνχ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κηαο αθηίλαο απφ ηνλ
θχξην άμνλα ηνπ θαθνχ. Ζ εμάξηεζε απηή είλαη ε αηηία ηνπ ζθάικαηνο ζθαηξηθήο εθηξνπήο ελφο θαθνχ.

Ζ ζθαηξηθή εθηξνπή είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ απφ ηα κνλνρξσκαηηθά ζθάικαηα,
κπνξεί δε ε κεηαβνιή ηεο εζηηαθήο απφζηαζεο σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο ησλ αθηίλσλ
απφ ηνλ άμνλα ηνπ θαθνχ, ζε έλαλ παρχ θαθφ λα θηάζεη, κέρξη θαη 50%. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη θαη ζηνπο ιεπηνχο θαθνχο, ε ζθαηξηθή εθηξνπή κπνξεί λα πάξεη κεγάιεο ηηκέο.
πγθεθξηκέλα, γηα ιεπηφ θαθφ ζηαζεξήο εζηηαθήο απφζηαζεο, ε ηηκή ηεο ζθαηξηθήο εθηξνπήο
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θπκαίλεηαη απφ 5% κέρξη θαη πάλσ απφ 50%, αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ αθηίλσλ r1 , r2
πνπ δίλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εζηηαθή απφζηαζε.
Διαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαηξηθψλ ζθαικάησλ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο
δηαθξάγκαηνο πξηλ απφ ην θαθφ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ νη θεληξηθέο πεξηνρέο ελφο
θαθνχ (πξνζέγγηζε κηθξψλ γσληψλ).
17.2.4.3. Βάζνο Πεδίνπ
Σν βάζνο πεδίνπ είλαη ην εχξνο ησλ απνζηάζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην θαθφ γηα ην νπνίν
ν βαζκφο εζηίαζεο ηνπ εηδψινπ παξακέλεη πξαθηηθά ακεηάβιεηνο δειαδή, κε άιια ιφγηα, ην
είδσιν παξακέλεη πξαθηηθά επθξηλέο (Βι. Βηβιηνγξαθία, Παξαπνκπή 2, Παξ. 3.2.4). Σν
βάζνο πεδίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εζηηαθή απφζηαζε θαη ην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνπ
θαθνχ.
17.3 Μέζνδνο
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο πιηθνχ ζα παξαηεξήζνπκε ηα θαηλφκελα
δηάζιαζεο, γηα δηαθνξεηηθέο γσλίεο πξφζπησζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Δμ. (17.1),
ππνζέηνληαο φηη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ αέξα είλαη, ζε θαιή πξνζέγγηζε, ίζνο κε ηε κνλάδα.
ηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ηηο ηδηφηεηεο ελφο ζπγθιίλνληνο θαθνχ. Έλαο ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ηεο εζηηαθήο απφζηαζεο ελφο θαθνχ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ απνζηάζεσλ, s θαη s΄, ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ εηδψινπ ηνπ απφ ηνλ θαθφ θαη ηε ρξήζε
ηεο Δμ. (17.3α).
Μία ηζνδχλακε κέηξεζε ηεο εζηηαθήο απφζηαζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε
παξάιιειεο δέζκεο αθηηλψλ. Γλσξίδνληαο φηη ε εζηία ελφο θαθνχ είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν
ζπγθεληξψλνληαη νη αθηίλεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θαθφ παξάιιεια ζηνλ άμνλά ηνπ,
κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ εζηηαθή απφζηαζε ελφο ιεπηνχ θαθνχ, πξνζδηνξίδνληαο ην
ζεκείν απηφ.
Όζνλ αθνξά ηελ παξαηήξεζε ησλ ζθαικάησλ, κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη, γηα
κελ ηα ρξσκαηηθά ζθάικαηα, θίιηξα δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, γηα δε ηε ζθαηξηθή εθηξνπή,
δηάθξαγκα κεηαβιεηνχ αλνίγκαηνο πξηλ απφ ηνλ θαθφ.
17.4. Πεηξακαηηθή Γηάηαμε
Γηα ηε κέηξεζε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ :





Μηα πεγή ιεπθνχ θσηφο
Μηα κεηαιιηθή ζρηζκή
Έλα νπηηθφ κέζν εκηθπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο, θαη
Έλα γσληφκεηξν.

Γηα ηε κέηξεζε ηεο εζηηαθήο απφζηαζεο θαη ησλ ρξσκαηηθψλ θαη ζθαηξηθψλ ζθαικάησλ
ελφο θαθνχ ρξεηαδφκαζηε:
 Σνλ ππφ κειέηε θαθφ
 Μηα πεγή ιεπθνχ θσηφο
 Μηα δηαθάλεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηθείκελν
 Έλα δεπγάξη θαθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεχξπλζε-παξαιιειία ηεο
δέζκεο θσηφο
 Μηα ζεηξά δηαθξαγκάησλ γηα ηελ επηινγή αθηίλσλ ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ
ηνλ άμνλα ηνπ θαθνχ
 Μηα ζεηξά ρξσκαηηθψλ θίιηξσλ γηα ηελ επηινγή δηαθνξεηηθψλ κεθψλ θχκαηνο ηεο
δέζκεο.
 Μηα νζφλε γηα ηελ παξαηήξεζε πξαγκαηηθψλ εηδψισλ
165

 Μηα νπηηθή ηξάπεδα γηα ηελ ζηήξημε ησλ νπηηθψλ θαη ηε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ.
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17.5. Δθηέιεζε
17.5.1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο πιηθνύ
1. Σνπνζεηήζηε ηελ πεγή ιεπθνχ θσηφο ζηελ νπηηθή ηξάπεδα θαη ην γσληφκεηξν ζην
επηθιηλέο ζηήξηγκά ηνπ (πάλσ ζηελ νπηηθή ηξάπεδα), κε ηε δηεχζπλζε 0ν-0ν παξάιιεια ζηνλ
άμνλα ηεο ηξάπεδαο.
2. πλδπάδνληαο, ζε έλα ζηήξηγκα ακέζσο κεηά ηελ πεγή ιεπθνχ θσηφο, ηα κεηαιιηθά
δηαθξάγκαηα απιήο ζρηζκήο θαη πνιιαπιψλ ζρηζκψλ, θαηεπζχλεηε κία ιεπηή δέζκε θσηφο
παξάιιεια ζηε δηεχζπλζε 0ν-0ν ηνπ γσληνκέηξνπ.
3. Σνπνζεηήζηε ηνλ εκηθπιηλδξηθφ θαθφ ζην γσληφκεηξν, κε ην θέληξν ηνπ ζηνλ άμνλα
πεξηζηξνθήο ηνπ γσληνκέηξνπ θαη κε ηελ επίπεδε πιεπξά ηνπ πξνο ηελ πεγή, θαηά κήθνο ηεο
επζείαο “COMPONENT”.
4. Γηα γσλίεο πξφζπησζεο απφ 5ν έσο 85ν θαη κε βήκα 5ν  10ν,ζεκεηψζηε ηηο αληίζηνηρεο
γσλίεο δηάζιαζεο. Καηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηε ζηήιε (ζ2)Α ηνπ Πίλαθα Η.
Πίλαθαο Ι
ζ1

(ζ2)Α

sin(ζ2)Α

(ζ2)Β

sin(ζ2)B

0ν
5ν
..
..

5. Δπαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο ηνπ βήκαηνο 4, γηα δηεχζπλζε πξφζπησζεο ζπκκεηξηθή ηεο
πξνεγνχκελεο, σο πξνο ηελ θάζεην ζηελ επίπεδε πιεπξά ηνπ εκηθπιηλδξηθνχ θαθνχ, θαη
θαηαρσξήζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηε ζηήιε (ζ2)Β ηνπ Πίλαθα Η.
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17.5.2. Πξνζδηνξηζκόο ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο ζπγθιίλνληνο θαθνύ
1. Σνπνζεηήζηε ηελ πεγή ιεπθνχ θσηφο ζηελ αξρή ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
2. Σνπνζεηήζηε ηε δηαθάλεηα-αληηθείκελν (δηαζηαπξσκέλα βέιε-θχθινο) ζε έλα ζηήξηγκα
επί ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο, ακέζσο κεηά ηελ πεγή ιεπθνχ θσηφο.
3. Σνπνζεηήζηε ηε ιεπθή νζφλε παξαηήξεζεο ζην ηέξκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
4. Σνπνζεηήζηε ηνλ θαθφ κε ηελ άγλσζηε εζηηαθή απφζηαζε θάπνπ αλάκεζα, έηζη ψζηε λα
εζηηάζεηε ηε δηαθάλεηα-αληηθείκελν ζηελ νζφλε παξαηήξεζεο.
5. εκεηψζηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην κέγεζνο ηνπ εηδψινπ ζε ζρέζε κε απηά ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
6. Μεηξήζηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ηηο απνζηάζεηο s θαη s΄.
7. Μεηαθηλψληαο ην θαθφ, κεηαβάιιεηε (απμάλνληαο) ηελ απφζηαζε s κε βήκαηα 1 cm, 2
cm θαη ζηε ζπλέρεηα 3 cm, γηα ηηκέο ηνπ s απφ 9 cm έσο 39 cm, θαη κεηξήζηε ηηο αληίζηνηρεο
απνζηάζεηο s΄. Καηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ Πίλαθα ΗΗ.
Πίλαθαο ΙΙ
s(cm)

s´ (cm)

1/s + 1/s´ (cm-1) 1/f(cm-1)

f(cm)

9
10
12
15
18
…..

17.5.3. Υξσκαηηθά ζθάικαηα απινύ θαθνύ
1. Με ηελ νζφλε παξαηήξεζεο ζηα 60 cm, κεηαθηλήζηε ηνλ θαθφ ψζηε λα εζηηάζεηε ην
είδσιν ηνπ λήκαηνο ηεο ιάκπαο πάλσ ζηελ νζφλε.
2. Σνπνζεηήζηε ην δηάθξαγκα, κε έλα άλνηγκα κέρξη 2 mm, ζε πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηνπ
θαθνχ (πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά) θαη παξαηεξήζηε ηνλ ρξσκαηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ
εηδψινπ. εκεηψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.
3. Δπαλαηνπνζεηήζηε ην ζηήξηγκα κε ηε δηαθάλεηα-αληηθείκελν θνληά ζηελ πεγή ηνπ
ιεπθνχ θσηφο, θαη ηελ νζφλε παξαηήξεζεο γχξσ ζηα 60 cm.
4. Σνπνζεηήζηε, ζην ζηήξηγκα κε ηνλ θαθφ, ην θίιηξν κπιε (Μ) ρξψκαηνο θαη κεηαθηλήζηε
ηνλ θαθφ κέρξηο φηνπ ζρεκαηηζζεί επθξηλψο ην είδσιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ νζφλε.
Μεηξήζηε θαη θαηαγξάςηε ηηο ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ sΜ = …… θαη sΜ΄ = ……
5. Αληηθαηαζηήζηε ην θίιηξν κπιε ρξψκαηνο κε ην θίιηξν θφθθηλνπ (Κ) ρξψκαηνο θαη
επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο κεηξήζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ βήκαηνο, θαη θαηαγξάςηε ηηο
ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ sK = …….. θαη sK΄= …….
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17.5.4. θαηξηθά ζθάικαηα απινύ θαθνύ
1. Αθαηξέζηε ην ζηήξηγκα κε ηε δηαθάλεηα-αληηθείκελν θαη ηνπνζεηήζηε ηελ νζφλε ζην
άθξν ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο.
2. Μεηαθηλήζηε ην ζηήξηγκα κε ην θαθφ κέρξηο φηνπ εζηηαζηεί ην εξπζξνππξσκέλν λήκα
ηεο ιάκπαο πάλσ ζηελ νζφλε.
3. Σνπνζεηήζηε ζην ίδην ζηήξηγκα κε ην θαθφ, ην δηάθξαγκα κεηαβιεηνχ αλνίγκαηνο, κε
άλνηγκα 2-3 mm, ζην θέληξν ηνπ θαθνχ.
4. Παξαηεξήζηε ηελ πνηφηεηα εζηίαζεο, κε θαη ρσξίο ην δηάθξαγκα κηθξνχ αλνίγκαηνο θαη
θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.

17.5.5. Βάζνο Πεδίνπ
1. Αθαηξέζηε ην ζηήξηγκα κε ηε δηαθάλεηα-αληηθείκελν θαη ηνπνζεηήζηε ηε ιεπθή νζφλε
παξαηήξεζεο ζηε ζέζε 55 cm.
2. Μεηαθηλήζηε ηνλ θαθφ θαηά κήθνο ηεο ηξάπεδαο, κέρξηο φηνπ παξαηεξήζεηε ζηελ νζφλε
ην είδσιν ηνπ εξπζξνππξσκέλνπ ειηθνεηδνχο λήκαηνο ηεο ιάκπαο.
3. Πξνζδηνξίζηε ην βάζνο πεδίνπ κεηαθηλψληαο ηελ νζφλε παξαηήξεζεο κπξνο-πίζσ:
D = ................  ..........
4. Σνπνζεηήζηε, ζην ίδην ζηήξηγκα κε ην θαθφ, ην δηάθξαγκα κε κηθξφ άλνηγκα.
5. Πξνζδηνξίζηε ην λέν βάζνο πεδίνπ

D΄ = .................  .............

17.6. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
17.6.1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο πιηθνύ.
1. Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ πήξαηε ζηελ Παξάγξ. 17.5.1, ππνινγίζηε ηηο ηηκέο ησλ sin(ζ2)Α
θαη sin(ζ2)Β γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηεο γσλίαο πξφζπησζεο ζ1, θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηηο
αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα Η.
2. ρεδηάζηε ζε ραξηί κηιιηκεηξέ ην γξάθεκα ηνπ sinζ2 σο ζπλάξηεζε ηνπ sinζ1, γηα φιεο
ηηο ηηκέο ηεο γσλίαο πξφζπησζεο, ζ1. Πξνζνρή: Να γίλεη έλα κφλν δηάγξακκα, κε
ηεηκεκέλε (άμνλα x) ην sinζ1 θαη ηεηαγκέλε (άμνλα y) ην sinζ2 θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο
[(sinζ2)Α θαη (sinζ2)Β ] ζην ίδην δηάγξακκα.
3. Πξνζδηνξίζηε, γξαθηθά, ηελ θιίζε ησλ επζεηψλ πνπ ραξάμαηε γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο
Α θαη Β, θαη απφ απηήλ ην δείθηε δηάζιαζεο n, γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, θαη ηε κέζε ηηκή
n (ησλ δχν πεξηπηψζεσλ) ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ εκηθπιηλδξηθνχ θαθνχ, θαη
εθηηκήζηε ην ζθάικα ηνπ, δn [βι. Παξάγξ. Γ.5. Δμ. (Γ.30)]. Δθθξάζηε ην απνηέιεζκα σο n
 δn.
17.6.2. Πξνζδηνξηζκόο ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο ζπγθιίλνληνο θαθνύ.
1. Σν είδσιν πνπ παξαηεξήζαηε ζηελ νζφλε είλαη πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ; Πψο
βγάδεηε ην ζπκπέξαζκα απηφ;
2. Σν είδσιν πνπ παξαηεξείηε είλαη επζχ ή αλάζηξνθν; Δμεγήζηε γξαθηθά γηαηί.
3. Όηαλ ην s απμάλεη, ηη ζπκβαίλεη ζην s΄ θαη γηαηί;

168

4. Σν είδσιν κεγαιψλεη ή κηθξαίλεη, φηαλ ην s απμάλεη; Δμεγήζηε γηαηί, κε βάζε ηελ Δμ.
(17.3β) θαη θάλνληαο έλα απιφ ζρήκα.
5. Με ηη ζα ηζνχηαη ην s΄ φηαλ ην s γίλεη πάξα πνιχ κεγάιν; Αλαθέξεηε έλα ηέηνην
παξάδεηγκα απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν.
6. Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ θαηαρσξήζαηε ζηνλ Πίλαθα ΗΗ, ππνινγίζηε ηε κέζε
εζηηαθή απφζηαζε f, ηνπ θαθνχ θαη ην ζθάικα ηεο δf [Παξ. Γ.3.5, Δμ. (Γ.10)]. Γξάςηε ην
απνηέιεζκα κε ηε κνξθή f ± δf.

17.6.3. Υξσκαηηθά ζθάικαηα
1. Πεξηγξάςηε ην ρξσκαηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ εηδψινπ ηνπ λήκαηνο ηεο πεγήο, θαζψο ην
δηάθξαγκα κεηαθηλείηαη καθξηά απφ ηνλ νπηηθφ άμνλα ηνπ θαθνχ. Γηαηί ην ρξσκαηηθφ
ζθάικα γίλεηαη πην έληνλν, φηαλ ην δηάθξαγκα βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά απφ ηνλ νπηηθφ
άμνλα;
2. Απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ s θαη s΄ πνπ πήξαηε, ρξεζηκνπνηψληαο δχν θίιηξα κε δψλεο
δηέιεπζεο ζην θφθθηλν (Κ) θαη ζην κπιε (Μ) αληίζηνηρα, πξνζδηνξίζηε ηελ εζηηαθή
απφζηαζε ηνπ θαθνχ γηα ηα δχν δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα
ζθάικαηα, θαη εθθξάζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο κε ηε κνξθή fΚ  δfΚ θαη fΜ  δfΜ.
17.6.4. θαηξηθά ζθάικαηα
1. Πψο επηδξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ εηδψινπ ην κέγεζνο ηνπ δηαθξάγκαηνο;
2. Πνην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο ζα έδηλε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα εηδψινπ;

17.6.5. Βάζνο Πεδίνπ
1. Πψο κεηαβάιιεηαη ην βάζνο πεδίνπ κε ην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο;
2. Γηαηί δελ είλαη εθηθηφ έλα βάζνο πεδίνπ απείξνπ κήθνπο;
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