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OΠTIKH 

ΦYΣH TOY ΦΩTOΣ:

Η εννοιολογική ερµηνεία της φύσης του φωτός ως αντικείµενο διαµάχης 
επί χιλιετίες 

Σωµατιδιακή αντίληψη (Eµπεδοκλής 5ος αιώνας, Nεύτων 1700, µέχρι 19ο

αιώνα): το φως είναι µια δέσµη σωµατιδίων τα οποία εκπέµπονται από την 
φωτοβολούσα πηγή και τα οποία προσπίπτουν στον οφθαλµό και διεγείρουν το 
αισθητήριο νεύρο της οράσεως.

Kυµατική αντίληψη (κλασσική HMM θεωρία) (1670 Huygens, 1803 T. 
Young, 1865 Maxwell, 1887 Hertz): το φως είναι ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα
υψηλής συχνότητος που διαδίδεται µε ταχύτητα 3×108 m/s   
(ορατή περιοχή: από 4.5−6.5×1014Hertz   ή από 4000−7000 Å ) 

(C. Huygens - απόδειξη των νόµων ανάκλασης και διάθλασης)
(T. Young - φαινόµενα συµβολής)
(Hertz - παραγωγή και ανίχνευση HMM κυµάτων)

Σύγχρονη HMM θεωρία (1905  Einstein, 1900 M. Planck): το φως έχει 
διπλή υπόσταση, σωµατιδιακή και κυµατική, και η ενέργειά του είναι 
κβαντισµένη, δηλαδή παρέχεται σε πολλαπλάσια µιας ελαχίστης ποσότητας, hν,
που καλείται φωτόνιο (σταθερά Planck h=6.63×10-34 J⋅s) 
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ΓEΩMETPIKH OΠTIKH: 
Φωτεινή ακτίνα: είναι η διεύθυνση διαδόσεως του φωτεινού κύµατος, η
οποία είναι ευθεία γραµµή µέσα στο ίδιο οπτικό µέσον 

Kυµατικά µέτωπα (επίπεδα, σφαιρικά): είναι ισοφασικές επιφάνειες 
κάθετες προς τις φωτεινές ακτίνες.
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Aνάκλαση και διάθλαση του φωτός: όταν το φως συναντήσει µια 
διαχωριστική επιφάνεια στο οπτικό µέσον που διαδίδεται, τότε µέρος της 
ακτινοβολίας ανακλάται πίσω στο αρχικό οπτικό µέσον και µέρος 
διαθλάται (δηλ. διαπερνά την διαχωριστική επιφάνεια)

Nόµοι ανάκλασης του φωτός:
α) H προσπίπτουσα και η ανακλώµενη φωτεινή ακτίνα ανήκουν σε επίπεδο 
κάθετο προς το επίπεδο προσπτώσεως.
β) H γωνία ανακλάσεως ισούται µε την γωνία προσπτώσεως.

Nόµοι διάθλασης του φωτός:
α) H προσπίπτουσα και η διαθλώµενη φωτεινή ακτίνα ανήκουν σε ένα 
επίπεδο που είναι κάθετο προς το επίπεδο προσπτώσεως (δηλ. τη 
διαχωριστική επιφάνεια). 
β) O λόγος των ηµιτόνων των γωνιών προσπτώσεως και διαθλάσεως είναι 
σταθερός, δηλ.
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όπου η σταθερά n21 καλείται σχετικός δείκτης διάθλασης του οπτικού 
µέσου 2 ως προς το οπτικό µέσον 1 .  
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όπου υ1, υ2 οι ταχύτητες του φωτός στα δύο οπτικά µέσα και λ1, λ2 τα 
αντίστοιχα µήκη κύµατος (θυµόµαστε από την κυµατική: υ=λν)

Απόλυτος δείκτης διαθλάσεως οπτικού µέσου ορίζεται ως προς το κενό 
(δηλ. το οπτικό µέσον 1 είναι το κενό)
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nn = και n1sinθ1 = n2sinθ2 (νόµος του Snell) 
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Aρχή του Huygens (1678): Oλα τα σηµεία πάνω σε µιά ισοφασική 
επιφάνεια µπορούν να θεωρηθούν σαν σηµειακές δευτερογενείς πηγές 
σφαιρικών φωτεινών κυµάτων. Mετά από χρόνο t η νέα θέση της 
ισοφασικής επιφάνειας θα είναι η περιβάλλουσα αυτών των δευτερογενών 
ισοφασικών επιφανειών.

Aρχή του Fermat (1650): To φως (ή µια φωτεινή ακτίνα) κατά την 
διάδοσή του µεταξύ δύο σηµείων ακολουθεί εκείνον το δρόµο που απαιτεί 
τον ελάχιστο χρόνο.

ΑΣΚΗΣΗ: Χρησιµοποιώντας την αρχή του Fermat ή την αρχή του Huygens, αποδείξετε τον νόµο
του Snell. 
 
Πρίσµα: είναι ένα οπτικό µέσον το οποίον περατούται µεταξύ δύο 
τεµνοµένων επιπέδων.
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(Οπτικό) Πλακίδιο: είναι ένα οπτικό µέσο το οποίο περατούται µεταξύ δύο 
παραλλήλων επιπέδων.

Oλική ανάκλαση: όταν φως διαδίδεται από οπτικώς πυκνότερο µέσον και 
προσπέσει επί διαχωριστικής επιφανείας από δεύτερο οπτικώς 
ασθενέστερο οπτικό µέσον, τότε για γωνίες προσπτώσεως µικρότερες µια 
ορικής γωνίας δεν παράγεται διαθλώµενο κύµα.

n1>n2

Οπτικές ίνες 


