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Α. ΘΕΩΡΙΑ
Εισαγωγή
Στο πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε το µήκος κύµατος φωτεινής πηγής καθώς και
την ακτίνα επιπεδόκυρτου φακού, χρησιµοποιώντας τη διάταξη παραγωγής δακτυλίων του Νεύτωνα. Αν ένας κυρτός φακός τοποθετηθεί επάνω σε γυάλινη, οπτικά επίπεδη πλάκα, ανάµεσα στις δυο επιφάνειες θα δηµιουργηθεί ένα λεπτό στρώµα αέρα
µεταβλητού πάχους. Αν στο σύστηµα προσπέσει µονοχρωµατικό φως, θα παρατηρηθούν οµόκεντροι δακτύλιοι συµβολής, µε το κέντρο τους να ευρίσκεται στο σηµείο
επαφής των δυο επιφανειών. Οι δακτύλιοι αυτοί καλούνται δακτύλιοι του Νεύτωνα
και δηµιουργούνται από τη συµβολή των ανακλώµενων ακτίνων στις επιφάνειες του
λεπτού στρώµατος αέρα.
Σηµείωση: Για την καλύτερη κατανόηση της άσκησης θεωρείται απαραίτητη η γνώση
της θεωρίας συµβολής συµφώνου φωτός.
1. Φαινόµενα συµβολής σε λεπτά στρώµατα
Υποθέτουµε ότι δέσµη µονοχρωµατικού φωτός, µήκους κύµατος λ, προσπίπτει σε ένα
λεπτό στρώµα διαφανούς υλικού, το οποίο παρουσιάζει πάχος d και δείκτη διάθλασης
n. Στο σηµείο πρόσπτωσης η δέσµη θα διασπαστεί σε δυο τµήµατα: ένα τµήµα της
θ΄ανακλαστεί στην πρώτη επιφάνεια του στρώµατος (ακτίνα Α) και ένα άλλο θα περάσει στο υλικό, θα ανακλαστεί στην κάτω επιφάνειά του και αφού επιστρέψει στην
πρώτη επιφάνεια, θα εξέλθει στο ίδιο µέσο από το οποίο προήλθε η αρχική δέσµη (αA

B
αέρας (n1 = 1)

d

n (n > n1)
αέρας (n1 = 1)

Σχήµα 1. Μονοχρωµατικό φως προσπίπτει σε λεπτό στρώµα και συµβάλει
αφού ανακλαστεί στις δυο επιφάνειες του στρώµατος.
κτίνα Β). Οι ακτίνες Α και Β θα συµβάλλουν µεταξύ τους, είτε ενισχυτικά είτε αποσβεστικά, ανάλογα µε τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν. Πιο συγκεκριµένα:
Η ακτίνα Α, κατά την ανάκλασή της στην επάνω επιφάνεια του λεπτού στρώµατος,
υφίσταται µια µεταπήδηση φάσης κατά π (φ1 = π), δεδοµένου ότι ανακλάται σε επιφάνεια υλικού που παρουσιάζει δείκτη διάθλασης µεγαλύτερο από το δείκτη διάθλασης του υλικού από το οποίο προέρχεται. Αυτή η αλλαγή της φάσης κατά π έχει το ί-
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διο αποτέλεσµα σαν να προστίθεται στον οπτικό δρόµο της ακτίνας µισό επιπλέον
µήκος κύµατος (λ/2).
Σηµείωση:
•
•

Ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα µεταβάλλει τη φάση του κατά π (ή 180ο) όταν
ανακλαστεί σε οπτικά πυκνότερο υλικό (µεγάλος δείκτης διάθλασης) από αυτό που προέρχεται
∆εν µεταβάλλεται η φάση του κύµατος, όταν αυτό ανακλαστεί σε οπτικά αραιότερο (µικρός δείκτης διάθλασης) υλικό από αυτό που προέρχεται

Η ακτίνα Β, επειδή ανακλάται σε αραιότερο υλικό, δεν θα µεταβάλει τη φάση της κατά την ανάκλαση. Όµως θα παρουσιάσει διαφορά φάσης µε την ακτίνα Α, λόγω του
επιπλέον οπτικού δρόµου που διανύει. Αν θεωρήσουµε κάθετη πρόσπτωση του φωτός, τότε η επιπλέον οπτική διαδροµή που θα διανύσει η ακτίνα Β θα είναι 2d, όπου d
το πάχος του στρώµατος και εποµένως η µεταβολή στη φάση της θα είναι:

φ 2 = 2π

2d
, όπου λn είναι το µήκος κύµατος του φωτός στο υλικό
λn

Αντικαθιστώντας όπου λn = λ/n, όπου λ το µήκος κύµατος στο κενό και n ο δείκτης
διάθλασης του υλικού, η τελευταία σχέση µετατρέπεται σε:
φ 2 = 2π

2d n
λ

Τελικά οι δυο ακτίνες θα συµβάλουν παρουσιάζοντας διαφορά φάσης:

⎡m (ενισχυτική συµβολή)
2d n
⎛ 4dn ⎞
∆φ = φ 2 − φ1 = 2π
− π = π⎜
− 1⎟ = 2π ⎢
⎢m + 1 (αποσβεστική συµβολή)
λ
⎠
⎝ λ
2
⎣

(1)

όπου m = 0, ±1, ±2, ±3, ……
Η δε διαφορά οπτικών δρόµων τους θα είναι: ∆r = 2dn. Επιλύνουµε την σχέση (1) ως
προς 2dn και έχουµε:
⎡⎛
1⎞
⎜ m + ⎟ λ (ενισχυτική συµβολή) (α)
⎢
2d n = ⎝
2⎠
⎢
⎢⎣mλ (αποσβεστική συµβολή) (β)

(2)

Στην τελευταία σχέση παρατηρούµε ότι η συνθήκη ενισχυτικής/αποσβεστικής συµβολής έχει αναστραφεί και αυτό οφείλεται στην επί πλέον διαφορά οπτικού δρόµου
που εισάγεται (κατά λ/2), λόγω της ανάκλασης της πρώτης ακτίνας σε οπτικά πυκνότερο υλικό.
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Στην µέχρι τώρα διερεύνηση του φαινοµένου, θεωρήσαµε µόνο την αλληλεπίδραση
των δυο πρώτων ακτίνων. Επειδή η ένταση της κάθε ακτίνας µειώνεται κάθε φορά
που διασπάται σε δυο τµήµατα (δηλαδή ένα τµήµα που ανακλάται και ένα που διαθλάται), είναι φανερό ότι οι δυο πρώτες ακτίνες παρουσιάζουν την υψηλότερη ένταση
και εποµένως διαµορφώνουν, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό, την απεικόνιση της συµA

B

Γ

∆

Ε

Σχήµα 2. Οι ακτίνες Γ, ∆, Ε, .... επηρεάζουν την ένταση µε την οποία εµφανίζονται οι κροσσοί, όµως δεν αλλάζουν τη συνθήκη ενισχυτικής ή αποσβεστικής
συµβολής.

βολής. Όµως και οι υπόλοιπες ακτίνες επιδρούν σ΄αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγµα, επειδή οι ακτίνες Γ, ∆, Ε, …. είναι όλες συµφασικές µε την ακτίνα Β (Σχήµα 2),
προστιθέµενες θα εµφανίσουν ένταση ίση µε αυτή της ακτίνας Α και αυτό θα δώσει
τελείως σκοτεινό κροσσό κατά τη µέγιστη αποσβεστική συµβολή. Όµως, αν και ο
συνυπολογισµός των άλλων ακτίνων επιδρά στην ένταση µε την οποία εµφανίζεται το
φαινόµενο της συµβολής, εν τούτοις δεν αλλάζει τη συνθήκη µέγιστης ενισχυτικής/αποσβεστικής συµβολής, όπως αυτή διαµορφώνεται από τις σχέσεις 2(α) και
2(β).
2. Κροσσοί συµβολής

Ο τύπος των κροσσών συµβολής που παρατηρούνται στα λεπτά στρώµατα, εξαρτάται
από το ποιοι παράγοντες µεταβάλλουν την τιµή τους στις σχέσεις 2(α), (β). Εάν το
πρώτο µέλος της σχέσης (2) διατηρείται σταθερό (δηλαδή d = σταθερό) και µεταβάλλεται το µήκος κύµατος λ τότε, ανάλογα µε την τιµή του m, για κάποια µήκη κύµατος
θα έχουµε αποσβεστική συµβολή και για κάποια άλλα θα έχουµε ενισχυτική και η
απεικόνιση της συµβολής θα είναι µια σειρά από σκοτεινές και φωτεινές ζώνες που
καλούνται ζώνες ίσης χρωµατικής τάξης (FECO – Fringes of Equal Chromatic
Order). Στην περίπτωση που το πάχος d του στρώµατος µεταβάλλεται (δηλαδή το
στρώµα παρουσιάζει σφηνοειδή µορφή), οι κροσσοί συµβολής θα διαµορφώνονται
ως φωτεινές – σκοτεινές γραµµές σταθερού πάχους που καλούνται ζώνες Fizeau.
Ο τύπος των κροσσών συµβολής που θα µελετήσουµε σ΄αυτή την εργασία είναι οι
ζώνες Fizeau που δηµιουργούνται κατά τη συµβολή µονοχρωµατικού φωτός σε λεπτά
στρώµατα αέρα. Αυτό το φαινόµενο έχει αρκετές πρακτικές εφαρµογές στην οπτική
τεχνολογία. Για παράδειγµα, µπορούµε να ελέγξουµε την οµαλότητα επίπεδων επιφανειών. Προς τούτο τοποθετούµε επάνω από την επιφάνεια που θέλουµε να ελέγξουµε µια οπτικά επίπεδη γυάλινη πλάκα (δηλαδή πλάκα που παρουσιάζει στην επιφάνειά της ανωµαλίες µικρότερες του λ/10 του φωτός που χρησιµοποιούµε) και φωτίζουµε µε µονοχρωµατικό φως. Αν οι κροσσοί συµβολής που παρατηρούνται κατά
τη συµβολή του φωτός στο ενδιάµεσο στρώµα αέρα, µεταξύ των δυο επιφανειών, είναι παράλληλες γραµµές που ισαπέχουν, τότε η επιφάνεια που ελέγχεται είναι επίπε-
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δη. Κάθε ανωµαλία της ελεγχόµενης επιφάνειας θα γίνεται αντιληπτή από τις ανωµαλίες που θα παρουσιάζει η µορφή των κροσσών.
Οι ζώνες Fizeau παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά από τον Robert Boyle το 1663 ως
οµόκεντροι δακτύλιοι, µε κέντρο το σηµείο επαφής µεταξύ ενός κυρτού φακού και
επίπεδης γυάλινης πλάκας. Επειδή όµως µελετήθηκαν ακόµη περισσότερο από το
Νεύτωνα, έµειναν γνωστοί ως δακτύλιοι του Νεύτωνα.
3. ∆ακτύλιοι του Νεύτωνα

Το φαινόµενο, που είναι γνωστό ως δακτύλιοι του Νεύτωνα, εµφανίζεται όταν µονοχρωµατικό φως συµβάλλει στο λεπτό ενδιάµεσο στρώµα αέρα που δηµιουργείται µεταξύ ενός κυρτού φακού µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας και µιας οπτικά επίπεδης
γυάλινης πλάκας, όταν αυτά έρθουν σε επαφή.
Στο Σχήµα (3α) παρουσιάζεται η γεωµετρία της διάταξης για την παρατήρηση των
κροσσών συµβολής. Παρατηρείστε ότι υπάρχει µια σταδιακή αύξηση του πάχους του
λεπτού στρώµατος αέρα, καθώς αποµακρυνόµαστε από τη σηµείο επαφής των δυο

O

R-d

d

rm

R

d
B

A

(β)
(α)
Σχήµα 3. (α) Γεωµετρία της διάταξης παρατήρησης δακτυλίων του Νεύτωνα. (β) Λεπτοµερειακό διάγραµµα της διαφοράς οπτικών δρόµων δυο κυµάτων που διαδίδονται
δια µέσου των δυο επιφανειών.

επιφανειών (δηλαδή από το σηµείο όπου d = 0), λόγω της σχετικής καµπύλωσης του
φακού. Όταν η διάταξη φωτιστεί µε παράλληλη δέσµη µονοχρωµατικού φωτός
(σηµείωση: θεωρούµε κάθετη πρόσπτωση), η κυκλική γεωµετρία της διάταξης θα µας
δώσει κροσσούς συµβολής υπό µορφή οµόκεντρων δακτυλίων, µε κέντρο το σηµείο
επαφής των δυο επιφανειών. Η παρατήρηση αυτών των κροσσών µπορεί να γίνει είτε
από ανάκλαση είτε από µετάδοση του φωτός δια µέσου του συστήµατος των επιφανειών.
3.1 Παρατήρηση των κροσσών από ανάκλαση

Όταν ακτίνα µονοχρωµατικού φωτός προσπέσει στον επιπεδόκυρτο φακό, θα ανακλαστεί µερικώς στην κάτω επιφάνεια του φακού (επάνω πλευρά του λεπτού φιλµ
αέρα) και µερικώς στην επιφάνεια της επίπεδης γυάλινης πλάκας (κάτω πλευρά του
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φιλµ). Παρατηρούµε λοιπόν µια εσωτερική ανάκλαση και µια εξωτερική. Το γεγονός
αυτό εισάγει µια επιπλέον διαφορά δρόµων λ/2 ανάµεσα στις δυο ακτίνες. Έτσι, αν d
είναι το πάχος του λεπτού στρώµατος αέρα σε απόσταση rm από το σηµείο επαφής
του φακού µε την επίπεδη πλάκα, τότε η διαφορά δρόµων θα είναι:
∆r = 2d + λ/2

(3)

Για αποσβεστική συµβολή θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη:
∆r = 2d + λ/2 = (m + 1/2)λ ή
2d = λm

(4)

Για ενισχυτική συµβολή θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη:
∆r = 2d + λ/2 = mλ ή
2d = (m – 1/2)λ

(5)

Από τη σχέση (4) είναι φανερό ότι ο κεντρικός κροσσός που παρατηρείται από ανάκλαση θα είναι σκοτεινός (για m = 0 έχουµε d = 0)
Η σχέση µεταξύ της ακτίνας rm του δακτύλιου m τάξης, της ακτίνας καµπυλότητας R
του φακού και του πάχους d του λεπτού στρώµατος αέρα, διαµορφώνεται από τη γεωµετρία του Σχήµατος (3α) ως εξής:
Εφαρµόζουµε το Πυθαγόρειο θεώρηµα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ. Αυτό µας δίνει:

R 2 = (R − d ) + rm2 ⇒ d (2R − d ) = rm2
2

Επειδή όµως d << R, η τελευταία σχέση γίνεται:
rm2 = 2Rd

(6)

Εάν rm είναι η ακτίνα του σκοτεινού κροσσού m τάξης, τότε από τις σχέσεις (4) και
(6) έχουµε:
rm2 = mRλ

m = 1, 2, 3, 4………

(7)

και για φωτεινούς δακτύλιους η (7) γίνεται:

1⎞
⎛
rm2 = ⎜ m − ⎟R λ
2⎠
⎝

m = 1, 2, 3, 4………

(8)

3.2 Παρατήρηση των κροσσών από µετάδοση του φωτός

Στην περίπτωση αυτή, το κύµα που προσπίπτει στον επιπεδόκυρτο φακό θα περάσει
στο λεπτό στρώµα αέρα και ένα µέρος του θα διέλθει από την άλλη πλευρά όπου και
θα συµβάλλει µε το υπόλοιπο τµήµα του, που εξέρχεται και αυτό, αφού πρώτα υποRef/G.M
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στεί δυο διαδοχικές ανακλάσεις στην κάτω και επάνω επιφάνεια του λεπτού στρώµατος αέρα (Σχήµα 3β). Η διαδικασία αυτή εισάγει µια επιπλέον διαφορά δρόµου κατά
λ/2 + λ/2 = λ (οι ανακλάσεις γίνονται και στις δυο περιπτώσεις από αραιότερο προς
πυκνότερο µέσο) και εποµένως η συνολική διαφορά οπτικού δρόµου που παρουσιάζουν τα δυο κύµατα κατά τη συµβολή τους θα είναι:
∆r = 2d + λ

(9)

Για αποσβεστική συµβολή θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη:
∆r = 2d + λ = (m + 1/2)λ ή
(10)

2d = (m – 1/2)λ
Για ενισχυτική συµβολή θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη:
∆r = 2d + λ = mλ ή
2d = (m – 1)λ

m = 1, 2, 3, …..

(11)

Στο σηµείο επαφής των δυο επιφανειών (δηλαδή για d = 0), θα έχουµε πάντα ενισχυτική συµβολή κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος, ανεξάρτητα από την τιµή
του µήκους κύµατος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
Εάν rm είναι η ακτίνα του σκοτεινού κροσσού m τάξης, τότε από τις σχέσεις (6) και
(10) έχουµε:
1⎞
⎛
rm2 = ⎜ m − ⎟R λ
2⎠
⎝

(12)

Κατά παρόµοιο τρόπο από τις σχέσεις (6) και (11) θα υπολογίσουµε την ακτίνα rm του
φωτεινού κροσσού m τάξης ως:
rm2 = (m − 1) R λ
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Β. Πείραµα
1. Σκοπός

Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τη διάταξη δακτυλίων του Νεύτωνα για να
παρατηρήσουµε τους κροσσούς (από εκπεµπόµενο φως) που δηµιουργούνται από τη
συµβολή µονοχρωµατικού φωτός σε λεπτό στρώµα αέρα που διαµορφώνεται µεταξύ
επιπεδόκυρτου φακού και επίπεδης γυάλινης πλάκας και στη συνέχεια θα προσδιορίσουµε το µήκος κύµατος µονοχρωµατικής πηγής, καθώς και την ακτίνα καµπυλότητας του φακού.
2. Πειραµατική διάταξη

Η πειραµατική διάταξη για την παρατήρηση των δακτυλίων του Νεύτωνα παρουσιάζεται στο Σχήµα (4) και περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

τροφοδοτικό

συσκευή δακτυλίων
Νεύτωνα

λάµπα Hg

πέτασµα
διάφραγµα

φακός f = 50 mm
φίλτρο συµβολής
διπλό σύστηµα φακών f = 60 mm

Σχήµα 4. Η πειραµατική διάταξη για την παρατήρηση των δακτυλίων του Νεύτωνα.

Λάµπα Hg µε το αντίστοιχο τροφοδοτικό της
Συσκευή δακτυλίων Νεύτωνα
∆ιπλό σύστηµα φακών f = 60 mm
Φακό f = 50 mm
Φίλτρα συµβολής
∆ιάφραγµα ίριδας
Πέτασµα
Οπτική τράπεζα
3. Πειραµατική διαδικασία

Στη συγκεκριµένη διάταξη, το φως που εκπέµπει η λάµπα Hg µετατρέπεται σε παράλληλη δέσµη µε τη βοήθεια του διπλού συστήµατος φακών f = 60 mm και περνώντας από το αντίστοιχο φίλτρο, προσπίπτει κάθετα, ως µονοχρωµατική ακτινοβολία,
στη συσκευή δακτυλίων του Νεύτωνα. Επειδή η παρατήρηση των κροσσών συµβολής θα γίνει κατά τη διεύθυνση διάδοσης του φωτός, φέρουµε τους κροσσούς συµβολής στο εστιακό επίπεδο ενός συγκλίνοντα φακού f = 50 mm και τους παρατηρούµε
σε πέτασµα, αφού πρώτα παρεµβάλλουµε ένα διάφραγµα για ν΄αυξήσουµε την αντίθεση φωτεινού – σκοτεινού. Τοποθετούµε εποµένως στην οπτική τράπεζα όλα τα
στοιχεία, εκτός του φίλτρου, µε τη σειρά που εµφανίζονται στο Σχήµα (4) και ευθυ-
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γραµµίζουµε την πορεία των ακτίνων έως ότου εµφανιστούν στο πέτασµα οι δακτύλιοι συµβολής. Κατόπιν παρεµβάλλουµε το φίλτρο και ρυθµίζουµε τους κοχλίες που
βρίσκονται επάνω στη συσκευή δακτυλίων του Νεύτωνα µέχρις ότου ο κεντρικός
φωτεινός δακτύλιος βρεθεί ακριβώς στο κέντρο της κλίµακας (σταθεράς 1 mm), η
οποία είναι δοµηµένη επάνω στη συσκευή του Νεύτωνα και προβάλλεται µαζί µε
τους κροσσούς στο πέτασµα.
Σηµείωση: Θα ρυθµίσουµε τις θέσεις συσκευής Νεύτωνα – φακού f = 50 mm κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουµε αφ΄ενός καθαρό είδωλο στο πέτασµα και αφ΄ετέρου η
απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών γραµµών της κλίµακας να είναι ακριβώς 10 mm.
Αυτός θα είναι και ο συντελεστής µεγέθυνσης, όταν θα µετράµε την ακτίνα των δακτυλίων.
Κατά τη ρύθµιση, προσέχουµε ώστε οι δυο επιφάνειες (δηλαδή ο επιπεδόκυρτος φακός και η επίπεδη γυάλινη πλάκα) µόλις ν΄ακουµπήσουν µεταξύ τους. Αυτό θα έχει
επιτευχθεί όταν σφίγγοντας τους κοχλίες, δεν αναδύονται άλλοι κροσσοί από το κέντρο των δακτυλίων.
Όταν η διαδικασία ρύθµισης τελειώσει και στο πέτασµα παρατηρήσουµε ευκρινείς
δακτύλιους, µε ικανοποιητικό επίπεδο αντίθεσης φωτεινού – σκοτεινού, είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε τη διαδικασία της µέτρησης. Αν η ακτίνα καµπυλότητας R του
επιπεδόκυρτου φακού είναι δεδοµένη, µπορούµε να προσδιορίσουµε το µήκος κύµατος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Προς τούτο θα µετρήσουµε τις ακτίνες αρκετών φωτεινών δακτυλίων. Η γραφική παράσταση της σχέσης (13) (δηλαδή
rm2 = f (m − 1) θα µας δώσει ευθεία γραµµή, της οποίας η κλίση ε θα είναι:
ε = Rλ

(14)

Αν λοιπόν υπολογίσουµε την κλίση της ευθείας, τότε από τη σχέση (14) θα προσδιορίσουµε το µήκος κύµατος λ, δεδοµένου ότι µας είναι γνωστή η τιµή της R. Κατά παρόµοιο τρόπο µπορούµε να προσδιορίσουµε την τιµή της R, αν µας είναι γνωστό το
µήκος κύµατος λ.
Σηµείωση: Στην περίπτωση που κατά τη ρύθµιση, ο επιπεδόκυρτος φακός πιεστεί ελαφρά στο σηµείο επαφής του µε την επίπεδη πλάκα, έτσι που η απόσταση d να
µειωθεί κατά d0, η σχέση (13) θα διαµορφωθεί ως:

rm2 = (m − 1) R λ + 2R d 0 m = 2, 3, 4, …….

(15)

Στην περίπτωση αυτή η ευθεία θα τµήσει τον άξονα rm2 στο σηµείο 2Rd0.
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4. Εργασίες

1. Αναγνωρίζουµε τα µέρη της διάταξης και τα τοποθετούµε, όπως στο Σχήµα (4).
2. Ρυθµίζουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου 3.
3. Σηµειώνουµε επάνω στο πέτασµα τις διαµέτρους των δακτυλίων (τουλάχιστον 6 7), ξεκινώντας από το δεύτερο δακτύλιο.
4. Θέτουµε την πηγή Hg εκτός λειτουργίας.
5. Μετράµε επάνω στο µιλιµετρέ τις διαµέτρους των δακτυλίων και καταχωρούµε
τις τιµές στον Πίνακα 1 (∆εν ξεχνάµε το συντελεστή µεγέθυνσης x10) .
6. Σχεδιάζουµε τη χαρακτηριστική rm2 – Ν (όπου Ν = m – 1) και από την κλίση της
ευθείας υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ χρησιµοποιώντας τη σχέση (14). Θέτουµε R = 12.141 m.
7. Αν το µήκος κύµατος της πηγής είναι γνωστό από τον κατασκευαστή, θα υπολογίσουµε από την κλίση της ευθείας την ακτίνα καµπυλότητας R και θα τη συγκρίνουµε µε την τιµή που δίνει ο κατασκευαστής (δηλαδή R = 12.141 m).
8. Αν το διάγραµµα rm2 – Ν διαµορφώνεται από τη σχέση (15), να υπολογιστεί η τιµή d0.
9. Από τον τύπο των κατασκευαστών των φακών, να υπολογιστεί η εστιακή απόσταση f του επιπεδόκυρτου φακού.
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Πίνακας 1

m

διάµετρος
(mm)

ακτίνα rm
(mm)

rm2 (mm)2

N (= m – 1)

2
3
4
5
6
7
8
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