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Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 27: Φαηλόκελα δηάζιαζεο, ηδηόηεηεο θαη 

ζθάικαηα θαθώλ 

Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/3/2004 

 
 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 
 Οη θαθνί είλαη όξγαλα από δηαθαλέο νπηηθό πιηθό κε ζπγθεθξηκέλν δείθηε 

δηάζιαζεο (n), θαη απνηεινύληαη από δύν δηαζιαζηηθέο επηθάλεηεο από ηηο νπνίεο ε 

κία ηνπιάρηζηνλ είλαη ζθαηξηθή. Παξάιιειεο αθηίλεο θσηόο πνπ πεξλνύλ κέζα από 

ην θαθό κπνξεί λα ζπγθιίλνπλ ε λα απνθιίλνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαθνύ. 

Υαξαθηεξηζηηθό κέγεζνο ηνπ θαθνύ είλαη ε εζηηαθή ηνπ απόζηαζε. Οη θαθνί 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζαλ νπηηθά κέζα ζε πνιιά όξγαλα  (πρ θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο, κηθξνζθόπηα, ηειεζθόπηα θ.ά.) 

 Γηάζιαζε νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν κηα δέζκε θσηόο αιιάδεη 

θαηεύζπλζε θαζώο κεηαβαίλεη από έλα πιηθό κε ζπγθεθξηκέλν δείθηε δηάζιαζεο  ζε 

θάπνην άιιν κε δηαθνξεηηθό δείθηε. 

  Δίλαη γλσζηό όηη ν δείθηεο δηάζιαζεο ελόο πιηθνύ εμαξηάηαη από ηε 

ζπρλόηεηα (ρξώκα) ηνπ θσηόο, δειαδή δέζκεο θσηόο δηαθνξεηηθήο ζπρλόηεηαο 

πθίζηαληαη δηαθνξεηηθή εθηξνπή θαζώο δηέξρνληαη από έλα θαθό. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ιεπθό (πνιπρξσκαηηθό) θσο, ην θσο αλαιύεηαη ζηα επί κέξνπο 

ρξώκαηα πνπ ην απνηεινύλ θαη θαζέλα από απηά εζηηάδεηαη ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν. 

Έηζη έρνπκε ηα ρξσκαηηθά ζθάικαηα. 

 Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα κνλνρξσκαηηθά ζθάικαηα ησλ θαθώλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε κειεηάκε ην θαηλόκελν ηεο ζθαηξηθήο εθηξνπήο, δειαδή 

ηεο εμάξηεζεο ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο ελόο ζθαηξηθνύ θαθνύ από ηελ απόζηαζε 

ησλ αθηηλώλ από ην θέληξν ηνπ. Μηα αθηίλα θσηόο πνπ πεξλά από έλα ζεκείν ηνπ 

θαθνύ πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ην θέληξν ηνπ παξνπζηάδεη κεγάιε γσλία εθηξνπήο 

ελώ όζν πιεζηάδνπκε πξνο ην θέληξν ηνπ θαθνύ ε γσλία εθηξνπήο ηείλεη λα 

κεδεληζηεί. (Σν θαηλόκελν απηό είλαη ιηγόηεξν εκθαλέο ζηνπο ιεπηνύο ζθαηξηθνύο 

θαθνύο). 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 Η εξγαζηεξηαθή άζθεζε πεξηιακβάλεη δύν πεηξάκαηα θαη ζθνπόο ηεο είλαη ε 

κειέηε θαη ε παξαηήξεζε ησλ ζθαικάησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ θαθώλ. 

 

 

ΠΡΩΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ 
 ην πξώην πείξακα γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελόο 

εκηθπιηλδξηθνύ θαθνύ. 

Πάλσ ζε κηα νπηηθή ηξάπεδα ρξεζηκνπνηνύκε κηα πεγή ιεπθνύ θσηόο θαη έλα 

δηάθξαγκα απιήο ζρηζκήο γηα λα θαηεπζύλνπκε κηα δέζκε θσηόο πξνο ηνλ θαθό. Με 

ηε βνήζεηα ελόο γσληνκέηξνπ κεηξάκε ηε γσλία πξόζπησζεο θαη ηε γσλία δηάζιαζεο 

ηεο θσηεηλήο δέζκεο γηα γσλίεο πξόζπησζεο από 5 κέρξη 85 κνίξεο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Γσλία πξόζπησζεο (θ) 

            (κνίξεο) 

Γσλία δηάζιαζεο 1 (ζ) 

           (κνίξεο) 

Γσλία δηάζιαζεο 2 (σ) 

           (κνίξεο) 

               5 ± 0,5               4 ± 0,5               7 ± 0,5 

             10 ± 0,5               8 ± 0,5              15 ± 0,5 

             15 ± 0,5             10 ± 0,5              22 ± 0,5 

             20 ± 0,5             14 ± 0,5              30 ± 0,5 

             25 ± 0,5             17 ± 0,5              38 ± 0,5 

             30 ± 0,5             20 ± 0,5              47 ± 0,5 

             35 ± 0,5             23 ± 0,5              57 ± 0,5 

             40 ± 0,5             26 ± 0,5              71 ± 0,5 

             45 ± 0,5             29 ± 0,5  

             50 ± 0,5             31 ± 0,5  

             55 ± 0,5             34 ± 0,5  

             60 ± 0,5             36 ± 0,5  

             65 ± 0,5             38 ± 0,5  

             70 ± 0,5             40 ± 0,5  

             75 ± 0,5             41 ± 0,5  

             80 ± 0,5             42 ± 0,5  

             85 ± 0,5             43 ± 0,5  

 

 

Δπεηδή ην γσληόκεηξν κε ην νπνίν έγηλε ε κέηξεζε είρε αθξίβεηα 1º ην 

ζθάικα αλάγλσζεο ζεσξείηαη ζηηο 0,5º 

ηε δεύηεξε ζηήιε έρνπκε ηε γσλία δηάζιαζεο όηαλ ν θαθόο βξίζθεηαη κε 

ηελ επίπεδε πιεπξά ηνπ πξνο ηε θσηεηλή πεγή. ηελ ηξίηε ζηήιε έρνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα δηεύζπλζε πξόζπησζεο ζπκκεηξηθή ηεο 

πξνεγνύκελεο σο πξνο ηελ θάζεην ζηελ επίπεδε πιεπξά ηνπ εκηθπιηλδξηθνύ θαθνύ. 

Γηα γσλίεο πξόζπησζεο κεγαιύηεξεο ησλ 40º έρνπκε νιηθή αλάθιαζε. 

 

Σα εκίηνλα ησλ γσληώλ θ, ζ θαη σ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ζηε κνξθή sinθ= sinθ±cosθ∙δθ: 

 

 

              sinθ                sinζ                sinσ 

      0,0872 ± 0,0087       0,0698 ± 0,0087       0,1219 ± 0,0087 

      0,1736 ± 0,0086       0,1392 ± 0,0086       0,2588 ± 0,0084 

      0,2588 ± 0,0084       0,1736 ± 0,0086       0,3746 ± 0,0081 

      0,3420 ± 0,0082       0,2419 ± 0,0085       0,5000 ± 0,0076 

      0,4226 ± 0,0080       0,2924 ± 0,0083       0,6157 ± 0,0069 

      0,5000 ± 0,0076       0,3420 ± 0,0082       0,7314 ± 0,0060 

      0,5736 ± 0,0071       0,3907 ± 0,0080       0,8387 ± 0,0048 

      0,6428 ± 0,0067       0,4384  ± 0,0078       0,9455 ± 0,0028 

      0,7071 ± 0,0062       0,4848 ± 0,0076  

      0,7660 ± 0,0056       0,5150 ± 0,0075  

      0,8192 ± 0,0050       0,5592 ± 0,0072  

      0,8660 ± 0,0043       0,5878 ± 0,0071  

      0,9063 ± 0,0037       0,6157 ± 0,0069  

      0,9397 ± 0,0030       0,6428 ± 0,0067  
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      0,9659 ± 0,0023       0,6560 ± 0,0066  

      0,9848 ± 0,0016       0,6691 ± 0,0065  

      0,9962 ± 0,0010       0,6820 ± 0,0064  

 

 Σν γξάθεκα ηνπ εκηηόλνπ ηεο γσλίαο δηάζιαζεο 1 (sinζ) σο ζπλάξηεζε ηνπ 

εκηηόλνπ ηεο γσλίαο πξόζπησζεο (sinθ) δίλεηαη: 
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Με ηε κέζνδν ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγώλσλ κπνξνύκε λα βξνύκε κηα θαιύηεξε 

επζεία ς=α+βρ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεηξά ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. Έηζη αλ ρ=sinθ θαη ς=sinζ έρνπκε: 

[ρ]=10,9518 [ς]=7,5004 [ρ
2
]=8,4999 [ρς]=5,7968 [ρ]

2
=119,9419 

είλαη: α=([ς][ρ
2
 ]-[ρ][ρα])/(n[ρ

2
]- [ρ]

 2
)=0,0109 

          β=(n[ρς]-[ρ][ς])/(n[ρ
2
]-[ρ]

2
)=0,6680 

        [d
2
]=0,0004    άξα: δα=0,0030 θαη  δβ=0,042 

θαη έρνπκε:  α=0,0109±0,0030   θαη   β=0,6680±0,0042 

ε επζεία πνπ πξνθύπηεη είλαη ε  ς=0,668ρ+0,011 

Ο λόκνο ηνπ Snell  nαέξαsinθ=n1θαθνύsinζ επεηδή nαέξα≈1 γίλεηαη: 
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sinθ=n1θαθνύsinζ ↔ n1θαθνύ= sinθ/sinζ=ρ/ς=1/β γηαηί β=ς/ρ ε θιίζε ηεο επζείαο. 

1/β=1,4970 θαη ην κεηαδηδόκελν ζθάικα δ(1/β)=(1/β)΄δβ=(1/β
2
)δβ=-0,094 

Σειηθά έρνπκε n1θαθνύ=1,497±0,094   (17 κεηξήζεηο) 

 

Σν γξάθεκα ηνπ εκηηόλνπ ηεο γσλίαο δηάζιαζεο 2 (sinσ) σο ζπλάξηεζε ηνπ 

εκηηόλνπ ηεο γσλίαο πξόζπησζεο (sinθ) δίλεηαη:  

ε 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

ημίτονο της γωνίας πρόσπτωσης (sinυ)

η
μ

ίτ
ο

ν
ο

 τ
η

ς
 γ

ω
ν
ία

ς
 δ

ιά
θ
λ
α

σ
η

ς
 2

  
(s

in
ω

)

 Από ην γξάθεκα θαίλεηαη όηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζρέζε ηεο κνξθήο 

ς=α+βρ αλάκεζα ζηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α θαη β 

θαη ηα ζθάικαηά ηνπο δα θαη δβ ζα πξνζδηνξηζηνύλ εδώ κε ηε γξαθηθή κέζνδν. 

ην δηάγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί γξαθηθά κηα θαιύηεξε επζεία (ε) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, θαη δπν αθόκα επζείεο από ηηο νπνίεο ε κία 

(ε1) πεξλά αλάκεζα από εθείλα ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηελ επζεία ε ζην 

αξηζηεξό ηεο ηκήκα θαη πάλσ από ηελ επζεία ε ζην δεμηό ηεο ηκήκα θαη ε άιιε (ε2) 

πεξλά αλάκεζα από εθείλα ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ηελ επζεία ε ζην 

αξηζηεξό ηεο ηκήκα θαη θάησ από ηελ επζεία ε ζην δεμηό ηεο ηκήκα. 

Η θιίζε ηεο επζείαο ε καο δίλεη ηελ θαιύηεξε εθηίκεζε γηα ην β, δειαδή 

β=1,4715. από ην ζεκείν ηνκήο ηεο ε κε ηνλ άμνλα ησλ ς έρνπκε ηελ θαιύηεξε 

εθηίκεζε γηα ην α, δειαδή α=-0,0056. Δπίζεο, αλ β1 ε θιίζε θαη α1 ην ζεκείν ηνκήο 
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ηεο ε1 κε ηνλ άμνλα ησλ ς θαη α1 ε θιίζε θαη β2 ην ζεκείν ηνκήο ηεο ε2 κε ηνλ άμνλα 

ησλ ς, γλσξίδνπκε όηη: 

   δα=1/2(α2- α1)=0,0002 θαη δβ=1/2(β1- β2)=0,0021 

Ο λόκνο ηνπ Snell ζε απηή ηελ πεξίπησζε  n2θαθνύsinθ=nαέξαsinσ επεηδή nαέξα≈1 

γίλεηαη: 

n2θαθνύsinθ=sinσ ↔ n2θαθνύ= sinσ/sinθ=ς/ρ θαη αθνύ ς/ρ είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο ε 

έρνπκε n2θαθνύ=β±δβ δειαδή n2θαθνύ=1,4715±0,0021            (8 κεηξήζεηο) 

 

κπνξνύκε λα πάξνπκε κηα ηειηθή ηηκή γηα ην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ εκηθπιηλδξηθνύ 

θαθνύ από ην κέζν όξν ησλ δπν ηηκώλ πνπ είρακε από ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ 

παξαπάλσ. Έηζη έρνπκε: 

n θαθνύ= (n1θαθνύ +n2θαθνύ)/2=1,4842 

θαη ην ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο: δn θαθνύ= 
)1(

)(
1

2






nn

xx
n

i

i

=0,013 

Έηζη ηειηθά έρνπκε: n θαθνύ=1,484±0,013 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΔΙΡΑΜΑ 
 ην δεύηεξν πείξακα γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο ελόο 

ζπγθιίλνληνο θαθνύ. 

 Γηα ηε δηεμαγσγή απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο ηνπνζεηνύκε ηελ πεγή ιεπθνύ θσηόο 

ζηελ αξρή ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο θαη κηα δηαθάλεηα ζε ζρήκα θύθινπ ζε έλα ζηήξηγκα 

επί ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο ακέζσο κεηά ηελ πεγή ηνπ ιεπθνύ θσηόο. ηε ζπλέρεηα 

ηνπνζεηνύκε κηα ιεπθή νζόλε παξαηήξεζεο ζην ηέξκα ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο θαη ην 

θαθό ηνπ νπνίνπ ηελ εζηηαθή απόζηαζε κειεηάκε θάπνπ αλάκεζα έηζη ώζηε λα 

εζηηάδεηαη ε δηαθάλεηα ζηελ νζόλε παξαηήξεζεο. Παξαηεξνύκε όηη ην αληηθείκελν 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε αλάζηξνθν. Μεηαθηλώληαο ην θαθό κεηαβάιινπκε ηελ 

απόζηαζε s κε βήκαηα 1cm, 2cm θαη ζηε ζπλέρεηα 3cm γηα ηηο ηηκέο ηνπ s από 9cm 

έσο 39cm, θαη κεηξάκε ηηο αληίζηνηρεο απνζηάζεηο s΄. (Όπνπ s είλαη ε απόζηαζε 

αλάκεζα ζην θαθό θαη ηε δηαθάλεηα, s΄ ε απόζηαζε αλάκεζα ζην θαθό θαη ηελ νζόλε 

θαη f ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ). Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

θαηαρσξνύληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

    Μεηξήζεηο                                Τπνινγηζκνί 

        s  

      (m) 

            s΄ 

     (m) 

  1/s+1/s΄ 

     (1/m) 

       f  

      (m) 

    s+s΄         

    (m) 

    s∙s΄ 

   (m
2
) 

0,090±0,0005 0,410±0,0005 13,550±0,062  0,0738±0,0034  0,500±0,0007 0,0369 

0,100±0,0005 0,284±0,0005 13,521±0,050  0,0740±0,0027  0,384±0,0007 0,0284 

0,120±0,0005 0,200±0,0005 13,333±0,037  0,0750±0,0021  0,320±0,0007 0,0240 

0,150±0,0005 0,145±0,0005 13,563±0,033  0,0737±0,0018  0,295±0,0007 0,0217 

0,180±0,0005 0,120±0,0005 13,889±0,037  0,0720±0,0019  0,300±0,0007 0,0216 

0,210±0,0005 0,110±0,0005 13,853±0,042  0,0722±0,0022  0,320±0,0007 0,0231 

0,240±0,0005 0,104±0,0005 13,782±0,047  0,0726±0,0025  0,344±0,0007 0,0249 
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0,270±0,0005 0,100±0,0005 13,704±0,050  0,0730±0,0027  0,370±0,0007 0,0270 

0,300±0,0005 0,092±0,0005 14,203±0,059  0,0704±0,0029  0,392±0,0007 0,0276 

0,330±0,0005 0,088±0,0005 14,294±0,047  0,0700±0,0023  0,418±0,0007 0,0290 

0,360±0,0005 0,085±0,0005 14,543±0,069  0,0688±0,0033  0,445±0,0007 0,0306 

0,390±0,0005 0,083±0,0005 14,412±0,073  0,0694±0,0035  0,473±0,0007 0,0324 

 

Αθνύ ηα όξγαλα κέηξεζεο είραλ αθξίβεηα 1mm έρνπκε πάξεη ζαλ ζθάικα 

αλάγλσζεο γηα ηα s θαη s΄ 0.5mm 

Σν ζθάικα γηα ην 1/s δίλεηαη από ηνλ ηύπν δ(1/s)=(1/s
2
)δs 

Σν ζθάικα γηα ην 1/s΄ δίλεηαη από ηνλ ηύπν δ(1/s΄)=(1/s΄
2
)δs΄ 

Δπνκέλσο, ην ζθάικα γηα ην άζξνηζκα 1/s+1/s΄ δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

 

δ(1/s+1/s΄)=  ﴾(1/s
2
)δs﴿

2
+﴾(1/s΄

2
)δs΄﴿

2 

 

ην ζθάικα ηνπ s+s΄ δίλεηαη από ηνλ ηύπν δ(s+s΄)=  (δs)
 2

+(δs΄)
2
 ελώ ην ζθάικα γηα ην 

s∙s΄ ηείλεη ζην κεδέλ. 

Η 4
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα πξνθύπηεη από ηνπ αληίζηξνθνπο αξηζκνύο ηεο 3

εο
 ζηήιεο 

αθνύ από ηε ζεκειηώδε εμίζσζε ησλ θαθώλ γλσξίδνπκε όηη: 1/s+1/s΄=1/f 

 

Η ζεκειηώδεο εμίζσζε ησλ θαθώλ γξάθεηαη: 

 

1/s+1/s΄=1/f ↔ (s+s΄)/ s∙s΄=1/f ↔ s∙s΄=f(s+s΄) 

Αλ ζέζνπκε όπνπ s∙s΄=ς θαη όπνπ s+s΄=ρ έρνπκε κηα επζεία ηεο κνξθήο ς=αρ 

Σν γξάθεκα ηνπ s∙s΄ σο ζπλάξηεζε ηνπ s+s΄ δίλεηαη: 
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 Με ηε κέζνδν ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγώλσλ κπνξνύκε λα βξνύκε κηα θαιύηεξε 

επζεία ς=α+βρ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεηξά ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα. Έηζη αλ ρ= s+s΄ θαη ς= s∙s΄ έρνπκε: 

 

[ρ]=4,561 [ς]=0,3272 [ρ
2
]=1,7847 [ρς]=0,1277 [ρ]

2
=20,8027 

 

είλαη: α=([ς][ρ
2
 ]-[ρ][ρς])/(n[ρ

2
]- [ρ]

 2
)=0,0021 

          β=(n[ρς]-[ρ][ς])/(n[ρ
2
]-[ρ]

2
)=0,0652 

        [d
2
]=0,0000062  άξα: δα=0,0046 θαη  δβ=0,0119 

 

θαη έρνπκε:  α=0,0021±0,0046   θαη   β=0,0652±0,0119 

 

ε επζεία πνπ πξνθύπηεη είλαη ε  ς=0,0652ρ+0,0021 

 

από ηελ εμίζσζε  ς=αρ  δειαδή  s∙s΄=f(s+s΄)  ηεο επζείαο πξνθύπηεη όηη ε θιίζε β ηεο 

επζείαο είλαη ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ θαη ηειηθά έρνπκε: 

 

f = 0,0652±0,0119 m  ή   f=6,5±1,1cm 

ύκθσλα κε ηε ζεκειηώδε εμίζσζε ησλ θαθώλ, αλ απμήζνπκε πεξηζζόηεξν 

ηελ απόζηαζε s, ε απόζηαζε s΄ ζα κεησζεί. (Σν θαηλόκελν απηό είλαη θαλεξό θαη ζην 
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παξαπάλσ πείξακα). Δπίζεο από ηε ζεκειηώδε εμίζσζε ησλ θαθώλ 1/s+1/s΄=1/f 

παξαηεξνύκε όηη αλ απμεζεί πνιύ ην s, ν παξάγνληαο 1/s ηείλεη ζην κεδέλ άξα ην s΄ 

ηείλεη λα γίλεη ίζν κε ην f. 

 

 

 

 

ΥΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ  
 Με ηελ νζόλε παξαηήξεζεο ζηα 60cm κεηαθηλνύκε ην θαθό κέρξη λα 

εζηηάζνπκε ην είδσιν ηνπ λήκαηνο ηεο ιάκπαο ζηελ νζόλε. Αλ ηνπνζεηήζνπκε ην 

δηάθξαγκα ζε πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ηνπ θαθνύ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ην 

ρξσκαηηθό δηαρσξηζκό ηνπ εηδώινπ. 

 Σν είδσιν ηνπ λήκαηνο ηεο ιακπάο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, όκσο ην ιεπθό 

θσο δηαρσξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ρξώκαηα πνπ ην απνηεινύλ κε ζεηξά απμαλόκελνπ 

(ή κεηνύκελνπ) κήθνπο θύκαηνο. (ηώδεο, θπαλό, πξάζηλν, θίηξηλν, πνξηνθαιί, εξπζξό) 

Αλάινγα από ην αλ ηνπνζεηήζνπκε ην δηάθξαγκα δεμηά ή αξηζηεξά από ηνλ άμνλα 

ηνπ θαθνύ ηα ρξώκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ιεπθό θσο εκθαλίδνληαη κε ηελ αληίζεηε 

ζεηξά. Σν ρξσκαηηθό ζθάικα ηνπ θαθνύ θαίλεηαη πην έληνλν όηαλ ην δηάθξαγκα 

βξίζθεηαη πην καθξηά από ηνλ άμνλα ηνπ θαθνύ. 

 ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε δηαδνρηθά ζην ζηήξηγκα κε ην θαθό έλα θίιηξν 

κπιε ρξώκαηνο θαη έλα θίιηξν θόθθηλνπ ρξώκαηνο θαη κεηαθηλνύκε θαηάιιεια ην 

θαθό, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί επθξηλώο ην είδσιν ζηελ νζόλε. Μεηξήζεηο πνπ έγηλαλ 

ζε θάζε πεξίπησζε έδσζαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα γηα ην s θαη ην s΄: 

 

 

Υξώκα θίιηξνπ            s(m)            s΄(m)             f(m) 

Μπιε     0,400±0,0005      0,173±0,0005     0,1209±0,017 

Κόθθηλν     0,400±0,0005      0,211±0,0005     0,1381±0,012 

 

Καη εδώ έρνπκε πάξεη ζθάικα αλάγλσζεο γηα ηα s θαη s΄ 0,5mm ελώ πξνζδηνξίζακε 

ηελ f από ηε ζεκειηώδε εμίζσζε ησλ θαθώλ θαη ην ζθάικα ηεο όπσο έγηλε θαη ζην 

πξνεγνύκελν πείξακα. 

 

 

 

 

ΦΑΙΡΙΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 
 Αθνύ έρνπκε αθαηξέζεη ην ζηήξηγκα κε ηε δηαθάλεηα πνπ παξαηεξνύζακε, 

κεηαθηλνύκε ην θαθό κέρξη λα εζηηαζηεί ην εξπζξνππξσκέλν λήκα ηεο ιάκπαο ζηελ 

νζόλε. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηνύκε κπξνζηά από ην θαθό δηάθξαγκα κεηαβιεηνύ 

αλνίγκαηνο κε άλνηγκα 2mm. Παξαηεξνύκε όηη ε πνηόηεηα εζηίαζεο είλαη πνιύ 

θαιύηεξε κε ην δηάθξαγκα κηθξνύ αλνίγκαηνο. Μάιηζηα, όζν κηθξαίλνπκε ην 

δηάθξαγκα ην λήκα ηεο ιάκπαο εζηηάδεηαη θαιύηεξα, κέρξη πνπ θαίλνληαη θαζαξά 

αθόκα θαη νη ζπείξεο ηνπ λήκαηνο. 

 Γηα ηηο αθηίλεο θσηόο πνπ δηέξρνληαη από ηα άθξα ηνπ θαθνύ έρνπκε 

κεγαιύηεξεο γσλίεο εθηξνπήο. Με ηε ρξήζε ηνπ δηαθξάγκαηνο ζην θέληξν ηνπ θαθνύ 

νη θσηεηλέο αθηίλεο δηέξρνληαη από πεξηνρέο θνληά ζην θέληξν ηνπ θαθνύ θαη έηζη 

έρνπκε κηθξό εύξνο ζηηο γσληέο εθηξνπήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θαιύηεξε 

εζηίαζε (ειαρηζηνπνηνύληαη ηα ζθαηξηθά ζθάικαηα). Φαίλεηαη όηη ζα είρακε ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή εζηίαζε αλ ην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο έηεηλε ζην κεδέλ (δειαδή 
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αλ επέηξεπε λα πεξάζεη από απηό κνλό κηα δέζκε θσηόο). Κάηη ηέηνην όκσο είλαη 

αδύλαην γηαηί ζα πεξλνύζε ηόζν ιίγν σο από ην δηάθξαγκα πνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηό 

λα παξαηεξήζνπκε ην είδσιν πνπ ζρεκαηίδεηαη. 

 

 

 

 

ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 
 Μεηαθηλνύκε ην θαθό θαηά κήθνο ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο κέρξη λα 

παξαηεξήζνπκε ζηελ νζόλε ην λήκα ηεο ιάκπαο. Μεηαθηλώληαο κπξνο-πίζσ ηελ 

νζόλε παξαηήξεζεο κεηξάκε ην βάζνο πεδίνπ: D=55±2cm. ηε ζπλέρεηα κε ηνλ ίδην 

ηξόπν κεηξάκε ην βάζνο πεδίνπ αθνύ έρνπκε ηνπνζεηήζεη κπξνζηά από ην θαθό έλα 

δηάθξαγκα κε κηθξό άλνηγκα θαη βξίζθνπκε όηη D=55±6cm. Παξαηεξνύκε όηη ην 

βάζνο πεδίνπ κεηώλεηαη όηαλ απμάλνπκε ην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο. 

 Έλα βάζνο πεδίνπ απείξνπ κήθνπο ζα ήηαλ εθηθηό κε ρξήζε ελόο απεηξνζηά 

κηθξνύ αλνίγκαηνο ηνπ δηαθξάγκαηνο, θάηη πνπ όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ είλαη 

αδύλαην. Αλ ην άλνηγκα ηνπ δηαθξαγκαηνο γίλεη ιίγν κηθξόηεξν από 1mm δελ πεξλά 

αξθεηό θσο γηα λα παξαηεξήζνπκε ην είδσιν. 

 Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ιόγσ ησλ ζθαηξηθώλ ζθαικάησλ ηνπ θαθνύ, νη 

απμνκεηώζεηο ηνπ δηαθξάγκαηνο επηδξνύλ ζηελ εζηίαζε ηνπ εηδώινπ. Όζν κηθξόηεξν 

είλαη ην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο, ηόζν θαιύηεξα εζηηαζκέλν είλαη ην είδσιν. 

   

 


