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Άζθεζε 25  

πκβνιή θαη πεξίζιαζε ηνπ θσηόο 

25.1   θνπόο 

 

θνπόο ηεο Άζθεζεο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο θπκαηηθήο νπηηθήο, κε 

ηελ παξαηήξεζε θαηλνκέλσλ πνπ εξκελεύνληαη κε ηελ θπκαηηθή ζεσξία ηνπ θσηόο. 

πγθεθξηκέλα, κειεηώληαη νη εηθόλεο ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο ιέηδεξ 

από απιέο, δηπιέο θαη πνιιαπιέο ζρηζκέο, θαζώο θαη από νπηηθά θξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ θξάγκαηνο πξνζδηνξίδνληαη επηπιένλ παξάκεηξνη, όπσο ην εύξνο ηεο ζρηζκήο θαη ε 

ππθλόηεηα ησλ ζρηζκώλ. Παξέρεηαη επίζεο ζηνλ ζπνπδαζηή ε δπλαηόηεηα λα γλσξίζεη κηα 

ζεκαληηθή εθαξκνγή ησλ θαηλνκέλσλ ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο ζηελ αλάιπζε 

πνιπρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο. 

 

25.2   Θεσξία 

Γηα κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο θπκαηηθήο νπηηθήο θαη κηα 

ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ησλ θαηλνκέλσλ ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο παξαπέκπνπκε 

ζην Παξάξηεκα Π25, ζην δεύηεξν κέξνο απηνύ ηνπ Σόκνπ. Δδώ ζα δώζνπκε κόλν ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζεσξεηηθώλ ππνινγηζκώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πεηξακάησλ ηεο Άζθεζεο. Δπηπιένλ, ζα ζρνιεζνύκε κόλν κε ηελ πεξίπησζε 

όπνπ ε νζόλε παξαηήξεζεο ησλ θαηλνκέσλ ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο είλαη ζε πνιύ κεγάιε 

απόζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πεγώλ θαη ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ απηώλ 

(Πεξίζιαζε Fraunhoffer). 

 

26.2.1 πκβνιή ηνπ θσηόο από δύν ζύκθσλεο ζεκεηαθέο πεγέο 

Η δεκηνπξγία δύν ζύκθσλσλ πεγώλ αλάγεηαη ζπλήζσο ζηε δηαίξεζε ηνπ κεηώπνπ 

θύκαηνο κηαο ζύκθσλεο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο κε δύν παλνκνηόηππεο ζρηζκέο, S1, S2, πνιύ 

κηθξνύ εύξνπο ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο (ρ. 25.1). Η παξεκβνιή κηαο ηέηνηαο αζπλέρεηαο 

ζην κέησπν ηνπ θύκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δύν δεπηεξνγελώλ ζεκεηαθώλ 

πεγώλ ζθαηξηθώλ θπκάησλ ζηηο ζρηζκέο.  

 

ην ρ. 25.1 απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά κηα δηάηαμε γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο εηθόλαο 

ζπκβνιήο από δύν ζρηζκέο. Δμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο ησλ δύν ζθαηξηθώλ θπκάησλ, ζα 

δεκηνπξγεζεί πάλσ ζηελ νζόλε κηα ζεηξά από ελαιιαζζόκελνπο θσηεηλνύο θαη ζθνηεηλνύο 

θξνζζνύο. Όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη απνδεηθλύεηαη ζην Παξάξηεκα Π25 (Παξάγξ. 

Π25.4), αλ ε απόζηαζε r, κεηαμύ ζρηζκώλ θαη νζόλεο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ 

απόζηαζε d, κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ (πεξίζιαζε Fraunhoffer), αιιά θαη από ηελ απόζηαζε y, 

πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ζπλζήθεο, γηα ηε δεκηνπξγία θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ θξνζζώλ 

αληίζηνηρα, ζε θάπνηα απόζηαζε, y, από ην θέληξν ζπκκεηξίαο, Ο, ηεο εηθόλαο ζπκβνιήο 
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ρήκα 25.1  (α) πκβνιή από δύν ζύκθσλεο ζεκεηαθέο πεγέο πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηαίξεζε ηνπ κεηώπνπ 

κηαο ζύκθσλεο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο, κε ηε βνήζεηα δύν ζρηζκώλ S1 θαη S2. (β) Κξνζνί ζπκβνιήο πνπ 

παξάγνληαη από ηε ζύκβνιή δύν ζρηζκώλ, όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε (Πείξακα ηνπ Young). 

θσηεηλνί θξνζζνί:               d sinζ = m ι     ή     y  
r

d
 m ι                           (25.1) 

 

ζθνηεηλνί θξνζζνί:                 d sinζ = (m + 1/2) ι    ή    y  
r

d
 (m + 1/2) ι                    (25.2) 

 

όπνπ ζ ε γσλία κεηαμύ ηεο απ‟ επζείαο θαη ηεο πεξηζιώκελεο αθηίλαο θαη m = 0, ±1, ±2,....  

Παξαηεξνύκε όηη νη απνζηάζεηο, y, ησλ θξνζζώλ από ην θέληξν ηεο εηθόλαο ζπκβνιήο 

εηλαη αληηζηξόθσο αλάινγεο ηεο απόζηαζεο, d, κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ. 

H απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θσηεηλώλ (ή ζθνηεηλώλ) θξνζζώλ βξίζθεηαη εύθνια 

από ηελ Δμ. (25.1) ή ηελ (25.2) σο 

  Γy  
r

d
 ι       (25.3) 

 

25.2.2  Πεξίζιαζε από κηα ζρηζκή 

Η πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πεξίζιαζεο ζπκβαίλεη όηαλ ην επίπεδν κέησπν ελόο 

κνλνρξσκαηηθνύ ζύκθσλνπ θσηεηλνύ θύκαηνο παξεκπνδίδεηαη ζηε δηάδνζή ηνπ από κηα 

ιεπηή ζρηζκή εύξνπο D (ρ. 25.2). ύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ Huygens, θάζε ζεκείν ηνπ 

κεηώπνπ από ην έλα άθξν ηεο ζρηζκήο ώο ην άιιν γίλεηαη δεπηεξνγελήο πεγή ζθαηξηθώλ 

θπκάησλ ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο, ηα νπνία δηαδίδνληαη από ηε ζρηζκή. πλεπώο, ην πιάηνο ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε έλα ηπρόλ ζεκείν ηεο νζόλεο παξαηήξεζεο πξνθύπηεη από ηελ 

ππέξζεζε όισλ ησλ ζηνηρεησδώλ θπκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηε ζρηζκή, κε ζπλέπεηα λα 

παξαηεξνύληαη, πάλσ ζηελ νζόλε, θσηεηλνί θαη ζθνηεηλνί θξνζζνί πεξίζιαζεο. Λόγσ 

ζπκκεηξίαο, ζην θέληξν ηεο εηθόλαο πεξίζιαζεο (ζεκείν Ο) ζα έρνπκε εληζρπηηθή ζπκβνιή 

θαη ζα ζρεκαηηζηεί ν θεληξηθόο θξνζζόο πεξίζιαζεο. 
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ύκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ αλαπηύζζεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Π23 (Παξάγξ. 

Π23.5) έρνπκε ηελ αθόινπζε ζπλζήθε γηα ζθνηεηλνύο θξνζζνύο 

 

  nι = D sinζ  ,   n = ±1, ±2...     (25.4) 

 

Γηα r >> x, (βι. ρ. 25.2), ε Δμ. (25.4) καο δίλεη  

  xn = 
D

r
 nι                                 (25.5) 

όπνπ xn, ε απόζηαζε ησλ ζθνηεηλώλ θξνζζώλ από ην θέληξν ζπκκεηξίαο, Ο, ηεο εηθόλαο,  

 

 

ρήκα 25.2  (α) Καηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο, ύζηεξα από πεξίζιαζε από  κία ζρηζκή, πιάηνπο D, πάλσ 

ζε νζόλε πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε, r, από ηε ζρηζκή. Η ζέζε x αληηζηνηρεί ζηνλ πξώην ζθνηεηλό 

θξνζζό (n = 1). (β) Φσηνγξαθία ηεο εηθόλαο πνπ βιέπνπκε ζηελ νζόλε. Δδώ δηαθξίλεηαη ζαθώο κόλνλ ν 

θεληξηθόο θσηεηλόο θξνζζόο. 

 

είλαη, όπσο βιέπνπκε, αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ εύξνπο D  ηεο ζρηζκήο. Aπό ηελ Δμ. (25.5) 

πξνθύπηεη όηη ε απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζθνηεηλώλ θξνζζώλ είλαη  

 

  Γx = 
r

D
 ι                                       (25.6) 

ελώ ην γξακκηθό εύξνο ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πξνθύπηεη επίζεο από ηελ Eμ. 

(25.5) γηα  n1 =  1  θαη n2 = 1 θαη βξίζθεηαη ίζν κε 

  Wπ = 
2nx  

1nx  = 
D

r2
                                           (25.7) 
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O αξηζκόο ησλ ζθνηεηλώλ θξνζζώλ nζθ, πνπ ζεσξεηηθά κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ 

εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ δίλεηαη από ηε ζπλζήθε [βι. Δμ. (Π25.20)] 

  nζθ  


D
                                                  (25.8) 

 

25.2.3  πκβνιή - πεξίζιαζε από δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρηζκέο 

Αλ ζεσξήζνπκε δύν παξάιιειεο ζρηζκέο πεπεξαζκέλνπ εύξνπο D, ζε κηθξή απόζηαζε d, 

ηε κία από ηελ άιιε, θαη ηηο θσηίζνπκε κε έλα επίπεδν κνλνρξσκαηηθό θύκα ηόηε, ζε νζόλε 

πνπ απέρεη απόζηαζε r >> d > D, ζα παξαηεξήζνπκε κηα ζύλζεηε εηθόλα θξνζζώλ, πνπ 

πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ θξνζζώλ πεξίζιαζεο από θάζε ζρηζκή θαη ησλ θξνζζώλ 

ζπκβνιήο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ππέξζεζε ησλ θπκάησλ από ηηο δύν ζρηζκέο. Από ηε 

ζεσξία πνπ αλαπηύζζεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Π27 (Παξάγξ. Π25.7) πξνθύπηεη όηη νη 

θξνζζνί πεξίζιαζεο ζα είλαη πιαηύηεξνη από ηνπο θξνζζνύο ζπκβνιήο, δειαδή κέζα ζε 

θάζε θξνζζό πεξίζιαζεο ζα πεξηέρεηαη έλαο αξηζκόο ιεπηώλ θξνζζώλ ζπκβνιήο, ν νπνίνο 

ζα εμαξηάηαη από ην ιόγν d/D (ρ. 25.4). 

Αλάινγεο εηθόλεο ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο ζα παξαηεξήζνπκε, αλ αληί γηα δύν 

ρξεζηκνπνηήζνπκε Ν παξάιιειεο ζρηζκέο ίδηνπ εύξνπο, D, θαη ζε ίζεο κηθξέο απνζηάζεηο, d, 

κεηαμύ ηνπο. Γηα Ν  > 2 όκσο ζα ππάξρεη ιεπηή δνκή ζηνπο θξνζζνύο ζπκβνιήο, ε νπνία ζα 

γίλεηαη αθόκε ιεπηόηεξε θαζώο ην Ν απμάλεη. πγθεθξηκέλα, εθηόο ησλ θύξησλ θσηεηλώλ 

θξνζζώλ ζπκβνιήο, πνπ νθείινληαη ζηε ζπκβνιή θπκάησλ από δηαδνρηθέο ζρηζκέο 

(απόζηαζε d), ζα εκθαληζηνύλ θαη δεπηεξεύνληεο θσηεηλνί θξνζζνί, πνπ νθείινληαη ζηε 

ζπκβνιε θπκάησλ από ζρηζκέο πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο 2d, 3d, 4d,...  

Απνδεηθλύεηαη όηη (βι. Π27, Παξάγξ. Π25.7) όηη νη θύξηνη θσηεηλνί θξνζζνί βξίζθνληαη 

θαη πάιη ζηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε ζρέζε 

d sinζ = mι (m = 0, ±1, ±2,...)  ή     y  
r

d
 m ι                      (25.1) 

 

αιιά αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο θύξηνπο θσηεηλνύο θξνζζνύο, ζα ππάξρνπλ Ν  1 

ζθνηεηλνί θξνζζνί, θαη αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο ζθνηεηλνύο θξνζζνύο, ζα ππάξρεη έλαο 

δεπηεξεύσλ θσηεηλόο θξνζζόο. Καηά ζπλέπεηα, αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο θύξηνπο 

θσηεηλνύο θξνζζνύο ζα ππάξρνπλ Ν  2 δεπηεξεύνληεο θσηεηλνί θξνζζνί (βι. ρ. 25.5), ε 

έληαζε ησλ νπνίσλ είλαη πνιύ κηθξόηεξε από ηελ έληαζε ησλ θύξησλ θξνζζώλ θαη κεηώλεηαη 

ζπλερώο όηαλ απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ, Ν.  Σν εύξνο, Wζ, ησλ θύξησλ θσηεηλώλ 

θξνζζώλ ζπκβνιήο δίλεηαη από ηε ζρέζε 

 

dN

r
W

2
ζ                                        (25.9) 

 

πνπ δείρλεη όηη, θαζώο ην Ν απμάλεη, ην εύξνο ησλ θύξησλ θξνζζώλ κεηώλεηαη. πγρξόλσο 

εληείλεηαη ε απόιπηε θσηεηλή έληαζε, ε θαζαξόηεηα θαη ε νμύηεηά ηνπο.  
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ρήκα 25.4  Γεσκεηξηθή απεηθόληζε (a) θξνζζώλ πεξίζιαζεο κηαο κνλαδηθήο ζρηζκήο, πιάηνπο D, (b) 

θξνζζώλ ζπκβνιήο πνπ ζα πξνέθππηαλ από δύν παξάιιειεο απείξσο ιεπηέο ζρηζκέο, κε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 

d, θαη (c) θξνζώλ ζπκβνιήο-πεξηζιαζεο από δύν παξάιιειεο παλνκνηόηππεο ιεπηέο ζρηζκέο κε d = 5D. 

Παξαηεξνύκε όηη κέζα ζε θάζε θξνζζό πεξίζιαζεο, πεξηέρνληαη πεξηζζόηεξνη ιεπηνί θξνζζνί ζπκβνιήο θαη 

θάζε πέκπην πιεπξηθό κέγηζην ζπκβνιήο απνπζηάδεη γηαηί ζπκπίπηεη κε έλα ειάρηζην ηεο πεξίζιαζεο ηεο θάζε 

ζρηζκήο.  

 
ρήκα 25.5  Γεσκεηξηθή απεηθόληζε θξνζζώλ ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ κνλνρξσκαηηθό 

θσο, κε κήθνο θύκαηνο ι, πξνζπίπηεη πάλσ ζε: (α) ηέζζεξηο (4), (β) νθηώ (8) θαη (γ) δεθαέμε (16) παξάιιειεο 

παλνκνηόηππεο ζρηζκέο, ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο. Παξαηεξνύκε όηη νη θύξηνη θσηεηλνί θξνζζνί βξίζθνληαη 

πάληα ζηηο ίδηεο ζέζεηο (d sinζ = mι), ελώ απμάλεηαη ε θσηεηλόηεηα θαη κεηώλεηαη ην εύξνο ηνπο, όηαλ απμάλεη ν 

αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ. Αληηζηνίρσο, απμάλεηαη ν αξηζκόο θαη κεηώλεηαη ε έληαζε ησλ δεπηεξεπόλησλ θσηεηθώλ 

θξνζζώλ. 
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25.2.4  Οπηηθά θξάγκαηα 

Όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ, Ν, ζε κηα ζπζηνηρία παξάιιεισλ ζρηζκώλ γίλεη πνιύ 

κεγάινο θαη ην εύξνο ησλ ζρηζκώλ, D, απεηξνζηό ζε ζρέζε κε ην κήθνο θύκαηνο, ι, ηόηε, 

αθελόο νη θύξηνη θξνζζνί ζπκβνιήο ζα γίλνπλ πνιύ ιεπηνί θαη έληνλνη ελώ νη δεπηεξεύνληεο 

θξνζζνί ζα έρνπλ ακειεηέα έληαζε, αθεηέξνπ ε πεξίζιαζε από θάζε ζρηζκή εθθπιίδεηαη ζε 

έλα ππόβαζξν ζρεδόλ ζηαζεξήο θσηεηλήο έληαζεο, όπσο εηθνλίδεηαη ζην ρ. 25.5 (γ). Οη 

θσηεηλνί θξνζζνί ζα βξίζθνληαη, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, ζηηο ζέζεηο όπνπ 

ηζρύνπλ νη ζρέζεηο  

d sinζ = mι (m = 0, ±1, ±2,...)     ή     y  
r

d
 m ι                      (25.1) 

Μηα ηέηνηα ππθλή ζπζηνηρία παξάιιεισλ ζρηζκώλ είλαη γλσζηή σο νπηηθό ή 

πεξηζιαζηηθό θξάγκα θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε εθαξκνγέο αλάιπζεο πνιπρξσκαηηθήο 

αθηηλνβνιίαο (θαζκαηόκεηξα νξαηνύ θαη ππεξύζξνπ) ιόγσ ηεο κεγάιεο δηαθξηηηθήο 

ηθαλόηεηάο ηνπ. Πξάγκαηη, αλ αληί κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο πξνζπέζεη ζην θξάγκα πνιπρξσ-

καηηθή δέζκε (απνηεινύκελε από δηάθξηηεο θαζκαηηθέο γξακκέο), από ηελ Δμ. (25.1) 

ζπλάγεηαη όηη, (γηα κηα δεδνκέλε ηάμε θξνζζώλ, π.ρ. γηα m = 1), αληί ελόο ιεπηνύ θξνζζνύ 

ζα έρνπκε κηα ζεηξά ιεπηώλ έγρξσκσλ θξνζζώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δηάθνξα κήθε 

θύκαηνο, ι, ηεο αθηηλνβνιίαο (βι. Άζθεζε 27, «Οπηηθή θαζκαηνζθνπία»). Η απόζηαζε 

κεηαμύ απηώλ ησλ έγρξσκσλ θξνζζώλ, θαη ζπλεπώο ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θξάγκαηνο, 

ζα απμάλεη κε ηελ ππθλόηεηα ησλ ζρηζκώλ, Ν0, πνπ νξίδεηαη σο 

Ν0 = 1/d                                                      (25.10) 

θαη αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ ζρηζκώλ αλά κνλάδα κήθνπο ηνπ θξάγκαηνο. 

25.3  Mέζνδνο 

Γηα ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο ηνπ θσηόο ρξεζηκνπνηείηαη 

δέζκε ιέηδεξ, αζπλέρεηεο (slides) κε κία, δύν, ηξείο θαη ηέζζεξηο ζρηζκέο, θαζώο θαη έλα 

νπηηθό θξάγκα δηέιεπζεο. Η δέζκε ιέηδεξ πξνζπίπηεη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ηεο αζπλέρεηαο 

θαη ε παξαηήξεζε ηεο εηθόλαο ησλ θξνζζώλ γίλεηαη ζε βαζκνλνκεκέλε νζόλε (ραξηί 

κηιηκεηξέ) ζε κεγάιε απόζηαζε (ζηνλ ηνίρν)  από ηελ αζπλέρεηα. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κηαο ζρηζκήο, ζα κεηξεζνύλ ζηελ νζόλε ε απόζηαζε, xn, ελόο 

ζθνηεηλνύ θξνζζνύ (κηαο ζπγθεθξηκέλεο  ηάμεο, n) από ην θέληξν ηεο εηθόλαο, θαζώο θαη ην 

γξακκηθό εύξνο, Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ γηα θάζε πεξίπησζε, θαη ζα ζπγθξηζνύλ κε ηηο 

ζεσξεηηθέο ηηκέο απηώλ ησλ κεγεζώλ πνπ ππνινγίδνληαη από ηηο Δμ. (25.5) θαη (25.7) 

αληηζηνίρσο. ηε ζπλέρεηα, ζα ππνινγηζηεί ην εύξνο, D, κηαο άγλσζηεο ζρηζκήο, κε βάζε ηε 

κέηξεζε είηε ηεο απόζηαζεο, xn, είηε ηνπ γξακκηθνύ εύξνπο, Wπ, ηνπ θσηεηλνύ θξνζζνύ 

πεξίζιαζεο. ηηο αζπλέρεηεο κε δύν ίδηεο ζρηζκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αλάινγεο κεηξήζεηο 

απνζηάζεσλ θαη εύξνπο θξνζζώλ πάλσ ζηελ νζόλε. πγθεθξηκέλα ζα κεηξεζνύλ ε 

απόζηαζε, ym, ηνπ θσηεηλνύ θξνζζνύ (ηάμεο m) ζπκβνιήο από ην θέληξν ηεο εηθόλαο θαη ην 

εύξνο, Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο, θαη νη ηηκέο απηέο ζα ζπγθξηζνύλ κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηηο Δμ. (25.1) θαη (25.7) αληηζηνίρσο. Δπίζεο ζα ππνινγηζηεί ν ιόγνο ξ = 

d/D γηα έλα άγλσζην ζύζηεκα ζρηζκώλ. Η κειέηε ηεο εηθόλαο θξνζζώλ από πνιιαπιέο 

ζρηζκέο ζα είλαη πνηνηηθή θαη ζα αθνξά ζηελ έληαζε θαη δηαθξηηόηεηα ησλ θξνζζώλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ππθλόηεηαο, Ν0, ησλ ζρηζκώλ ελόο άγλσζηνπ θξάγκαηνο, ζα 

κεηξεζεί ε απόζηαζε, ym, ελόο θξνζζνύ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο από ην θέληξν ηεο εηθόλαο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αθξηβήο κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ sinζ. Πην αλαιπηηθά, εθόζνλ 

Ν0 = 1/d, ε Δμ. (25.1) γίλεηαη  

  mιΝ0 = sinζ            (25.11) 

όπνπ                                                            sinζ = y /(r2 
+ y

2)                                         (25.12) 
1/2
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Η ρξήζε ηεο Δμ. (25.12) αληί ηεο πξνζεγγηζηηθήο ζρέζεο sinζ  y/r  επηβάιιεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θξάγκαηνο γηα αθξηβείο κεηξήζεηο, επεηδή ζηα θξάγκαηα ε απόθιηζε ησλ 

θξνζζώλ από ην θέληξν ηεο εηθόλαο είλαη κεγάιε θαη ην y είλαη ζπγθξίζηκν κε ην r. 

Γηα ηε κειέηε ηεο αλάιπζεο πνιπρξσκαηηθήο δέζκεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί  πεγή  ιεπθνύ 

θσηόο, ζε ζπλδπαζκό κε νπηηθό θξάγκα δηέιεπζεο θαη άιια βνεζεηηθά νπηηθά ζηνηρεία, 

όπσο θπθιηθό άλνηγκα κηθξήο δηακέηξνπ (ίξηδα) θαη ζπγθεληξσηηθόο θαθόο. Γεδνκέλνπ όηη ε 

ιάκπα ππξαθηώζεσο (πεγή ιεπθνύ θσηόο) έρεη κεγάιε έθηαζε εθπνκπήο θαη επνκέλσο κηθξό 

βαζκό ζπκθσλίαο, πεξηνξίδνπκε, κε ην κηθξό θπθιηθό άλνηγκα, ηελ πεξηνρή εθπνκπήο, κε 

απνηέιεζκα λα βειηηώλεηαη ν βαζκόο ζπκθσλίαο. 

25.4   Πεηξακαηηθή δηάηαμε – Δμαξηήκαηα 

Η πεηξακαηηθή δηάηαμε (ρ. 25.6) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηή ηελ Άζθεζε 

απνηειείηαη από ηα αθόινπζα  ζηνηρεία: 

 

ρήκα 25.6   Πιάγηα όςε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο  γηα ηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ζπκβνιήο θαη 

πεξίζιαζεο. Φ: κεηαιιηθόο θνξέαο, L: ιέηδεξ, Β1: καγλεηηθή βάζε, Α: αζπλέρεηα  (slide), O: νζόλε. 

1. Λέηδεξ: O ιέηδεξ He-Ne είλαη παξόκνηνο κε εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Άζθεζε 13 

(Εξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σόκνο Ι). Γίλεη  κηα ιεπηή (δηαηνκήο 2 – 3 mm) 

παξάιιειε κνλνρξσκαηηθή  δέζκε κε ι = 632,8 nm θαη ηζρύ  0,5 mW.  

ΠΡΟΟΥΗ! Επαλαιακβάλνπκε θη εδώ όηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ ιέηδεξ. 

Ελώ ε έληαζή ηνπ είλαη ρακειή γηα λα πξνθαιέζεη θάςηκν, κπνξεί λα επηθέξεη  ζνβαξή βιάβε 

ζην κάηη, αλ πξνζπέζεη, είηε απεπζείαο είηε από αλάθιαζε, πάλσ ζε απηό. πλεπώο, όηαλ δελ 

παίξλνπκε  κεηξήζεηο ή όηαλ δελ θάλνπκε παξαηεξήζεηο, ην δηάθξαγκα ζηελ έμνδν ηνπ ιέηδεξ 

πξέπεη λα είλαη θιεηζηό. 

2. Δπζύγξακκνο κεηαιιηθόο θνξέαο: Πξόθεηηαη γηα κεηαιιηθή δνθό κήθνπο πεξί ην 1 m, 

πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην κεηαιιηθό ηξαπέδη εξγαζίαο θαη ρξεζηκεύεη γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

ιέηδεξ (ή ηεο πεγήο ιεπθνύ θσηόο), θαζώο θαη ησλ καγλεηηθώλ βάζεσλ. 

3. Μαγλεηηθέο βάζεηο: Μεραληθά εμαξηήκαηα κε καγλεηηθή επίζηξσζε ζηε βάζε ηνπο, γηα 

λα ζπγθξαηνύληαη ζηαζεξά πάλσ ζηνλ κεηαιιηθό θνξέα. ηεξίδνπλ θαη ζπγθξαηνύλ 

δηάθνξα νπηηθά  ζηνηρεία  θαη εμαξηήκαηα. 

4. Πεγή ιεπθνύ θσηόο: Πξόθεηηαη γηα ιπρλία ππξαθηώζεσο ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειν 

κεηαιιηθό πιαίζην, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζηεξεώλεηαη ζηνλ κεηαιιηθό θνξέα θαη λα 

ζηεξίδεη άιια νπηηθά εμαξηήκαηα. 

5. Οπηηθά ζηνηρεία – εμαξηήκαηα: Σα νπηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Άζθεζε 

έρνπλ καγλεηηθή επίζηξσζε πάλσ ζην πιαίζην πνπ ηα πεξηβάιιεη. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 

αθόινπζα: 

 Μία αζπλέρεηα κε ηέζζεξηο απιέο ζρηζκέο, δηαθνξεηηθνύ αιιά γλσζηνύ εύξνπο, D 

 Μία κεηαιιηθή αζπλέρεηα κε κία ζρηζκή αγλώζηνπ εύξνπο, D 
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 Μία αζπλέρεηα κε 4 ζπζηήκαηα δύν ζρηζκώλ. Γηα ηα ηξία ζπζηήκαηα είλαη γλσζηά ηα 

εύξε, D, ησλ ζρηζκώλ θαη νη απνζηάζεηο, d, κεηαμύ  ησλ ζρηζκώλ. Γηα ην ηέηαξην 

ζύζηεκα ηα κεγέζε  απηά είλαη άγλσζηα 

 Μία αζπλέρεηα κε ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ ζρηζκώλ (από 2 σο 5 ζρηζκέο) 

 Έλα νπηηθό θξάγκα άγλσζηεο ππθλόηεηαο ζρηζκώλ 

 Έλα θπθιηθό άλνηγκα κηθξήο δηακέηξνπ (ίξηο) γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

πεγήο ιεπθνύ θσηόο (πξνζέγγηζε ζεκεηαθήο πεγήο) 

 Έλαο ζπγθεληξσηηθόο θαθόο κε εζηηαθή απόζηαζε 48 mm, γηα ηε δεκηνπξγία 

παξάιιειεο δέζκεο ιεπθνύ θσηόο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί από ην θξάγκα. 

ΠΡΟΟΥΗ! Η πνηόηεηα ησλ εηθόλσλ ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο ζα κεησζεί, αλ ππάξρνπλ 

δαθηπιηθά απνηππώκαηα ζηηο επηθάλεηεο ησλ νπηηθώλ ζηνηρείσλ. πλεπώο κελ αγγίδεηε κε ηα 

δάθηπια απηέο ηηο επηθάλεηεο, αιιά λα θξαηάηε ην θάζε νπηηθό ζηνηρείν (θαη εηδηθά ην νπηηθό 

θξάγκα) από ηελ πεξηθέξεηα ηνύ πιαηζίνπ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζηνηρείν ρξεηάδεηαη 

θαζαξηζκό, απνηαλζείηε ζηνλ επηβιέπνληα. 
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25.5   Δθηέιεζε 

25.5.1  Πξνεηνηκαζία ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο 

1. πλαξκνινγήζηε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην ρ. 25.6. Σνζεηήζηε πάλσ ζηνλ κεηαιιηθό 

θνξέα (Φ) ην ιέηδεξ (L) θαη κία καγλεηηθή βάζε (Β1), ζε κηθξή απόζηαζε από ην ιέηδεξ. 

Σνπνζεηήζηε ζε κεγάιε απόζηαζε (πάλσ από 1 m) από  ηε βάζε, πάλσ ζηνλ ηνίρν, ηε 

βαζκνλνκεκέλε νζόλε (Ο) θαη αλάςηε ην ιέηδεξ αλνίγνληαο ην δηάθξαγκα εμόδνπ ηεο 

δέζκεο. Πξνζαξκόζηε ηελ νζόλε έηζη, ώζηε ε δέζκε ηνπ ιέηδεξ λα πέθηεη ζε έλα θεληξηθό 

ζεκείν ηεο νζόλεο θαη ζεκεηώζηε κε κνιύβη απηή ηε ζέζε, πνπ ζα αληηπξνζσπεύεη ην θέληξν 

ηεο εηθόλαο ησλ θξνζζώλ. Κιείζηε ην δηάθξαγκα εμόδνπ ηνπ ιέηδεξ. 

2. Πξνζαξκόζηε ηελ αζπλέρεηα (Α) κε ηηο απιέο ζρηζκέο ζηε βάζε. Αλνίμηε ην δηάθξαγκα 

εμόδνπ ηνπ ιέηδεξ θαη κεηαθηλήζηε ηελ αζπλέρεηα εγθάξζηα ζηε δέζκε, κέρξηο όηνπ ε πξώηε 

ζρηζκή ζπλαληήζεη ηε δέζκε. Παξαηεξήζηε ηελ εηθόλα πεξίζιαζεο θαη κεγηζηνπνηήζηε ηελ 

έληαζή ηεο, εθηειώληαο κηθξέο εγθάξζηεο κεηαηνπίζεηο ηεο αζπλέρεηαο, έηζη ώζηε ην θέληξν 

ηεο δέζκεο ηνπ ιέηδεξ λα πξνζπέζεη ζηε ζρηζκή. Βεβαησζείηε όηη ε δέζκε πξνζπίπηεη 

θάζεηα. 

25.5.2  Πεξίζιαζε  από κία ζρηζκή 

1. Μεηξήζηε κε κεηξεηηθή ηαηλία ηελ απόζηαζε, r, κεηαμύ αζπλέρεηαο θαη νζόλεο θαη 

εθηηκήζηε ην ζθάικα απηήο ηεο κέηξεζεο 

r  = ….  …. 
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2. Mεηξήζηε ζηελ νζόλε ηελ απόζηαζε, xn, ηνπ ζθνηεηλνύ θξνζζνύ ηάμεο n (επηιέμηε ηελ 

ηάμε n θαηάιιεια γηα θάζε ζρηζκή, έηζη ώζηε ην xn λα είλαη κεηξήζηκν) από ην θέληξν ηεο 

εηθόλαο, θαη ην εύξνο, Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ θαη εθηηκήζηε ηα ζθάικαηα, δxm 

θαη δWπ, γηα απηέο ηηο κεηξήζεηο. (Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζθαικάησλ ζπδεηήζηε κε ηνλ 

επηβιέπνληα). Γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ζθάικα κέηξεζεο ησλ απνζηάζεσλ θξνζζώλ, είλαη 

ζθόπηκν λα κεηξάηαη ε απόζηαζε κεηαμύ ζπκκεηξηθώλ θξνζζώλ εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνύ 

θαη λα ππνδηπιαζηάδεηαη ε ηηκή πνπ πξνθύπηεη. Καηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο γηα ηηο 

ζρηζκέο γλσζηνύ εύξνπο ζηνλ  Πίλαθα Ι. 

                                                    ΠΙΝΑΚΑ  Ι 

Α/Α D (mm) xn (mm) 

κέηξεζε 

xn (mm) 

ππνινγηζκόο 

Wπ (mm) 

κέηξεζε 

Wπ (mm) 

ππνινγηζκόο 

1 0.02     

2 0.04     

3 0.08     

4 0.16     

Άγλσζη

ε 

     

  δxm =   ….   θαη   δWπ =   …. 

3.  Mεηξήζηε  πόζνπο ζθνηεηλνύο θξνζζνύο παξαηεξείηε εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνύ γηα ηε 

ζρηζκή  κε D = 0,08 mm.     nζθ = …… 

4.  Πξνζαξκόζηε ζηε βάζε ηε κεηαιιηθή αζπλέρεηα κε ηε ζρηζκή άγλσζηνπ εύξνπο.  

Μεηξήζηε ζηελ νζόλε ην γξακκηθό εύξνο, Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ (ή ηελ απόζηαζε, xn, 

θάπνηνπ ζθνηεηλνύ θξνζζνύ) θαη εθηηκήζηε ην ζθάικα ηεο κέηξεζεο. 

Wπ =  ….   ….   ή   xn = ….   ….    γηα n = ……. 

 25.5.3  πκβνιή - πεξίζιαζε  από δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρηζκέο 

1. Σνπνζεηήζηε ζηε βάζε ηελ αζπλέρεηα κε ηα ζπζηήκαηα ησλ δύν ζρηζκώλ. Μεηξήζηε ζηελ 

νζόλε ηελ απόζηαζε, ym, ηνπ θσηεηλνύ θξνζζνύ ζπκβνιήο ηάμεο m (πάιη επηιέμηε ηελ ηάμε, 

m, έηζη ώζηε ην ym λα είλαη κεηξήζηκν) θαη ην γξακκηθό εύξνο, Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ 

θξνζζνύ πεξίζιαζεο γηα ηα ζπζηήκαηα ζρηζκώλ κε γλσζηά ηα d θαη D. Δθηηκήζηε ηα 

ζθάικαηα ησλ κεηξήζεσλ, δym θαη δWπ, θαη θαηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ Πίλαθα ΙΙ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

Α/Α d (mm) ym (mm) 

κέηξεζε 

ym (mm) 

ππνινγηζκόο 

D (mm) Wπ (mm) 

κέηξεζε 

Wπ (mm) 

ππνινγηζκόο 

1 0,250   0,04   

2 0,500   0,04   

3 0,500   0,08   

       

δym =   ….   θαη   δWπ   …. 
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2. Σνπνζεηήζηε ζηε βάζε ηελ αζπλέρεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα άγλσζηα d θαη D. Μεηξήζηε 

ζηελ νζόλε ηελ απόζηαζε, ym, θάπνηνπ θσηεηλνύ θξνζζνύ ζπκβνιήο θαη ην γξακκηθό εύξνο, 

Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο θαη εθηηκήζηε ηα ζθάικαηα ησλ 

κεηξήζεσλ 

ym = ….   ….  ,   Wπ  = ….  …. 

3. Toπνζεηήζηε ζηε βάζε ηελ αζπλέρεηα κε ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ ζρηζκώλ κε ην ίδην D 

θαη παξαηεξήζηε ζηελ νζόλε ηηο εηθόλεο πεξίζιαζεο-ζπκβνιήο, αξρίδνληαο από ην ζύζηεκα 

δύν ζρηζκώλ κέρξη ην ζύζηεκα πέληε ζρηζκώλ. Καηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο, 

ζεκεηώλνληαο ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρόλ έρνπλ νη εηθόλεο. 

25.5.4  Οπηηθό θξάγκα 

1. Σνπνζεηήζηε ην νπηηθό θξάγκα ζηε καγλεηηθή βάζε θαη κεηξήζηε ζηελ νζόλε ηελ 

απόζηαζε, ym, ηνπ θσηεηλνύ θξνζζνύ πνπ επηιέμαηε από ην θέληξν ηεο εηθόλαο. Δθηηκήζηε 

ην ζθάικα ηεο κέηξεζεο. 

ym = ….  ….  γηα  m = … 

2. Με έλα ιεπθό ραξηί πξνζπαζήζηε λα δηαπηζηώζεηε αλ ην θξάγκα ιεηηνπξγεί θαη σο 

θξάγκα  αλάθιαζεο. 

26.5.5  Αλάιπζε  πνιπρξσκαηηθήο δέζκεο θσηόο 

1. Απνκαθξύλεηε ην ιέηδεξ από ηνλ κεηαιιηθό θνξέα θαη ζηε ζέζε ηνπ ηνπνζεηήζηε ηελ 

πεγή ιεπθνύ θσηόο. 

2. ηεξίμηε ζην κεηαιιηθό πιαίζην ηεο πεγήο ην θπθιηθό άλνηγκα κηθξήο δηακέηξνπ (ίξηδα) 

όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηνλ ιακπηήξα.  

3. Σνπνζεηήζηε ζηνλ θνξέα κία αθόκε  καγλεηηθή βάζε, Β2, αλάκεζα ζηελ πεγή θαη ηελ 

άιιε καγλεηηθή βάζε θαη ζηεξίμηε ηνλ ζπγθεληξσηηθό θαθό ζηε βάζε Β2.  

4. Μεηαηνπίζηε ηε Β2 θαηά κήθνο ηνπ θνξέα, κέρξηο όηνπ ε δέζκε ηνπ ιεπθνύ θσηόο λα 

εμέξρεηαη παξάιιειε από ην θαθό.  

5. Σνπνζεηήζηε ην νπηηθό θξάγκα ζηε βάζε Β1 θαη αθήζηε ηε δέζκε λα πξνζπέζεη πάλσ 

ηνπ.  

6. Παξαηεξήζηε ζε ιεπθή νζόλε, ζε κηθξή ζρεηηθά απόζηαζε κεηά ην θξάγκα, ηελ εηθόλα 

ησλ έγρξσκσλ θξνζζώλ θαη γξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

25.6   Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ 

25.6.1  Πεξίζιαζε  από κία ζρηζκή 

1. Τπνινγίζηε ηηο αλακελόκελεο ηηκέο γηα ηα xn θαη Wπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο 4 ζρηζκέο 

γλσζηνύ D από ηηο Δμ. (25.5) θαη (25.7), θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηελ 3
ε
 θαη 5

ε
 ζηήιε, 

αληηζηνίρσο, ηνπ Πίλαθα  Ι.  Να ιάβεηε ππόςε ζαο  όηη ην κήθνο θύκαηνο ηνπ ιέηδεξ είλαη ι = 

632,8  nm (κε ακειεηέν  ζθάικα), αιιά ε απόζηαζε, r, θέξεη ζθάικα κέηξεζεο, ην νπνίν 

δηαδίδεηαη ζηελ ππνινγηδόκελε ηηκή ησλ xn θαη Wπ. πγθξίλεηε ηηο ηηκέο πνπ κεηξήζαηε κε 

εθείλεο πνπ ππνινγίζαηε. πκθσλνύλ;  

2. Δρνληαο ππόςε ηελ Δμ. (25.8) ππνινγίζηε πνηνο είλαη ν ζεσξεηηθά αλακελόκελνο 

αξηζκόο θξνζζώλ γηα ηε ζρηζκή D = 0,08 mm θαη ζπγθξίλεηέ ηνλ κε ηνλ κέγηζην αξηζκό 

θξνζζώλ, nζθ, πνπ παξαηεξήζαηε γηα απηή ηε ζρηζκή. 

3. Τπνινγίζηε  ην εύξνο, D, ηεο άγλσζηεο ζρηζκήο από ηηο κεηξήζεηο ηνπ εύξνπο, Wπ, ηνπ 

θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο (ή ηεο απόζηαζεο, xn, θάπνηνπ ζθνηεηλνύ θξνζζνύ) 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Δμ. (25.5) ή (25.7). Πξνζνρή ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζθάικαηνο δD, 
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δνζέληνο όηη ππεηζέξρνληαη ζθάικαηα κεηξήζεσλ θαη γηα ην r  αιιά θαη γηα ην Wπ  (θαη ην 

xn). 

        D =  …..  ….. 

26.6.2  πκβνιή - πεξίζιαζε από δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρηζκέο 

1. Τπνινγίζηε ηηο αλακελόκελεο ηηκέο γηα ηα ym θαη Wπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 3 ζπζηήκαηα 

δύν ζρηζκώλ κε γλσζηά ηα d θαη D από ηηο Δμ. (25.1) θαη (25.7) θαη θαηαρσξήζηε ηηο θαη 

θαηαρσξήζηε ηηο ζηελ 4
ε
 θαη 6

ε
 ζηήιε, αληηζηνίρσο, ηνπ Πίλαθα ΙΙ. πκθσλνύλ νη ηηκέο πνπ 

κεηξήζαηε κε εθείλεο πνπ ππνινγίζαηε, κέζα ζηα όξηα ησλ ζθαικάησλ;   

2. Από ηηο κεηξήζεηο ηεο απόζηαζεο, r, κεηαμύ θξάγκαηνο θαη νζόλεο, ηεο απόζηαζεο, ym, 

θάπνηνπ  θσηεηλνύ θξνζζνύ ζπκβνιήο από ην θέληξν ηεο εηθόλαο θαη ηνπ εύξνπο, Wπ, ηνπ 

θεληξηθνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο, ππνινγίζηε, κε ηε βνήζεηα ησλ Δμ. (25.1) θαη (25.7), ηα d 

θαη D ηνπ άγλσζηνπ ζπζηήκαηνο δύν ζρηζκώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίζηε ην ιόγν ξ = d/D 

             ξ  = 
D

d
=……   ……. 

3. ρνιηάζηε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ εηθόλσλ πεξίζιαζεο-ζπκβνιήο γηα ηα 

ζπζηήκαηα 2, 3, 4 θαη 5 ίδησλ ζρηζκώλ. Παξαηεξήζαηε δεπηεξεύνληεο θσηεηλνύο θξνζζνύο 

ζπκβνιήο γηα ηα ζπζηήκαηα 3, 4 θαη 5 ζρηζκώλ; 

 

 

26.6.3  Οπηηθό θξάγκα 

1. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο κεηξήζεηο  ηεο απόζηαζεο, r, κεηαμύ θξάγκαηνο θαη νζόλεο θαη 

ηεο απόζηαζεο, ym, θάπνηνπ θξνζζνύ, θαζώο θαη ηηο Δμ. (25.11) θαη (25.12), ππνινγίζηε ηελ 

ππθλόηεηα ζρηζκώλ ηνπ θξάγκαηνο 

                                                      Ν0 = …..  ….. 

2. Λεηηνπξγεί ην θξάγκα  σο θξάγκα αλάθιαζεο; 

26.6.4  Αλάιπζε πνιπρξσκαηηθήο δέζκεο θσηόο 

Πεξηγξάςηε πώο θαίλνληαη νη έγρξσκνη  θξνζζνί θαη κε πνηα ζεηξά εκθαλίδνληαη ηα 

δηάθνξα ρξώκαηα, θαη γηαηί. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΚΗΗ 25 (Π25) 

πκβνιή θαη πεξίζιαζε ηνπ θσηόο 

Π25.1  Βαζηθέο έλλνηεο θπκαηηθήο νπηηθήο 

Σα θαηλόκελα ηεο ππέξζεζεο θσηεηλώλ αθηίλσλ πεξηγξάθνληαη θαη εμεγνύληαη επαξθώο από 

ηελ θπκαηηθή ζεσξία ηνπ θσηόο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ειεθηξνδπλακηθή ζεσξία ηνπ 

Maxwell.  ύκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ην θσο είλαη έλα εγθάξζην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, 

όπνπ ην παιιόκελν κέγεζνο είλαη ην δηάλπζκα Δ ηνπ ειεθηξηθνύ (θαη Β ηνπ καγλεηηθνύ) 

πεδίνπ. Η δηεύζπλζε ηαιάλησζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαζνξίδεη ηελ πόισζε ηνπ 

θσηεηλνύ θύκαηνο. Αλ όιεο νη δπλαηέο δηεπζύλζεηο ηαιάλησζεο ζπλππάξρνπλ θαη έρνπλ ην 

ίδην πιάηνο, ην θσηεηλό θύκα είλαη γλσζηό σο θπζηθό θσο θαη νη πεγέο πνπ ην εθπέκπνπλ σο 

θπζηθέο πεγέο (ειηαθό θσο, ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο ή εθθελώζεσο αεξίνπ). Αλ όκσο ην 

ειεθηξηθό (θαη ην καγλεηηθό) πεδίν ηαιαληώλεηαη ζε κία κόλν δηεύζπλζε, ην θσηεηλό θύκα 

αλαθέξεηαη σο γξακκηθά πνισκέλν θσο. 

Καηά ηε δηάδνζε ελόο θσηεηλνύ θύκαηνο, ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ίδηα θάζε  νξίδνπλ κηα 

επηθάλεηα πνπ είλαη γλσζηή σο κέησπν θύκαηνο. ηελ πεξίπησζε ζεκεηαθήο πεγήο, πνπ 

εθπέκπεη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο ζην ρώξν (ηξηζδηάζηαην θύκα), ην κέησπν θύκαηνο είλαη 

επηθάλεηα ζθαίξαο πνπ δηαζηέιιεηαη κε ηαρύηεηα ίζε κε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 

θύκαηνο. Αλ ε πεγή εθηείλεηαη θαηά κήθνο κηαο επζείαο, ην κέησπν θύκαηνο γύξσ από ην 

θεληξηθό κέξνο ηεο πεγήο είλαη θπιηλδξηθή επηθάλεηα κε άμνλα ηελ πεγή. Αλ ην θσηεηλό θύκα 

θηλείηαη ζε κία δηάζηαζε (παξάιιειε δέζκε), ην κέησπν θύκαηνο είλαη επίπεδν, θάζεην ζηε 

δηεύζπλζε δηάδνζεο. Η δέζκε ιέηδεξ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Άζθεζε απηή έρεη πνιύ 

κηθξό άλνηγκα, θαη επνκέλσο κπνξεί λα ζεσξεζεί, κε θαιή πξνζέγγηζε, παξάιιειε, θαη ην 

αληίζηνηρν κέησπν θύκαηνο επίπεδν. 

Π25.2  πκθσλία θσηεηλήο δέζκεο 

Μηα ζεκειηώδεο έλλνηα ζηελ θπκαηηθή νπηηθή είλαη ε ζπκθσλία ηεο θσηεηλήο πεγήο, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζκό κνλνρξσκαηηθόηεηαο ηεο δέζκεο πνπ εθπέκπεη ε πεγή. 

Αλ κηα θσηεηλή πεγή εμέπεκπε ζε κία θαη κόλν ζπρλόηεηα, σ, ηόηε, γλσξίδνληαο ην πεδίν Δ 

ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ κεηώπνπ ηνπ θύκαηνο, ζα 

ήκαζηαλ ζε ζέζε, από ηε ιύζε ηεο εμίζσζεο ηνπ θύκαηνο, λα πξνβιέςνπκε κε αθξίβεηα ηελ 

ηηκή ηνπ πεδίνπ θάζε ρξνληθή ζηηγκή t γηα θάζε άιιε ζέζε ηνπ κεηώπνπ ηνπ θύκαηνο. Μηα 

ηέηνηα (ηδαληθή) πεγή ραξαθηεξίδεηαη από απόιπηε ζπκθσλία. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, αθόκε θαη θσηεηλέο δέζκεο πνπ εθπέκπνληαη από αηνκηθέο 

πεγέο (ζηηο νπνίεο ε εθπνκπή αθηηλνβνιίαο είλαη απνηέιεζκα κεηαπηώζεσλ κεηαμύ 

ελεξγεηαθά ζηελώλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηάζεσλ) παξνπζηάδνπλ έλα θαζκαηηθό εύξνο Γλ = 

Γσ/2π, δελ είλαη δειαδή απόιπηα κνλνρξσκαηηθέο, πξάγκα ην νπνίν νθείιεηαη ζε δηάθνξεο 

θπζηθέο αηηίεο (πεπεξαζκέλε δηάξθεηα ελεξγεηαθώλ κεηαπηώζεσλ, δηεύξπλζε ηεο θαζκαηηθήο 

γξακκήο ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ Doppler ή ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ αηόκσλ θιπ.). Απηό ην 

γεγνλόο ζέηεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο όζνλ θνξά ζηελ (αθόκε θαη θαηά πξνζέγγηζε) 

πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ κεηά από παξέιεπζε ελόο νξηαθνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, tζ, 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θαζκαηηθό εύξνο ηεο πεγήο θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε  

  tζ = 1/Γλ      (Π25.1) 

Σν ρξνληθό απηό δηάζηεκα είλαη γλσζηό σο ρξόλνο ζπκθσλίαο θαη ε απόζηαζε 

  lζ = c tζ                       (Π25.2) 

πνπ ζα δηαλύζεη ην θσηεηλό θύκα ζην ρξόλν tζ, είλαη ην κήθνο ζπκθσλίαο ηεο πεγήο. 
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Μηα ηέηνηα πεγή ραξαθηεξίδεηαη από κεξηθή ζπκθσλία, κε ηελ έλλνηα όηη, κέζα ζην ρξόλν 

tζ ή γηα απόζηαζε δηάδνζεο lζ, ππάξρεη έλαο βαζκόο ζπζρέηηζεο ηεο θάζεο ηνπ θσηεηλνύ 

θύκαηνο κε ηελ αξρηθή θάζε, ελώ γηα t > tζ ε θάζε ηνπ θύκαηνο ζα είλαη ηπραία θαη, 

επνκέλσο, ε ηηκή ηνπ πεδίνπ δελ ζα κπνξεί λα εθηηκεζεί, νύηε θαηά πξνζέγγηζε. 

Αλ έρνπκε κηα θπζηθή πεγή θσηόο (ιάκπα ππξαθηώζεσο), κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ην 

βαζκό ζπκθσλίαο ηεο, πεξηνξίδνληαο ηελ επηθάλεηα εθπνκπήο ηεο ζε πνιύ κηθξέο δηαζηάζεηο 

(πξνζέγγηζε ζεκεηαθήο πεγήο). Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ν βαζκόο ζπζρέηηζεο ηεο θάζεο 

κεηαμύ γεηηνληθώλ ζηνηρεησδώλ πεγώλ είλαη πνιύ θαιύηεξνο από ό,ηη είλαη ζηελ πεξίπησζε 

καθξηλώλ ζηνηρεησδώλ πεγώλ. 

Π25.3  πκβνιή ηνπ θσηόο 

ηε γεληθή πεξίπησζε ηεο ππέξζεζεο δύν θσηεηλώλ θπκάησλ, ην απνηέιεζκα πνπ ζα 

πξνθύςεη κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ηε ζπληζηακέλε ησλ δηαλπζκάησλ ησλ ειεθηξηθώλ 

πεδίσλ ζηα δηάθνξα ζεκεία όπνπ ζπλαληώληαη ηα κέησπα ησλ θπκάησλ. Δίλαη επλόεην όηη, 

γηα λα ππάξμεη κηα ρξνληθά κε κεηαβαιιόκελε ζηαζεξή εηθόλα ππέξζεζεο, πξέπεη: 

(α)  νη θσηεηλέο πεγέο πνπ εθπέκπνπλ ηα θύκαηα λα είλαη ζύκθσλεο θαη 

(β)  νη ζπρλόηεηεο ησλ θπκάησλ λα είλαη κεηαμύ ηνπο ίζεο 

Γηαθνξεηηθά, ε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ησλ δύν θπκάησλ, γηα θάζε ζεκείν ηνπ ρώξνπ 

ζπλάληεζήο ηνπο, ζα κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, κε ζπλέπεηα ε ζπληζηακέλε λα έρεη κηα 

πεξίπινθε εμάξηεζε από ην ρξόλν. Οη δύν παξαπάλσ πξνηάζεηο απνηεινύλ ηηο βαζηθέο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ππέξζεζεο πνπ είλαη γλσζηή σο 

ζπκβνιή. Η απινύζηεξε πεξίπησζε ζπκβνιήο ζπκβαίλεη όηαλ ηα δηαλύζκαηα ησλ 

ειεθηξηθώλ πεδίσλ ησλ δύν θπκάησλ είλαη ζπγγξακκηθά, όηαλ δειαδή ηα θύκαηα είλαη 

γξακκηθά πνισκέλα ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Αλ ηζρύνπλ νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ζπκβνιήο, 

ε δηαθνξά θάζεο ζε έλα ηπρόλ ζεκείν ηνπ ρώξνπ είλαη ζηαζεξή κε ην ρξόλν θαη εμαξηάηαη 

κόλν από ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ (δει. από ηε δηαθνξά δξόκνπ πνπ δηαλύνπλ ηα θύκαηα από ηηο 

πεγέο). Σόηε δεκηνπξγείηαη κηα ζηαζεξή ρξνληθά εηθόλα ζπκβνιήο, αιιά κε ρσξηθή 

δηαθύκαλζε ηεο θσηεηλόηεηαο κεηαμύ κηαο κέγηζηεο θαη κηαο ειάρηζηεο ηηκήο, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα δύν κέησπα ζπκβάιινπλ ζε θάζε (εληζρπηηθή ζπκβνιή) 

ή ζε αληίζεηε θάζε (αλαηξεηηθή ζπκβνιή). Αλ νη εληάζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θπκάησλ 

είλαη ίζεο, εύθνια πξνθύπηεη όηη νη πεξηνρέο ειάρηζηεο θσηεηλόηεηαο ζα είλαη ζθνηεηλέο. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε εηθόλα ησλ θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ θξνζζώλ ζπκβνιήο. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη δύν θσηεηλά θύκαηα πνπ πιεξνύλ ηηο πην πάλσ πξνϋπνζέζεηο, 

αιιά είλαη γξακκηθά πνισκέλα ζε θάζεηεο κεηαμύ ηνπο δηεπζύλζεηο, δελ ζπκβάιινπλ. Απηό 

πνηνηηθά εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ππέξζεζε ησλ πεδίσλ είλαη 

δηαλπζκαηηθή θαη, ζπλεπώο, ε ζπληζηακέλε δελ γίλεηαη πνηέ κεδέλ (γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

θάζεο), ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπγγξακκηθώλ πεδίσλ (ίδηα γξακκηθή πόισζε) ε ππέξζεζε  

είλαη αιγεβξηθή. Δπνκέλσο, γηα ηελ ύπαξμε ζπκβνιήο πξνθύπηεη θαη κηα ηξίηε πξνϋπόζεζε 

πνπ αλαθέξεη όηη 

(γ)  αλ ηα θσηεηλά θύκαηα είλαη γξακκηθά πνισκέλα, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε  

ηαιάλησζεο ησλ πεδίσλ ή, ηνπιάρηζηνλ, ζπληζηώζεο ηαιάλησζεο ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. 

Με δεδνκέλν όηη ε  θσηεηλή έληαζε (ηζρύο αλά κνλάδα επηθαλείαο) ελόο θύκαηνο είλαη 

αλάινγε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ, Θ, πξνθύπηεη από ηε 

καζεκαηηθή επεμεξγαζία όηη, γηα δύν ζπκβαιιόκελα θύκαηα ηεο ίδηαο γξακκηθήο πόισζεο, ε 

θσηεηλή έληαζε ηνπ ζπληζηάκελνπ θύκαηνο ζα δίλεηαη από ηε ζρέζε 

  Θ  = Θ1 + Θ2 + 2 21II  cos(δθ)     (Π25.3) 

όπνπ Θ1, Θ2 νη θσηεηλέο εληάζεηο ησλ επηκέξνπο θπκάησλ θαη δθ ε δηαθνξά θάζεο ησλ δύν 

θπκάησλ, πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζέζεο. 
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    ηα ζεκεία όπνπ ηα δύν θύκαηα θζάλνπλ ζε θάζε (δθ = 0, ±2π, ±4π) παξαηεξείηαη 

κέγηζηε έληαζε: 

  Θmax = Θ1 + Θ2 + 2 21II      (Π25.4) 

θαη ηα ζεκεία απηά αλαθέξνληαη σο ζεκεία (πεξηνρέο) κέγηζηεο εληζρπηηθήο ζπκβνιήο.   

    Αληίζηνηρα ζηα ζεκεία πνπ ηα δύν θύκαηα θζάλνπλ ζε αληίζεηε θάζε (δθ = ±π, ±3π, ±5π) 

παξαηεξείηαη ειάρηζηε έληαζε 

  Θmin = Θ1 + Θ2 - 2 21II       (Π25.5) 

θαη ηα ζεκεία απηά αλαθέξνληαη σο ζεκεία (πεξηνρέο) ειάρηζηεο αλαηξεηηθήο ζπκβνιήο.  

Από ηηο Δμ. (Π25.5) θαη (Π25.6) πξνθύπηεη όηη, γηα δύν ζπκβαιιόκελεο δέζκεο, κε ηελ ίδηα 

γξακκηθή πόισζε θαη ίζε έληαζε, ε θσηεηλή έληαζε ηνπ ζπληζηάκελνπ θύκαηνο ζα δίλεηαη 

από ηε ζρέζε 

  Θmax = 4Θ0 ,    Θmin = 0.      (Π25.6) 

νπόηε νη πεξηνρέο κέγηζηεο εληζρπηηθήο ζπκβνιήο ζρεκαηίδνπλ ηνπο θσηεηλνύο θξνζζνύο, 

ελώ ηα ζεκεία ειάρηζηεο αλαηξεηηθήο ζπκβνιήο ζρεκαηίδνπλ ηνπο ζθνηεηλνύο θξνζζνύο 

ζπκβνιήο. 

Π25.4  πκβνιή από δύν ζεκεηαθέο ζύκθσλεο πεγέο 

 ηελ πξάμε, ε δεκηνπξγία δύν ζύκθσλσλ πεγώλ αλάγεηαη ζπλήζσο ζηε δηαίξεζε ηνπ 

κεηώπνπ κηαο ζύκθσλεο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο από δύν παξόκνηεο νπέο πνιύ κηθξήο 

δηακέηξνπ, ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο (ρ. Π25.1). Με βάζε ηελ αξρή ηνπ Huygens, ε 

παξεκβνιή κηαο ηέηνηαο αζπλέρεηαο ζην κέησπν ηνπ θύκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία δεπηεξνγελώλ ζεκεηαθώλ πεγώλ ζθαηξηθώλ θπκάησλ ζηηο νπέο. Σα θσηεηλά 

θύκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δύν νπέο ηθαλνπνηνύλ ηηο ηξεηο πξνϋπνζέζεηο γηα ζπκβνιή, 

αθνύ εθπέκπνληαη από ζύκθσλεο πεγέο θαη έρνπλ ίδηεο ζπρλόηεηεο θαη πνιώζεηο.  Αλ αληί 

ησλ νπώλ ρξεζηκνπνηήζνπκε αζπλέρεηα κε δύν παξάιιειεο ζρηζκέο πνιύ κηθξνύ εύξνπο, ζα 

πξνθύςνπλ δύν ζπζηνηρίεο ζύκθσλσλ πεγώλ, κε απνηέιεζκα ηα δεπηεξνγελή θύκαηα λα 

έρνπλ θπιηλδξηθά κέησπα θαη ε εηθόλα ησλ θξνζζώλ ζπκβνιήο, πνπ ζα παξαηεξεζεί ζε κηα 

νζόλε ζε απόζηαζε r από ηηο πεγέο, ζα γίλεη εληνλόηεξε. 

 

                ρήκα Π25.1  (α) πκβνιή από δύν ζύκθσλεο ζεκεηαθέο πεγέο πνπ πξνέξρνληαη από ηε 

δηαίξεζε ηνπ κεηώπνπ θύκαηνο κηαο ζύκθσλεο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο, κήθνπο θύκαηνο ι, κε ηε βνήζεηα δύν 

ζρηζκώλ S1 θαη S2, πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d. Η θσηεηλή έληαζε πάλσ ζε κηα νζόλε, πνπ βξίζθεηαη 

ζε απόζηαζε r από ηηο ζρηζκέο, έρεη ηελ απεηθνληδόκελε εκηηνλνεηδή κνξθή Θ(ζ, y) (β) Κξνζζνί ζπκβνιήο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζπκβνιή ησλ δύν ζρηζκώλ, όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε (Πείξακα ηνπ Young). 
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Θεσξνύκε έλα ζεκείν Ρ πάλσ ζηελ νζόλε, ζε απόζηαζε y από ην θέληξν ζπκκεηξίαο 0 ηεο 

εηθόλαο ζπκβνιήο (ρ. Π25.1). Αλ ε απόζηαζε r κεηαμύ ζρηζκώλ θαη νζόλεο είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε από ηελ απόζηαζε d, κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ (πξνζέγγηζε καθξηλνύ πεδίνπ), ηόηε 

κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη y << r θαη sinζ  y/r, νπόηε ε δηαθνξά δξόκνπ γηα ην ζεκείν Ρ 

ηεο νζόλεο ζα δίλεηαη από ηε ζρέζε 

r1  r2  = d sinζ  
d

r
 y     (Π25.7) 

Από απηή ηε ζρέζε θαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνθύπηνπλ νη 

αθόινπζεο ζπλζήθεο, γηα θσηεηλνύο θαη ζθνηεηλνύο θξνζζνύο αληίζηνηρα 

θσηεηλνί θξνζζνί:  d sinζ = m ι     ή     y = 
r

d
 m ι                                         (Π25.8α) 

 

ζθνηεηλνί θξνζζνί:                    d sinζ = (m + 1/2) ι    ή    y = 
r

d
 (m + 1/2) ι                     

(Π25.8β) 

 

όπνπ m = 0, ±1, ±2,....  

Παξαηεξνύκε όηη νη απνζηάζεηο ησλ θξνζζώλ από ην θέληξν ηεο εηθόλαο ζπκβνιήο είλαη 

αληηζηξόθσο αλάινγεο ηεο απόζηαζεο d κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ. 

Η δηαθνξά θάζεο ησλ δύν θπκάησλ ζην ζεκείν Ρ είλαη (εθόζνλ ηα δύν θύκαηα βξίζθνληαη 

ζε θάζε ζηηο πεγέο) 

  δθ = 


2
( r1 − r2 ) = 



2
 d sinζ               (Π25.9) 

θαη, έρνληαο ππόςε ηελ (Eμ. Π25.3) θαη όηη Θ1 = Θ2 = Θ0, βξίζθνπκε όηη ε θαηαλνκή έληαζεο 

ζηελ νζόλε, σο πξνο ζ ή ην y, δίλεηαη από ηε ζρέζε 

 Θ = 4 Θ0 cos
2
(


π
 d sinζ) = 4 Θ0cos

2
(

r

d




 y) = Θmax cos

2
α               (Π25.10) 

Όπνπ                                       α = 
r

d



π
 y                          (Π25.11) 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δμ. (Π25.10) δίλεηαη ζην ρ. Π25.2 σο ζπλάξηεζε ηνπ dsinζ, ηεο 

δηαθνξάο θάζεο,θ, θαη ηεο απόζηαζεο y. 

 

ρήκα Π25.2  Καηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο ύζηεξα από ζπκβνιή από δύν παλνκνηόηππεο πεγέο 

( ή ζρηζκέο). Οη ηξεηο θιίκαθεο δείρλνπλ, αληηζηνίρσο, ηελ απόζηαζε, y,  ελόο ζεκείνπ ηεο εηθόλαο από 

ην θέληξν (y = 0), ηε δηαθνξά θάζεο, θ, κεηαμύ ησλ δύν θπκάησλ ζηε ζέζε απηή (βι. ρ. Π25.1) θαη ηε 

δηαθνξά δξόκνπ εθθξαζκέλε σο πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο, ι. Tα κέγηζηα εκθαλίδνληαη ζηα 

ζεκεία όπνπ ην dsinζ είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ ι. 



 85 

 

 

H απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θσηεηλώλ (ή ζθνηεηλώλ) θξνζζώλ βξίζθεηαη εύθνια από 

ηελ Δμ. (Π25.8α) (ή ηελ Π25.8β) σο 

  Γy = 
r

d
 ι       (Π25.12) 

Π25.5  Πεξίζιαζε ηνπ θσηόο 

Αλ θσηίζνπκε έληνλα (κε κηα δηεπξπκέλε δέζκε ιέηδεξ) έλα αληηθείκελν κε ζαθέο 

πεξίγξακκα (π.ρ. κηα ιεπίδα μπξαθηνύ, κηα θαξθίηζα ή έλα θπθιηθό δηάθξαγκα), ζα 

παξαηεξήζνπκε, πάλσ ζε κηα νζόλε ζρεηηθά θνληά ζην αληηθείκελν, κηα εηθόλα ακπδξώλ 

θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ πεξηνρώλ (θξνζζώλ) πνπ πεξηβάινπλ ηε ζθηά ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Παξόκνηα θαηλόκελα ζα ζπκβνύλ, αλ θσηίζνπκε κηα νπή ή ζρηζκή κε κηα δέζκε ιέηδεξ: πάιη 

ζε κηα νζόλε θνληά ζηελ αζπλέρεηα ζα παξαηεξήζνπκε όηη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζην 

πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη ζαθήο, αιιά δηακνξθώλεηαη από δηαθπκάλζεηο 

θσηεηλόηεηαο. Αλ ε νζόλε παξαηήξεζεο κεηαηνπηζηεί ζε κεγάιε απόζηαζε από ηελ 

αζπλέρεηα, ε εηθόλα πνπ ζα παξαηεξήζνπκε δελ ζα ζπκίδεη ην αληηθείκελν, θαζώο ε ζθηά ζα 

έρεη αληηθαηαζηαζεί από θάπνην ζαθή ζρεκαηηζκό θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ θξνζζώλ. 

Απηά ηα θαηλόκελα, πνπ είλαη γλσζηά σο θαηλόκελα πεξίζιαζεο ηνπ θσηόο, δελ είλαη 

ζπκβαηά κε ηελ επζύγξακκε δηάδνζε ηνπ θσηόο θαη νθείινληαη ζηελ θπκαηηθή θύζε ηνπ 

θσηόο. Πνηνηηθά, ε εμήγεζή ηνπο ζπλνςίδεηαη σο εμήο: H παξεκβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(αζπλέρεηαο) πξνθαιεί ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεηώπνπ ηνπ θύκαηνο, κε ζπλέπεηα ηε 

δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ αξηζκνύ δεπηεξνγελώλ πεγώλ, νη νπνίεο εθπέκπνπλ ζθαηξηθά 

θύκαηα. Αλ ε παξαηήξεζε γίλεηαη θνληά ζηελ αζπλέρεηα, ηα κέησπα ησλ θπκάησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ είλαη ζθαηξηθά θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ελαιιαζζόκελσλ 

θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ θξνζζώλ πνπ πεξηβάιινπλ ηε ζθηά ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο πεξίζιαζεο θνληηλνύ πεδίνπ ή πεξίζιαζεο Fresnel, όπσο είλαη πην γλσζηή, 

θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρ. Π25.3.  

 

ρήκα Π25.3  Πεξίζιαζε θσηόο θαηά Fresnel (νζόλε παξαηήξεζεο πνιύ θνληά ζηελ αζπλέρεηα) από ιεπίδα 

παιηάο μπξηζηηθήο κεραλήο. Η ζπκβνιή ησλ θπκάησλ, πνπ εθπέκπνληαη από ηα άθξα ηεο αζπλέρεηαο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελαιιαζζόκελσλ θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ θξνζζώλ πνπ πεξηβάιινπλ ηε ζθηά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

Αλ ε απόζηαζε αζπλέρεηαο-νζόλεο απμάλεηαη ζπλερώο, ζα παξαηεξνύκε κηα ζπλερή 

κεηαβνιή ηεο εηθόλαο Fresnel θαη, ζην όξην όπνπ ηα ζπκβάιινληα θύκαηα έρνπλ γίλεη ζρεδόλ 
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επίπεδα, ε εηθόλα ζηελ νζόλε ζα είλαη εληειώο δηαθνξνπνηεκέλε, απνηεινύκελε από έλα 

ζύζηεκα δηάθξηησλ θξνζζώλ. Πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο απόζηαζεο δελ επηθέξεη άιιε πνηνηηθή 

αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε εηθόλα. Απηή ε πεξίπησζε είλαη γλσζηή σο πεξίζιαζε 

καθξηλνύ πεδίνπ ή πεξίζιαζε Fraunhofer, θαη απηή είλαη ε πεξίζιαζε πνπ κειεηάκε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε Άζθεζε. 

Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο σο πξνο ηε θπζηθή 

δηαδηθαζία, αθνύ θαη ηα δύν θαηλόκελα αλαθέξνληαη ζε ππέξζεζε ζύκθσλσλ θπκάησλ. 

πλήζσο κε ηνλ όξν ζπκβνιή ελλννύκε ηελ ππέξζεζε κεξηθώλ θσηεηλώλ θπκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δηάθξηηεο ζύκθσλεο πεγέο, ελώ κε ηνλ όξν πεξίζιαζε αληηιακβαλόκαζηε 

ηελ ππέξζεζε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ θπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από κηα ζεηξά δηαδνρηθώλ 

ζύκθσλσλ πεγώλ. Πάλησο, ν δηαρσξηζκόο ησλ όξσλ δελ είλαη πάληνηε ζαθήο θαη απηό  

 

θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη νκηινύκε γηα πεξηζιαζηηθό θξάγκα, παξόιν πνπ ε εηθόλα 

θξνζζώλ ζην θξάγκα νθείιεηαη ζε ζπκβνιή από δηάθξηηεο πεγέο. Δμάιινπ, ζηελ πεξίπησζε 

ζπκβνινκεηξίαο πνιιαπιώλ δεζκώλ (Fabry-Perot) έρνπκε ζπκβνιή, όρη από κεξηθά κόλν, 

αιιά από έλα κεγάιν αξηζκό θσηεηλώλ θπκάησλ. 

Π25.6  Πεξίζιαζε από κία ζρηζκή 

Η πιένλ ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πεξίζιαζεο, από εθπαηδεπηηθή ζθνπηά, ζπκβαίλεη όηαλ 

ην επίπεδν κέησπν ελόο κνλνρξσκαηηθνύ ζύκθσλνπ θσηεηλνύ θύκαηνο «παξεκπνδίδεηαη» 

ζηε δηάδνζή ηνπ από κηα ιεπηή ζρηζκή εύξνπο D (ρ. Π25.4). ύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ 

Huygens, θάζε ζεκείν ηνπ κεηώπνπ από ην έλα άθξν ηεο ζρηζκήο σο ην άιιν γίλεηαη 

δεπηεξνγελήο πεγή ζθαηξηθώλ θπκάησλ ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο, ηα νπνία δηαδίδνληαη από ηε 

ζρηζκή. πλεπώο, ην πιάηνο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε έλα ηπρόλ ζεκείν, Ρ, ηεο νζόλεο 

παξαηήξεζεο πξνθύπηεη από ηελ ππέξζεζε όισλ ησλ ζηνηρεησδώλ θπκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηε ζρηζκή. 

Δπεηδή ζε απηήλ ηελ Άζθεζε ζα κειεηήζνπκε ηελ πεξίζιαζε καθξηλνύ πεδίνπ (Fraunhofer), 

ζεσξνύκε όηη ηα θύκαηα θζάλνπλ ζηελ νζόλε κε (ζρεδόλ) επίπεδα κέησπα. Λόγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνύ δξόκνπ πνπ δηαλύνπλ ηα δηαδνρηθά θύκαηα, ππάξρεη κηα δηαθνξά θάζεο κεηαμύ 

ηνπο. Η κέγηζηε δηαθνξά δξόκνπ αληηζηνηρεί ζηα θύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο άθξεο ηεο 

ζρηζκήο θαη είλαη δmax = r1  r2  D sinζ. Όηαλ ην κήθνο θύκαηνο ι >> D, όηαλ δειαδή ι >> 

δmax, θαη ηα θύκαηα πνπ εθπέκπνληαη από ηα άθξα ηεο ζρηζκήο είλαη ζε θάζε, ηόηε ζα 

ππεξηίζεληαη εληζρπηηθά ζην Ρ, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο ηνπ Ρ ζηελ νζόλε.  Όηαλ όκσο ι << D, 

ζα ππάξρνπλ πεξηνρέο ζηελ νζόλε όπνπ ηα θύκαηα θζάλνπλ κε δηαθνξά θάζεο 180
ν
 θαη ζα 

ζπκβάιινπλ αλαηξεηηθά. Έηζη, δεκηνπξγνύληαη νη θσηεηλνί θαη ζθνηεηλνί θξνζζνί 

πεξίζιαζεο. Λόγσ ζπκκεηξίαο, ζην θέληξν ηεο εηθόλαο πεξίζιαζεο (ζεκείν Ο) ζα έρνπκε 

εληζρπηηθή ζπκβνιή (ηα αληίζηνηρα θύκαηα από ην πάλσ θαη ην θάησ κηζό ηεο ζρηζκήο 

δηαλύνπλ ίζνπο δξόκνπο) θαη ζα ζρεκαηηζηεί ν θεληξηθόο θξνζζόο πεξίζιαζεο. 

Η θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη ηεο θσηεηλήο έληαζεο πάλσ ζηελ νζόλε 

ππνινγίδνληαη έπεηηα από ζρεηηθά πεξίπινθε καζεκαηηθή επεμεξγαζία σο ζπλαξηήζεηο ηεο 

απόζηαζεο x (ή ηεο γσλίαο ζ). πγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο δίλεηαη από 

ηελ 

  Θ(ζ) = Θmax  

2
sin













       (Π25.13) 

όπνπ Θmax ε έληαζε ζην θέληξν ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ θαη 
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  β = 


π
 D sinζ   

r

D


 x    (επεηδή x << r)    (Π25.14) 

 

 

ρήκα Π25.4  (α) Καηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο, ύζηεξα από πεξίζιαζε από  κία κνλή ζρηζκή, πάρνπο D. 

Η θσηεηλή έληαζε πάλσ ζε κηα νζόλε, πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε r >> D από ηηο ζρηζκέο, έρεη ηελ 

απεηθνληδόκελε κνξθή Θ(ζ, y). ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ηνπ n, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο 

κεδεληζκνύο ηεο έληαζεο (ζθνηεηλνί θξνζζνί) (β) Φσηνγξαθία ηεο εηθόλαο πνπ βιέπνπκε ζηελ νζόλε. 

Γηαθξίλoληαη ζαθώο κόλνλ ν θεληξηθόο θσηεηλόο θξνζζόο θαη νη θξνζζνί δεύηεξεο ηάμεο. 

 

Aπό ηελ Δμ. (Π25.13) πξνθύπηεη όηη νη ζθνηεηλνί θξνζζνί βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο γηα ηηο 

νπνίεο 

                  sinβ = 0 ,       β   0 

ή          (Π25.15) 

                  β = nπ ,         n = ±1, ±2... 

Δπνκέλσο, από ηελ (Π25.14) έρνπκε ηελ αθόινπζε ζπλζήθε γηα ζθνηεηλνύο θξνζζνύο 

 

  nι = D sinζ,   n = ±1, ±2...     (Π25.16) 

 

 
Ι(θ, y) 
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ησλ νπνίσλ ε απόζηαζε, xn, από ην θέληξν ζπκκεηξίαο Ο ηεο εηθόλαο πξνθύπηεη από ηελ Δμ. 

(Π25.14) ίζν κε 

 xn = 
r

D
 nι                                                     (Π25.17) 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβνιήο από δύν ζεκεηαθέο πεγέο, έηζη θαη εδώ νη 

απνζηάζεηο, xn, ησλ ζθνηεηλώλ (θαζώο θαη ησλ θσηεηλώλ ζε θαιή πξνζέγγηζε) θξνζζώλ από 

ην θέληξν ηεο εηθόλαο πεξίζιαζεο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγεο ηνπ εύξνπο D ηεο ζρηζκήο.  

Από ηελ Δμ. (Π25.17) πξνθύπηεη όηη ε απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζθνηεηλώλ θξνζζώλ 

είλαη 

  Γx = 
r

D
 ι                                       (Π25.18) 

Σν γξακκηθό εύξνο ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πξνθύπηεη επίζεο από ηελ Eμ. (Π25.17) 

γηα  n1 =  1  θαη n2 = 1 

  Wπ = x n2  x n1  = 
D

r2
                                           (Π25.19) 

O αξηζκόο ησλ θξνζζώλ, n, πνπ ζεσξεηηθά κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ από κηα ζρηζκή 

εμαξηάηαη από ηηο παξακέηξνπο ι θαη D θαη, επεηδή πξέπεη  |sinζ| < 1, από ηελ Δμ. (Π.25.16) 

πξνθύπηεη  

  |sinζ| = 
D

n ||
  1        |n|  



D
         (Π25.20) 

Η Δμ. (Π25.20) δίλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζθνηεηλώλ θξνζζώλ εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνύ 

θσηεηλνύ θξνζζνύ. 

Όηαλ ι >> D (πξνζέγγηζε ζεκεηαθήο πεγήο), από ηελ Δμ. (Π25.19) πξνθύπηεη όηη ην εύξνο 

ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ γίλεηαη πνιύ κεγάιν, ελώ από ηελ Δμ. (Π25.20) έρνπκε όηη |n| << 1, 

δελ παξαηεξείηαη δειαδή νπζηαζηηθά πεξίζιαζε, αθνύ όιε ε θσηεηλή έληαζε θαηαλέκεηαη 

ζηνλ εμαηξεηηθά επξύ θεληξηθό θξνζζό. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα πνπ είρακε 

θαηαιήμεη πνηνηηθά πην πάλσ, όηη δειαδή, όηαλ ην εύξνο ηεο ζρηζκήο είλαη πνιύ κηθξό ζε 

ζρέζε κε ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο, ηα ζηνηρεηώδε θύκαηα από ηε ζρηζκή θζάλνπλ, 

γηα θάζε απόζηαζε x από ην θέληξν ηεο εηθόλαο, (ζρεδόλ) ζε θάζε, νπόηε δελ 

δεκηνπξγνύληαη θξνζζνί πεξίζιαζεο αιιά έλα θσηεηλό ππόβαζξν ζηαζεξήο έληαζεο. 

Πξάγκαηη, γηα ι >> D, από ηελ  Δμ. (Π25.14) πξνθύπηεη όηη ην β γίλεηαη πνιύ κηθξό, έηζη 

ώζηε sinβ  β θαη από ηελ Δμ. (Π25.13) ζπκπεξαίλνπκε όηη Θ(ζ) = Θν γηα θάζε ηηκή ηεο ζ. 

Π25.7  πκβνιή-πεξίζιαζε από δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρηζκέο 

Αλ ζεσξήζνπκε δύν παξάιιειεο ζρηζκέο πεπεξαζκέλνπ εύξνπο, D, ζε κηθξή απόζηαζε d ηε 

κία από ηελ άιιε, θαη ηηο θσηίζνπκε κε έλα επίπεδν κνλνρξσκαηηθό θύκα ηόηε, ζε νζόλε πνπ 

απέρεη απόζηαζε r >> d > D, ζα παξαηεξήζνπκε κηα ζύλζεηε εηθόλα θξνζζώλ, πνπ 

πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ θξνζζώλ πεξίζιαζεο από θάζε ζρηζκή θαη ησλ θξνζζώλ 

ζπκβνιήο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ππέξζεζε ησλ θπκάησλ από ηηο δύν ζρηζκέο. Δπεηδή νη 

ζρηζκέο έρνπλ ην ίδην εύξνο θαη d << r, νη εηθόλεο πεξίζιαζεο από θάζε ζρηζκή ζα 

ζπκπίπηνπλ ζηελ νζόλε. πλήζσο ε απόζηαζε d είλαη κεγαιύηεξε από ην εύξνο D θαη επεηδή, 

ζύκθσλα κε ηηο Δμ. (Π25.8), (Π25.12), (Π25.17), (Π25.18) θαη (Π25.19), νη απνζηάζεηο θαη 

ηα εύξε ησλ θξνζζώλ πάλσ ζηελ νζόλε είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

αζπλέρεηαο, πξνθύπηεη όηη νη θξνζζνί πεξίζιαζεο ζα είλαη πιαηύηεξνη από ηνπο θξνζζνύο 

ζπκβνιήο, δειαδή κέζα ζε θάζε θξνζζό πεξίζιαζεο ζα πεξηέρεηαη έλαο αξηζκόο ιεπηώλ 

θξνζζώλ ζπκβνιήο πνπ ζα εμαξηάηαη από ην ιόγν d/D (ρ. Π25.5). 
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Η καζεκαηηθή έθθξαζε πνπ δίλεη ηελ θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο ηεο εηθόλαο 

ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο από δύν παξάιιειεο ζρηζκέο πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ησλ Δμ. 

(Π25.10) θαη (Π25.13) 

 

 

 

 

ρήκα Π25.5  Γεσκεηξηθή απεηθόληζε ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο από δύν παλνκνηόηππεο παξάιιειεο ζρηζκέο, 

S1 θαη S2, πιάηνπο D θαη ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο, πνπ δηαηξνύλ ην κέησπν θύκαηνο κηαο ζύκθσλεο 

κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο, κήθνπο θύκαηνο ι. Η θσηεηλή έληαζε πάλσ ζε κηα νζόλε, πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 

r από ηηο ζρηζκέο έρεη ηελ απεηθνληδόκελε κνξθή Θ(ζ, y), απνηεινύκελε από ελαιιαζζόκελνπο θσηεηλνύο θαη 

ζθνηεηλνύο θξνζζνύο. 

  Θ = Θν  

2
sin













 cos

2
α            (Π25.21) 

όπνπ ηα α θαη β δίλνληαη από ηηο Δμ. (Π25.11) θαη (Π25.14) αληηζηνίρσο. 

Αλάινγεο εηθόλεο ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο ζα παξαηεξήζνπκε, αλ αληί γηα δύν 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιέο παξάιιειεο ζρηζκέο ίδηνπ εύξνπο D θαη ζε ίζεο κηθξέο απνζηάζεηο 

d κεηαμύ ηνπο. Γηα Ν > 2 όκσο ζα ππάξρεη ιεπηή δνκή ζηνπο θξνζζνύο ζπκβνιήο, ε νπνία ζα 

γίλεηαη ιεπηόηεξε θαζώο ην Ν απμάλεη.  πγθεθξηκέλα, εθηόο ησλ θύξησλ θσηεηλώλ 

θξνζζώλ ζπκβνιήο, πνπ νθείινληαη ζηε ζπκβνιή θπκάησλ από δηαδνρηθέο ζρηζκέο 

(απόζηαζε d), ζα εκθαληζηνύλ θαη δεπηεξεύνληεο θσηεηλνί θξνζζνί, πνπ νθείινληαη ζηε 

ζπκβνιή θπκάησλ από ζρηζκέο πνπ απέρνπλ απνζηάζεηο 2d, 3d, 4d,... Από ηε καζεκαηηθή 

επεμεξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπκε ηελ αθόινπζε γεληθή ζρέζε πνπ δίλεη ηελ θαηαλνκή 

ηεο θσηεηλήο έληαζεο ηεο εηθόλαο ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο γηα Ν ίδηεο ζρηζκέο. 
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  Θ = Θν  

2
sin













 

2

sin

sin













N

N
          (Π25.22) 

όπνπ α θαη β δίλνληαη πάιη από ηηο Δμ. (Π25.11) θαη (Π25.14) αληηζηνίρσο. Η Δμ. (Π25.22) 

ηζρύεη γηα θάζε ζεηηθό αθέξαην Ν. Γηα Ν = 1 ε Δμ. (Π25.22) απινπνηείηαη ζηελ Δμ. (Π25.13), 

ελώ γηα Ν = 2 ζηελ (Π25.21). 

Οη θύξηνη θσηεηλνί θξνζζνί βξίζθνληαη ζηα ζεκεία όπνπ sinNα/Νsinα = 1, δει. όηαλ α = 0, 

±π, ±2π,... θαη, αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο Δμ. (Π25.10), ε ζπλζήθε απηή γξάθεηαη 

  


π
d sinζ = mπ      d sinζ = mι (m = 0, ±1, ±2,...)         (Π25.23) 

H ηειεπηαία ζρέζε είλαη ίδηα κε ηελ Δμ.(Π25.8α) πνπ δίλεη ηηο ζέζεηο ησλ θσηεηλώλ θξνζζώλ 

ζπκβνιήο από δύν ζεκεηαθέο πεγέο ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο.  

Οη ζθνηεηλνί θξνζζνί βξίζθνληαη ζηα ζεκεία όπνπ sinNα/Νsinα = 0 ή όηαλ sinNα = 0 θαη α = 

0, δειαδή γηα ηηο αθόινπζεο ηηκέο ηεο α 

α = ±
N

π
 , ± 

N

π2
 , ± 

N

π3   , ... ±  
N

N π)1( 
 , ±  

N

N π)1( 
                  (Π25.24) 

Eπνκέλσο, αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο θύξηνπο θσηεηλνύο θξνζζνύο, ζα ππάξρνπλ Ν  1 

ζθνηεηλνί θξνζζνί. Δπίζεο, αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο ζθνηεηλνύο θξνζζνύο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλαο δεπηεξεύσλ θσηεηλόο θξνζζόο θαη, θαηά ζπλέπεηα, αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο 

θύξηνπο θσηεηλνύο θξνζζνύο ζα ππάξρνπλ Ν  2 δεπηεξεύνληεο θσηεηλνί θξνζζνί, ε ζέζε 

ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη από ηε ζπλζήθε όηη ν αξηζκεηήο ηεο πνζόηεηαο sinNα/Νsinα πξέπεη 

λα παίξλεη κέγηζηεο ηηκέο, δει. sinNα = 1. Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνύο θαη ηηο 

ζπλζήθεο, ν δεπηεξεύνληεο θσηεηλνί θξνζζνί ζα ζπκβνύλ γηα ηηο ηηκέο 

  α = ± 
N2

π3
 , ± 

N2

π5
 , ... ± 

N

m

2

π
  (m = 3, 5, 7...)                           (Π25.25) 

Δίλαη εύθνιν λα δεηρζεί από ηελ Δμ. (Π25.22) όηη ε έληαζε ησλ δεπηεξνγελώλ θξνζζώλ είλαη 

πνιύ κηθξόηεξε από ηελ έληαζε ησλ θύξησλ θξνζζώλ θαη κεηώλεηαη ζπλερώο, όηαλ 

απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ Ν, ελώ απμάλεηαη ν αξηζκόο ηνπο.  Σν εύξνο, W, ησλ 

θύξησλ θσηεηλώλ θξνζζώλ κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο κεηαμύ 

πιεζηέζηεξσλ ζθνηεηλώλ θξνζζώλ εθαηέξσζελ ηνπ θσηεηλνύ.  Από ηηο Δμ. (Π25.8β) θαη 

(Π25.25) έρνπκε όηη ην εύξνο ησλ θύξησλ θσηεηλώλ θξνζζώλ ζπκβνιήο είλαη 

dN

r
W

2
ζ                                                (Π25.26) 

πνπ ζεκαίλεη όηη, θαζώο ην Ν απμάλεηαη, ην εύξνο ησλ θύξησλ θξνζζώλ κεηώλεηαη θαη 

ζπγρξόλσο απμάλεηαη ε θαζαξόηεηα θαη ε νμύηεηά ηνπο. Δπίζεο, είλαη πξνθαλέο όηη, όηαλ 

απμάλεηαη ην Ν, ζα απμάλεηαη θαη ε απόιπηε θσηεηλή έληαζε ησλ θύξησλ θξνζζώλ. ην ρ. 

Π25.6 εηθνλίδνληαη νη εηθόλεο ησλ θξνζζώλ ζπκβνιήο από 1, 2, 3, 4 θαη 5 παξάιιειεο 

παλνκνηόηππεο ζρηζκέο ζε ίζεο κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο. 
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ρήκα Π25.6  Δηθόλεο ζπκβνιήο-πεξίζιαζεο από (α) κία, (β) δύν, (γ) ηξεηο, (δ) ηέζζεξεηο θαη (ε) πέληε 

παξάιιειεο παλνκνηόηππεο ζρηζκέο, ζε ίζεο κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο. Παξαηεξνύκε όηη, όηαλ απμάλεηαη ν 

αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ, κεηώλεηαη ην εύξνο ησλ θύξησλ θξνζζώλ θαη απμάλεηαη ε θαζαξόηεηα θαη ε νμύηεηά 

ηνπο, ελώ αληηζέησο κεηώλεηαη ε έληαζε θαη απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ δεπηεξνγελώλ θξνζζώλ. 

 

ηελ πξάμε, ε παξαηήξεζε κε γπκλό κάηη ησλ δεπηεξνγελώλ θξνζζώλ είλαη αξθεηά δύζθνιε 

ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. Απηό νθείιεηαη ζηε ρακειή έληαζε θαη κεησκέλε δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα, ιόγσ ηνπ ζπλσζηηζκνύ ηνπο, εηδηθά όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζρηζκώλ είλαη κεγάινο.   


