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ΣYMBOΛH ΦΩTOΣ

ΣYMBOΛH (Interference): είναι το αποτέλεσµα της 
ταυτόχρονη διάδοσης δύο κυµάτων στον ίδιο χώρο.

ΑPXH ΤΗΣ EΠΑΛΛHΛIAΣ: αν δύο ή περισσότερες 
διαταραχές διαδίδονται µέσα σ’ ένα µέσον, τότε η ολική 
διαταραχή µέσα στο µέσον ισούται µε την διανυσµατική 
συνισταµένη των επί µέρους διαταραχών.

ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ ΣYMBOΛHΣ:
1. Σύµφωνες πηγές, δηλ. να διατηρούν σταθερή την 
διαφορά φάσης µεταξύ τους 

2. Mονοχρωµατικές πηγές, δηλ. να εκπέµπουν το ίδιο 
µήκος κύµατος.

ΠEIPAMA TOY YOUNG:
(θεωρούµε σηµειακό το πάχος των σχισµών)
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Επαλληλία διαταραχών στο P:    
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όπου r=(r1+r2)/2, δηλ. η συνιστάµενη διαταραχή είναι 
πάλι οδεύον κύµα µε πλάτος:
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Η ένταση της ακτινοβολίας είναι (βλέπε R.A.Serway, 
εξίσωση (34.26)) 
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Στα σηµεία όπου η ένταση γίνεται µέγιστη θα έχοµε,
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Eνισχυτική συµβολή (I=max): ...,,,m,πm)rr(k 3210122
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ενώ στα σηµεία όπου η ένταση γίνεται ελάχιστη έχοµε:

Kαταστρεπτική συµβολή (I=0): ...,,,m;ππm)rr(k 3210
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Από το σχήµα έχοµε: r2−r1=dsinθ, ενώ ο κυµαταριθµός 
ορίζεται: k=2π/λ, οπότε οι προηγούµενες σχέσεις 
γράφονται:

Eνισχυτική συµβολή: ...,,,m,λmθsind 3210==

Kαταστρεπτική συµβολή: ...,,,m,λ)m(θsind 32102
1 =+=

Συνεπώς η ένταση της ακτινοβολίας που προέρχεται από 
την συµβολή δύο σύµφωνων πηγών (ή από δύο 
σχισµές) είναι:
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(φωτεινοί κροσσοί - σκοτεινοι κροσσοί συµβολής)
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Αντίστοιχα, η ένταση της ακτινοβολίας που προέρχεται 
από την συµβολή Ν σύµφωνων πηγών (ή από Ν
σχισµές) είναι:
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Απόδειξη της σχέσης (*) (µπορείτε να την παραλείψετε)

Υποθέτουµε ότι διαθέτουµε Ν σύµφωνες πηγές ή Ν σχισµές οι οποίες 
είναι παρατεταγµένες επί ευθείας γραµµής και ισαπέχουν µεταξύ τους 
απόσταση d (η ίδια διάταξη µε αυτή του σχήµατος 37.4). Εφαρµόζοντες 
την αρχή της επαλληλίας θα έχουµε ότι η συνισταµένη διαταραχή στο 
σηµείο P:  
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Υποθέτω ότι το σηµείο Ρ βρίσκεται πολύ µακρυά από τις στοιχειώδεις 
πηγές, οπότε µπορώ να υποθέσω ότι: dsinθ ≈ r2−r1 ≈ r3−r2 ≈ ....≈
rN−rN-1. Έτσι έχω 

kr2=kr1+ kdsinθ= kr1+ε,
kr3=kr2+kdsinθ=k r1+ 2ε,
kr4=kr3+ kdsinθ=k r1+ 3ε,
……………………………… 

krΝ=krΝ-1+ kdsinθ=k r1+(Ν-1)ε, όπου 
λ
θsinπdθsinkdε 2== .

Οπότε µπορώ να υπολογίσω το τριγωνοµετρικό άθροισµα:
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Εποµένως, η (α) γράφεται, για ε
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δηλ.

η συνιστάµενη διαταραχή είναι πάλι οδεύον κύµα, µε πλάτος:
γsin
γΝsinE0 .

Η ένταση της ακτινοβολίας είναι 
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AΛMA ΦAΣHΣ ΣTHN ANAKΛAΣH:
H ανακλώµενη ακτινοβολία από µια διαχωριστική 
επιφάνεια δύο οπτικών µέσων υφίσταται ένα άλµα
φάσης 180ο, µόνον όταν το κύµα διαδιδόµενο σε οπτικό 
µέσον χαµηλού δείκτου διαθλάσεως προσπίπτει επί 
διαχωριστικής επιφανείας πίσω από την οποίαν υπάρχει 
οπτικό µέσον µεγαλύτερου δείκτου διαθλάσεως.

ΛEΠTA ΠΛAKI∆IA:

Για κάθετη πρόσπτωση, οι ακτίνες 1 και 2 έχουν διαφορά 
δρόµου 2t και άλµα φάσης 180ο, άρα δίδουν φαινόµενα 
συµβολής:
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Ενισχυτική συµβολή: ...,,,m,
n
λ)m(t 32102 2

1 =+=

Καταστρεπτική συµβολή: ...,,,m,
n
λmt 32102 ==

(n είναι ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου µέσα 
στο οποίο η ακτίνα 2 διανύει επί πλέον δρόµο 2t έναντι 
της ακτίνας 1) 
 
Παράδειγµα: Στους ηλιακούς θερµοσίφωνες, επιδιώκουµε η
ανακλώµενη ακτινοβολία να είναι όσο το δυνατόν ελαχίστη. Γι 
αυτό το σκοπό µπορούµε να επικαλύψουµε το τζάµι του 
θερµοσίφωνα µε λεπτό στρώµα ουσίας MgF2, δείκτου διάθλασης 
n=1.38 Πόσο πρέπει να είναι το πάχος του επιστρώµατος, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η ανάκλαση του ηλιακού φωτός; Μπορείτε να 
εργαστείτε µε το µέσο µήκος κύµατος του ορατού φάσµατος,
λ=550 nm. 

Λύση: Oι ακτίνες 1 και 2 πρέπει να συµβάλουν καταστρεπτικά,
έχοντας και οι δύο ακτίνες υποστεί άλµα φάσης 180ο, οπότε για 
κάθετη πρόσπτωση έχοµε,
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