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3 Γεωμετρική Οπτική 

 
Το αντικείμενο της Γεωμετρικής Οπτικής (Γ.Ο.), αφορά κυρίως τη μελέτη 

της ακριβούς πορείας των ακτίνων του φωτός (η τελευταία των οποίων – όπως α-

ποδεικνύεται – καθορίζεται από το ίχνος της διαδιδόμενης ενέργειας στο εσωτερικό 

του εκάστοτε υλικού), για τα διάφορα διαφανή μέσα όπως: στερεά, υγρά και αέρια 

και πιο συγκεκριμένα μέσα από ποικίλα οπτικά εξαρτήματα. Τέτοια είναι οι φακοί, 

τα πρίσματα, τα κάτοπτρα, οι οπτικές ίνες καθώς και οι συνδυασμοί μεταξύ τους οι 

οποίοι κατά τα γνωστά συνθέτουν τα οπτικά συστήματα και κατά προέκταση τα ο-

πτικά  όργανα. Οι νόμοι όπως: της πορείας σ’ ένα οπτικό μέσο, της ανάκλασης και 

της διάθλασης των ακτίνων που προκύπτουν με βάση αρχές, μας παρέχουν κατά 

προέκταση τη δυνατότητα ανάδειξης των νόμων που διέπουν την 'απεικόνιση'. 

Δηλ. το σχηματισμό του πανομοιότυπου – κατά το δυνατόν – ενός 'αντικειμένου' 

που αποκαλούμε 'είδωλο'.  

Η προαναφερόμενη διαδικασία έχει να κάνει π.χ. με το να μπορούμε ν’ απο-

καλύψουμε (“φέρνοντας κοντά μας”) τα χαρακτηρίστηκα ενός πολύ απομακρυσμέ-

νου αντικειμένου (π.χ. ενός πλανήτη). Είναι γνωστό ότι το τελευταίο επιτυγχάνεται 

με τη βοήθεια ενός τηλεσκοπίου. Σαν δεύτερο παράδειγμα μπορούμε ν’ αναφέρου-

με την προσπάθεια της ανάδειξης της δομής ενός πολύ μικρού αντικειμένου π.χ. 

του κυττάρου (δηλ. να το μεγεθύνουμε), γεγονός που πραγματοποιείται με τη βοή-

θεια ενός μικροσκοπίου. Τα παραδείγματα που αναφέραμε προηγουμένως δεν θα 

μπορούσαν να πραγματωθούν με τη βοήθεια μόνο του ματιού μας που αυτό καθ’ 

αυτό συνιστά ένα οπτικό σύστημα απεικόνισης, καθορισμένων όμως δυνατοτήτων. 

Η κατανόηση λοιπόν των νόμων της γεωμετρικής οπτικής με τη βοήθεια των οπτι-

κών οργάνων μέσω της αίσθησης της όρασης, μπορούν να 'προεκτείνουν' τις δυνα-

τότητες αντιληπτικότητάς μας, γεγονός βέβαια πολύ σπουδαίο όσον αφορά τη γνώ-

ση του φυσικού κόσμου.  

Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να περιγράψει σε συντομία έστω 

τα περιεχόμενα του επιστημονικού κλάδου της Γ.Ο. Βασικοί λόγοι είναι αφ’ ενός 

μεν η μεγάλη χρονική διάρκεια της εξέλιξής του (ομιλούμε για περισσότερο από 

έξη αιώνες συνεχούς πορείας με απαρχές την πρώιμη αρχαιότητα). Αφ’ ετέρου το  

διαρκές πρακτικό του ενδιαφέρον που εκδηλώνεται με πολυπληθείς και σημαντικές 

εφαρμογές, από υψηλής τεχνολογίας συστήματα (π.χ. το διαστημικό τηλεσκόπιο 

του Hubble), μέχρις τις άμεσες ανάγκες της καθημερινότητας (π.χ. τα γυαλιά που 

φοράμε). 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της Γ.Ο. σχετίζεται με αυτό της κλασσικής μηχανι-

κής. Η Γ.Ο. που αναφέρεται και σαν Χαμιλτονιανή Οπτική, βασίζεται στο διαφορι-

κό λογισμό και ειδικά στα συμπεράσματα της μαθηματικής θεωρίας των μεταβο-
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λών: Δηλ. την αρχή με βάση την οποία ο οπτικός δρόμος λαμβάνει ακραία τιμή κα-

τά την πορεία μιας ακτίνας από ένα σημείο σ’ ένα άλλο μέσα σ’ ένα οπτικό μέσο. 

Πρόκειται για το νόμο του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, τον μετέπειτα μετονομαζό-

μενο νόμο του Fermat. Εδώ θα πρέπει ν’ αναφέρουμε οπωσδήποτε τη συμβολή του 

Έλληνα μαθηματικού και θεωρητικού φυσικού Κ. Καραθεοδωρή (1873-1950) για 

τη σημαντική του συνεισφορά στην ανάπτυξη της προαναφερόμενης θεωρίας κα-

θώς και την ενασχόλησή του με θέματα Γ.Ο. (βλ. το σύγγραμμά του ' Geometrische  

Optik ' J. Springer 1937, όπως και άλλες  εργασίες του για την απεικόνιση μέσω ο-

πτικών οργάνων, τα σφάλματα ανώτερης τάξης οπτικών στοιχείων κ.τ.λ.). Για τα 

σημερινά δεδομένα η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν διευκολύνει τα 

μέγιστα τη μελέτη πολύπλοκων οπτικών συστημάτων (π.χ. ενός συνθέτου φωτο-

γραφικού φακού πολλών στοιχείων, οπτικών οργάνων κ.τ.λ.). Πράγματι η βήμα 

προς βήμα  πορεία μιας ακτίνας φωτός μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, προϋποθέτει 

επίπονη λογιστική εργασία η οποία όμως τώρα απλοποιείται παντελώς. Ήδη στο 

εμπόριο κυκλοφορούν προγράμματα με μεγάλες δυνατότητες σχεδιασμού οπτικών 

συστημάτων απεικόνισης, υπολογισμού σφαλμάτων, διακριτικών ικανοτήτων κ.τ.λ. 

Στις μέρες μας βρίσκονται σε άνθηση παραγωγικοί κλάδοι που οι ρίζες τους 

αντλούν από τα πορίσματα και την πρακτική της Γ.Ο. Μερικοί από αυτούς είναι: α) 

Της κατασκευής οπτικών στοιχείων όπως οι φακοί, τα κάτοπτρα, τα πρίσματα και 

δεκάδες άλλα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση οπτικών συστη-

μάτων. β) Της κατασκευής οπτικών οργάνων. Εδώ θα  πρέπει ν’ αναφερθούμε σε 

μεγάλο αριθμό επί μέρους κλάδων που αφορά  ο καθένας τους μία ομάδα από αυτά 

όπως είναι: Ο κλάδος της Μικροσκοπίας. Αναφερόμαστε στην κατασκευή των δια-

φόρων τύπων μικροσκοπιών που είναι: Τα απλά μικροσκόπια, τα σύνθετα, τα συμ-

βολομετρικά, τα φάσεως, τα πολωτικά κ.τ.λ. Τα τελευταία στηρίζουν τη λειτουργία 

τους σε φαινόμενα της φυσικής οπτικής όπως: Τη συμβολή του φωτός, την περί-

θλαση και την πόλωση, ανάλογα με την φασματική περιοχή στην οποία δουλεύουν: 

Υπεριώδη, ορατή κ.τ.λ. Ο κλάδος των τηλεσκοπίων: Εδώ ομιλούμε για την κατα-

σκευή των επίγειων και διαστημικών τηλεσκοπίων (διοπτρικών και κατοπτρικών) 

καθώς και την παραγωγή των κάθε λογίς διοπτρών (κιαλιών), περισκοπίων κ.τ.λ. Ο 

κλάδος της κατασκευής οργάνων μέτρησης γωνιών (θεοδόλιχοι), αποστάσεων (τη-

λέμετρα), ευθυγράμμισης μηχανικών στοιχείων και αξόνων (αυτοπαραλληλιστές). 

Ο κλάδος της κατασκευής οργάνων φασματοσκοπίας (φασματογράφοι, φασματό-

μετρα, μονοχρωμάτορες κ.τ.λ.). Ο κλάδος της κατασκευής ιατρικών οργάνων, με 

την σημαντική συμβολή στις διαγνωστικές μεθόδους (όπως είναι τα επιδιασκόπια 

τα οφθαλμολογικά όργανα κ.τ.λ.). Ένα αξιόλογος κλάδος συστημάτων απεικόνισης 

είναι αυτός των φωτογραφικών μηχανών καθώς και κάθε είδους προβολικών συ-

στημάτων όπως είναι οι κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, τα διαφα-

νοσκόπια κ.ά.  
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Ανεξάρτητος τέλος τομέας θεωρίας και πρακτικής, είναι αυτός των κυματο-

δηγών του φωτός (fibers) ή των λεγόμενων οπτικών ινών, με βασικές εφαρμογές 

στις τηλεπικοινωνίες. Ήδη σήμερα πολλές περιοχές και πόλεις είναι μεταξύ τους 

συνδεδεμένες μ’ αυτού του είδους τα 'οπτικά καλώδια' με πολύ μεγάλα πλεονεκτή-

ματα σε σχέση με τα κοινά, όσον αφορά τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που μπο-

ρούν να μεταφέρουν καθώς και την ποιότητα των μεταφερομένων σημάτων.  
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3.1 Η αρχή του Fermat 
 

Πρώτος ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός στηριζόμενος στην ευκλείδεια αρχή (300 

π.Χ.) ότι η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι η ευθεία, θεώρησε ότι 

το φως κατά τη μετάβασή του μεταξύ δύο σημείων ακολουθεί τη συντομότερη δια-

δρομή. Τον 17ο αιώνα ο P.Fermat  δέχτηκε την αρχή ότι: Ο χρόνος που χρειάζεται 

το φως να διανύσει την απόσταση μεταξύ δύο σημείων σ’ ένα ισότροπο υλικό είναι 

ο ελάχιστος. Σύμφωνα με την τελευταία ήταν δυνατόν να ερμηνευθεί το φαινόμενο 

της ανάκλασης το φωτός. Η σημερινή βέβαια διατύπωση της προαναφερόμενης αρ-

χής  είναι πιο ακριβής και εκφράζεται ως εξής: Ο χρόνος που χρειάζεται το φως για 

να διανύσει την απόσταση μεταξύ δύο σημείων είναι ευσταθής (stationary).  Γνω-

ρίζοντας επίσης με βάση τη σχέση ότι: t L c  όπου L nl  ο διανυόμενος οπτικός 

δρόμος μεταξύ των δύο σημείων (δηλ. t L ) μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε την 

ακριβή αρχή του Fermat χρησιμοποιώντας τον όρο του οπτικού δρόμου στο μέσον 

παρά τον χρόνο.  

Γνωρίζουμε ότι ο διανυόμενος οπτικός δρόμος σ’ ένα μέσο είναι δυνατόν να 

περιγραφεί σ’ ένα σύστημα συντεταγμένων από τις συντεταγμένες  , ,x y z  των ση-

μείων κατά μήκος των ακτίνων ή των  , ,a    που είναι τα συνημίτονα κατεύθυν-

σης των μοναδιαίων διανυσμάτων των εφαπτομενικών στα σημεία κατά μήκος της 

ακτίνας. Από μαθηματική άποψη λοιπόν η ευστάθεια του οπτικού δρόμου εκφράζε-

ται από τη σχέση: 

 

 0
i

L

q





   (3.1.1) 

 

όπου iq  αφορά τις παραμέτρους , ,x y z  ή , ,a   . Η (σχ. 3.1.1) εφόσον δεν επιβληθεί 

καμιά συνθήκη στις δεύτερες παραγώγους του L  ως προς iq  εκφράζει το γεγονός 

ότι η τιμή του διανυόμενου δρόμου μεταξύ δύο σημείων ενός οπτικού μέσου, μπο-

ρεί όχι μόνο να είναι ελάχιστη αλλά και μέγιστη ή σημείο καμπής.  

 Στα επόμενα παραθέτουμε δύο παραδείγματα εφαρμογής της αρχής του 

Fermat για τις περιπτώσεις όπου ο οπτικός δρόμος λαμβάνει ελάχιστη ή μέγιστη 

τιμή. Στο (Σχ. 3.1.1α) βλέπουμε την πορεία μιας ακτίνας από το σημείο A  κατά την 

ανάκλασή της σε επίπεδο κάτοπτρο στο P  και την άφιξή της στο σημείο B  όπου 

AP PB . Έχουμε τη δυνατότητα γεωμετρικά να κατασκευάσουμε μια έλλειψη με 

εστίες τα ,A B  και σημείο επαφής στο P . Είναι γνωστό βέβαια με βάση τις ιδιότη-

τες μιας έλλειψης ότι : σταθ.AM MB   όπου Μ ένα τυχαίο σημείο της και ,A B  οι 

εστίες της. Τότε για ένα παραπλήσιο του P  σημείο  θα έχουμε από το (Σχ. 3.1.1α): 
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            ΑP PB AQ QB AQ Q B           (3.1.2) 

 

Άρα είναι εμφανές ότι η τιμή του οπτικού δρόμου    ΑP PB  κατά την α-

νάκλαση στο P  είναι η ελάχιστη. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για την περίπτω-

ση  της  ανάκλασης  από  το  σημείο A  στο P  και  κατόπιν  στο B  όπου το P  είναι  

 

 
 

(Σχ. 3.1.1) 

 

σημείο ενός κοίλου κατόπτρου με  AP PB . Κι εδώ με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να 

κατασκευάσουμε μια έλλειψη (με εστίες τα σημεία ,A B ) που να εφάπτεται εξωτε-

ρικά του κατόπτρου στο σημείο P . Τότε για ένα παραπλήσιο του P  σημείο Q  θα 

έχουμε: 

            ΑP PB AQ Q B AQ QB           (3.1.3) 

 

που σημαίνει ότι η τιμή του οπτικού δρόμου    ΑP PB  κατά την ανάκλαση στο 

σημείο P  παίρνει μέγιστη τιμή.  

Στα επόμενα κεφάλαια όπου γίνεται αντίστοιχα η μελέτη της ανάκλασης και 

της διάθλασης του φωτός, θα χρησιμοποιήσουμε την αρχή του Fermat  και συγκε-

κριμένα τη μαθηματική της έκφραση με τη μορφή της (σχ. 3.1.1), προκειμένου ν’ 

αναδείξουμε τους νόμους της ανάκλασης των ακτίνων του φωτός, καθώς και το νό-

μο της διάθλασης (νόμος του Snell).  

Στο (Κεφ.2 ΠΑΡ/ΜΑ 2) έχουμε αναπτύξει τις έννοιες των ακτίνων του φω-

τός (rays) που αποτελεί κυρίαρχη έννοια της γεωμετρικής οπτικής, καθώς και των 

μετώπων κύματος (wave fronts) που συνιστά βασική έννοια της κυματικής οπτικής. 

Οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες και αποδεικνύεται ότι η μια προκύπτει από 

την άλλη. Πράγματι αν θεωρήσουμε κατά την κυματική οπτική τη διάδοση του φω-

τός με την βοήθεια των μετ. κύματος, τότε μας είναι γνωστό ότι η ενέργεια διαδίδε-
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ται κατά μήκος διαδρομών σε κάθε σημείο των οποίων το διάνυσμα Poynting είναι 

εφαπτομενικό. Οι  διαδρομές αυτές είναι οι γνωστές ακτίνες και είναι κάθετες στα 

σημεία που τέμνουν τα μετ. κύματος. Δηλ. με τη βοήθεια της  Η/Μ θεωρίας είναι 

δυνατή η ανάδειξη εννοιών της γεωμετρικής οπτικής όπως είναι αυτή των ακτίνων. 

Η πλέον όμως αρμόζουσα θεωρία της οποίας τα πορίσματα ανέδειξαν τις έν-

νοιες της γεωμετρικής οπτικής (όπως π.χ. των ακτίνων), είναι αυτή που το μαθημα-

τικό της υπόβαθρο αποτελεί ο λογισμός των μεταβολών(calculus of variation). 

Από εκεί προέρχεται η έννοια της ευστάθειας (stationarity), όπου εφαρμοζόμενη 

για την έννοια του οπτικού δρόμου, αποτελεί την έκφραση της αρχής του Fermat. 

Εδώ οι ακτίνες αναδεικνύονται σαν πρωταρχική έννοια και τα μέτωπα κύματος πα-

ράγονται από αυτές. Αποδεικνύεται γενικά ότι υπάρχει μια επιφάνεια που είναι κά-

θετη σ’ αυτές. Το γεγονός αυτό δεν ισχύει για οποιαδήποτε οικογένεια γραμμών. 

Μια οικογένεια γραμμών που από μαθηματική άποψη τέμνουν κάθετα μια ομαλή 

(smooth) επιφάνεια ονομάζονται ομαλά επιθέσιμες (normal congruence). Οι ομα-

λές επιφάνειες είναι λογικά οι αντίστοιχες των μετώπων κύματος της κυματικής ο-

πτικής. Το θεώρημα των Malus - Dupin αποδεικνύει ότι η ομαλή επιθεσιμότητα για 

μια δέσμη ακτίνων παραμένει, μετά από οποιαδήποτε αριθμό διαθλάσεων ή ανα-

κλάσεων από ομαλές επιφάνειες.   

 

3.2 Ανάκλαση των ακτίνων του φωτός 

 Κάτοπτρα 
 

Το φαινόμενο της ανάκλασης (reflection) του φωτός αφορά την αλλαγή της 

κατεύθυνσής του στο μέσον που διαδίδεται, μετά την πρόσπτωσή του σε μια επιφά-

νεια που διαχωρίζει δύο οπτικά υλικά. Η μελέτη του γίνεται με βάση το χαρακτήρα 

που αποδίδουμε κάθε φορά στο φως. Έτσι αν του αποδώσουμε φωτονικό χαρακτή-

ρα, η περιγραφή της ανάκλασης γίνεται με βάση τις αρχές της κβαντικής ηλεκτρο-

δυναμικής*. Αν το φως θεωρηθεί Η/Μ διαταραχή, περιγράφεται με βάση τις έννοιες 

της κυματικής οπτικής (θεωρία του Fresnel) (βλ. Κεφ. 2 § 2.8). Η γεωμετρική οπτι-

κή, μελετά την ανάκλαση των ακτίνων του φωτός με τη βοήθεια της αρχής του 

Fermat (Χαμιλτονιανή Οπτική).   

Στο (Σχ. 3.2.1) φαίνεται μια ενδοεπιφάνεια που στη γενικότερη περίπτωση 

είναι καμπύλη και η οποία διαχωρίζει δύο ισότροπα διαφανή μέσα. Ακτίνα φωτός 

( )I  που οδεύει στο πρώτο μέσο, προσπίπτει στο σημείο  της επιφάνειας με γωνία 

  ως προς την κάθετη ( )N  στο σημείο αυτό. Επίπεδο πρόσπτωσης (incident 

plane) ονομάζεται εκείνο που ορίζεται από τη διεύθυνση της οδεύουσας ακτίνας 

                                                 
* R.Feynman: ‘QED’.  Εκδόσεις Τροχαλία (1987) Αθήνα.  
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( )I  και την κάθετη ( )N  στο σημείο  . Πειραματικά μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ότι: α) Υφίσταται μια ανακλώμενη ακτίνα ( )R (στο ίδιο μέσο με την προσπίπτουσα) 

 

 
 

(Σχ. 3.2.1) 

 

η οποία βρίσκεται στο επίπεδο πρόσπτωσης. β) Η γωνία   που σχηματίζει η τε-

λευταία με την κάθετη και η οποία ονομάζεται γωνία ανάκλασης (angle of reflec-

tion) είναι ίση με τη γωνία πρόσπτωσης  .  

  Η πειραματική διαπίστωση της σχέσης    είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί 

θεωρητικά με την εφαρμογή της αρχής του Fermat, της οποίας η διατύπωση έγινε 

στην (§ 3.1). Χωρίς απώλεια της γενικότητας, θα θεωρήσουμε ότι η κατοπτρική ε-

πιφάνεια  είναι  επίπεδη και  κάθετη στο επίπεδο της  σελίδας: (Σχ. 3.2.2). Ο άξονας  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2) 

 

Ox  βρίσκεται επί του κατόπτρου και ο Oy  είναι κάθετος σ’ αυτόν. Από το σημείο 

A  του επιπέδου ,x y  οδεύει μια ακτίνα φωτός προς το σημείο O , όπου και ανακλά-

ται με διεύθυνση την OB . Οι γωνίες ,   είναι αντίστοιχα της πρόσπτωσης και της 

ανάκλασης. Τότε με βάση την αρχή του Fermat ο οπτικός δρόμος που δίνεται από 

τη σχέση: 
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 ΑΟΒ(Ο.Δ.) L (ΑΟ)+(ΟΒ)     (3.2.1) 

 

θα πρέπει να λαμβάνει ακραία τιμή. Δηλ. 0dL dx  , όπου ο L  εκφράζεται συναρ-

τήσει του x . Θα έχουμε:  
22 2( )ΑΟ h p x    και  2 2 2( )ΟΒ h x   οπότε: 

 

 

  
22 2 2

ΑΟΒ(Ο.Δ.) L h p x h x         (3.2.2) 

 

Επομένως:        
1 2 1 222 2 2 0

d d
h p x h x

dx dx
      
 

.    Και επειδή: 

 
 

 

1 222

22

p xd
h p x

dx h p x


    
 

 
  ,   

1 22 2

2 2

d x
h x

dx h x
  

 
   τελικά έχουμε: 

 

 
2 2 22

p x x

h xh p x




  
.  Όμως: 

 

 
22

sin
p x

h p x





 
  και   

2 2
sin

x

h x


 
. 

Οπότε: sin sin  , από την οποία: 

 

        (3.2.3) 

 

Δηλ. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την γωνία ανάκλασης. 

 

Τα κάτοπτρα  

  

Αναγκαία συνθήκη προκειμένου οι ακτίνες του φωτός ν’ ανακλαστούν από 

μια επιφάνεια, είναι η τελευταία να είναι λεία και στιλπνή. Δηλ. κατά κάποιο τρόπο 

να μην παρουσιάζει κανενός είδους ανωμαλίες. Η τελειότητα στην κατασκευή του 

υποβάθρου των κατόπτρων αφορά εδώ κυρίως την έννοια της οπτικής επιπεδότητας 

των επιφανειών τους για την οποία  θ’ αναφερθούμε στα επόμενα, όπου στοιχειω-

δώς θα περιγράψουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν  τα κάτο-

πτρα. Στην επιφάνεια αυτή (τουλάχιστον για κάτοπτρα υψηλών προδιαγραφών) θα 

επιστρωθεί ένα συνήθως μεταλλικό υμένιο πάχους λίγων μικρών και το οποίο για 

προστασία θα επικαλυφθεί μ’ ένα λεπτό στρώμα διαφανούς διηλεκτρικού Ένα τέ-

τοιο κάτοπτρο συνιστά μια εξαιρετικής ανακλαστικότητας επιφάνεια. Η ανάκλαση 

των ακτίνων σ’ αυτή την επιφάνεια ονομάζεται κατοπτρική (specular) (Σχ. 

3.2.3α,β) και γίνεται προς μια διεύθυνση όπως ορίζει ο νόμος της ανάκλασης.  

Αν όμως μια γυαλιστερή επιφάνεια στη γενικότερη περίπτωση παρουσιάζει 

ανωμαλίες διαφόρων ειδών, τότε η ανάκλαση των ακτίνων από σημείο σε σημείο 
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θα γίνεται σε διαφορετική διεύθυνση στο χώρο (Σχ. 3.2.4α,β). Θα εμφανίζεται δηλ. 

ένα είδος σκέδασης των ακτίνων και η ανάκλαση αυτού του είδους ονομάζεται α-

νάκλαση διάχυσης (diffuse reflection). Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι α-

κραίες. Από μια μέσης ποιότητας κατοπτρική επιφάνεια θα υφίσταται μια μερική 

διάχυση την οποία δεν αντιλαμβανόμαστε εύκολα και τελικά δεν την λαμβάνουμε 

υπόψη μας.  

 

 
 

(Σχ.  3.2.3) 

 

Εκτός των δύο κατηγοριών κατόπτρων: επιπέδων και σφαιρικών  (των ο-

ποίων από γεωμετρική άποψη η επιφάνειες  είναι επίπεδες και σφαιρικές αντίστοι-

χα), υπάρχουν και άλλα είδη που κατονομάζονται ανάλογα με την μορφολογία των 

επιφανειών τους. Τέτοια είναι τα ελλειπτικά, τα παραβολικά, τα υπερβολικά κ.ά. 

Όπως θα δούμε στα επόμενα, συνδυασμός τέτοιων κατόπτρων χρησιμοποιείται για 

την κατασκευή ασφαιρικών κατοπτρικών συστημάτων (δηλ. απαλλαγμένων του 

σφάλματος της σφαιρικής και της χρωματικής εκτροπής, που συνιστούν  αντικειμε- 

 

 
 

(Σχ. 3.2.4) 

 

νικά  στοιχεία απεικόνισης για  διαφόρων ειδών οπτικά συστήματα (όπως π.χ. τα 

κατοπτρικά τηλεσκόπια, οι τηλεφακοί κ. ά.). Σε αντιδιαστολή δηλ. με τα διαθλα-

στικά οπτικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν αντί για κάτοπτρα φακούς.  
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  Οπτικά στοιχεία. Η διαδικασία της απεικόνισης. Αντικείμενα 

και είδωλα. Είδωλα πραγματικά και φανταστικά 

 

Από τη μελέτη της γεωμετρικής οπτικής αναδεικνύεται ότι κυρίως τέσσερα 

είναι τα είδη των οπτικών στοιχείων τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθε-

ση των πάσης φύσεως οπτικών οργάνων. Πρόκειται για τα κάτοπτρα, τα πρίσματα, 

τα οπτικά δίοπτρα εν γένει και οι φακοί. Μελετούνται με βάση τη θεωρία της ανά-

κλασης και της διάθλασης των ακτίνων του φωτός που οδεύουν δια μέσου τους ή 

δια μέσω των ενδοεπιφανειών τους. Συντίθενται από οπτικά υλικά διαφόρων σχη-

μάτων και μορφών τα οποία είναι διαφανή για την περιοχή του φάσματος των Η/Μ 

ακτινοβολιών στην οποία χρησιμοποιούνται.  

Μια από τις βασικότερες λειτουργίες των προαναφερόμενων οπτικών στοι-

χείων χρησιμοποιούμενα κατά μόνας ή σε συνδυασμό μεταξύ τους (με τη μορφή 

οπτικών συστημάτων), είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν απεικονίσεις. 

Δηλ. να σχηματίζουν τα είδωλα (τις εικόνες) των πάσης φύσεως αντικειμένων. Εί-

ναι λοιπόν αυτή η διαδικασία του σχηματισμού του ειδώλου δηλ. του 'πανομοιότυ-

που' ενός αντικειμένου, όχι ίσος ως προς το μέγεθός του αλλά ως προς τα χαρακτη-

ριστικά του (δηλ. την απαραγνωρισιμότητά του) που ονομάζουμε απεικόνιση (im-

aging). Χωρίς την απαίτηση ενός αυστηρού ορισμού, απεικόνιση θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι είναι μια αντιστοίχιση ένα προς ένα του 'πεδίου' των σημείων του α-

ντικειμένου (μέσω του εκάστοτε οπτικού συστήματος) προς το 'πεδίο' των σημείων 

του ειδώλου. Σαν σημεία θεωρούμε συνήθως περιοχές απειροελαχίστων διαστάσε-

ων από τις οποίες εκκινούν (ή συγκλίνουν) στιγματικές δέσμες ακτίνων φωτός. Συ-

νήθως τα πεδία ορισμού (αντικείμενα) είναι δύο ή τριών διαστάσεων και τα πεδία 

τιμών (είδωλα) δύο διαστάσεων. Π.χ. μέσω ενός φακού φωτογραφικής μηχανής 

μπορούμε να φωτογραφίσουμε (απεικονίσουμε) τρισδιάστατα αντικείμενα (π.χ. ένα 

άνθρωπο) ή δισδιάστατα (π.χ. ένα επίπεδο πίνακα). Τα είδωλά τους συνήθως λαμ-

βάνονται πάνω σ’ ένα φιλμ ή στην ενεργό περιοχή μιας CCD κάμερας ή σ’ ένα επί-

πεδο πέτασμα ή στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού μας.  

Τα λαμβανόμενα είδωλα είναι πραγματικά (real) ή φανταστικά (imaginary) 

γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να γίνουν 

ορατά. Αφορά δηλ. τελικά τη διαδικασία  της αντιληπτικότητάς τους μέσω του αν-

θρώπινου ματιού (που είναι ένα συγκλίνων οπτικό σύστημα) και κατά προέκταση 

του εγκεφάλου. Η διαδικασία  σχηματισμού ενός λεγόμενου  πραγματικού ειδώλου 

συνίσταται στο ότι οι στιγματικές αποκλίνουσες δέσμες  οι οποίες προέρχονται από 

ένα αντικείμενο (σημειακές πηγές φωτός), μετά την διέλευσή τους από το οπτικό 

σύστημα είναι στιγματικές συγκλίνουσες. Το γεγονός γίνεται εμφανές στο (Σχ. 

3.2.5) όπου βλέπουμε οι στιγματικές δέσμες ακτίνων από τις θέσεις 1 2,S S να συγκλί- 
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νουν στα σημεία 1 2,S S  . Στη θέση αυτή μπορεί να τοποθετηθεί ένα πέτασμα (π.χ. 

ένα ριζόχαρτο). Τότε  θα δούμε ευκρινώς πάνω του τα 1 2,S S   σαν   φωτεινά σημεία. 

 

 
 

(Σχ. 3.2.5)  

 

Αν μέσω του οπτικού συστήματος πρόκειται ν’ απεικονιστεί ένα εκτεταμένο αντι-

κείμενο (όπου το κάθε σημείο του θεωρείται σημείο εκκίνησης στιγματικής δέσμης 

ακτίνων φωτός), τότε στο πέτασμα θα δούμε να  σχηματίζεται ένα εκτεταμένο 

πραγματικό είδωλο. Βέβαια η διαδικασία της 'θέασης' αυτού του ειδώλου μπορεί να 

γίνει και κατ’ ευθείαν με το ανθρώπινο μάτι (χωρίς τη μεσολάβηση πετάσματος). 

Αφού πρώτα απομακρύνουμε το πέτασμα, παρεμβάλουμε το μάτι μας σε τέτοια θέ-

ση ώστε να δέχεται τμήματα από τις δύο στιγματικές δέσμες που αποκλίνουν (μετά 

τη σύγκλισή τους) από τα σημεία 1 2,S S  . Τότε με τη βοήθεια του κρυσταλλώδους 

φακού του ματιού μας (που αποτελεί κατά τα γνωστά συγκλίνον οπτικό σύστημα), 

τα σημεία 1 2,S S   απεικονίζονται στις θέσεις 1 2,S S   του αμφιβληστροειδή. Εμείς βέ-

βαια αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι σαν να προέρχονται από κατεύθυνση 

που είναι αντίθετη από αυτή των συγκλινουσών στο εσωτερικό του ματιού μας α-

κτίνων δηλ. από τα σημεία 1 2,S S  . Δηλ. στη θέση αυτή μπορούμε να δούμε το πραγ-

ματικό κατά τα άλλα είδωλο που σχηματίζεται από το συγκεκριμένο οπτικό σύστη-

μα. 

Η διαδικασία σχηματισμού ενός φανταστικού ειδώλου συνίσταται στο γεγο-

νός ότι οι στιγματικές αποκλίνουσες δέσμες των ακτίνων του φωτός  οι οποίες 

προέρχονται από το αντικείμενο (σημειακές πηγές φωτός), μετά τη διέλευσή τους 

από το οπτικό σύστημα είναι στιγματικές αποκλίνουσες. Η διαδικασία γίνεται εμ-

φανής στο (Σχ. 3.2.6) όπου βλέπουμε οι στιγματικές δέσμες ακτίνων από τις θέσεις 

1 2,S S  ενός αντικειμένου αποκλίνουν μετά τη διέλευσή τους από το οπτικό σύστημα. 

Οι νοητές προεκτάσεις τους όμως προς τις αντίθετες διευθύνσεις ορίζουν τα σημεία 

1 2,S S   τα οποία μπορούμε να τα ονομάσουμε φανταστικά, σαν μη υπάρχοντα στην 
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πραγματικότητα. Είναι όμως σε θέση να ειδωθούν με τη βοήθεια του ματιού μας, το 

οποίο όπως φαίνεται στο προαναφερόμενο σχήμα μπορεί να τοποθετηθεί σε κατάλ- 

 

 
 

(Σχ. 3.2.6) 

 

ληλη θέση έτσι ώστε να δέχεται τμήματα των αποκλινουσών στιγματικών δεσμών 

από τις 1 2,S S  . Τότε κατά τα γνωστά ο κρυσταλλώδης φακός του ματιού μας μπορεί 

να συγκεντρώσει (ν’ απεικονίσει) τις δύο αποκλίνουσες δέσμες στα σημεία  1 2,S S   

του αμφιβληστροειδή. Εμείς βέβαια αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι σαν να 

προέρχονται από κατεύθυνση που είναι αντίθετη από αυτή των συγκλινουσών στο 

εσωτερικό του ματιού μας ακτίνων δηλ. από τα σημεία 1 2,S S  . Δηλ. στη θέση αυτή 

μπορούμε να 'δούμε' το κατά τα άλλα φανταστικό είδωλο που σχηματίζεται (εδώ 

πριν) από το συγκεκριμένο οπτικό σύστημα. 

Διαδικασίες απεικόνισης (σχηματισμού ειδώλων) κατ’ αρχήν θα συναντή-

σουμε στο παρόν κεφάλαιο που αφορά τα κάτοπτρα (επίπεδα, σφαιρικά και ασφαι-

ρικά) καθώς και στην (§ 3.3.5) κατά τη μελέτη των ανακλαστικών πρισμάτων. Τα 

κατ’ εξοχήν όμως στοιχεία που χρησιμοποιούνται γι’ απεικονίσεις είναι οι φακοί 

και τα συστήματά τους (§ 3.5 ), οι οποίοι ορίζονται με τη βοήθεια των οπτικών διό-

πτρων (§ 3.4 ).  

 

3.2.1 Επίπεδα κάτοπτρα 
 

Όπως ήδη αναφέραμε επίπεδα κάτοπτρα (flat mirrors), είναι αυτά που από γεωμε-

τρική  άποψη  η  επιφάνειά  τους  είναι  επίπεδη. Στην (Εικ. 3.2.1.1) μπορούμε να 

δούμε ένα ορισμένο αριθμό τέτοιων κατόπτρων με προφίλ τετραγωνικό ή κυκλικό 

και σε διάφορες διαστάσεις. Επίπεδο κάτοπτρο αποτελεί η επιφάνεια του νερού 

μιας λίμνης σε κατάσταση ηρεμίας. Επίσης μια γυάλινη πλάκα συνιστά επίπεδο κά-

τοπτρο ορισμένης βέβαια ανακλαστικότητας. Από την αρχαιότητα ακόμα επίπεδα 
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κάτοπτρα κατασκευαζόταν με τη λείανση κομματιών χαλκού ή ορειχάλκου. Σήμερα 

τα συνήθη ατομικής χρήσης κάτοπτρα (καθρέφτες), κατασκευάζονται από επίπεδες 

πλάκες γυαλιού των οποίων η μια τους επιφάνεια καλύπτεται από λεπτό στρώμα 

αμαλγάματος μετάλλου.  

 

  
 

(Εικ. 3.2.1.1) 

 

 Απεικόνιση σημείου (σημειακής πηγής) και αντικειμένου        

μέσω επιπέδου κατόπτρου  
 

          Στο (Σχ. 3.2.1.2) θεωρούμε ένα επίπεδο κάτοπτρο σε οριζόντια θέση. Στη θέ-

ση  Q  σε μια ορισμένη απόσταση πάνω από το κάτοπτρο, βρίσκεται σημειακή πηγή  

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.2) 

 

από την οποία εκπορεύεται στιγματική δέσμη φωτός. Θεωρούμε επίσης ότι το Q  

ανήκει σ’ ένα νοητό επίπεδο το οποίο είναι κάθετο στο κάτοπτρο. Έστω ότι QO και 
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QO είναι δύο ακτίνες φωτός οι οποίες οδεύουν προς το κάτοπτρο και οι οποίες ορι-

οθετούν  ένα  τμήμα  της  στιγματικής  δέσμης  πάνω στο προαναφερόμενο επίπεδο.   

Το τελευταίο συνιστά με βάση τον γνωστό ορισμό και επίπεδο πρόσπτωσης με τις 

NO  και N O   να είναι κάθετες στα σημεία ,O O  αντίστοιχα. Τότε οι OR και O R   

είναι οι αποκλίνουσες  μεταξύ τους ανακλώμενες ακτίνες, οι οποίες προεκτεινόμε-

νες αντίθετα προς τη διεύθυνση όδευσής τους τέμνονται στο σημείο Q . Όπως απο-

δεικνύεται αμέσως μετά, το Q  είναι συμμετρικό του Q  ως προς το κάτοπτρο και 

συνιστά ένα φανταστικό είδωλο της πηγής στο Q  την οποία θεωρήσαμε σημειακό 

αντικείμενο.  

Πράγματι με βάση το νόμο της ανάκλασης των ακτίνων του φωτός στα ση-

μεία O  και O  θα έχουμε:  QON NOR  επομένως και   QOS ROO SOQ    (ως κα-

τά κορυφή). Επομένως  QOO QOO   . Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο  QO N N O R      

(λόγω ανάκλασης)   QO S R O O SO Q       (ως κατά κορυφή). Άρα:  QOO OOQ   . 

Επομένως τα τρίγωνα QOO  και Q OO   έχουν μια κοινή πλευρά (την OO ) και τις 

παρακείμενες σ’ αυτή γωνίες ίσες. Άρα είναι ίσα οπότε: QO OQ . Κατ’ ακολουθία 

τα τρίγωνα QOS  και SOQ  έχουν ανά δύο πλευρές ίσες (η OS  είναι κοινή) και τις 

υπ’ αυτών γωνίες ίσες. Άρα είναι ίσα. Επομένως: QS SQ  και  QSO Q SO . Και 

επειδή οι δύο τελευταίες είναι παραπληρωματικές θα είναι:  090QOS Q SO  . Συ-

νεπώς τα σημεία Qκαι Qαπέχουν ίδια απόσταση από το κάτοπτρο ενώ βρίσκονται 

πάνω στην ίδια κάθετη σ’ αυτό. Άρα είναι συμμετρικά ως προς το κάτοπτρο.  

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.3) 

 

Το Q  πράγματι συνιστά φανταστικό είδωλο της πηγής επειδή οι ανακλώμε-

νες ακτίνες  ,R R  είναι αποκλίνουσες. Και προκειμένου το Q  να ιδωθεί θα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί ένα συγκλίνον οπτικό σύστημα όπως είναι το μάτι μας. Το τε-
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λευταίο παρεμβάλλεται, (Σχ. 3.2.1.2), στον κώνο που ορίζουν οι αποκλίνουσες α-

κτίνες ,R R . Τότε κατά τα γνωστά στον αμφιβληστροειδή θα σχηματιστεί το είδω-

λο Q  το οποίο εμείς βέβαια βλέπουμε σε διεύθυνση αντίθετη των οδευόντων ακτί-

νων ,R R  και  μάλιστα  στο  σημείο  σύγκλισής  τους Q . Στο  (Σχ 3.2.1.3) φαίνεται 

διαγραμματικά ο τρόπος απεικόνισης μέσω επιπέδου κατόπτρου ενός εκτεταμένου 

αντικειμένου 1 2QQ . Το είδωλο
1 2Q Q   θα σχηματιστεί  αρκεί – με βάση τα προαναφε-

ρόμενα – να λάβουμε τα συμμετρικά ως προς το κάτοπτρο όλων των σημείων του 

αντικειμένου. Επίσης προκειμένου να δούμε με το μάτι μας το φανταστικό είδωλο, 

αρκεί να παρεμβληθεί σε θέση μεταξύ όλων των αποκλινουσών από το κάτοπτρο 

ανακλώμενων δεσμών.  

  

 
 

(Σχ. 3.2.1.4) 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω του τρόπου σχηματισμού των ειδώλων 

μέσω των  επιπέδων  κατόπτρων, θα  έχουμε  μια  αλλαγή  της συμμετρίας  τους  σε   

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.5) 

 

σχέση με τα αντικείμενα. Το γεγονός γίνεται εμφανές κατά την 'απεικόνιση' του δε-

ξιόστροφου   σ.σ.  Oxyz   (Σχ. 3.2.1.4). Τότε   το  'είδωλό'  του  O x y z      καθίσταται  
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αριστερόστροφο. Η διαδικασία αυτού του είδους   ονομάζεται πλευρική αντιστρο-

φή (lateral inversion). Επίσης κατά τον κατοπτρισμό μιας λέξης συντελείτε ένα εί-

δος αναγραμματισμός. Αυτός είναι ο λόγος που τα οχήματα πρώτων βοηθειών γρά-

φουν τη λέξη: AMBULANCE στο μπρος μέρος του αυτοκινήτου όχι κανονικά αλ-

λά με τον εξής τρόπο:  (Σχ. 3.2.1.5). Τότε ο οδηγός ενός προπο-

ρευόμενου αυτοκινήτου, μέσω του επίπεδου κατόπτρου που βρίσκεται ακριβώς από 

πάνω  του, μπορεί  να δει  τη λέξη  στην κανονική  της γραφή. Στις (Εικ. 3.2.1.6α,β)  

 

 
 

(Εικ. 3.2.1.6) 

 

φαίνονται οι διαδικασίες της πλευρικής αντιστροφής κατά την απεικόνιση ενός χε-

ριού μέσω ενός επιπέδου κατόπτρου. 

 

Πεδία όρασης αντικειμένου και ειδώλου επιπέδου κατόπτρου. 

Ελάχιστο μέγεθος κατόπτρου προκειμένου ν’ απεικονιστεί        

ολόκληρο το  αντικείμενο 

 

Πεδίο όρασης του αντικειμένου επιπέδου κατόπτρου, ονομάζουμε την περι-

οχή του χώρου την οποία μπορεί να βλέπει με το μάτι του ο παρατηρητής και το 

οποίο  είναι  τοποθετημένο  σε  μια  ορισμένη  θέση  σε  σχέση  με  το κάτοπτρο. 

Στο (Σχ. 3.2.1.7) βλέπουμε σε τομή το κάτοπτρο, που οριοθετείτε μεταξύ των R  

και Q . Έστω επίσης ότι το μάτι του παρατηρητή βρίσκεται στη θέση O . Τότε με 

βάση την αρχή της αντίστροφης πορείας του φωτός, ακτίνες που εκκινούν από το 

O  ανακλώνται στα άκρα του κατόπτρου RQ  κατά τις διευθύνσεις O R   και O Q   

όπου O  είναι το συμμετρικό είδωλο του O  ως προς το κάτοπτρο. Οπότε οποιαδή-

ποτε ακτίνα η οποία οδεύει στο εσωτερικό της γωνίας R O Q    προς τη διεύθυνση 

του O , ανακλώμενη στο κάτοπτρο θα προσπέσει στο μάτι του παρατηρητή και αυ-

τός θα δει από πού προέρχεται. Άρα με δεδομένο ένα κάτοπτρο ορισμένων διαστά-

σεων και δεδομένη μια θέση O  που τοποθετείται το μάτι ενός παρατηρητή, το ο-
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πτικό πεδίο όρασης του αντικειμένου ορίζεται ως εξής: Με βάση το O  βρίσκουμε 

το συμμετρικό του O  ως προς το κάτοπτρο και το σημείο αυτό θεωρείται η κορυ-

φή του κώνου γωνίας   που η παράπλευρη επιφάνειά του εφάπτεται των ορίων του 

κατόπτρου. Τότε οποιοδήποτε αντικείμενο του χώρου στο εσωτερικό αυτού του 

κώνου καθίσταται ορατό από τον παρατηρητή. Η γωνία    με κέντρο το O  και 

πλευρές OR  και OQ  συνιστά το πεδίο όρασης του ειδώλου. Στο χώρο αυτό σχημα-

τίζονται  τα είδωλα των επιτρεπτών προς απεικόνιση αντικειμένων.  

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.7) 

 

Στο (Σχ. 3.2.1.8) παρατηρητής στη θέση (Π) βρίσκεται μπροστά από επίπεδο 

κάτοπτρο (Κ). Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το εξής  πρόβλημα: Πόσο είναι  

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.8) 

  

το τμήμα του  κατόπτρου (εδώ στην κατακόρυφη μόνο διεύθυνση) το οποίο θα μπο-

ρούσε ν’ απεικονίσει ολόκληρο τον παρατηρητή; Για να συμβεί το τελευταίο θα 
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πρέπει η ακτίνα φωτός που εκκινεί από τη θέση (1), που είναι η κορυφή της κεφα-

λής του παρατηρητή, ανακλώμενη στο κάτοπτρο στη θέση 1( )K  να προσπέσει στο 

μάτι του. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να συμβεί και για  την ακτίνα στη θέση (2) που    

εκκινεί από το παπούτσι του και ανακλάται στη θέση 2( )K . Έστω 2x  είναι η από-

σταση της κορυφής της κεφαλής του παρατηρητή και του ματιού του. Επίσης 2y  

είναι η απόσταση ματιού – παπουτσιού. MH  είναι η κάθετη από το M  στο κάτο-

πτρο. Τότε από τη γεωμετρία του σχήματος: 1K H x  (με βάση το νόμο της ανά-

κλασης). Επίσης για τον ίδιο λόγο: 2K H y . Επομένως (και αυτό είναι ανεξάρτητο 

της απόστασης του παρατηρητή από το κάτοπτρο), το κατακόρυφο μήκος του κα-

τόπτρου που μπορεί να τον απεικονίσει ολόσωμο είναι το: 1 2K K x y  , δηλ. το μι-

σό του ύψους του. Επίσης βλέπουμε ότι το κάτω άκρο αυτού του κατόπτρου βρί-

σκεται σε ύψος y  από το οριζόντιο επίπεδο.  

   

Εκτροπή ακτίνας φωτός κατά την περιστροφή επιπέδου          

κατόπτρου. Εκτροπή ακτίνας κατά την ανάκλασή της μεταξύ 

δύο επιπέδων κατόπτρων που σχηματίζουν γωνία    

 

Στο (Σχ. 3.2.1.9) βλέπουμε την ακτίνα QO  ν’ ανακλάται στο κάτοπτρο R  

κατά τη διεύθυνση  OQ  με γωνία πρόσπτωσης και ανάκλασης (σε σχέση με την 

κάθετη N ) ίση  με  a . Δηλ.  2QOQ a  . Αν τώρα το  κάτοπτρο στραφεί  κατά γωνία  

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.9) 

 

  και η διεύθυνση της QO  παραμείνει σταθερή, τότε η νέα ανακλώμενη ακτίνα σε 

σχέση με τη νέα κάθετη (την ON  ) του κατόπτρου στη θέση R  θα είναι η OQ . 

Θέλουμε τελικά να  βρούμε κατά  πόσο έχει  εκτραπεί η OQ  σε σχέση με την OQ    
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δηλ. τη γωνία QOQ    . Η γωνία NON    θα είναι όση και η κλίση του κατό-

πτρου. Επομένως  QON N OQ a      . Άρα   QOQ QOQ QOQ     . Αλλά θα έ-

χουμε:   2QOQ a     και  2QOQ a  . Επομένως: 

 

 2   (3.2.1.1) 

 

Στο (Σχ. 3.2.1.10α) βλέπουμε την ακτίνα QO  να προσπίπτει στο εσωτερικό 

δύο  επιπέδων  κατόπτρων  που  σχηματίζουν  μεταξύ  τους γωνία a  μικρότερη 

των 090 . Τα σημεία ,O O  είναι σημεία ανάκλασης με γωνίες πρόσπτωσης ,   . Η 

ακτίνα εγκαταλείπει το κάτοπτρο κατά τη διεύθυνση O Q  . Θα υπολογίσουμε τώρα 

τη γωνία x  μεταξύ  των QO  και O Q  . Από  τη  γεωμετρία του  σχήματος βλέπουμε  

 

 
 

(Σχ. 3.2.1.10) 

 

ότι η γωνία x  είναι εξωτερική του τριγώνου OO O οπότε:  2 2 2x         . 

Αλλά από το τρίγωνο OO K   η γωνία   σαν εξωτερική γωνία δίνει:      . Ό-

μως a    επειδή είναι  εξωτερική του  τετραπλεύρου OKO K   του οποίου δύο α-

πέναντι γωνίες είναι ορθές. Άρα τελικά θα έχουμε μεταξύ των γωνιών a  και x  τη 

σχέση: 

 2x a   (3.2.1.2) 

 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ανεξάρτητο της γωνίας πρόσπτωσης   της ακτίνας QO . 

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι αν  045OKO   τότε 090x  . Δηλ. τότε το σύστη-

μα των δύο κατόπτρων προκαλεί ορθή εκτροπή της αναδυόμενης ακτίνας σε σχέση 

με την προσπίπτουσα. 
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Στο (Σχ. 3.2.1.10β) η γωνία a  μεταξύ των κατόπτρων είναι 090a  . Τότε με 

βάση τη γεωμετρία του σχήματος και τους νόμους της ανάκλασης στις θέσεις O  

και O  μπορούμε κατ’ αρχή να υπολογίσουμε την παραπληρωματική γωνία x  της 

γωνίας εκτροπής x . Θα έχουμε: 090q    και  090q     όπου ,  οι γωνίες 

πρόσπτωσης και ανάκλασης στα ,O O  και ,q q  οι συμπληρωματικές τους. Τότε 

από το τρίγωνο OO Q   θα έχουμε:  0180 2x q q    . Αλλά από το τρίγωνο     

OKO  θα είναι: 0180q q a   . Οπότε: 02 180x a   . Επομένως για τη γωνία ε-

κτροπής: 0180x x   . Και τελικά: 

 

 0360 2x a       (3.2.1.3) 

 

3.2.2 Σφαιρικά κάτοπτρα 

 

Στο (Σχ. 3.2.2.1α) φαίνεται η κατακόρυφη τομή μιας κοίλης σφαίρας διαμέ-

τρου A A  με κέντρο το C  και ακτίνα r . Σε μια ορισμένη απόσταση από το C  φέ-

ρουμε  κατακόρυφο  επίπεδο  (κάθετο στην CA ) που  η τομή του στο σχήμα είναι η 

ZZ  . Τότε το μικρότερο αποκοπτόμενο μέρος της σφαίρας είναι μια κυρτή εξωτερι-

κά επιφάνεια και εσωτερικά κοίλη. Αν της επιφάνειας αυτής το εσωτερικό μέρος 

είναι κατοπτρικό, ονομάζεται κοίλο κάτοπτρο (concave mirror). Αν κατοπτρική 

είναι η κυρτή επιφάνεια, τότε στοιχειοθετείτε το  κυρτό κάτοπτρο (convex mirror).  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.1) 

 

Το σημείο A  είναι η κορυφή του κατόπτρου. Η γωνία ZCZ a   ονομάζεται 

άνοιγμα του κατόπτρου και η ευθεία ZZ   είναι το γραμμικό άνοιγμα. Η 

 CZ CZ r    ονομάζεται ακτίνα καμπυλότητας του κατόπτρου ενώ το C  κέντρο 

καμπυλότητας. Η  ευθεία που περνάει  από το κέντρο καμπυλότητας C  και την κο-
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ρυφή του κατόπτρου, ονομάζεται κύριος ή πρωτεύοντας οπτικός άξονας του κατό-

πτρου. Οποιαδήποτε άλλη ευθεία που εκκινεί από την επιφάνειά του και διέρχεται 

από το σημείο C  συνιστά δευτερεύοντα άξονα (Σχ. 3.2.2.1β). Στην (Εικ. 3.2.2.2) 

μπορούμε να δούμε τρία τον αριθμό κοίλα σφαιρικά κάτοπτρα διαφορετικών α-

νοιγμάτων . Το υπόβαθρο τους είναι από γυαλί και στην κοίλη τους επιφάνεια 

(προκειμένου να καταστεί ανακλαστική) έχει εξαχνωθεί (σε μορφή υμενίου) με λε-

πτό στρώμα αλουμινίου.  

 

Εστίες και εστιακές αποστάσεις κοίλων και κυρτών κατόπτρων. 

Εστιακά επίπεδα 
 

 Στα (Σχ. 3.2.2.3α,β) φαίνονται αντίστοιχα ένα κοίλο και ένα κυρτό κάτο-

πτρο. Στις επιφάνειές τους και με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά, προσπί-

πτουν παράλληλες δέσμες ακτίνων φωτός οι οποίες είναι και παράλληλες προς τους 

οπτικούς   τους  άξονες. Οποιαδήποτε  από   τις  ακτίνες  αυτές  προσπέσει  στο  κά-  

 

 
 

 

(Εικ. 3.2.2.2) 

 

τοπτρο έστω π.χ. μια στη θέση T ), ακολουθεί το νόμο της ανάκλασης. Δηλ. θα ι-

σχύει η σχέση:    όπου ,   οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης με CT  την 

ακτίνα καμπυλότητας που είναι κάθετη στο σημείο T . Τότε για την περίπτωση του 

κοίλου κατόπτρου (Σχ. 3.2.2.3α), όλες οι ακτίνες μετά την ανάκλασή τους θα συ-

γκλίνουν σ’ ένα σημείο F  συνεχίζοντας μετά την πορεία τους. Το σημείο F  ονο-

μάζεται (κύρια) εστία ( focus) ή (κύριο) εστιακό σημείο (focal point) και η από-
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σταση FA f  εστιακή  απόσταση (focal length). Όλες  οι  ανακλώμενες  διέρχο-

νται  από το F  με την προϋπόθεση οι προσπίπτουσες ακτίνες να βρίσκονται πολύ 

κοντά στον οπτικό άξονα. Οι ακτίνες αυτές καθώς και εκείνες που σχηματίζουν κα-

τά τη σύγκλιση ή απόκλισή τους πολύ μικρές γωνίες μ’ αυτόν, ονομάζονται παρα-

ξονικές (paraxial).  

 

Σημείωση 

Η παραξονική προσέγγιση εκφράζεται μαθηματικά από τη σχέση:  sin  

όπου   η κλίση των ακτίνων σε σχέση με τον οπτικό άξονα. Δηλ. πρόκειται για μια 

πρώτης  τάξης  προσέγγιση (γραμμική), την  οποία θα δεχθούμε ότι  ισχύει κατά τις 

διαδικασίες των απεικονίσεων, όχι μόνο κατά τη μελέτη των σφαιρικών κατόπτρων 

αλλά και για άλλα απεικονίζοντα συστήματα όπως είναι τα δίοπτρα (§ 3.4), οι φα-

κοί (§ 3.5) καθώς και τα σύνθετα οπτικά συστήματα. Η παραδοχή αυτή θα έχει σαν 

συνέπεια κατ’ αρχή την αποτροπή της δημιουργίας σφαλμάτων απεικόνισης. Στην 

(§ 3.6) θα έχουμε τη δυνατότητα στοιχειωδώς να εξετάσουμε την πορεία των ακτί-

νων για μη παραξονικές συνθήκες. Δηλ. όταν κατά την πορεία τους σχηματίζουν 

μεγάλες κλείσεις ως  προς τον οπτικό άξονα  ή είναι παράλληλες αλλά απέχουν πο- 

  

 
 

(Σχ. 3.2.2.3) 

 

λύ από αυτόν. Τότε το ημίτονο της γωνίας   θα πρέπει να προσεγγισθεί από περισ-

σότερους όρους όπως:    3 53! 5!      sin . Συνέπεια των προαναφερό-

μενων, θα είναι η ανάδειξη διαφόρων ειδών σφαλμάτων κατά τη διαδικασία των 

απεικονίσεων  μέσω των διαφόρων οπτικών στοιχείων ή συστημάτων.  

 
 

Στο (Σχ. 3.2.2.3β) (που αφορά κυρτό σφαιρικό κάτοπτρο), βλέπουμε ότι οι 

προσπίπτουσες παράλληλες προς τον οπτικό άξονα ακτίνες, μετά την ανάκλασή 
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τους στην επιφάνεια, φαίνονται σαν να προέρχονται από ένα κοινό σημείο F . Με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ορίζουμε και εδώ την F  σαν την εστία του και την FA f  

σαν την εστιακή του απόσταση. Αποδεικνύεται εύκολα ότι το τρίγωνο CFT  είναι 

ισοσκελές. Επομένως: FC FT . Επειδή όμως σύμφωνα με την παραδοχή μας (πα-

ραξονική προσέγγιση) η γωνία   είναι πολύ μικρή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι: 

FT FA . Με το δεδομένο αυτό θα έχουμε: 

 

  
1

2
2

AF CA f r       (3.2.2.1) 

 

Δηλ. η εστιακή απόσταση των σφαιρικών κατόπτρων, είναι το μισό της ακτίνας 

καμπυλότητάς τους. Το αρνητικό πρόσημο που εμφανίζεται είναι θέμα σύμβασης 

για την οποία θ’ αναφερθούμε στα αμέσως επόμενα.  

Ας θεωρήσουμε τώρα (Σχ. 3.2.2.4α) ότι σ’ ένα κοίλο κάτοπτρο προσπίπτουν 

δύο  δέσμες παραλλήλων ακτίνων. Η μία κατά τη διεύθυνση του πρωτεύοντα (οπτι-  

κού) άξονα και η άλλη κατά τη διεύθυνση ενός δευτερεύοντα κατά γωνία   (παρα-

ξονική προσέγγιση). Τότε  κατά  τα  γνωστά οι  παράλληλες προς τον οπτικό άξονα    

ακτίνες κατευθύνονται ανακλώμενες προς την (κύρια) εστία F . Από το F  φέρουμε 

κατακόρυφο επίπεδο το οποίο είναι κάθετο στον οπτικό άξονα. Τότε η ακτίνα που 

διέρχεται από το C  και ανήκει στη δέσμη  που πέφτει  υπό κλίση, θα τμήσει το επί- 

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.4) 

 

πεδο αυτό στο σημείο F   και θα επανακάμψει προς την ίδια διεύθυνση ανακλώμε-

νη στο κάτοπτρο. Από το σημείο αυτό διέρχονται και  υπόλοιπες ανακλώμενες α-

κτίνες της παράλληλης δέσμης. Το F   ονομάζεται δευτερεύουσα εστία ( second 

focus ). Παρατηρούμε τελικά ότι δέσμες ακτίνων με διαφορετική  κλίση ως προς 

τον οπτικό άξονα, ανακλώμενες στο κάτοπτρο εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία 

αυτού του επιπέδου. Το συγκεκριμένο επίπεδο ονομάζεται εστιακό επίπεδο (focal 
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plane). Για δέσμες ακτίνων που δεν υπακούνε στην παραξονική προσέγγιση, ανα-

κλώμενες εστιάζουν σε μια επιφάνεια η οποία δεν είναι επίπεδη. Στο (Σχ. 3.2.2.4β) 

μπορούμε να δούμε το νοητό εστιακό επίπεδο που σχηματίζουν οι υπό κλίση δέ-

σμες ακτίνων, όταν ανακλώνται σε κυρτό κάτοπτρο.  

 

  Σχηματισμός ειδώλων από σφαιρικά κάτοπτρα 

 

   Τα σφαιρικά κάτοπτρα, θεωρούμενα σαν οπτικά στοιχεία τα οποία προκα-

λούν σύγκλιση ή απόκλιση ακτίνων φωτός, συνιστούν σύστημα απεικόνισης. Δηλ. 

μπορούν να σχηματίσουν είδωλα (πραγματικά ή φανταστικά) διαφόρων αντικειμέ-

νων. Πράγματι στο  (Σχ. 3.2.2.5α)  αντικείμενο QM  είναι τοποθετημένο κάθετα ως 

προς τον οπτικό άξονα ενός κοίλου σφαιρικού κατόπτρου. Η απόστασή του από την 

κορυφή A  είναι s  και βρίσκεται πιο μακριά από το κέντρο καμπυλότητας C . Θεω-

ρούμε ότι από κάθε σημείο του αντικειμένου εκκινεί στιγματική δέσμη ακτίνων, 

κατευθυνόμενη προς το κάτοπτρο και αναζητούμε τα πιθανά σημεία σύγκλισης αυ-

τών των ακτίνων που θ’ αποτελέσουν αντίστοιχα σημεία του ειδώλου. Πράγματι 

όλες οι ακτίνες από το Q  συγκλίνουν σ’ ένα σημείο Q  του οποίου η απόσταση από    

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.5) 

 

την κορυφή  A  του κατόπτρου είναι η s . Η εύρεση της ακριβούς  του θέσης, σχε-

τίζεται άμεσα με την εφαρμογή του νόμου της ανάκλασης των ακτίνων στην επιφά-

νεια του κοίλου σφαιρικού κατόπτρου.  

Η πορεία τριών αντιπροσωπευτικών ακτίνων από το σύνολο αυτών της στιγ-

ματικής δέσμης θα είναι η εξής: α) Ακτίνα που εκκινεί από το Q  και βαίνει παράλ-

ληλα προς τον οπτικό άξονα, διέρχεται μετά την ανάκλασή της από την εστία του 

F . β) Ακτίνα από το σημείο Q  που διέρχεται από το κέντρο καμπυλότητας C , 
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προσπίπτει κάθετα στο κάτοπτρο και οπισθοανακλάται και γ) Ακτίνα από το Q  που 

διέρχεται από την εστία F , μετά την ανάκλασή της στην επιφάνεια του κατόπτρου 

οδεύει παράλληλα προς τον οπτικό άξονα. Η τομή ανά δύο από τις προαναφερόμε-

νες ακτίνες μετά την ανάκλασή τους στο κάτοπτρο, ορίζουν τη θέση του Q  που 

είναι σημείο του ειδώλου. Οποιαδήποτε άλλη στιγματική δέσμη που εκκινεί από 

ένα σημείο του αντικείμενο MQ , θα έχει ένα αντίστοιχο σημείο στο είδωλο MQ  . 

Τα ζεύγη αυτών των σημείων ονομάζονται συζυγή (conjugates) και τα επίπεδα τα 

κάθετα προς τον οπτικό άξονα  στις θέσεις ,M M   ονομάζονται συζυγή επίπεδα 

(conjugate planes).  

Για την περίπτωση που μελετούμε, το είδωλο MQ   σχηματίζεται από συ-

γκλίνουσες ακτίνες είναι πραγματικό, μικρότερο του αντικειμένου και ανεστραμμέ-

νο. Στο (Σχ. 3.2.2.5β) απεικονίζεται το αντικείμενο  MQ  μέσω ενός κυρτού σφαιρι-

κού κατόπτρου. Ακολουθώντας ίδιες όπως και προηγουμένως διαδικασίες, θα λά-

βουμε τελικά ένα είδωλο το οποίο θα είναι φανταστικό (δεδομένου ότι σχηματίζε-

ται από αποκλίνουσες ακτίνες), όρθιο και μικρότερο του αντικειμένου.  

 

Γενική περίπτωση γραφικού προσδιορισμού των ειδώλων από 

κοίλα και κυρτά σφαιρικά   κάτοπτρα. Οπτικά διαγράμματα 
 

Ο γραφικός προσδιορισμός των ειδώλων ενός  αντικειμένου  γίνεται – όπως 

στοιχειωδώς είδαμε προηγουμένως – με τη βοήθεια των τριών (στην πραγματικότη-

τα με επιλογή δύο εξ’ αυτών) χαρακτηριστικών ακτίνων που εκκινούν από την κο-

ρυφή του. Μπορούμε τελικά να προσδιορίσουμε: α) Τη θέση, β) Τις διαστάσεις (ά-

ρα και την μεγέθυνσή τους) και γ) Το είδος τους (πραγματικό ή φανταστικό). Τα 

στοιχεία αυτά προσδιορίζονται ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται το αντικείμενο 

σε σχέση με την κορυφή του κοίλου ή του κυρτού σφαιρικού κατόπτρου ορισμένης 

ακτίνας καμπυλότητας. 

 

α) Είδωλα από κοίλο σφαιρικό κάτοπτρο 

 

Στο (Σχ. 3.2.2.6) φαίνεται ο τρόπος σχηματισμού των ειδώλων μέσω ενός 

κοίλου σφαιρικού κατόπτρου για τις διάφορες θέσεις που καταλαμβάνει το αντικεί-

μενο. Χρησιμοποιούμε για το σχηματισμό μόνο δύο ακτίνες που εκκινούν από την 

κορυφή Q  του αντικειμένου i iQM  το οποίο είναι κάθετο στον οπτικό άξονα: α) 

Την ακτίνα  που  οδεύει παράλληλα  προς αυτόν και β) εκείνη που διέρχεται από το 

κέντρο καμπυλότητας του κατόπτρου. Βλέπουμε κατ’ αρχή το σχηματισμό των ει-

δώλων  για τα αντικείμενα 1 1M Q  και 2 2M Q  (ίδιου μεγέθους), από τα οποία το δεύ-
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τερο τείνει να πλησιάσει προς το κέντρο καμπυλότητας C . Τα είδωλα 1 1 2 2,M Q M Q     

τα οποία είναι πραγματικά και ανεστραμμένα,  βαίνουν με αυξανόμενο μέγεθος 

πλησιάζοντας  επίσης  το C . Όταν το αντικείμενο 3 3M Q  βρεθεί στη θέση του C , το 

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.6) 

 

είδωλό του 3 3M Q   σχηματίζεται στην ίδια ακριβώς θέση, είναι πραγματικό ανε-

στραμμένο και του ίδιου μεγέθους. Όταν η θέση του αντικειμένου είναι μεταξύ C  

και F  ( 4 4M Q ), το είδωλό του 4 4M Q   απομακρύνεται από το C  και είναι πραγματι-

κό, ανεστραμμένο και μεγαλύτερου μεγέθους. Αντικείμενο 5 5M Q  τοποθετημένο 

ακριβώς στη  θέση που βρίσκεται η εστία F , σχηματίζει είδωλο μέσω παραλλήλων 

ακτίνων δηλ. απεικονίζεται σε άπειρη απόσταση. Τέλος για την περίπτωση που το 

αντικείμενο ( 6 6M Q ) καταλαμβάνει θέση μεταξύ της εστίας F  και της κορυφής A  

του κατόπτρου, το είδωλό του 6 6M Q   είναι φανταστικό (σχηματίζεται από την προέ-

κταση αποκλινουσών ακτίνων), είναι όρθιο και μεγαλύτερο του αντικειμένου. 

 

β) Είδωλα από κυρτό σφαιρικό κάτοπτρο 

 

Στο (Σχ. 3.2.2.7) φαίνεται ο γραφικός προσδιορισμός των ειδώλων μέσω ε-

νός κυρτού σφαιρικού κατόπτρου. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι 

ότι για οποιαδήποτε θέση του αντικειμένου, τα σχηματιζόμενα είδωλα είναι φαντα-

στικά, όρθια και μικρότερά του σε μέγεθος. Η μόνη περίπτωση που το μέγεθος του 

ειδώλου είναι ίσο με αυτό του αντικειμένου, είναι όταν το τελευταίο τοποθετηθεί 

πολύ κοντά στην κορυφή του κατόπτρου.  
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Οπτικά διαγράμματα 

 

Ο γραφικός τρόπος τον οποίο χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως για την εύ-

ρεση των ειδώλων, μας καθιστά ικανούς να προσδιορίσουμε τη θέση, το είδος κα-

θώς και το μέγεθός τους. Δεν μας προσδιορίζει όμως τον τρόπο με τον οποίο τα τε-

λευταία είναι δυνατόν να γίνουν ορατά από το ανθρώπινο μάτι όταν αυτό συμμετέ-

χει στη διαδικασία της απεικόνισης, τοποθετημένο σε μια ορισμένη θέση της διάτα-

ξης απεικόνισης. Τα πραγματικά είδωλα κατά τα γνωστά μπορούν να σχηματιστούν 

(και να τα δούμε)  πάνω σ’ ένα πέτασμα (Σχ. 3.2.5). Όσον αφορά όμως τα φαντα-

στικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατ’ ευθεία το μάτι μας (που θα παρεμβά-

λετε στις αποκλίνουσες δέσμες που ‘σαν’ να προέρχονται από το είδωλο) (Σχ. 

3.2.6) ή να χρησιμοποιήσουμε αντί αυτού στην ίδια θέση ένα συγκλίνον οπτικό σύ-

στημα (π.χ. ένα θετικό φακό). Τα προαναφερόμενα αποτελούν μια στοιχειώδη ει-

σαγωγή στην έννοια των οπτικών διαγραμμάτων.  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.7) 

 

Τα οπτικά διαγράμματα (optical diagrams) (συγκεκριμένα εδώ των σφαιρι-

κών κατόπτρων), αφορούν τον τρόπο όρασης των ειδώλων (πραγματικών και φα-

νταστικών), συμπεριλαμβανομένου στη διαδικασία απεικόνισης και του ανθρώπι-

νου ματιού του εκάστοτε παρατηρητή. Πράγματι για να δούμε ολόκληρο το είδωλο 

ενός αντικειμένου, θα πρέπει το είδωλό του (δηλ. το είδωλο του ειδώλου) να σχη-

ματίζεται μέσω του κρυσταλλώδους φακού του ματιού μας στον αμφιβληστροειδή 

του χιτώνα (βλ. § 3.7.1). Η διαδικασία αφορά άμεσα τη θέση στην οποία βρίσκεται 

το μάτι στο χώρο: αντικειμένου – κατόπτρου – ειδώλου. Και για να συμβεί αυτό, θα 

πρέπει από τον κρυσταλλώδη φακό να διέρχονται πληροφορίες που αφορούν όλα  

τα σημεία του αντικειμένου. Πρόκειται βέβαια για στιγματικές δέσμες ακτίνων φω-
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τός που εκκινούν από τα προαναφερόμενα σημεία και οι οποίες απεικονίζονται μέ-

σω του σφαιρικού κατόπτρου στα αντίστοιχα σημεία του ειδώλου (συγκλίνουσες 

προς αυτό ή αποκλίνουσες από αυτό) και κατόπιν συνεχίζουν να οδεύουν στο χώρο. 

Εφόσον η θέση του ματιού είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλετε σ’ αυτό το χώρο, τότε 

θα υπάρχει δυνατότητα έστω ένα τμήμα των ακτίνων να περάσει από τον κρυσταλ-

λώδη φακό και να σχηματιστεί είδωλο στον αμφιβληστροειδή. Το οποίο σημαίνει 

ότι μπορούμε να δούμε μέσω του ματιού μας το είδωλο που σχηματίζει το κάτο-

πτρο. Το είδωλο αυτό κατά τα γνωστά το βλέπουμε να σχηματίζεται σε θέση που 

ορίζει η προέκταση (κατ’ αντίθετη φορά) των συγκλινουσών ακτίνων από τον κρυ-

σταλλώδη φακό προς τον αμφιβληστροειδή.   

       Για να προσδιορίσουμε τα όρια των κώνων των στιγματικών δεσμών που εκκι-

νούν από το αντικείμενο και καταλήγουν συγκλίνουσες στα (ή αποκλίνουσες από 

τα) αντίστοιχα σημεία των ειδώλων στον αμφιβληστροειδή θα πρέπει: α) Κατά το 

γνωστό γραφικό τρόπο, να προσδιορίσουμε τα στοιχεία του ειδώλου μέσω του κα-

τόπτρου (θέση και μέγεθος), που είναι ανεξάρτητα από τη θέση που θα τοποθετηθεί 

το μάτι μας. β) Τοποθετούμε κατόπιν το μάτι μας σε μια συγκεκριμένη θέση στο 

χώρο. Τότε τα όρια των κώνων των ακτίνων που συμμετέχουν στο σχηματισμό του 

ειδώλου στον  αμφιβληστροειδή, ορίζονται  από έκαστο σημείο του ειδώλου (το 

σχηματιζόμενο μέσω του κατόπτρου) και τα όρια του κρυσταλλώδους φακού (για 

την ακρίβεια, της ίριδας του ματιού μας) μέσω των οποίων οδεύουν προς τον αμφι-

βληστροειδή. γ) Κατόπιν προεκτείνοντας τους δύο κώνους των ακτίνων από τα α-

κραία σημεία του ειδώλου κατ’ αντίθετη φορά (δηλ. προς το κάτοπτρο), εντοπίζου-

με πάνω στο κάτοπτρο τα σημεία ανάκλασης έκαστου των δύο κώνων ακτίνων.  

Τα σημεία αυτά είναι που οριοθετούν τελικά τους συγκεκριμένους  κώνους 

των ακτίνων που εκκινούν από τα ακραία σημεία του αντικειμένου και συμμετέ-

χουν στη διαδικασία της απεικόνισης. Ακτίνες εκτός των δύο αυτών κώνων συνει-

σφέρουν στον σχηματισμό του ειδώλου από το κάτοπτρο αλλά  δεν διέρχονται τε-

λικά  από το μάτι μας. Άρα δεν συμμετέχουν στο σχηματισμό του ειδώλου από τον 

κρυσταλλώδη φακό. Διαπιστώνουμε τελικά ότι το μάτι μας, σαν πεπερασμένο οπτι-

κό σύστημα, περιορίζει κατά τη διαδικασία της όρασης την ποσότητα των πληρο-

φοριών οι οποίες συνθέτουν το δημιουργούμενο μέσω του σφαιρικού κατόπτρου 

ειδώλου, του προς απεικόνιση αντικειμένου.  

Το οπτικό διάγραμμα του (Σχ. 3.2.2.8) αφορά το σχηματισμό πραγματικού ει-

δώλου μέσω κοίλου σφαιρικού κατόπτρου. Το οπτικό διάγραμμα του (Σχ. 3.2.2.9), 

το σχηματισμό φανταστικού ειδώλου μέσω κοίλου σφαιρικού κατόπτρου και το ο-

πτικό διάγραμμα του (Σχ. 3.2.2.10) αφορά το σχηματισμό φανταστικού ειδώλου 

μέσω κυρτού σφαιρικού κατόπτρου. 

 

 



- 29 - 

 

 
 
 

(Σχ. 3.2.2.8) 
 

 
 
 

(Σχ. 3.2.2.9) 
 
 

 
 

(Σχ. 3.2.2.10) 
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Τα όρια των πεδίων όρασης των αντικειμένων και των ειδώλων 
κατά την παρατήρηση μέσω των σφαιρικών κατόπτρων, κοίλων 
και κυρτών 
 
Θα δούμε στα επόμενα – με όχι πολύ αυστηρό τρόπο – ότι όταν κατά τη δια-

δικασία της απεικόνισης μέσω του κάθε είδους σφαιρικού κατόπτρου (για το επίπε-

δο ήδη έχουμε αναφερθεί στα προηγούμενα) παρεμβληθεί το ανθρώπινο μάτι, τότε 

το προς απεικόνιση πεδίο του χώρου των αντικειμένων το οποίο μπορεί να γίνει α-

ντιληπτό, είναι καθορισμένων ορίων. Τα όρια αυτά προσδιορίζονται από τη θέση 

που βρίσκεται το μάτι, καθώς και τα όρια του εκάστοτε κατόπτρου. Στην πλέον α-

πλή περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι το μάτι συνίσταται από ένα σημειακό άνοιγμα 

από το οποίο θα διέρχονται ανακλώμενες οι ακτίνες του φωτός. Στην πραγματικό-

τητα βέβαια η είσοδος των ακτίνων στο μάτι γίνεται μέσω της ίριδας (§ 3.7.1), ένα 

κυκλικό είδος διαφράγματος που η διάμετρός του τυπικά μεταβάλλεται μεταξύ 

1 8mm . Το διάφραγμα αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε θυρίδα εξόδου (exit 

window) του όλου οπτικού συστήματος που στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα 

κάτοπτρο και το μάτι.  

 
Σημείωση 
Η αυστηρή θεμελίωση των εννοιών των διαφραγμάτων (ανοίγματος και πε-

δίου) γίνεται στο (ΘΕΜΑ 1) και αφορά πολύπλοκα οπτικά συστήματα που περι-

λαμβάνουν διαφράγματα και φακούς. Το μεν διάφραγμα ανοίγματος με τη βοήθεια 

των εννοιών των κορών εισόδου και εξόδου καθορίζει την ποσότητα του εισερχό-

μενου στο οπτικό σύστημα φωτός και κατά προέκταση τη λαμπρότητα του τελικού 

ειδώλου. Επίσης καθορίζεται και η διακριτική ικανότητα του οπτικού συστήματος. 

Όσον αφορά το διάφραγμα πεδίου, με τη βοήθεια των εννοιών των θυρίδων εισό-

δου και εξόδου καθορίζει τα πεδία όρασης του χώρου των αντικειμένων και των 

ειδώλων.  

 

 
Η απεικόνιση της κόρης εξόδου (του ματιού στην προκειμένη περίπτωση) 

μέσω του εκάστοτε κατόπτρου, θα μας δώσει το είδωλό της  (καθορισμένης θέσης, 

είδους και μεγέθους). Το άνοιγμα αυτό πραγματικό ή φανταστικό το ονομάζουμε 

θυρίδα εισόδου (entrance window) του συστήματος. Οριακές ακτίνες προερχόμενες 

από τα αντικείμενα, οδεύουσες προς το κέντρο της θυρίδας εισόδου, ανακλώμενες 

από τα οριακά σημεία του  κάτοπτρου διέρχονται από το κέντρο της θυρίδας εξό-

δου (το μάτι  του παρατηρητή) (σχέση  συζυγίας  κατά την απεικόνιση). Οι οριακές 

αυτές ακτίνες ορίζουν στο χώρο μια στερεά γωνία  ( στο επίπεδο των σχημάτων 

μια γωνία  ) που την ονομάζουμε πεδίο όρασης του αντικειμένου (object field ή 
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field of view of the object). Μόνο τα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο που ο-

ριοθετείτε από αυτή τη γωνία και οι εκπορευόμενες από αυτά ακτίνες με κατεύθυν-

ση  τη θυρίδα εισόδου  γίνονται  αντιληπτά από  το μάτι του παρατηρητή  δηλ. 

μπορούν να απεικονιστούν στον αμφιβληστροειδή του ματιού. Τέλος η στερεά γω-

νία    με κορυφή το κέντρο της θυρίδας εξόδου και πλευρές που εκτείνονται στα 

όρια του εκάστοτε κατόπτρου, ονομάζεται πεδίο όρασης του ειδώλου (image field ή 

field of view of the image). Η γωνία    οριοθετεί την περιοχή στο εσωτερικό της 

οποίας σχηματίζονται τα επιτρεπτά είδωλα. Πρόκειται για τα συζυγή των αντικει-

μένων στο χώρο που οριοθετείται από τη γωνία  .   

Στα (Σχ. 3.2.2.11,12,13) γίνεται ο γραφικός προσδιορισμός των ,    που 

αφορά απεικονίσεις μέσω κοίλου σφαιρικού κατόπτρου. Η θυρίδα εξόδου του συ-

στήματος (κόρη του ματιού) λαμβάνεται στη γενικότερη περίπτωση εκτός του ο-

πτικού άξονα για τις εξής περιπτώσεις: α) μακράν του κέντρου  καμπυλότητας C , 

β) μεταξύ του C  και της εστίας F  και γ) μεταξύ της F  και της κορυφής A  του κα-

τόπτρου.  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.11) 

 

Ο τρόπος χρήσης ενός κοίλου κατόπτρου όπως περιγράφεται στην τελευταία 

των τριών προαναφερόμενων περιπτώσεων, συνιστά καθημερινή σχεδόν πρακτική 

και αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δούμε μεγεθυμένο, όρθιο και ολό-

κληρο το πρόσωπό μας. Προς τούτο χρησιμοποιούμε τα αριθμητικά δεδομένα από 

το δεύτερο των  παραδειγμάτων απεικόνισης στις αμέσως επόμενες σελίδες (κοίλο 
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κάτοπτρο με 500mmf  , ύψος προσώπου περίπου 300mm  που τοποθετείται στην 

ενδιάμεση απόσταση μεταξύ  της κορυφής και της  εστίας του κατόπτρου). Τότε το 

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.12) 

 

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.13) 

 

σχηματιζόμενο είδωλο θα είναι φανταστικό, σε απόσταση 500mms  από την κο-

ρυφή A  όρθιο και το μέγεθός του διπλάσιο του αντικειμένου. Στο (Σχ. 3.2.2.14) 
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γίνεται  κατ’ αρχή ο  γραφικός προσδιορισμός  του ειδώλου. Κατόπιν θεωρούμε ότι 

το κέντρο της θυρίδας εξόδου του συστήματος βρίσκεται το κέντρο της απόστασης 

μεταξύ των δύο ματιών του προσώπου μας. Τότε κατά τα γνωστά ακτίνες που 

προέρχονται από  τα ακραία σημεία ,1 2Π Π  του προσώπου μας  οδεύουσες  προς  το  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.14) 

 

κέντρο της θυρίδας εισόδου O  (μέσο της απόστασης μεταξύ των ματιών στο είδω-

λο) ανακλώμενες στο κάτοπτρο, διέρχονται από το συζυγές του O  που είναι η θυ-

ρίδα εξόδου στη θέση O . Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται το πεδίο όρασης του α-

ντικειμένου (το οποίο οριακά περιλαμβάνει το πρόσωπό μας) και που είναι η γωνία 

 . Επίσης η γωνία    με κορυφή το O  και πλευρές που διέρχονται από τα προανα-

φερόμενα όρια του κατόπτρου, καθορίζουν το πεδίο όρασης του ειδώλου. Το τε-

λευταίο περιλαμβάνει οριακά το είδωλο του προσώπου μας.  

Στο (Σχ. 3.2.2.15) γίνεται ο γραφικός προσδιορισμός των γωνιών   και    

που κατά τα γνωστά καθορίζουν τα πεδία όρασης του αντικειμένου και του ειδώλου 

αντίστοιχα  για σφαιρικό  κυρτό κάτοπτρο ορισμένου ανοίγματος. Και εδώ σαν θυ-

ρίδα εξόδου θα θεωρήσουμε την ίριδα του ματιού μας σε μια ορισμένη θέση O , της 

οποίας το είδωλο καθορίζει την κόρη εισόδου στη θέση O . Και εδώ ακτίνες που 

οδεύουν προς την θυρίδα εισόδου O  (και ανακλώμενες στα όρια του κυρτού κατό-

πτρου διέρχονται από την θυρίδα εξόδου O ) σχηματίζουν τη γωνία   που συνιστά 

το πεδίο όρασης του αντικειμένου. Το κέντρο της θυρίδας εξόδου O  και τα όρια 

του κατόπτρου καθορίζουν τη γωνία    που συνιστά το πεδίο όρασης του ειδώλου. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε εύκολα ότι το πεδίο όρασης του αντικειμένου για 

κυρτό κάτοπτρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ενός επιπέδου κατόπτρου 

ίδιων διαστάσεων. Επίσης γνωρίζουμε ότι τα είδωλα τα σχηματιζόμενα μέσω ενός 
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κυρτού σφαιρικού κατόπτρου (Σχ. 3.2.2.7) για κάθε θέση του αντικειμένου είναι 

φανταστικά και όρθια (αν και μικρότερων διαστάσεων). Το γεγονός αυτό οδήγησε 

– όπως όλοι γνωρίζουμε – στη χρησιμοποίησή τους στο οδικό δίκτυο και πιο συ-

γκεκριμένα  σε  θέσεις  που υπάρχουν κλειστές  στροφές. Το μεγάλο  πεδίο όρασης  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.15) 

 

του χώρου του αντικειμένου, αποκαλύπτει σ’ ένα οδηγό ή σ’ ένα πεζό το τι ακριβώς 

συμβαίνει σε περιοχή που θα ήταν αδύνατο να δουν χωρίς την ύπαρξη του κυρτού 

σφαιρικού κατόπτρου.            

 

Τύποι των σφαιρικών κατόπτρων (λογιστικός υπολογισμός των 

στοιχείων κατά τη διαδικασία της απεικόνισης). Πλευρική      

μεγέθυνση. Ισχύς των κατόπτρων 
 

Για την ανάδειξη των τύπων των σφαιρικών κατόπτρων θα πρέπει ν’ αποδε-

χθούμε ορισμένες συμβάσεις* όσον αφορά τα πρόσημα των στοιχείων που χαρα-

κτηρίζουν τα κάτοπτρα καθώς και τις θέσεις αντικειμένων και ειδώλων. Έτσι:  

1) Αποστάσεις που μετρούνται από αριστερά προς τα δεξιά είναι θετικές (+), 

ενώ αυτές που μετρούνται από δεξιά προς τα αριστερά είναι αρνητικές (–). 

2) Οι προσπίπτουσες στα κάτοπτρα ακτίνες οδεύουν από αριστερά προς τα 

δεξιά ενώ οι ανακλώμενες από δεξιά προς τα αριστερά. 

                                                 
* F. A. Jenkins and H. E. White: ‘Fundamentals of Optics’ McGraw Hill Kogakusha, LTD Fourth Ed. (1976) 
Ch. 6.  
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3) Οι εστιακές αποστάσεις μετρούνται από τις εστίες προς τις κορυφές των 

κατόπτρων. Οπότε οι f  είναι θετικές για τα κοίλα κάτοπτρα και αρνητικές για τα 

κυρτά.  

4) Οι ακτίνες καμπυλότητας μετρούνται από τις κορυφές των κατόπτρων 

προς τα κέντρα καμπυλότητας. Οπότε οι r  είναι αρνητικές για τα κοίλα και θετικές 

για τα κυρτά κάτοπτρα.  

5) Οι αποστάσεις s  των αντικειμένων και αυτές s  των ειδώλων, μετρούνται 

αρχής γενομένης από τις θέσεις των αντικειμένων και των ειδώλων αντίστοιχα σε 

σχέση με τις κορυφές. Το δεδομένο αυτό καθιστά τις s  και s  θετικές  (+) και τα 

αντικείμενα και τα είδωλα πραγματικά όταν βρίσκονται αριστερά της κορυφής. Εί-

ναι οι αποστάσεις  αρνητικές  (–) και τα αντικείμενα και είδωλα φανταστικά, όταν 

βρίσκονται δεξιά της.  

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.16) 

 

Τηρουμένων των προαναφερόμενων συμβάσεων, είμαστε σε θέση ν’ αναδεί-

ξουμε τον τύπο της απεικόνισης που διέπει τα σφαιρικά κάτοπτρα. Το (Σχ. 3.2.2.16)  

αναφέρεται σε κοίλο κάτοπτρο, αλλά το γεγονός αυτό δεν περιορίζει την αποδει-

κτική διαδικασία γι’ αυτό. Δηλ. ο τύπος που θα προκύψει ισχύει ισοδύναμα και για 

τα  κυρτά  κάτοπτρα. Έστω  λοιπόν  ότι M  είναι  ένα σημείο του αντικειμένου (στο 

σχήμα εδώ πάνω στον οπτικό άξονα). Τότε η διαδικασία ανάγεται στον προσδιορι-

σμό του συζυγούς του M  δηλ. του M   το οποίο είναι σημείο του ειδώλου. Έστω 

λοιπόν από το M  εκκινεί ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει στο σημείο T . Ανα-

κλώμενη τέμνει τον οπτικό άξονα στο M   που είναι το συζυγές του M . Επομένως 

η CT  θα είναι η διχοτόμος της γωνίας MTM  . Τότε με βάση τη γνωστή από τη γε-

ωμετρία σχέση για το τρίγωνο MTM   θα έχουμε: 
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MC MC

MT M T





      (3.2.2.2) 

 

Γνωρίζουμε όμως ότι για τις παραξονικές ακτίνες ισχύουν οι σχέσεις: MT MA s  

και M T M A s    όπως και ότι (με βάση την αποδοχή των προαναφερόμενων 

συμβάσεων): MC MA CA s r     και  CM CA M A r s s r           . Τις τε-

λευταίες σχέσεις μπορούμε ν’ αντικαταστήσουμε στη (σχ. 3.2.2.2) οπότε θα έχου-

με:    s r s s r s     . Και τελικά: 

 

 
1 1 2

s s r
  


   (3.2.2.3) 

 

Η (σχ. 3.2.2.3) ονομάζεται τύπος των κατόπτρων (mirror formula) και χρησιμο-

ποιείται εάν γνωρίζουμε τη θέση του αντικειμένου για τον προσδιορισμό της θέσης 

και του είδους του ειδώλου. Επίσης σε συνδυασμό με τον τύπο της πλευρικής μεγέ-

θυνσης, τον οποίο θα ορίσουμε αμέσως μετά, θα μπορεί θα προσδιοριστεί και το 

μέγεθός του.  

Αν τώρα το σημείο M  πάνω στον οπτικό άξονα πάρει τη θέση της F  δηλ. 

s f  τότε s    δηλ. η ανακλώμενη ακτίνα είναι παράλληλη προς αυτόν. Και η 

αντικατάσταση των τελευταίων σχέσεων στη (σχ. 3.2.2.3) θα μας δώσει: 

 

 2f r     (3.2.2.4) 

 

Με αντικατάστασή της στη (σχ. 3.2.2.3) η τελευταία θα πάρει τη μορφή: 

 

 
1 1 1

s s f
 


   (3.2.2.5) 

 

Η τελευταία σχέση – τηρουμένων των συμβάσεων – ισχύει και για τα σφαιρικά 

κυρτά κάτοπτρα.  

 

Πλευρική μεγέθυνση 

 

Ο λόγος της κατακόρυφης  (πλευρικής) διάστασης του ειδώλου προς την α-

ντίστοιχη του αντικειμένου, ονομάζεται πλευρική μεγέθυνση (lateral magnifica-

tion) και συμβολίζεται με το m . Από το (Σχ. 3.2.2.5α) βλέπουμε ότι τα τρίγωνα 

QAM  και Q AM   λόγω του ότι είναι ορθογώνια και  QAM Q AM   θα είναι όμοια. 

Επομένως y y s s    όπου y  και y  οι πλευρικές διαστάσεις αντικειμένου και 
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ειδώλου. Όσο για το αρνητικό πρόσημο, οφείλεται στο ότι το y  είναι κάτω από τον 

οπτικό άξονα. Άρα τελικά: 

 

 
y s

m
y s

 
         (3.2.2.6) 

 

Ισχύς των κατόπτρων  

 

Για πρακτικές εφαρμογές χρησιμοποιούμε την έννοια της ισχύος (power) 

των σφαιρικών κατόπτρων. Η τελευταία δίνεται από τη σχέση: 

 

 1P f    (3.2.2.7) 

 

Όπου f  η εστιακή απόσταση του κατόπτρου. Αν η f  εκφράζεται σε μέτρα, τότε 

σαν μονάδα ισχύος θα έχουμε τη διοπτρία (dioptria) (dpt). Π.χ. κοίλο κάτοπτρο με 

100mmf   θα έχει 10dptP    ενώ κυρτό με  1000mmf    θα έχει 1dptP   .  

 

Παραδείγματα απεικόνισης μέσω σφαιρικών κατόπτρων 

 

Παράδειγμα 1 

Αντικείμενο ύψους 50.0y    βρίσκεται μπροστά από κυρτό σφαιρικό κάτο-

πτρο και σε απόσταση από την κορυφή του 150.0s   . Η ακτίνα καμπυλότητάς του 

είναι 100.0r   . Να υπολογιστούν: α) Η εστιακή του απόσταση f . β) Η απόσταση 

s  του ειδώλου και γ) το είδος και το μέγεθος του ειδώλου. Όλα τα μεγέθη δίνονται 

σε mm. 

  

● α) Από τη (σχ. 3.2.2.4) θα είναι: 2 100.0 2 50.0f r       

β) Από τη (σχ. 3.2.2.5) θα έχουμε:1 1 1 1 150.0 1 1 50.0s s f s         

15 4 37.5s      

γ) Από τη (σχ. 3.2.2.6):  37.5 150 0.25m y y s s          Επομένως: 

   0.25 50.0 12.5y      . Άρα το είδωλο θα βρίσκεται 37.5mm προς τα δεξιά της 

κορυφής του κατόπτρου. Θα είναι 0.25 φορές το μέγεθος του αντικειμένου, φαντα-

στικό και όρθιο.  

Παράδειγμα 2 

Στη διάταξη του (Σχ. 3.2.2.14), το πρόσωπο του ανθρώπου βρίσκεται στη 

μισή απόσταση μεταξύ της εστίας F  και της κορυφής A  του κοίλου κατόπτρου. Η 
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εστιακή απόσταση του τελευταίου είναι 500mmf  . Να βρεθεί η θέση, το είδος 

και το μέγεθος του ειδώλου (κατακόρυφη διάσταση προσώπου 300mmg   ). 

 

● Επειδή το κάτοπτρο είναι κοίλο θα είναι: 500mmf   . Επίσης η απόσταση 

του προσώπου από το κάτοπτρο: 250mms   . Επομένως αν ,s s  είναι η θέση αντι-

κειμένου και ειδώλου από την κορυφή του κατόπτρου, θα έχουμε:  

 
1 1 1 1 1 1

500mm
250 500

s
s s f s

       
  

 

Δηλ. το είδωλο θα βρίσκεται δεξιά της κορυφής του κοίλου κατόπτρου σε απόστα-

ση 500mm (φανταστικό). 

 
 

   
500

2 2 300 600mm
250

y s
m y

y s

 
              

Δηλ. η πλευρική μεγέθυνση θα είναι ίση με δύο και το είδωλο όρθιο.  

  

Επομένως το είδωλο που θα βλέπουμε μέσα από το κάτοπτρο θα είναι φα-

νταστικό, όρθιο και διπλάσιο του αντικειμένου.   

  

Παράδειγμα 3 

 Ένα  φωτεινό  σημείο M  απέχει   400mm  από  κοίλο  σφαιρικό  κάτοπτρο 

K  εστιακής απόστασης 300mm  (Σχ. 3.2.2.17). Κάθετα στον άξονα αυτού του κα-

τόπτρου τοποθετείται επίπεδο κάτοπτρο. Που πρέπει να τοποθετηθεί το τελευταίο 

ώστε οι ακτίνες που προέρχονται από το σημείο M  αφού ανακλαστούν διαδοχικά 

από τα δύο κάτοπτρα να συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο.   

  

● Επειδή το κάτοπτρο είναι κοίλο θα είναι: 300mmf   . Επομένως αν 

400mm,s s   είναι οι αποστάσεις αντικειμένου M  και ειδώλου M   από την κο-

ρυφή A  του κατόπτρου, θα έχουμε:  

 

 
1 1 1 1 1 1

1200mm
400 300

s
s s f s

       
  

 

 

Επομένως το είδωλο M   του M  είναι πραγματικό και απέχει από την κορυφή 

A του κοίλου κατόπτρου απόσταση 1200mms   . Επομένως (στα πλαίσια της πα-

ραξονικής προσέγγισης) χωρίς την ύπαρξη του επιπέδου κατόπτρου, οποιαδήποτε 

ακτίνα εκκινεί από το σημείο M , ανακλώμενη στο κοίλο κάτοπτρο θα συγκλίνει 

στο συζυγές της  M  . Προκειμένου τώρα οποιαδήποτε από αυτές τις ακτίνες ανα-

κλώμενη στο επίπεδο κάτοπτρο να επανακάμψει στο M , θα πρέπει το τελευταίο να 

τοποθετηθεί ακριβώς στο μεσοδιάστημα μεταξύ των  M και M  . Δηλ. στη θέση A  
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όπου 400mmMA  . Τότε πράγματι οποιαδήποτε ακτίνα κατευθυνόμενη στο M  , 

με βάση το νόμο της ανάκλασης από επίπεδο κάτοπτρο, θ’ ανακλαστεί προς το ση-

μείο M .   

 

 
 

(Σχ. 3.2.2.17) 

 

3.2.3  Σφάλματα σφαιρικών κατόπτρων 
 

Στην (§ 3.2.2), που αφορούσε στον προσδιορισμό των εστιών και στον σχη-

ματισμό ειδώλων από σφαιρικά κάτοπτρα, αποδεχθήκαμε την παραξονική προσέγ-

γιση όσον αφορά στην πορεία των ακτίνων που εκκινούν από τα διαφόρων ειδών 

αντικείμενα. Πρόκειται για ακτίνες παράλληλες ως προς τον οπτικό άξονα αλλά 

πολύ κοντά σ’ αυτόν ή για ακτίνες που κατά τη σύγκλισή τους ή την απόκλισή τους 

σχηματίζουν με τον τελευταίο πολύ μικρή κλίση. Τα κάτοπτρα δηλ. στις περιπτώ-

σεις αυτές έχουν μικρό σχετικό άνοιγμα. Εφόσον όμως τα προαναφερόμενα δεν ι-

σχύουν, τότε υφίσταται πρόβλημα όσον αφορά τις θέσεις σχηματισμού και την ευ-

κρίνεια των εικονιζόμενων ειδώλων. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τα λεγόμενα 

σφάλματα (aberrations) απεικόνισης. Όσον αφορά τα κάτοπτρα, θα περιγράψουμε 

μόνο δύο ειδών από τα υπάρχοντα συνολικά σφάλματα: α) Αυτό της σφαιρικής ε-

κτροπής (spherical aberration) και β) του αστιγματισμού (astigmatism). 

 

Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής 
 

Στο (Σχ. 3.2.3.1) μπορούμε να δούμε ένα κοίλο σφαιρικό κάτοπτρο με κέ-

ντρο καμπυλότητας το C  και εστία την F . Γνωρίζουμε ότι ακτίνες παράλληλες 

προς τον οπτικό άξονα  και σε μικρή απόσταση από αυτόν ανακλώμενες διέρχονται 

από την F . Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο – όπως θ’ αποδείξουμε στα επόμενα – για 

ακτίνες που οδεύουν και ανακλώνται σε μεγάλη απόσταση από αυτό. Θα δούμε ότι 

οι τελευταίες τον τέμνουν σε θέσεις μεταξύ της εστίας και της κορυφής του. Πράγ-

ματι η ακτίνα από το Q , ανακλώμενη  στο σημείο T  του κατόπτρου τέμνει τον ο-
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πτικό άξονα στο Z  έτσι ώστε   . Τότε το τρίγωνο TCZ  είναι ισοσκελές και ε-

πομένως CZ TZ . Επίσης CT CZ ZT   ή 2CT CZ . Όμως CT CA  (επειδή είναι 

ακτίνες καμπυλότητας του σφαιρικού κατόπτρου). Άρα 2CA CZ  και τελικά 

 1 2CZ CA  δηλ. CZ f .  

   

 
 

(Σχ. 3.2.3.1) 

 

Έστω λοιπόν ότι θεωρούμε μια δέσμη παραλλήλων προς τον οπτικό άξονα 

ακτίνων, να προσπίπτουν σ’ όλο το εύρος του ανοίγματος του κατόπτρου. Τότε η 

ακραία ανακλώμενη (δηλ. η πλέον απομακρυσμένη από τον οπτικό άξονα) και μια 

παραξονική, δεν θα εστιάζουν σ’ ένα σημείο αλλά σε διαφορετικά, ορίζοντας γενι-

κά  ένα εύρος  εστίασης. Το  γεγονός  γίνεται  εμφανές  στα  (Σχ. 3.2.3.2). Το εύρος 

αυτό ορίζεται από τα σημεία Z  και F  (Σχ. 3.2.3.2β). Όπου Z  το σημείο σύγκλισης  

 

 
 

(Σχ. 3.2.3.2) 

 

της πλέον ακραίας ακτίνας και F  η παραξονική εστία του κατόπτρου. To σφάλμα 

αυτό στην εστίαση των ακτίνων, ονομάζεται σφάλμα σφαιρικής εκτροπής (spheri-

cal aberration). Αν τώρα μεταξύ της F  και του Z  μετακινήσουμε ένα μικρό πέτα-
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σμα, τότε σε  μια ορισμένη θέση  θα λάβουμε τον  μικρότερο σε  διάμετρο φωτεινό 

δίσκο. Ονομάζεται κύκλος ελάχιστης ασάφειας ( circle of least confusion), και τα 

όριά του καθορίζονται από την τομή των ανακλώμενων μιας των παραξονικών α-

κτίνων και της πλέον ακραίας προσπίπτουσας. Μπροστά ή πίσω από αυτή τη θέση, 

οι σχηματιζόμενοι στο πέτασμα  φωτεινοί δίσκοι θα είναι μεγαλύτερης διαμέτρου. 

Τη σφαιρική εκτροπή από ένα κάτοπτρο μεγάλου εύρους μπορούμε να τη 

διαπιστώσουμε και με τον αντίστροφο τρόπο, τοποθετώντας στην παραξονική του 

εστία μια σημειακή πηγή, που κατά τα  γνωστά συνιστά στιγματική  δέσμη ακτίνων  

 

 
 

(Σχ. 3.2.3.3) 

 

φωτός. Θεωρητικά θα έπρεπε όλες οι προσπίπτουσες στο κάτοπτρο ακτίνες ν’ ανα-

κλώνται παράλληλα προς τον οπτικό άξονα. Αν όμως για κάθε μια από αυτές ε-

φαρμόσουμε το νόμο της ανάκλασης (δηλ. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γω 

νία ανάκλασης), το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό όπως πολύ χαρακτη-

ριστικά φαίνεται στο (Σχ. 3.2.3.3). Για να  λάβουμε  από πρακτική άποψη παράλλη- 

λη δέσμη ακτίνων, θα πρέπει να ελαττώσουμε κατά πολύ το άνοιγμα του κατό-

πτρου δηλ. τελικά να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά παραξονικές ακτίνες. 

Το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής που συνοδεύει τα σφαιρικά κάτοπτρα, 

έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός – θα μπορούσαμε να πούμε – φαινόμενου, 

που οδηγεί στην ανάδειξη των λεγόμενων καυστικών (caustics) ή κατακαυστικών  

επιφανειών. Πρόκειται για την περιβάλλουσα  των ανακλώμενων από το κάτοπτρο 

ακτίνων. Και για  να γίνει εμφανής σχηματικά, θα πρέπει να χαράξουμε  ένα πυκνό 

δίκτυο ανακλώμενων ακτίνων, όπως σε τομή μπορούμε να δούμε στο (Σχ. 

3.2.3.4α). Η εμφάνισή  της στην πράξη γίνεται  αν παράλληλη δέσμη  ακτίνων  (π.χ. 

ηλιακό φως) προσπέσει σ’ ένα κοίλο φλιτζάνι τσαγιού όπως φαίνεται στην (Εικ. 

3.2.3.4β).  
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(Σχ. 3.2.3.4) 

 

Διόρθωση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής 

 

Μέχρι σήμερα έχει προταθεί μεγάλος αριθμός μεθόδων για την απαλλαγή 

των (κοίλων κυρίως) σφαιρικών κατόπτρων από το σφάλμα της σφαιρικής εκτρο-

πής. Το γεγονός αυτό οδήγησε έτσι ώστε τα τελευταία να χρησιμοποιούνται εκτε-

ταμένα σαν απεικονίζοντα συστήματα υψηλής πιστότητας, κυρίως σε αστρονομικά 

τηλεσκόπια, τηλεφακούς, παραλληλιστές δεσμών και πλείστα άλλα οπτικά συστή-

ματα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο μεθόδους: 

α) Τι λεγόμενη διαμόρφωση – τροποποίηση των αρχικά σφαιρικών επιφα-

νειών (figuring). Δηλ. τη δημιουργία με ορισμένες μεθόδους άλλου μορφολογικού 

είδους  επιφανειών με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των σφαλμάτων. Επιφάνειες 

τέτοιου είδους ονομάζονται μη σφαιρικές ή γενικά ασφαιρικές (asphericals ή 

aspherabs). Πρόκειται κυρίως για επιφάνειες που προέρχονται από κωνικές τομές. 

Στοιχειωδώς εδώ στα επόμενα θα μιλήσουμε για την παραβολοειδούς μορφής κοίλη 

επιφάνεια και πιο συγκεκριμένα για το παραβολοειδές κοίλο κάτοπτρο.  

β) Την ανάπτυξη των λεγόμενων καταδιοπτρικών (catadioptric) συστημά-

των απεικόνισης. Δηλ. το συνδυασμό διαθλαστικών στοιχείων (π.χ. φακών, διό-

πτρων) και κατόπτρων. Το διοπτρικό στοιχείο είναι αυτό που θα άρει τελικά τα 

σφάλματα που εισάγει το κάτοπτρο.  

Αν την καμπύλη μιας παραβολής (Σχ. 3.2.3.5α) την περιστρέψουμε κατά 
0360  περί τον άξονά της, τότε δημιουργούμε μια παραβολοειδή (ασφαιρική) επιφά-

νεια με το εσωτερικό  της  επιφάνεια  κοίλο  και  το εξωτερικό της  κυρτό. Η επιφά-

νεια αυτή μπορεί να κατασκευαστεί σ’ ένα γυάλινο υπόβαθρο και να καταστεί κα-

τοπτρική με εξάχνωση πάνω της ενός ανακλαστικού υμενίου. Τότε καθίσταται πα-

ραβολικό κοίλο κάτοπτρο (Σχ. 3.2.3.5β). Το κάτοπτρο αυτό αποδεικνύεται, ότι δια-
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θέτει μία εστία F  τέτοια  ώστε δέσμη ακτίνων οποιουδήποτε  εύρους και οι  οποίες 

οδεύουν παράλληλα με τον άξονα του παραβολοειδούς θα εστιάσουν στο σημείο 

F . Αντίστροφα αν σημειακή πηγή που κατά τα γνωστά δημιουργεί στιγματική δέ-

σμη ακτίνων φωτός τοποθετηθεί στο σημείο F , τότε μετά την ανάκλαση τους στα 

διάφορα σημεία  της  επιφάνειας του κατόπτρου, θα οδεύσουν παράλληλα προς τον 

 

 
 

(Σχ. 3.2.3.5) 

 

οπτικό του άξονα. Άρα το παραβολοειδές (ή παραβολικό όπως λέγεται) κάτοπτρο 

δεν εμφανίζει σφάλμα σφαιρικής εκτροπής. Το τελευταίο βέβαια ισχύει μόνο για 

δύο συζυγή σημεία. Την εστία F  του κατόπτρου και την συζυγή της που θεωρητι-

κά βρίσκεται σε άπειρη απόσταση. Αν δηλ. η στιγματική δέσμη τοποθετηθεί σε θέ-

ση εκτός της F , τότε οι ανακλώμενες ακτίνες δεν θα είναι παράλληλες με τον ο-

πτικό άξονα. Επομένως θα έχουμε την εμφάνιση σφάλματος σφαιρικής εκτροπής.  

Μια συνήθης χρήση σήμερα των παραβολικών κατόπτρων, είναι αυτή στα 

αστρονομικά τηλεσκόπια. Σ’ αυτά, το παραβολικό κάτοπτρο συνιστά το κύριο (α-

ντικειμενικό) απεικονίζον στοιχείο. Είναι επίσης γνωστό ότι τα παρατηρούμενα α-

στρονομικά αντικείμενα βρίσκονται πρακτικά σε άπειρη απόσταση. Δηλ. το κάτο-

πτρο τελικά θα δέχεται παράλληλες δέσμες ακτίνων (επίπεδα μέτωπα κύματος), με 

πολύ μικρή κλίση σε σχέση με τον οπτικό άξονα. Επομένως τα συζυγή σημεία α-

ντικειμένου (π.χ. ενός άστρου) δηλ. τα σημεία του ειδώλου, θα βρίσκονται πέριξ 

της εστίας F  του κατόπτρου. Επομένως το σύστημα απεικόνισης δεν θα εμφανίζει 

αισθητό σφάλμα σφαιρικής εκτροπής. Η απουσία αυτού του σφάλματος καθώς και 

των σφαλμάτων του αστιγματισμού και της κόμης, αποτελούν προϋπόθεση δημι-

ουργίας ευκρινών ειδώλων των ουρανίων σωμάτων. Στο (Σχ. 3.2.3.6) μπορούμε να 

δούμε  τη θέση  που κατέχουν  τα οπτικά στοιχεία  ενός  τυπικού κατοπτρικού τηλε- 
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σκοπίου. Το παραβολοειδές κάτοπτρο  1K  (διαμέτρου 110mmd  ) είναι ανηρτη-

μένο με κατάλληλο τρόπο στο πίσω μέρος ενός σωλήνα    μήκους περίπου ενός 

μέτρου και δέχεται ακτίνες από άπειρη απόσταση. Προκειμένου όμως η εστία τους 

 F  να βρίσκεται εκτός του σωλήνα (προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα παρα-

τήρησης στο εστιακό του επίπεδο), πριν από το σημείο σύγκλισης των ακτίνων, το-

ποθετείται μικρών  διαστάσεων  20 30mmd     επίπεδο κάτοπτρο  2K  με  κλίση 

 

 
 

(Σχ. 3.2.3.6) 

 
045  ως προς τον οπτικό του άξονα. Απέναντι από το κάτοπτρο  2K  υπάρχει στο 

σωλήνα άνοιγμα και οι ακτίνες εστιάζουν σε θέση έξω από αυτόν, όπου βρίσκεται  

η θέση του εστιακού επιπέδου του παραβολικού κατόπτρου  1K  και σχηματίζεται 

το είδωλο του μακρινού αντικειμένου. Μια τυπική τιμή της εστιακής απόστασης 

του  1K  είναι 200 300mmf   . Κατόπιν τοποθετείται στη θέση    προσοφθάλ-

μιο διοπτρικό σύστημα (βλ.§ 3.7.4), στο οποίο προσαρμόζεται το μάτι του παρατη-

ρητή και μέσω του οποίου φαίνεται το τελικό μεγεθυμένο είδωλο. Ο συνδυασμός 

παραβολικού και επιπέδου κατόπτρου, συνιστά ένα οπτικό ασφαιρικό σύστημα που 

ονομάζεται Νευτονικό (Newtonian).  

Μια άλλη ενδιαφέρουσα χρήση των κοίλων παραβολικών κατόπτρων, είναι 

αυτή της δημιουργίας παραλλήλων δεσμών φωτός. Όπως ήδη αναφέραμε σημειακή 

πηγή που τοποθετείται στην εστία παραβολικού κατόπτρου, δίνει παράλληλη δέσμη 

ανακλώμενων ακτίνων. Ο βαθμός της παραλληλότητάς τους όμως εξαρτάται από το 

μέγεθος της πηγής δεδομένου ότι οι πηγές που κατασκευάζονται δεν είναι σημεια-

κές. Αυτό έχει σαν συνέπεια ακτίνες που εκκινούν εκτός της F  ν’ ανακλώνται από 

το κάτοπτρο συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες σε σχέση με τον οπτικό άξονα. Επομέ-
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νως από πρακτική άποψη όσο μικρότερων διαστάσεων είναι η πηγή τόσο και η πα-

ραλληλότητα των ακτίνων θα είναι καλλίτερη.  

 

Σφάλμα αστιγματισμού 
 

Το σφάλμα του αστιγματισμού αναδεικνύεται στις περιπτώσεις που οι ακτί-

νες στα σφαιρικά κάτοπτρα (κοίλα ή κυρτά), προσπίπτουν με μια γωνία μεγαλύτερη 

γενικά απ’ ότι ορίζει η παραξονική προσέγγιση. Δηλ. πρόκειται για απεικόνιση α-

ντικειμένων τα οποία είναι απομακρυσμένα από τον οπτικό άξονα των κατόπτρων. 

Έστω τώρα ότι έχουμε την περίπτωση παράλληλης πρόσπτωσης ακτίνων (αν και το 

ίδιο θα ισχύει και για στιγματικές δέσμες) (Σχ. 3.2.3.7) με γωνία   ως προς τον ο-

πτικό άξονα. Τότε ακτίνες που προέρχονται από τα κατακόρυφα επίπεδα με αντι-

προσωπευτικό το T AT E   (όπου AE  η κύρια ανακλώμενη ακτίνα), δεν θα εστιά-

ζουν σε σημείο αλλά σε μια γραμμή ορισμένου μήκους στη θέση T . Επίσης ακτίνες  

 

 
 

(Σχ. 3.2.3.7) 

 

που προέρχονται από επίπεδα που είναι κάθετα στο T AT E   δηλ. αυτά που αντιπρο-

σωπεύονται από το S AS E   δεν θα εστιάζουν καν σε σημείο της γραμμής T  αλλά 

σε μια γραμμή S  ορισμένου μήκους που απέχει από την T  συγκεκριμένη απόστα-

ση και θα είναι κάθετη σ’ αυτήν. Δηλ. το είδωλο P  ενός σημειακού αντικειμένου 

P  που βρίσκεται σε άπειρη απόσταση (παράλληλη δέσμη ακτίνων προσπίπτουσα 

στο κάτοπτρο), δεν απεικονίζεται σ’ ένα σημείο αλλά 'διαχέεται' κατά  μήκος  της  

κύριας  ακτίνας μεταξύ  των γραμμών T  και S . Πρόκειται δηλ. για σφάλμα απει-

κόνισης που επιδρά δυσμενώς τελικά  στην ευκρίνεια του ειδώλου ενός εκτεταμέ-

νου αντικειμένου, που όπως προαναφέραμε απέχει αρκετά από τον οπτικό άξονα. 

Πρόκειται για το λεγόμενο σφάλμα του αστιγματισμού (astigmatism).  
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Όσο όμως η κλίση των προσπιπτουσών ακτίνων που προέρχονται από ση-

μείο ενός  αντικειμένου γίνεται πιο μικρή, τόσο οι γραμμές  T  και S  γίνονται πιο 

μικρές και η απόσταση μεταξύ τους μειώνεται. Στην αντίθετη περίπτωση η τομή 

των ελλειπτικής μορφής κώνων των ακτίνων που δημιουργούν τελικά τις γραμμές 

T  και S  τέμνονται κατά ένα κύκλο (Σχ. 3.2.3.7) στη θέση L  που ονομάζεται κύ-

κλος ελάχιστης ασάφειας ( circle of least confusion). Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι (για την περίπτωση ύπαρξης σφάλματος αστιγματισμού), αυτή η ορισμένων δι-

αστάσεων φωτεινή κηλίδα (και όχι πλέον φωτεινό σημείο), αντιπροσωπεύει το εί-

δωλο ενός σημείου του αντικειμένου. Πειραματικά τον κύκλο ελάχιστης ασάφειας 

μπορούμε να τον εντοπίσουμε αν μεταξύ των T  και S  μετακινήσουμε ένα μικρών 

διαστάσεων πέτασμα. 

Αν τώρα υπολογίσουμε τις θέσεις των T  και S  για ένα μεγάλο αριθμό κλί-

σεων   των ακτίνων, τότε σχηματίζονται με τη μορφή γεωμετρικών τόπων στο χώ-

ρο, συμμετρικά σε σχέση με τον οπτικό άξονα του κατόπτρου δύο τον αριθμό επι-

φάνειες   μια  τομή  των  οποίων  μπορούμε να δούμε στο (Σχ. 3.2.2.8). Η λεγόμενη  

  

 
 

(Σχ. 3.2.3.8) 

 

επιφάνεια S  είναι επίπεδο ενώ η T  παραβολοειδές. Είναι αυτονόητο ότι για 00   

οι επιφάνειες T  και S  εφάπτονται στο σημείο F  που  κατά  τα  γνωστά  είναι η 

παραξονική  εστία  του  σφαιρικού  κατόπτρου.  
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3.3 Διάθλαση των ακτίνων του φωτός. 

 Πρίσματα  

             

Το φαινόμενο της  διάθλασης (refraction) του φωτός, αφορά συνήθως τη 

διάδοσή του μέσω μιας ενδοεπιφάνειας που διαχωρίζει δύο οπτικά μέσα με διαφο-

ρετικό δείκτη διάθλασης. Η μελέτη του (όπως και στην περίπτωση της ανάκλασης 

του φωτός) γίνεται με βάση το χαρακτήρα που αποδίδουμε κάθε φορά στο φως. 

Έτσι αν του αποδώσουμε φωτονικό χαρακτήρα, η περιγραφή της διάθλασης γίνεται 

με βάση τις αρχές της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής. Αν το φως θεωρηθεί Η/Μ δια-

ταραχή, περιγράφεται με βάση τις έννοιες της κυματικής οπτικής (θεωρία του Fres-

nel) (βλ. Κεφ. 2 § 2.8). Η γεωμετρική οπτική, μελετά την διάθλαση των ακτίνων 

του φωτός με τη βοήθεια της αρχής του Fermat. 

Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε δύο διαφανή και ομογενή οπτικά μέσα, τα ο-

ποία διαχωρίζονται από μια νοητή επιφάνεια η οποία δεν είναι απαραίτητο (στη γε-

νικότερη  περίπτωση)  να  είναι  επίπεδη  (Σχ. 3.3.1). Ακτίνα φωτός  (Ι)  οδεύουσα 

στο μέσο (1)  προσπίπτει στο  σημείο O  της  διαχωριστικής  επιφάνειας  με μια γω-  

 

 
 

(Σχ. 3.3.1) 

 

νία   ως προς την κάθετη (Ν) στο σημείο αυτό. Ονομάζουμε κατά τα γνωστά επί-

πεδο πρόσπτωσης εκείνο που ορίζεται από την προσπίπτουσα ακτίνα (Ι) και την 

κάθετη στο σημείο O .  Τότε διαπιστώνεται πειραματικά ότι: α) Από το O  οδεύει 

μια ακτίνα φωτός (R) (ανακλώμενη), η οποία διανύεται στο ίδιο οπτικό μέσο με αυ-

τήν της προσπίπτουσας και βρίσκεται πάνω στο επίπεδο πρόσπτωσης. Κατά τα 

γνωστά (§ 3.2), η γωνία   που σχηματίζει η ανακλώμενη με την κάθετη στο O  εί-

ναι ίση με αυτήν της πρόσπτωσης  . β) Από το σημείο O  και προς το οπτικό μέσο 
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(2) οδεύει μια ακτίνα φωτός (Τ) (από την άλλη πλευρά της κάθετης) την οποία ο-

νομάζουμε διαθλώμενη (refracted) και βρίσκεται επίσης πάνω στο επίπεδο πρό-

σπτωσης. Διαπιστώνεται ότι σχηματίζει γωνία   με την κάθετη στο σημείο O  και 

είναι μικρότερη της  .  

Πειραματικά επιβεβαιώθηκε από τον Snell ότι για μονοχρωματικό φως ενός 

ορισμένου μήκους κύματος, η προσπίπτουσα και η διαθλώμενη ακτίνα ακολουθούν 

για κάθε ζεύγος  ,  τον εξής νόμο: 

 

 sin sin .       (3.3.1) 

 

Επιπλέον η σταθερή αυτή βρίσκεται ότι είναι ίση με το λόγο  n n  των δεικτών 

διάθλασης ,n n  των δύο οπτικών μέσων. Όπου με βάση τον ορισμό που δώσαμε 

((Κεφ. 2, ΠΑΡ/ΜΑ 2, § 2.1 (σχ. 2.1.1)): n c   (c : ταχύτητα του φωτός στο κενό 

και  : ταχύτητα στο μέσο). Επομένως: sin sin n n   .  Ο νόμος αυτός επιβε-

βαιώνεται θεωρητικά με βάση την αρχή του Fermat (§ 3.1) όπως θα δούμε στα α-

μέσως επόμενα.  

Πράγματι (εδώ για μια επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια), θεωρούμε τη δια-

δρομή  μιας ακτίνας φωτός  (Σχ. 3.3.2) από το σημείο A  στο O  μέσα  σε οπτικό 

μέσο με δ.δ. n  και μετά τη διάθλασή της στο O , από το O  στο B  σε οπτικό μέσο 

με δ.δ. n . Ο οπτικός δρόμος γι’ αυτή τη διαδρομή δίνεται από τη σχέση:  

 

 
 

(Σχ. 3.3.2) 

 

      
AOB

Ο.Δ. = n OA n OB nd n d        (3.3.2) 

 

Και επειδή:  
22 2d h p x      και   2 2 2d h x     
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       2 2 22

AOB
Ο.Δ. = n h p x n h x       (3.3.3) 

 

Εφαρμόζουμε την αρχή του Fermat οπότε θα έχουμε:  

 

 
 

 
   

2 2 2

2 2
2 2 0AOB

2

d Ο.Δ. n n
p x x

dx h xh p x


      

  
   (3.3.4) 

 

ή:   
 

2 2 22

p x x p x x
n n n n

d dh xh p x

 
   

  
   (3.3.5) 

και επειδή:    sin
p x

d



    και   sin

x

d



     

 

 sin sinn n        (3.3.6) 

 

ή  
sin

σταθ.  sin sin
sin

n
n n

n


 




    


    (3.3.7) 

 

Δηλ. προκύπτει ο νόμος της διάθλασης των ακτίνων του φωτός ή (νόμος του Snell). 

Επειδή: 

 

 
c

n


        και     
c

n


 

       (3.3.8)  

 

όπου  82.997925 10 m sc    η ταχύτητα του φωτός στο κενό και  ,   οι ταχύτητες 

του φωτός στα μέσα με δ.δ. ,n n  θα έχουμε: 

 

 
sin

sin

n

n

 

 


 
 

   (3.3.9) 

 

Εάν ο ένας ή αμφότεροι οι δ.δ. είναι διάφοροι της μονάδας, τότε ο λόγος 

n n  ονομάζεται σχετικός δείκτης διάθλασης (relative index). Για την περίπτωση 

που το πρώτο οπτικό μέσο είναι το κενό ή κατά προσέγγιση ο αέρας ( 1.0n  ) τότε ο 

νόμος του Snell παίρνει την πλέον συνήθη μορφή του: 

 

    
sin

sin
n







  (3.3.10) 
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Εφόσον τέλος οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης είναι πολύ μικρές η (σχ. 3.3.9) 

μπορεί να γραφεί: 

 
n

n









 (3.3.11) 

 

όπου οι γωνίες ,   μετρούνται σε ακτίνια.  

Ο δ.δ. ενός οπτικού μέσου έχει διαφορετική τιμή για φως με διαφορετικό 

μήκος κύματος. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο του διασκεδασμού (βλ. Κεφ. 4). 

Συνήθως οι ενδεικτικές τιμές των δ.δ. μετρούνταν κατόπιν διεθνούς σύμβασης στο 

κίτρινο φως της λυχνίας του Na (Νάτριο) του οποίου το μέσο μ.κ. είναι: 

589.6nmD  , με τον συμβολισμό: Dn . Τελευταία όμως  επικράτησε  η μέτρηση να 

 

ΑΕΡΙΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΑ 
00 C , 1atm , λ : 589nmD  020 C , λ : 589nmD  λ : 589nmD  

Υλικό n  Υλικό n  Υλικό n  

Ήλιο 1.000036 
Μεθυλική αλ-

κοόλη 
1.3290 Πάγος  2H O  1.309 

Αέρας 1.000293 Νερό 1.3330 
Φθορίτης 

 2CaF  
1.234 

2CO  1.000450 
Αιθυλική αλ-

κοόλη 
1.3618 

Ορυκτό αλάτι 

 NaCl  
1.544 

Αιθέρας 1.00153 
Τετραχλωράν-

θρακας 
1.4607 

Χαλαζίας 

 2SiO  
1.544 

  
Τουρπεντίνη 1.4721 

Ζιρκόνιο 

 2 2ZrO SiO  
1.923 

  
Γλυκερίνη 1.4721 Διαμάντι  C  2.417 

  
Βενζένιο 1.5012 

Fabualite 

 3SrTiO  
2.409 

  

Διθειάνθρακας 1.6276 

Ρουτίλιο 

 2TiO (ανι-

σότροπο) 

2.616 
2.909 

  Μονοβρομο-
αιθυλένιο 

1.7000  
 

  Βάλσαμο του               
Καναδά 

1.5500 
  

 

(Πίν. 3.3.3) 

 

γίνεται στην κίτρινη γραμμή εκπομπής του στοιχείου He (Ήλιο) του οποίου το μ.κ. 

είναι 587.5618nmd   και ο αντίστοιχος δ.δ. συμβολίζεται με dn . Στον (Πίν. 3.3.3) 
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δίνονται οι δ.δ. Dn  για ένα ορισμένο αριθμό αερίων, υγρών και στερεών οπτικών 

μέσων, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι μετρήσεις.  

 

3.3.1   Η αρχή της αντιστρεπτότητας.  

 (Αρχή της αντιστρόφου πορείας των ακτίνων του φωτός). 
 

Γνωρίζουμε ήδη ότι για δύο οπτικά μέσα με δ.δ. n  και n  τα οποία διαχωρί-

ζονται από μια επιφάνεια (Σχ. 3.3.1) ισχύουν οι νόμοι της ανάκλασης και της διά-

θλασης των ακτίνων του φωτός: 

                    και       sin sinn n    

 

οι οποίοι όπως εύκολα να διαπιστώνεται, είναι πλήρως συμμετρικοί αν ανταλλά-

ξουμε τα σύμβολά τους. Δηλ:   , n n  και   . Το γεγονός αυτό σημαί-

νει ότι αν η ανακλώμενη και η διαθλώμενη ακτίνα φωτός αντιστρέψουν τη φορά 

της πορείας τους (από το τέλος προς την αρχή), θα επαναδιανύσουν τον ίδιο οπτικό 

δρόμο. Αν π.χ. θεωρήσουμε για την περίπτωση της διάθλασης, ότι η   είναι η γω-

νία πρόσπτωσης στο μέσο με δ.δ. n , τότε η   θα είναι η γωνία διάθλασης στο μέ-

σο με δ.δ. n . Με τον ίδιο τρόπο αν   είναι η γωνία πρόσπτωσης στο μέσο με δ.δ. 

n , τότε η   θα είναι η γωνία ανάκλασης στο ίδιο μέσο. Επειδή η αντιστρεπτότητα 

ισχύει για κάθε ανακλώσα ή διαθλώσα επιφάνεια, τότε θα ισχύει και για κάθε πιο 

περίπλοκη διαδρομή των ακτίνων  σ’ ένα οπτικό σύστημα. Η αρχή της αντιστρόφου 

πορείας του φωτός θα δούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη για την επίλυση προβλημάτων 

της γεωμετρικής οπτικής.  

 

3.3.2  Διάθλαση αποκλινουσών ακτίνων. Φαινόμενη ανύψωση 
 

Από όλους σχεδόν έχει γίνει αντιληπτό, το γεγονός της φαινόμενης ανύψω-

σης ενός αντικειμένου το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό ενός δοχείου που περιέχει 

νερό. Μάλιστα όσο πιο μεγάλη είναι η στήλη του νερού, ή όσο πιο πλάγια (ως προς 

την κατακόρυφη) παρατηρούμε το αντικείμενο, τόσο αυτό φαίνεται να πλησιάζει 

προς την επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή αφορά θα μπορούσαμε να πούμε ένα  είδος 

σχηματισμού φανταστικού ειδώλου (φαινόμενη θέση του αντικειμένου), σε σχέση 

με την πραγματική του θέση. Επειδή τα προαναφερόμενα παρουσιάζουν και πρα-

κτικό ενδιαφέρον (π.χ. είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε πειραματικά  το δ.δ. ενός 

οπτικού μέσου), θα μελετήσουμε ορισμένες εκδοχές τους.       

Το (Σχ. 3.3.2.1) παριστάνει ένα δοχείο που περιέχει νερό. Σε μία θέση Q  

(κοντά στον πυθμένα) που απέχει από την  επιφάνειά του απόσταση s  (QA s ) το-
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ποθετούμε μια σημειακή πηγή. Το Q  θα μπορούσε να είναι ένα φωτιζόμενο σημει-

ακό αντικείμενο, σημείο δηλ. ενός ευρύτερου αντικειμένου. Από αυτό εκκινεί μια 

στιγματική  δέσμη ακτίνων φωτός, που  οδεύουν προς  την επιφάνεια του νερού και 

προσπίπτουν ως προς την κάθετη με διαφορετικές γωνίες. Τότε κατά τα γνωστά, οι 

ακτίνες θα διαθλαστούν στον αέρα με γωνίες που υπακούουν στο νόμο του Snell. 

Στο σχήμα τα μεγέθη των γωνιών   (διάθλασης) σε σχέση με τις γωνίες   (πρό-

σπτωσης), έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε δ.δ. για το νερό 

1.333n   και για τον αέρα 1.000n  .  

Εάν τώρα προεκτείνουμε ανά δύο διαδοχικές τις διαθλώμενες ακτίνες, οι 

τελευταίες τέμνονται στο εσωτερικό του νερού. Τα σημεία τομής – αρχής γινομένης 

από το σημείο Q  σε κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια ίση με s  (Q A s  ) 

–, είναι τα διαδοχικά φανταστικά είδωλα του σημειακού αντικειμένου Q . Παρατη-

ρούμε δηλ. ότι, το που θα δούμε να σχηματίζεται το είδωλο, εξαρτάται από τη γω-

νία παρατήρησης του αντικειμένου. Και διαπιστώνουμε ότι όσο απομακρυνόμαστε 

 

 
 

(Σχ. 3.3.2.1) 

 

από την κατακόρυφη KK   (σχηματισμός ειδώλου από τις ακτίνες ,G G ), τόσο το 

είδωλο απομακρύνεται από αυτήν και τόσο πλησιάζει προς την επιφάνεια του νε-

ρού (μεγάλη φαινόμενη ανύψωση). Τελικά για παρατήρηση μέσω  εφαπτομενικών  

σχεδόν διαθλώμενων ακτίνων, το είδωλο του Q  θα φαίνεται να βρίσκεται στην ε-
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πιφάνεια του νερού και θα έχει απομακρυνθεί τα μέγιστα από την κατακόρυφη 

KK  .  

Θα δούμε στα επόμενα τι ακριβώς συμβαίνει, όταν ο παρατηρητής βρίσκεται 

σε  οπτικό μέσο πυκνότερο από  ότι  το  αντικείμενο. Θεωρούμε  λοιπόν  (Σχ. 

3.3.2.2), ότι το σημειακό αντικείμενο Q  βρίσκεται στον αέρα με 1.000n    και ο 

παρατηρητής  στο νερό με 1.333n  . Το Q  απέχει από την επιφάνεια απόσταση s  

(QA s ). Στιγματική δέσμη ακτίνων από το Q  προσπίπτουν στην επιφάνεια του 

νερού και με βάση τον νόμο του Snell διαθλώνται με μικρότερες γωνίες προς το 

εσωτερικό του. 

Εάν τώρα προεκτείνουμε ανά δύο διαδοχικές τις διαθλώμενες ακτίνες, οι τε-

λευταίες τέμνονται νοητά στον αέρα. Τα σημεία τομής – αρχής γινομένης από το 

σημείο Q  σε κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια ίση με s  (Q A s  ) – είναι 

τα διαδοχικά φανταστικά είδωλα του σημειακού αντικειμένου Q . Παρατηρούμε και 

στην περίπτωση αυτή  ότι, η θέση που θα δούμε να σχηματίζεται το είδωλο, εξαρ-

τάται  από  τη  γωνία παρατήρησης του αντικειμένου. Και  διαπιστώνουμε  ότι όσο  

 

 
 

(Σχ. 3.3.2.2) 

 

απομακρυνόμαστε από την κατακόρυφη KK   (σχηματισμός ειδώλου από τις ακτί-

νες ,G G ), τόσο οι γωνίες πρόσπτωσης   και διάθλασης μεγαλώνουν και  τόσο το 

είδωλο απομακρύνεται από αυτήν. Επίσης είναι δραστική και η απομάκρυνσή του 

από την επιφάνεια του νερού. Βλέπουμε δηλ. ότι ο παρατηρητής που βρίσκεται μέ-
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σα στο νερό, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει τη θέση του αντικειμένου που βρί-

σκεται στον αέρα.  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση με πρακτικό ενδιαφέρον είναι ο σχημα-

τισμός φανταστικού ειδώλου από τις λεγόμενες παραξονικές ακτίνες. Αφορά και τις 

δύο περιπτώσεις που περιγράψαμε προηγουμένως, ανεξάρτητα αν για τη μελέτη 

μας θα επιλέξουμε το αντικείμενο (δηλ. η σημειακή πηγή Q ) να βρίσκεται στον νε-

ρό (ή  σε  άλλο πυκνό οπτικό  μέσο, ακόμα και στερεό)  (Σχ. 3.3.2.1) και οι ακτίνες 

να διαθλώνται στον αέρα ( ή εν γένει σε αραιότερο μέσο) . Κατ’ αρχή θεωρούμε 

παραξονικές τις ακτίνες εκείνες  που η κατεύθυνσή τους σε σχέση με έναν άξονα 

αναφοράς, σχηματίζουν αρκετά μικρές γωνίες  , έτσι ώστε να ισχύουν οι γνωστές 

σχέσεις: sin tan     και cos 1   όπου η   θα εκφράζεται σε ακτίνια. Στο (Σχ.  

3.3.2.1) παραξονικές μπορούμε να θεωρήσουμε τις ακτίνες ,G G  όπου μια λεπτο-

μερής  σχεδίαση  της   περιοχής  διαγραφής  τους  φαίνεται για  εποπτικούς λόγους 

 

 
 

(Σχ. 3.3.2.3) 

 

στο (Σχ. 3.3.2.3). Τότε από τα τρίγωνα: ,QAB Q AB  θα έχουμε τις σχέσεις: 

tanh s   και tanh s    από τις οποίες προκύπτει: 
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tan sin cos

tan cos sin
s s s

  

  


  

 
   (3.3.2.1) 

 

Με αντικατάσταση με βάση το νόμο του Snell ( sin sinn n   ) η (σχ. 3.3.2.1) γί-

νεται: 

  
cos

cos

n
s s

n





 
      (3.3.2.2) 

 

και με την αποδοχή της παραξονικής προσέγγισης, με βάση την οποία οι γωνίες 

,   είναι πολύ μικρές: 

 

 
s n

s n





   
    

   (3.3.2.3) 

 

Η τελευταία σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πειραματικό προσδιορισμό 

του δ.δ. ενός υγρού ή ενός στερεού οπτικού μέσου. 

 

 3.3.3   Πρίσματα. Διάθλαση μέσω πρίσματος.           

Ελάχιστη εκτροπή και γωνία ελάχιστης εκτροπής.                    

Λεπτά πρίσματα. 
  

Ονομάζουμε πρίσμα (prism), το οπτικό σύστημα που συνίσταται από δύο ή 

περισσότερες συνήθως επίπεδες επιφάνειες ενός στερεού διαφανούς μέσου, που 

σχηματίζουν μεταξύ τους μια ορισμένη γωνία. Το οπτικό μέσο μπορεί να είναι και 

ένα υγρό, κατάλληλα περιορισμένο ανάμεσα σε διαφανείς επίπεδες πλάκες. Τα πρί-

σματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκτρέψουν τις ακτίνες του φωτός. Επειδή 

ο βαθμός της εκτροπής εξαρτάται από τον δ.δ. του πρίσματος ο οποίος όπως γνωρί-

ζουμε – και θα δούμε στα επόμενα – μεταβάλλεται με το μ.κ. του προσπίπτοντος 

φωτός, τα πρίσματα χρησιμοποιούνται και για την ανάλυση του φωτός. Πρόκειται 

για το φαινόμενο του διασκεδασμού και η μελέτη του γίνεται στο ( Κεφ. 4).  

Θεωρούμε ένα ορθό τριγωνικό πρίσμα δ.δ. n  με τις δύο παράπλευρες έδρες 

του να συγκλίνουν σε μια γωνία a  (Σχ. 3.3.3.1α). Το τελευταίο περιβάλλεται από 

μέσο με δ.δ. n . Η a  ονομάζεται διαθλαστική γωνία (refraction angle) του πρίσμα-

τος. Θέλουμε να εξετάσουμε την πορεία  μιας ακτίνας φωτός που προσπίπτει σε μια 

από τις παράπλευρες έδρες του, με γωνία πρόσπτωσης 1 . Το επίπεδο πρόσπτωσης 

της ακτίνας είναι το επίπεδο μιας κάθετης προς την κορυφή του πρίσματος τομής 

(Σχ. 3.3.3.1β). Η  ακτίνα στο σημείο A  θα υποστεί μια πρώτη διάθλαση και αφού 

διαδοθεί μέσα στο πρίσμα, θα υποστεί μια δεύτερη διάθλαση στη θέση B  με γωνία 
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διάθλασης 2 . Μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ποια θα είναι η γωνία εκτροπής (devia-

tion angle)   δηλ. η γωνία που σχηματίζουν οι προεκτάσεις της προσπίπτουσας 

και της αναδυόμενης από το πρίσμα ακτίνας. 

Για τα σημεία A  και B  η εφαρμογή του νόμου του Snell μας δίνει: 

 

 1

1

sin

sin

n

n









    και    2

2

sin

sin

n

n









      ( 3.3.3.1) 

 

Επίσης από τη γεωμετρία του σχήματος θα έχουμε: 

 

 1 1        και     2 2           ( 3.3.3.2) 

 

 
 

(Σχ. 3.3.3.1) 

 

Η συνολική γωνία εκτροπής θα δίνεται από τη σχέση: 

 

               ( 3.3.3.3) 

 

Επίσης από το τρίγωνο ABN  και την εξωτερική γωνία a  θα έχουμε: 

 

 1 2a             ( 3.3.3.4) 

 

Τότε με την βοήθεια των παραπάνω σχέσεων παίρνουμε:  

 

       1 1 2 2 1 2 1 2                        

 

και τελικά: 

 

 1 2           (3.3.3.5) 
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Ελάχιστη εκτροπή και γωνία ελάχιστης εκτροπή 

 

Θεωρούμε τώρα τον άξονα που ταυτίζεται με την κορυφή του πρίσματος. Αν 

το πρίσμα περιστραφεί γύρω από αυτόν τον άξονα (στο (Σχ. 3.3.3.2) είναι κάθετος 

στο επίπεδο της τομής του πρίσματος δηλ. της σελίδας), τότε θα μεταβάλλεται η 

γωνία πρόσπτωσης 1 . Πειραματικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι καθώς η 1  

αυξάνεται από μικρές γωνίες, η   ελαττώνεται. Λαμβάνει μια ελάχιστη τιμή και 

κατόπιν αυξάνεται μέχρις ότου η 1   γίνει 90o . Μας ενδιαφέρει για πρακτικούς λό-

γους να υπολογίσουμε την εκτροπή για την οποία η   είναι ελάχιστη. Η τελευταία 

ονομάζεται γωνία ελάχιστης εκτροπής (angle of minimum deviation) και συμβο-

λίζεται με m .  

Αποδεικνύεται στο (ΠΑΡ/ΜΑ 1), ότι η γωνία m  λαμβάνεται για εκείνη τη 

γωνία πρόσπτωσης 1 , για την οποία η διαθλώμενη μέσα στο πρίσμα ακτίνα (Σχ. 

3.3.3.2) οδεύει παράλληλα με τη βάση του πρίσματος.  

 

 
 

(Σχ. 3.3.3.2) 

 

Για την ειδική αυτή περίπτωση αποδεικνύεται ότι: 

 

 
 

1
sin

2
1

sin
2

mn

n

 




      (3.3.3.6) 

 

Ο πειραματικός προσδιορισμός της m  μας οδηγεί (μέσω της (σχ. 3.3.3.6)) στον 

υπολογισμό του δ.δ. n  του μέσου. Η παραπάνω διαδικασία αφορά στον προσδιο-

ρισμό του  n  για ένα συγκεκριμένο μ.κ. του φωτός  . Με διαδοχική αλλαγή του , 
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μπορούμε να προσδιορίσουμε την  n n    δηλ. την καμπύλη διασκεδασμού 

(dispersion curve) του συγκεκριμένου οπτικού μέσου. Το όργανο που χρησιμοποι-

ούμε προκειμένου να μετρηθεί η m  είναι το φασματοσκόπιο πρίσματος (βλ. Κεφ. 

4: Διασκεδασμός του  φωτός § 4.4.2). Στην (Εικ. 3.3.3.3) παρατίθεται μια  σειρά 

τριών ορθών ισοπλεύρων πρισμάτων διαφορετικών διαστάσεων, κατασκευασμένων 

από συγκεκριμένο διαφανές οπτικό υλικό.     

 

Λεπτά πρίσματα 

 

Στην περίπτωση που η διαθλαστική γωνία   του πρίσματος είναι αρκετά μι-

κρή κατά τα γνωστά προσεγγίζουμε τα ημίτονα με τις αντίστοιχες γωνίες εκφρα-

σμένες σε ακτίνια. Τότε θα έχουμε: 

 

    
1 1

sin
2 2

m m        και   
1 1

sin
2 2
       (3.3.3.7) 

 

οπότε για 1.0n  (το πρίσμα να βρίσκεται μέσα στον αέρα), με την αντικατάσταση 

των (σχ. 3.3.3.7) στην (σχ. 3.3.3.6) βρίσκουμε: 

 

  1n        (τύπος των λεπτών πρισμάτων)   (3.3.3.8) 

   

 
 

(Εικ. 3.3.3.3) 

 

3.3.4  Ανάκλαση και διάθλαση από επίπεδες επιφάνειες.                   

Ολική  (ή εσωτερική) ανάκλαση των ακτίνων του φωτός.  

 Κρίσιμη (ή ορική) γωνία. 
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Οι επίπεδες επιφάνειες των οπτικών μέσων (που αποτελούν και τις διαχωρί-

στηκες επιφάνειες μεταξύ τους), παίζουν σπουδαίο ρόλο για τη γεωμετρική οπτική, 

επειδή αποτελούν τα φυσικά όρια πολλών στοιχείων της (πρισμάτων, φακών κ.λπ.). 

Δια μέσου τους αναδεικνύονται φαινόμενα όπως είναι η ανάκλαση, η διάθλαση, η 

ανάλυση του φωτός και άλλα. Επίπεδες επιφάνειες συνιστούν και οι ήρεμες επιφά-

νειες των υγρών. Η οπτική επιπεδότητα ενός στερεού οπτικού μέσου εξαρτάται από 

τον βαθμό λείανσης του. Αν η μέση τιμή των ανωμαλιών της είναι της τάξης του  

5  όπου   το μ.κ. του προσπίπτοντος φωτός, τότε μπορούμε να πούμε ότι η επι-

φάνεια αρχίζει να γίνεται οπτικά επίπεδη (optical flat). Υψηλής επιπεδότητας επι-

φάνειες (τις οποίες μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο) είναι οι 10  που σημαίνει 

ότι για 546nm  (πράσινη γραμμή του Hg), η μέση τιμή των ανωμαλιών τους θα 

είναι περίπου 40.545 10 mm . 

Θεωρούμε μια παράλληλη δέσμη ακτίνων φωτός. Μια τέτοια δέσμη προσπί-

πτει σε επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων (π.χ. αέρα – γυαλιού) με δ.δ. 

,n n  και γωνία πρόσπτωσης   (Σχ.3.3.4.1). Θεωρούμε επίσης ότι  n n  δηλ. το  

δεύτερο μέσο είναι οπτικά πυκνότερο. Για την περίπτωση αυτή κατά τα γνωστά θα 

έχουμε: α) Μια ανακλώμενη παράλληλη δέσμη ακτίνων στο  πρώτο μέσο σε  γωνία  

 

 
 

(Σχ. 3.3.4.1) 

 

  όση της  πρόσπτωσης  (εξωτερική ανάκλαση). β) Μια διαθλώμενη παράλληλη 

δέσμη ακτίνων στο δεύτερο μέσο σε γωνία   όπου    . Η οποιαδήποτε προσπί-

πτουσα, ανακλώμενη ή διαθλώμενη ακτίνα, βρίσκονται πάνω στο επίπεδο πρό-

σπτωσής τους που κατά τα γνωστά ορίζεται από την προσπίπτουσα σ’ ένα σημείο 

και την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο αυτό. Στο (Σχ. 3.3.4.1) το επίπεδο πρό-

σπτωσης είναι αυτό της σελίδας.  

 Υποθέτουμε τώρα ότι η πρόσπτωση της παράλληλης δέσμης των ακτίνων 

του φωτός γίνεται από οπτικά πυκνότερο μέσο δ.δ. n  (με γωνία πρόσπτωσης  ) σε 

οπτικά αραιότερο με δ.δ. n  (όπου η γωνία διάθλασης είναι  ) (Σχ. 3.3.4.2). Στην 



- 60 - 

 

περίπτωση αυτή έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Και αφορά το αν υφίσταται πάντοτε δι-

αθλώμενη δέσμη στο οπτικά αραιότερο μέσο, για οποιαδήποτε γωνία πρόσπτωσης. 

 

 
 

(Σχ. 3.3.4.2) 

 

Μπορούμε να δούμε πειραματικά κατ’ αρχή, ότι διαθλώμενη δέσμη θα έχουμε μό-

νον όταν η γωνία πρόσπτωσης   είναι μικρότερη μιας ορισμένης γωνίας c  που έ-

χει άμεση σχέση με το φαινόμενο της λεγόμενης ολικής ανάκλασης, φαινόμενο στο 

οποίο  θ’ αναφερθούμε  αμέσως  μετά.  Όταν  c    (Σχ. 3.3.4.3), τότε η  παράλλη-  

 

 
 

(Σχ. 3.3.4.3) 

 

λη δέσμη των ακτίνων του φωτός ανακλάται ολικά προς το εσωτερικό του πυκνό-

τερου οπτικού μέσου.   

 

 Ολική (ή εσωτερική) ανάκλαση. Κρίσιμη γωνία. 

 

 Το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης των ακτίνων του φωτός δεν είναι δυνα-

τόν να ερμηνευθεί με βάση τις αρχές της γεωμετρικής οπτικής. Η ανάλυσή του κα-

θίσταται εφικτή με βάση την Η/Μ θεωρία (βλ. Κεφ. 2: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα § 

2.8 : Εξισώσεις Fresnel). Η χρησιμοποίηση όμως του νόμου του Snell, μπορεί να 

μας  οδηγήσει στον προσδιορισμό της γωνίας πρόσπτωσης, εκείνης για την οποία 

εκδηλώνεται το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης.  
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 Θεωρούμε λοιπόν δύο οπτικά μέσα τα οποία διαχωρίζονται από επίπεδη επι-

φάνεια. Στο εσωτερικό  του οπτικά  πυκνότερου (Σχ. 3.3.4.4), βρίσκεται στιγματική 

πηγή S . Οι ακτίνες από το σημείο αυτό φθάνουν στην διαχωριστική  επιφάνεια με 

το αραιότερο μέσο με συνεχώς αυξανόμενες σε τιμή γωνίες πρόσπτωσης. Επειδή 

n n  η γωνία   θα είναι πάντοτε μεγαλύτερη της  . Καθώς όμως μεταβάλλουμε 

τη γωνία πρόσπτωσης   θα υπάρχει ένα όριο για το οποίο 90  . Δηλ. Η διαθλώ-

μενη θα 'εφάπτεται' της διαχωριστικής επιφάνειας των δύο μέσων. Η γωνία πρό-

σπτωσης για την οποία η διαθλώμενη ακτίνα αναδύεται παράλληλα με την διαχω-

ριστική επιφάνεια ονομάζεται κρίσιμη γωνία (critical angle) και συμβολίζεται με 

c . Όπως ήδη αναφέραμε, πειραματικά βρίσκουμε ότι όταν η γωνία πρόσπτωσης 

γίνει μεγαλύτερη της c  τότε η ακτίνα αυτή δεν αναδύεται από την διαχωριστική 

επιφάνεια, αλλά ανακλάται ολικά στο ίδιο μέσο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται  

ολική ανάκλαση (total reflection). 

 Ο υπολογισμός της κρίσιμης γωνίας γίνεται με τη βοήθεια του νόμου του 

Snell: sin sinn n    για 90  . Τότε θα έχουμε: 

 

  sin c n n         ή        arcsinc n n     (3.3.4.1) 

 

Αν π.χ. η επίπεδη επιφάνεια διαχωρίζει νερό ( 1.333n  ) και αέρα ( 1.000n  ) τότε 

θα έχουμε: 48.6o
c  . Αν το πυκνό οπτικό μέσο είναι το γυαλί, με 1.517n   τότε: 

41.23o
c  .  

 

 
 

(Σχ. 3.3.4.4) 

 

 Το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης αποτελεί τη βάση πολλών εφαρμογών. 

Μια από αυτές είναι το διαθλασίμετρο του Abbe  (§ 3.7.6). Πρόκειται για όργανο 

με το οποίο είναι δυνατόν να μετρούμε τους δ.δ. στερεών και υγρών οπτικών μέ-

σων. Παρεμπιπτόντως, αναφέρουμε ότι η μέτρηση των δ.δ. των αερίων γίνεται συ-

νήθως με συμβολομετρικές μεθόδους. Ένα από τα γνωστά όργανα που στηρίζεται 
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σ’ αυτές τις αρχές είναι το συμβολόμετρο του Jamin. (βλ. Κεφ. 6: Συμβολή του φω-

τός). 

 

  3.3.5  Ανακλαστικά πρίσματα. 

 

 Στην (§ 3.3.3) δόθηκε ο ορισμός του πρίσματος και μελετήθηκε ο τρόπος με 

τον οποίο διαθλούνται οι ακτίνες του φωτός δια μέσου του. Επίσης αναφέρθηκε μια 

ειδική κατηγορία πρισμάτων, τα πρίσματα διασκεδασμού. Πρόκειται για εκείνα στα 

οποία αν προσπέσει πολυχρωματική ακτινοβολία έχουμε τη δυνατότητα να πάρου-

με το το φάσμα της, με βάση το φαινόμενο του διασκεδασμού (ανάλυση του φω-

τός). Μια άλλη όμως σημαντική κατηγορία πρισμάτων είναι τα λεγόμενα ανακλα-

στικά πρίσματα (reflection prisms) των οποίων τα χαρακτηριστικά περιγράφουμε 

στα επόμενα. Πρόκειται για οπτικά εξαρτήματα τα οποία λόγω της ποικιλίας των 

ιδιοτήτων τους, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην κατασκευή και τη λειτουργία 

των οπτικών διατάξεων και των οπτικών οργάνων.   

 Ανάκλαση του φωτός δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω των κατόπτρων. Μπο-

ρούν γι’ αυτό το σκοπό να χρησιμοποιηθούν και ορισμένα είδη πρισμάτων, όπου η 

'ανακλαστικότητά' των επιφανειών τους οφείλεται στο φαινόμενο της ολικής ανά-

κλασης του φωτός, όπως αυτή έχει περιγραφεί προηγουμένως. Έτσι λοιπόν προκει-

μένου ένα πρίσμα ν’ αποτελέσει 'κάτοπτρο' θα πρέπει οι ακτίνες στο εσωτερικό του 

να υποστούν τουλάχιστον μια ολική εσωτερική ανάκλαση. Ανάλογα με τον αριθμό 

των εδρών και τη θέση τους στο πρίσμα, οι ακτίνες κατά τη διαγραφή τους ακολου-

θούν περίπλοκες πορείες στο εσωτερικό του, εμφανιζόμενες σε διαφορετικές θέσεις 

κατά την έξοδό τους. Ο μηχανισμός  αυτός αναδεικνύει και τη συγκεκριμένη λει-

τουργία που εκτελεί το εκάστοτε πρίσμα: Όπως: αλλαγές κατευθύνσεων, στροφές , 

αναστροφές, στροφαναστροφές ειδώλων σε διατάξεις απεικόνισης και πολλές άλ-

λες. Θα πρέπει ν’ αναφέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν και πρίσματα όπου η ανάκλαση 

σε μια έδρα τους δεν μπορεί να γίνει εσωτερικά (όπως για γωνίες μικρότερες τις 

κρίσιμης γωνίας). Τότε οι επιφάνειες αυτές επαργυρώνονται (ή γίνεται εξάχνωση 

μετάλλου), καθιστάμενες κοινά κάτοπτρα.         

 Ένας σημαντικός περιορισμός που πρέπει να υφίσταται προκειμένου ένα 

πρίσμα να χρησιμοποιηθεί σαν ανακλαστικό είναι: Κατά την πορεία του φωτός στο 

εσωτερικό του, να μην προκύπτει ανάλυση εφόσον η διαδιδόμενη ακτινοβολία είναι 

πολυχρωματική. Δηλ. η γωνία εκτροπής μεταξύ προσπίπτουσας και αναδυόμενης 

από το πρίσμα να μην εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης του υλικού από το οποίο 

είναι κατασκευασμένο (άρα και από το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινο-

βολίας). Ο περιορισμός αυτός είναι πρωταρχικός για τον σχεδιασμό ενός ανακλα-

στικού πρίσματος. Στα επόμενα μελετούμε ένα παράδειγμα ανάκλασης μιας ακτί-
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νας (ή δέσμης) πολυχρωματικού φωτός σε μια επιφάνεια στο εσωτερικό ενός πρί-

σματος, χωρίς να έχουμε το φαινόμενο της  ανάλυσης του φωτός κατά την αλλαγή 

πορείας της και την έξοδό της από αυτό. Σαν είδος πρίσματος θα επιλέξουμε ένα 

κοινό ορθό τριγωνικό και ισοσκελές πρίσμα διαθλαστικής γωνίας a  όπως αυτό 

φαίνεται στο (Σχ. 3.3.5.1). 

 

 

 
 

(Σχ. 3.3.5.1) 

 

Το επιδιωκόμενο επιτυγχάνεται αν η πρόσπτωση της ακτίνας στην πλευρά 

AB  του πρίσματος, είναι τέτοια έτσι που η διαθλώμενη ED  ν’ ανακλάται ολικά 

στη βάση του BC . Τότε κατά τα γνωστά θα ισχύει η συνθήκη ολικής ανάκλασης 

(σχ. 3.3.4.1): sin 1c n   όταν το πρίσμα περιβάλλεται από αέρα. Π.χ. για 1.51n   

είναι 041.47c  .  Θα έχουμε: 

 

 0180 EGF          (3.3.5.1) 

 

Από το πολύγωνο AEGF : 

 

    0360a AEG AFG EGF       (3.3.5.2) 

 

Επίσης από τις θέσεις διάθλασης E  και F : 

 

  0
190AEG   ,       0

290AFG      (3.3.5.3) 
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Και ο συνδυασμός των (σχ. 3.3.5.1,2,3) μας δίνει: 

 

 1 2a        (3.3.5.4) 

 

Επειδή το D  είναι το σημείο όπου έχουμε ολική εσωτερική ανάκλαση θα ισχύει: 

 EDB FDC . Και επειδή το τρίγωνο ABC  είναι ισοσκελές:  ABD FCD . Δηλ. τα 

τρίγωνα EBD  και FDC  είναι όμοια. Άρα:  BED DFC . Με τη βοήθεια της τελευ-

ταίας σχέσης βρίσκουμε ότι: 1 2   , από την οποία και το νόμο του Snell  συνεπά-

γεται ότι:  

 

 1 2       (3.3.5.5) 

 

Τελικά από τις (σχ. 3.3.5.4,5) βρίσκουμε: 

 

 12a        (3.3.5.6) 

 

Από την τελευταία συμπεραίνουμε ότι η γωνία εκτροπής   είναι ανεξάρτητη του n  

άρα και του  . Επομένως για την περίπτωση που μελετούμε, θα έχουμε ανάκλαση 

του φωτός του προσπίπτοντος στην πρώτη επιφάνεια του πρίσματος από τη βάση 

του, χωρίς διασκεδασμό (ανάλυση) κατά την έξοδό του από την άλλη του επιφάνει-

α. Στην πραγματικότητα εδώ η γεωμετρία του πρίσματος είναι τέτοια ώστε ο δια-

σκεδασμός που προέρχεται από την επιφάνεια εισόδου, αντισταθμίζεται από αυτόν 

στην επιφάνεια εξόδου από το πρίσμα. Ένα τέτοιου είδους  πρίσμα ονομάζεται α-

χρωματικό(achromatic). Επίσης δεν θα υφίσταται διασκεδασμός, στην περίπτωση 

που οι γωνίες των προσπιπτουσών  και των αναδυομένων από το πρίσμα ακτίνων 

είναι μηδενικές.  

Τα πλεονεκτήματα των πρισμάτων σε σχέση με τα κοινά κάτοπτρα είναι ο 

μικρός τους όγκος (για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας), η σταθερή 

θέση των 'κατοπτρικών' τους επιφανειών  και η υψηλή αντοχή τους. Μειονεκτήμα-

τα αποτελούν το βάρος τους και ο  μεγάλος οπτικός δρόμος που εισάγουν στη διά-

ταξη (λόγω των πολλαπλών διαδρομών των ακτίνων στο εσωτερικό τους) με πιθα-

νότητα ανάδειξης σφαλμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που τα χρησιμοποιούμενα οπτι-

κά υλικά για την κατασκευή τους θα πρέπει να είναι υψηλής καθαρότητας. 

 Θα περιγράψουμε στοιχειωδώς στα επόμενα τη λειτουργία μερικών από τα 

χρησιμοποιούμενα ευρέως ανακλαστικά πρίσματα όπως είναι: Τo πρίσμα ορθής ε-

κτροπής, το πρίσμα Porro, το διπλό ή τριπλό πρίσμα Porro, το πεντάπρισμα και το 

πρίσμα Dove.  
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 1) Πρίσμα ορθής εκτροπής ( o90  prism - isosceles ) 

 

 Στην (Εικ. 3.3.5.2α) φαίνεται η μορφολογία του πρίσματος το οποίο είναι 

ορθό  ισοσκελές  ορθογώνιο. Στο  (Σχ. 3.3.5.2β)  δείχνεται ο  μετασχηματισμός που 

υφίσταται το 'είδωλο' του χαρακτήρα R  στην είσοδό του, μετά την διέλευση των 

ακτίνων από τη μια πλευρά του πρίσματος. Οι ακτίνες που εκκινούν από τα  σημεία 

του R  'ανακλώνται' (δηλ. υφίστανται ολική ανάκλαση) στην υποτείνουσα του πρί-

σματος, με  τελικό  αποτέλεσμα κατά την έξοδό τους από την  άλλη  πλευρά  του να 

    

 
 

(Εικ. 3.3.5.2) 

 

προκύπτει η  ορθή εκτροπή του χαρακτήρα R . Τον χαρακτήρα R  στην είσοδο του 

πρίσματος τον αποκαλούμε 'είδωλο' επειδή όντος μπορεί να είναι το είδωλο (πραγ-

ματικό ή φανταστικό) ενός αντικειμένου το οποίο προέκυψε μέσω απεικόνισης από 

ένα οπτικό σύστημα. Μπορεί όμως να είναι και ένα φυσικό αντικείμενο.   

 

 2) Πρίσμα Porro (Porro prism) 

 

 Τα πρίσματα Porro (Εικ. 3.3.5.3α) έχουν την ίδια ακριβώς μορφολογία με 

αυτά των  πρισμάτων ορθής  εκτροπής  (ισοσκελή ορθογώνια). Η διαφορά  έγκειται  

 

 
 

(Εικ. 3.3.5.3) 
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στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και το τελικό  λειτουργικό τους αποτέ-

λεσμα. Πράγματι το προς 'απεικόνιση' μέσο του πρίσματος 'είδωλο' (εδώ ένα βέλος 

και ένα κυκλικό άνοιγμα σε ορθογώνια σχέση) 'τοποθετείται' στο ένα άκρο απένα-

ντι από την υποτείνουσα του πρίσματος. Οι ακτίνες που εκκινούν από τα  σημεία 

του 'ειδώλου' ανακλώνται (εδώ έχουμε δύο ολικές ανακλάσεις) στις δύο πλευρές 

του πρίσματος, με τελικό αποτέλεσμα κατά την έξοδό τους πάλι από την πλευρά 

της υποτείνουσας να μας δίνουν νέο 'είδωλο' ανεστραμμένο κατά 0180  όπως φαίνε-

ται στο (Σχ. 3.3.5.3β).  

 

    3) Συνδυασμός δύο (ή τριών) Porro (double or triple Porro prism) 

 

          Ο συνδυασμός δύο (ή τριών) πρισμάτων Porro φαίνεται στα (Σχ. 3.3.5.4α,β). 

Τα πορίσματα  είναι  επικολλημένα συνήθως  με  βάλσαμο  του  Καναδά στο ένα 

άκρο (Σχ. 3.3.5.4α), ή  στα  δύο  (Σχ. 3.3.5.4β)  άκρα της υποτείνουσάς τους. Βασι-

κή λειτουργία τους είναι να προκαλέσουν τη στροφαναστροφή ενός 'ειδώλου'. Στο 

(Σχ.5.5.4β) (συνδυασμός  δύο  Porro)  μπορούμε  να δούμε κατ’ αρχήν τα δύο πρί-

σματα από τα οποία συντίθεται το  σύστημα. Η  αφαίρεση  τμημάτων από  τις ακ-

μές  τους  γίνεται  συνήθως προκειμένου να ελαττωθεί το βάρος του τελικά προκύ-

πτοντος πρίσματος. Η επικόλληση των μισών τμημάτων των υποτεινουσών τους 

γίνεται σε ορθογώνια διάταξη, με συνέπεια να προκύψουν δύο 'παράθυρα', που θα 

είναι η είσοδος και η έξοδος του συστήματος.  

 

 
 

(Σχ. 3.3.5.4) 

 

Από τα (Σχ. 3.3.5.5α ή 3.3.5.4α) είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα τέτοιο πρίσμα. Είναι εμφανές ότι οι ακτίνες του 

φωτός μετά τη είσοδό τους, υφίστανται τέσσερεις συνολικά ολικές εσωτερικές α-

νακλάσεις, μέχρις τελικά ν’ αναδυθούν από την έξοδο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 

να επιτευχθεί στροφαναστροφή του 'ειδώλου' εισόδου κατά την έξοδό του. Το  ίδιο 

ακριβώς αποτέλεσμα παίρνουμε με το πιο σύνθετο πρίσμα του (Σχ. 3.3.5.4β). 
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 Τα πρίσματα αυτού του είδους χρησιμοποιούνται κατά κόρο στις τηλεσκο-

πικές διατάξεις (ΘΕΜΑ 2). Εκεί προκειμένου ο παρατηρητής με τη βοήθεια του 

τηλεσκοπίου να δει ορθό το τελικό είδωλο μέσω του προσοφθαλμίου, θα πρέπει το 

πρώτο είδωλο που  προκύπτει από  τον αντικειμενικό  φακό (§ 3.7.8  Σχ. 3.7.8.4) να 

 

 
 

(Σχ. 3.3.5.5) 

 

στροφαναστραφεί. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την παρεμβολή μεταξύ αντικει-

μενικού και προσοφθαλμίου του τηλεσκοπίου, του συνθέτου πρίσματος που μόλις 

περιγράψαμε. Ένα μειονέκτημα αυτού του πρίσματος είναι ότι, μεταξύ του 

'ειδώλου' στην είσοδο και την έξοδό του έχουμε παράλληλη μετατόπιση. 

 

4) Πεντάπρισμα (Penta prism) 

 

 Η εκτροπή ενός 'ειδώλου' από την πορεία του κατά 90o , χωρίς κανενός εί-

δους  στροφή  ή  αναστροφή,  μπορεί   να  γίνει  με  τη  βοήθεια  του πενταπρίσμα-  

 

 
 

(Εικ. 3.3.5.6) 

 

τος (Penta prism)  (Εικ.3.3.5.6α). Η  κάθε  ακτίνα  από το 'είδωλο' στην  είσοδο, 

υφίσταται δύο κατοπτρικές ανακλάσεις σε δύο αντίστοιχες έδρες του πρίσματος 

(Σχ. 3.3.5.6β) μέχρι την έξοδό τους από το πρίσμα. Μία  από τις συνήθεις χρήσεις  

του πενταπρίσματος (πιο συγκεκριμένα μια εξειδικευμένη του μορφή που ονομάζε-
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ται πεντάπρισμα οροφής),  είναι η παρουσία του στο σκοπευτικό σύστημα πολλών 

από τις  φωτογραφικές  μηχανές  Reflex. Μέσω αυτού του σκοπεύτρου ο παρατη-

ρητής έχει πλήρη αντίληψη του τι ακριβώς φωτογραφίζει.  

 

 5) Πρίσμα Dove (Dove prism) 

 

 Το πρίσμα Dove (Εικ.3.3.5.7α) είναι πανομοιότυπο με αυτό των πρισμάτων  

  

 
 

(Εικ. 3.3.5.7) 

ορθής εκτροπής και Porro, όσον αφορά τον τρόπο κοπής του. Δηλ. ορθό τριγωνικό 

πρίσμα με  γωνίες 45 90 45o o o  . Διαφέρει όσον αφορά τον τρόπο πρόσπτωσης των   

ακτίνων που πρέπει  να γίνεται παράλληλα με  την υποτείνουσά του. Στο (Σχ. 

3.3.5.7β) μπορούμε να δούμε τη λειτουργία ενός τέτοιου πρίσματος καθώς και τη 

σχέση αντικειμένου ειδώλου.  

 

 Εφαρμογή  

 

Το πρίσμα σταθερής εκτροπής και η χρήση του στο ομώνυμο φασματο-

σκόπιο   

 

 Η (σχ. 3.3.3.6):    sin 2 sin 2mn a a    αφορά κατά τα γνωστά τη σχέση 

που συνδέει το δ.δ. n  ενός πρίσματος, με τη γωνία ελάχιστης εκτροπής m . Όπου 

τότε η γωνία πρόσπτωσης 1  (Σχ. 3.3.3.2) είναι ίση με τη γωνία ανάδυσης 2 . Και 

με το δεδομένο ότι ο δ.δ.  n  του οπτικού υλικού - από το οποίο είναι κατασκευα-

σμένο το πρίσμα - δεν είναι σταθερός αλλά εξαρτάται από το μ.κ. του προσπίπτο-

ντος φωτός (βλ. Κεφ. 4 : Διασκεδασμός του φωτός), η εκάστοτε γωνία εκτροπής 

για δεδομένη διαθλαστική γωνία πρίσματος θα είναι διαφορετική.  

 Θεωρούμε τώρα (Σχ. 3.3.5.8α) ένα ορθό ισόπλευρο πρίσμα και μια ακτίνα 

φωτός  που  αντιστοιχεί σε ορισμένο μ.κ. να προσπίπτει στη μια  πλευρά του με γω- 

                                                 
 Κ.Δ. Αλεξόπουλου - Δ. Ι. Μαρίνου: Γενική Φυσική Τομ. 5: ΟΠΤΙΚΗ. Έκδ. ΟΛΥΜΠΙΑ . Αθήνα (1992).  
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νία 1  σε συνθήκες γωνίας ελάχιστης εκτροπής. Τότε 1 2   όπου 2  η γωνία ανά-

δυσης από την άλλη του πλευρά. Σε δεύτερη φάση αποκόπτουμε το πρίσμα σε επί-

πεδο κάθετο στη βάση του, διχοτομώντας τη διαθλαστική του γωνία. Κατόπιν με-

ταθέτουμε το ένα του τμήμα στο επίπεδο έδρασής του έτσι ώστε να πάρει τη θέση 

που φαίνεται στο (Σχ. 3.3.5.8β). Δηλ. η διχοτομημένη πλευρά του να είναι παράλ-

ληλη με τη μισή πλέον βάση που απέμεινε. Αν τώρα στη θέση Γ  τοποθετήσουμε 

υποθετικά ένα επίπεδο κάτοπτρο, η ακτίνα που προέρχεται από το κατακόρυφο μι-

σό του πρώτου τμήματος του πρίσματος (χωρίς να υποστεί διάθλαση) ανακλάται 

προς τα κάτω. Πέφτει κάθετα στην κατακόρυφη πλευρά του δευτέρου τμήματος και 

βαίνει (όπως γίνεται εύκολα κατανοητό) με γωνία ανάδυσης  3 2 1    .  

  

 
 

(Σχ. 3.3.5.8) 

 

 Έστω τώρα ότι 'γεμίζουμε' το κενό της προαναφερόμενης διάταξης μεταξύ 

των δύο τμημάτων του πρίσματος (το χώρο μεταξύ των δύο διακεκομμένων γραμ-

μών) (Σχ. 3.3.5.8β) με το ίδιο οπτικό υλικό. Τότε προκύπτει το ιδιόμορφο πρίσμα 

του (Σχ. 3.3.5.8γ) και στη θέση πλέον Γ  θα έχουμε και πάλι κατακόρυφη εκτροπή 

της ακτίνας. Το γεγονός όμως αυτό θα οφείλεται πλέον όχι σε κατοπτρική αλλά σε 

ολική ανάκλαση. Κατόπιν στο (Σχ. 3.3.5.8γ) προεκτείνουμε τις ακτίνες (1)  (αρχική 

προσπίπτουσα) και (2)  (τελική αναδυόμενη), οι οποίες τέμνονται στο σημείο Ζ .  

 Από το (Σχ. 3.3.5.8β) για το τετράπλευρο ΑΒΓΔ  θα είναι:  ΑΒΓ = ΓΔΑ  και 

επειδή  090ΒΓΔ   σημαίνει και  090ΒΑΔ  . Κατόπιν από το (Σχ. 3.3.5.8γ) θα δείξου-

με ότι τα τρίγωνα ΒΖΗ και ΗΓΔ  είναι όμοια. Πράγματι  ΖΒΗ = ΓΔΗ  (επειδή λόγω 

του τετράπλευρου:  ΕΒΗ = ΓΔΑ  και  ΕΒΖ = ΗΔΑ ). Επίσης τα δύο προαναφερόμενα 

τρίγωνα έχουν μια κοινή (κατά κορυφή) γωνία ίση. Άρα είναι όμοια και επειδή 

 090ΗΓΔ  , θα είναι και   090ΒΖΗ  .  Επομένως οι ακτίνες (1)  και (2)  οδεύουν κά-

θετα μεταξύ τους.  
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 Αν τώρα μια ακτίνα φωτός (1)  διαφορετικού μ.κ. προσπέσει με τέτοια γωνία 

πρόσπτωσης σε συνθήκες που η εκτροπή της να είναι ελάχιστη, τότε και πάλι με 

τον ίδιο τρόπο οι (1)  και η (2)  θα είναι κάθετες μεταξύ τους. Το ιδιότυπο αυτό 

πρίσμα που έχει αυτή την ιδιότητα, ονομάζεται πρίσμα σταθερής εκτροπής(prism 

of standard deviation) και χρησιμοποιείται στη Φασματοσκοπία (βλ. Κεφ. 4: Δια-

σκεδασμός του φωτός (§ 4.4)) σαν βασικό αναλυτικό στοιχείο για τη λειτουργία 

ενός οπτικού οργάνου το οποίο ονομάζεται φασματοσκόπιο σταθερής εκτροπής 

με απώτερο σκοπό τη μέτρηση των μ.κ. (του φασματικού δηλ. περιεχομένου) μιας 

άγνωστης ακτινοβολίας.  

 Στο (Σχ. 3.3.5.9) βλέπουμε σχηματικά την κάτοψη ενός φασματοσκόπιου 

σταθερής εκτροπής. Τα βασικά του στοιχεία είναι τρία: (α) Ο κατευθυντήρας, (β) Η 

βάση με το πρίσμα σταθερής εκτροπής και (γ) Μια τηλεσκοπική διόπτρα. Στη θέση 

(1)  τοποθετείται η πηγή φωτός αγνώστου φασματικού περιεχομένου. Μια λεπτή 

κατακόρυφη σχισμή (2)  μεταβλητού  πλάτους  στην οποία  προσπίπτει το  φως  της  

         

 
 

(Σχ. 3.3.5.9) 

 

πηγής, καταλαμβάνει το ένα άκρο ενός σωλήνα (του κατευθυντήρα). Στο άλλο ά-

κρο του σωλήνα βρίσκεται ένας θετικός φακός (3) . Η σχισμή (1)  απέχει από το φα-

κό (3)  όσο η εστιακή του απόσταση, με συνέπεια το φως που αναδύεται από το φα-

κό να συνιστά επίπεδο μέτωπο κύματος (παράλληλη δέσμη ακτίνων). Σε κάθετη 
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ακριβώς διεύθυνση (σε σχέση με τον κατευθυντήρα), τοποθετείται μια τηλεσκοπική 

διόπτρα (7)  που είναι ρυθμισμένη στο άπειρο. Δηλ. έτσι που ν' απεικονίζει αντικεί-

μενα που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση (βλ. ΘΕΜΑ 2). Ο προσοφθάλμιος 

φακός της διαθέτει σταυρόνημα σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση. Περίπου στη 

θέση που συναντούνται οι νοητοί άξονες κατευθυντήρα - διόπτρας, τοποθετείται το 

πρίσμα σταθερής εκτροπής (5)  πάνω σε κυκλική βάση (6) , η οποία μέσω του κο-

χλία (4)  είναι  δυνατόν να  περιστρέφεται μικρομετρικά περί  κατακόρυφο άξονα σε 

σχέση με την κυκλική βάση του φασματοσκόπιου.  

 Έστω τώρα π.χ. ότι φωτίζουμε το πρίσμα μέσω του κατευθυντήρα, με φως 

που προέρχεται από μια φασματική λυχνία που το φάσμα της είναι γραμμικό (βλ. 

Κεφ. 4: Διασκεδασμός του φωτός (§ 4.4.4)). Δηλ. τέτοιο που να περιλαμβάνει δια-

κεκριμένες φασματικές γραμμές που αντιστοιχούν σε ορισμένα μ.κ. Κατόπιν περι-

στρέφουμε το πρίσμα από τη βάση του και σε κάποια θέση θα δούμε μέσω της διό-

πτρας μια φασματική γραμμή να καταλαμβάνει τη θέση του κατακόρυφου σταυρο-

νήματός της. Τότε συμπεραίνουμε ότι η προσπίπτουσα (για το συγκεκριμένο μ.κ.) 

στο πρίσμα ακτινοβολία, έγινε σε συνθήκες ελάχιστης εκτροπής. Βήμα προς βήμα 

κατά τη διάρκεια της περιστροφής, μπορούμε στο κέντρο του οπτικού πεδίου της 

διόπτρας, να φέρουμε διαδοχικά όλες τις φασματικές γραμμές. Και αν η κυκλική 

βάση που είναι τοποθετημένο το πρίσμα είναι βαθμονομημένη, μπορούμε να με-

τρούμε το μ.κ. στο οποίο αντιστοιχεί εκάστη φασματική γραμμή. Και τελικά μ' αυ-

τόν τον τρόπο, να προσδιορίσουμε το φασματικό περιεχόμενο της φωτίζουσας το 

φασματοσκόπιο πηγής φωτός.         
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3.4 Δίοπτρα - Σφαιρικά δίοπτρα  
 

Τα κυριότερα των στοιχείων που συνθέτουν τα οπτικά όργανα, είναι ως 

γνωστόν οι  κάθε είδους φακοί (§ 3.5). Οι επιφάνειες των τελευταίων,  κατά πλειο-

ψηφία είναι σφαιρικές (κοίλες ή κυρτές) και επίπεδες. Η κάθε συγκεκριμένη  επι-

φάνεια διαχωρίζει δύο οπτικά μέσα με διαφορετικό δ.δ. Το σύστημα αυτό γενικότε-

ρα  ονομάζεται δίοπτρο ( dioptro).  Αν η διαχωριστική επιφάνεια είναι σφαιρική, 

τότε το δίοπτρο ονομάζεται σφαιρικό. Τα σφαιρικά δίοπτρα έχουν ιδιαίτερη σπου-

δαιότητα για τη Γεωμετρική Οπτική επειδή – όπως ήδη αναφέραμε – συντιθέμενα 

ανά δύο απαρτίζουν ένα φακό. Θα πρέπει εδώ βέβαια ν’ αναφέρουμε, ότι εκτός των 

σφαιρικών κατασκευάζονται και ιδιόμορφες διοπτρικές επιφάνειες (όπως κυλινδρι-

κές, ελλειπτικές, παραβολικές κ. ά.), που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδι-

κών οπτικών στοιχείων. Μερικά από αυτά είναι οι κυλινδρικοί και οι παραβολικοί 

φακοί, για συγκεκριμένες χρήσεις σε διαδικασίες απεικόνισης. Η διόρθωση π.χ. του 

σφάλματος του αστιγματισμού των ματιών, απαιτεί τη χρήση κυλινδρικών φακών. 

Επίσης όπως θα δούμε κατά την περιγραφή του ανθρώπινου ματιού (§ 3.7.1), οι ε-

πιφάνειες του κερατοειδή δεν είναι σφαιρικές ( ονομάζονται ασφαιρικές) και προ-

σεγγίζονται με τις λεγόμενες κωνικοειδείς επιφάνειες. Ήδη ασφαιρικές κατοπτρικές 

επιφάνειες, περιγράψαμε στοιχειωδώς στην (§ 3.2.3).    

Στα επόμενα θα μελετήσουμε την πορεία των ακτίνων φωτός μέσω των 

σφαιρικών διόπτρων, με βάση το νόμο της διάθλασης. Θα οδηγηθούμε μ’ αυτόν τον 

τρόπο στον προσδιορισμό νόμων απεικόνισης που αφορούν τα  σφαιρικά δίοπτρα. 

Οι τελευταίοι θα χρησιμοποιηθούν ακολούθως για την ανάδειξη των νόμων που 

διέπουν την απεικόνιση μέσω των σφαιρικών φακών, λεπτών και παχέων.  

 

3.4.1 Εστίες και εστιακές αποστάσεις σφαιρικών διόπτρων 
 

Στα (Σχ. 3.4.1.1) μπορούμε να δούμε κυρτά και κοίλα σφαιρικά δίοπτρα κα-

θώς και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Αυτά για το καθένα είναι: Η ακτίνα κα-

μπυλότητας r , και το κέντρο καμπυλότητας C  της σφαιρικής επιφάνειας του διό-

πτρου. Ο οπτικός άξονας (optical axis) ή κύριος άξονας του διόπτρου καθορίζεται 

από μια ευθεία που ενώνει την κορυφή του A  (τυχαίο σημείο της επιφάνειας του 

διόπτρου) με το κέντρο καμπυλότητας C . Από τα (Σχ. 3.4.1.1α,β) παρατηρούμε ότι 

τα σημεία F  έχουν την εξής ιδιότητα: Ακτίνες που προέρχονται από αυτά ή έχουν 

πορεία προς αυτά, διευθύνονται παράλληλα με τους οπτικούς άξονες μετά τη διά-

θλασή τους από τις επιφάνειες του διόπτρου. Τα συγκεκριμένα ονομάζονται κύριες 

εστίες (main focuses) του διόπτρου τις δε αποστάσεις AF f  κύριες εστιακές α-

ποστάσεις (main focal distances). Με τον ίδιο τρόπο από τα (Σχ. 3.4.1.1γ,δ) παρα-
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τηρούμε ότι τα σημεία F   έχουν την εξής ιδιότητα: Παράλληλες προς  τον κύριο 

άξονα του  διόπτρου  ακτίνες  μετά   τη  διάθλασή  τους  από  την επιφάνειά του κα- 

 

 
 

(Σχ. 3.4.1.1) 

 

τευθύνονται προς αυτά. Τα σημεία ονομάζονται δευτερεύουσες εστίες (secondary 

focuses) και τα τμήματα AF f   δευτερεύουσες εστιακές αποστάσεις (secondary 

focal distances). Για τις εστιακές αποστάσεις f  και f   ισχύει η σχέση: 

   n f n f   την οποία θ’ αποδείξουμε σε επόμενη παράγραφο. Τα ,n n  είναι οι 

δ.δ. των δύο οπτικών μέσων που διαχωρίζει η σφαιρική επιφάνεια. 

 

3.4.2  Σχηματισμός ειδώλου από σφαιρικό δίοπτρο  
 

Η σπουδαιότητα ενός σφαιρικού διόπτρου συνίσταται στο ότι είναι δυνατόν 

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αποτελέσει οπτικό στοιχείο σχηματισμού του 

'πανομοιότυπου' ενός αντικειμένου (object), το οποίο κατά τα γνωστά ονομάζουμε 

είδωλο (image). Η διαδικασία του σχηματισμού ενός ειδώλου ονομάζεται απεικό-

νιση (imagery) την οποία ήδη περιγράψαμε στοιχειωδώς κατά τη μελέτη των κατό-

πτρων στην (§ 3.2). Η απεικόνιση αυτού του είδους (χωρίς την απαίτηση ενός αυ-

στηρού ορισμού), θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αντιστοίχιση ένα προς ένα 

του πεδίου των σημείων του αντικειμένου προς το πεδίο των σημείων του ειδώλου. 
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Σαν σημείο του αντικειμένου ή του ειδώλου εννοούμε εδώ ένα σημείο από το οποίο 

αποκλίνει ή προς το οποίο συγκλίνει μια στιγματική δέσμη ακτίνων. Η διαδικασία 

αυτή διαμεσολαβείτε από το εκάστοτε απεικονίζον μέσον: Δίοπτρο, φακό, κάτο-

πτρο ή ένα περίπλοκο εν γένει οπτικό σύστημα). 

 Στο (Σχ. 3.4.2.1) φαίνεται η διαδικασία απεικόνισης μέσω ενός κυρτού 

σφαιρικού διόπτρου. Πρόκειται για την απεικόνιση ενός γραμμικού αντικείμενου 

QM  (το οποίο υποτίθεται ότι είναι φωτεινό από μόνο του (αυτόφωτο) ή   έχει τη 

δυνατότητα να φωτίζεται από άλλη πηγή (ετερόφωτο)). Είναι  κάθετο προς  τον κύ-  

 

 
 

(Σχ. 3.4.2.1) 

 

ριο άξονα και βρίσκεται σε απόσταση s  από την κορυφή A  του διόπτρου. Από το 

σημείο Q   αναδύεται μια στιγματική δέσμη ακτίνων οι οποίες αφού διαθλαστούν 

από το δίοπτρο συγκλίνουν στο σημείο Q . Τα σημεία ,Q Q  ονομάζονται συζυγή 

σημεία (conjugate points) και τα επίπεδα που περνάνε από τα σημεία αυτά και εί-

ναι κάθετα στον κύριο άξονα του διόπτρου συζυγή επίπεδα(conjugate planes). Το 

είδωλο του αντικειμένου απέχει από την κατακόρυφη από το A  απόσταση s . Με-

ταξύ των αποστάσεων s  και s  της ακτίνας καμπυλότητας r  και των δ.δ. n  και n  

υφίσταται συγκεκριμένη σχέση που δίνεται από το λεγόμενο τύπο του Gauss: 

 

 
n n n n

s s r

  
 


  (3.4.2.1) 

 

Ο τύπος αυτός τον οποίο θ’ αποδείξουμε στην επόμενη παράγραφο, ισχύει κάτω 

από ορισμένες προϋποθέσεις. Πράγματι για να μπορέσουμε να πάρουμε το είδωλο 

το οποίο δεν θα είναι παραμορφωμένο σε σχέση με το αντικείμενο (δηλ. χωρίς 

σφάλματα), θα πρέπει κατά τη διαδικασία της απεικόνισης  να χρησιμοποιήσουμε - 

όπως ήδη γνωρίζουμε - παραξονικές ακτίνες. Είναι εκείνες οι ακτίνες που σχηματί-

ζουν κατά τη σύγκλιση ή απόκλισή τους πολύ μικρές γωνίες με τον οπτικό άξονα 

του διόπτρου. (Πρόκειται για την περιοχή για την οποία ισχύει κατά τα γνωστά η 
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σχέση: sin   όπου   η προαναφερόμενη γωνία μεταξύ ακτίνας και οπτικού ά-

ξονα). Ακτίνες που υπακούουν σ’ αυτούς τους περιορισμούς χρησιμοποιήσαμε και 

κατά την απεικόνιση μέσω  των σφαιρικών κατόπτρων στην (§ 3.2.2).  Στην αντίθε-

τη περίπτωση έχουμε κατά τη διαδικασία τις απεικόνισης μέσω των σφαιρικών διό-

πτρων την εμφάνιση σφαλμάτων (aberrations).  

 

3.4.3 Ο τύπος του Gauss, κατά την απεικόνιση μέσω σφαιρικού      

διόπτρου. Ισχύς σφαιρικού διόπτρου 
 

Κατά τη διαδικασία των απεικονίσεων μέσω των σφαιρικών διόπτρων, δε-

χόμαστε ορισμένες συμβάσεις. Πρόκειται για τις εξής: 

 

1) Όλες οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται, προδιαγράφονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι ακτίνες του φωτός να κατευθύνονται από τα αριστερά προς τα δε-

ξιά.  

2)  Όλες οι αποστάσεις των αντικειμένων ( s ) θεωρούνται σαν θετικές, όταν 

μετρούνται αριστερά της κορυφής του διόπτρου και αρνητικές όταν με-

τρούνται προς τα δεξιά της.  

3)  Όλες οι αποστάσεις των ειδώλων ( s ) θεωρούνται σαν θετικές, όταν με-

τρούνται δεξιά της κορυφής του διόπτρου και αρνητικές όταν μετρούνται 

προς τα αριστερά της.  

4) Οι εστιακές αποστάσεις είναι θετικές για συγκλίνοντα δίοπτρα και αρνητι-

κές για αποκλίνοντα. 

5) Οι διαστάσεις των αντικειμένων και των ειδώλων είναι θετικές όταν με-

τρούνται πάνω από τον κύριο άξονα και αρνητικές όταν μετρούνται κάτω 

από αυτόν. 

6) Κατά την διαγραφή των ακτίνων, όσες επιφάνειες διόπτρων είναι κυρτές 

λαμβάνονται με θετική ακτίνα καμπυλότητας. Όσες είναι κοίλες με αρνη-

τική.  

 

Για την ανάδειξη του τύπου του Gauss θεωρούμε την πορεία μιας πλάγιας 

ακτίνας (Σχ. 3.4.3.1) που ξεκινάει από το σημείο M  που βρίσκεται πάνω στον ο-

πτικό άξονα του διόπτρου. Η ακτίνα διαθλάται στο σημείο T  και μετά συνεχίζει και 

συναντά τον οπτικό άξονα στο σημείο M  .  Με την προϋπόθεση ότι οι ακτίνες MT  

και TM   είναι παραξονικές, οι γωνίες   και   θα είναι πολύ μικρές με συνέπεια 

sin   και sin    όπου ,   εκφράζονται σε ακτίνια. Για το λόγο αυτό με βά-

ση το νόμο του Snell:  
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n n

 





     (3.4.3.1) 

 

Από τα τρίγωνα MTC  και TCM   θα έχουμε: 

 

        (3.4.3.2) 

 

         (3.4.3.3) 

 

Τις τιμές από τις (σχ. 3.4.3.2, 3) αντικαθιστούμε στην (σχ. 3.4.3.1) οπότε: 

 

  n n n n         (3.4.3.4) 

 

Οι γωνίες , ,    λόγω των παραξονικών προσεγγίσεων είναι πολύ μικρές με συνέ-

πεια να έχουμε: 

 

 
 

(Σχ. 3.4.3.1) 

 

         sin tan sin tan sin tanh s h s h r                  

 

Αν οι τελευταίες σχέσεις αντικατασταθούν στην (σχ. 3.4.3.4) θα έχουμε: 

 

 
n n n n

s s r

  
 


      (τύπος του Gauss)   (3.4.3.5) 

 

Ο  προσεγγιστικός αυτός τύπος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της θέσης των 

ειδώλων στα δίοπτρα, κατά την απεικόνιση μέσω παραξονικών ακτίνων.       

Αναφερόμενοι στο (Σχ. 3.4.2.1), παρατηρούμε ότι καθώς το αντικείμενο 

πλησιάζει προς την κορυφή του διόπτρου, το είδωλο απομακρύνεται από αυτήν. Για 
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την οριακή θέση όπου το αντικείμενο βρίσκεται στη θέση F  θα έχουμε σχηματι-

σμό ειδώλου σε άπειρη απόσταση. Οπότε ο τύπος του Gauss για ,s s f     

παίρνει τη μορφή: 

 

  
n n n

f r

 
      (3.4.3.6) 

 

Με τον ίδιο τρόπο αν θεωρήσουμε ότι το αντικείμενο συνεχώς απομακρύνεται από 

την κορυφή του ειδώλου, θα έρθει κάποια στιγμή που το είδωλο θα σχηματιστεί 

στη θέση F  . Οπότε ο τύπος του Gauss για ,s s f     παίρνει τη μορφή: 

 

  
n n n

f r

  



     (3.4.3.7) 

 

Από τις (σχ. 3.4.3.6,7) βλέπουμε ότι: 

 

 
n n n n

P
f f r

  
  


     (3.4.3.8) 

 

Το μέγεθος P  ονομάζεται ισχύς (power) του διόπτρου και εκφράζεται σε διοπτρίες  

 dpt , εφ’ όσον το r  εκφράζεται σε  m .  

 

3.4.4  Γραφικός προσδιορισμός του ειδώλου. Πλευρική μεγέθυνση 
 

Με βάση τον τύπο του Gauss είναι δυνατόν να υπολογίσουμε αριθμητικά τη 

θέση του ειδώλου, αν γνωρίζουμε την απόσταση s  και τα στοιχεία ,r n  και n  του 

διόπτρου. Είναι δυνατόν όμως  ο  προσδιορισμός αυτός  να γίνει και γραφικά. Η μέ-

θοδος στηρίζεται στις ιδιότητες της πορείας των ακτίνων, κατά την εκκίνησή τους 

από το αντικείμενο και την κατάληξή τους στο είδωλο κατόπιν διάθλασης. Πιο συ-

γκεκριμένα  (Σχ. 3.4.4.1), από  ένα σημείο Q  του αντικειμένου αναδύεται μια στιγ-

ματική δέσμη ακτίνων οι οποίες αφού διαθλαστούν από το δίοπτρο, συγκλίνουν στο 

σημείο Q  του ειδώλου. Από τη δέσμη αυτή των ακτίνων μπορούμε να διακρίνουμε 

τρεις χαρακτηριστικές: α) Την QT  που οδεύει παράλληλα προς τον κύριο άξονα 

και μετά τη διάθλασή της περνάει από την εστία F  . β) Την ακτίνα QC  που περνά-

ει από το κέντρο καμπυλότητας του διόπτρου και η οποία δεν διαθλάται επειδή πέ-

φτει κάθετα στην επιφάνεια. γ) Την ακτίνα QS  η οποία περνάει από  την εστία F  

και  μετά τη  διάθλασή της  βγαίνει  παράλληλη  προς τον οπτικό άξονα. Η τομή 



- 78 - 

 

δύο οποιωνδήποτε από τις ακτίνες που περιγράψαμε, προσδιορίζει επακριβώς το 

σημείο Q , που είναι το είδωλο του σημείου Q  του αντικειμένου. Όλες οι άλλες 

ακτίνες που προέρχονται από το Q , θα διαθλαστούν μέσω της επιφάνειας του διό-

πτρου και θα καταλήξουν στο Q .  

 

 
 

(Σχ. 3.4.4.1) 

 

Είδωλα που σχηματίζονται από συγκλίνουσες ακτίνες, είναι δυνατόν να τα 

πάρουμε πάνω σε ένα  πέτασμα. Η απεικόνιση που φαίνεται στο (Σχ. 3.4.4.1), απο-

τελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Τότε πράγματι άμα στη θέση Q M   και κάθετα στον 

οπτικό άξονα είχαμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε ένα πέτασμα (π.χ. λευκό 

χαρτί ή θαμπόγυαλο) θα μπορούσαμε να δούμε πάνω του να σχηματίζεται ευκρινώς 

το είδωλο του αντικειμένου.  

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις (Σχ. 3.4.4.2), όπου  η διαδικασία σχηματισμού 

ειδώλου – π.χ. μέσω ενός κοίλου σφαιρικού διόπτρου – οδηγεί στη δημιουργία  α-

ποκλινουσών δεσμών ακτίνων. Τότε η παρεμβολή ενός πετάσματος στην πορεία 

τους  δεν οδηγεί στο σχηματισμό κανενός  ειδώλου. Αν όμως  μέσα  στον κώνο των 

ακτίνων αυτών είχαμε τη δυνατότητα να παρεμβάλουμε ένα συγκλίνον σύστημα 

απεικόνισης (π.χ. το μάτι μας), τότε θα βλέπαμε να σχηματίζεται το είδωλο σε θέση 

μπροστά από το δίοπτρο και να είναι μικρότερο. Αιτία αυτού του γεγονότος είναι 

ότι μέρος από τις αποκλίνουσες ακτίνες (στην προέκταση των οποίων σχηματίζεται 

το είδωλο), φέρονται σε σύγκλιση από τον κρυσταλλώδη φακό του ματιού μας, ο 

οποίος τελικά δημιουργεί πραγματικό είδωλο πάνω στον αμφιβληστροειδή. Δεδο-

μένου όμως ότι το μάτι μας δέχεται συγκλίνουσες ακτίνες φωτός, αντιλαμβανόμα-

στε ότι οι τελευταίες προέρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση δηλ. από την περι-

οχή πριν την κοίλη επιφάνεια του διόπτρου δηλ. τη θέση που 'βρίσκεται' το φαντα-

στικό είδωλο. Είδωλο που σχηματίζεται από αποκλίνουσες ακτίνες ονομάζεται φα-

νταστικό (imaginary) σε αντίθεση με αυτό που σχηματίζεται από συγκλίνουσες 

ακτίνες και ονομάζεται πραγματικό (real). 
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Στα (Σχ. 3.4.4.1,2) βλέπουμε ότι η διάθλαση των ακτίνων δεν γίνεται πάνω 

στις  επιφάνειες  των διόπτρων αλλά στις εφαπτόμενές  τους στις  κορυφές A . Δεν 

πρόκειται περί λάθους αλλά γίνεται καθαρά για εποπτικούς λόγους. Πράγματι για 

την παραξονική προσέγγιση, η επιφάνεια του διόπτρου και η εφαπτόμενή του περί 

την κορυφή A  ταυτίζονται.   

  

 
  

(Σχ. 3.4.4.2) 

 

  Πλευρική  μεγέθυνση 
 

Σ’ οποιοδήποτε οπτικό σύστημα απεικόνισης ο λόγος της κατακόρυφης διά-

στασης του τελικού ειδώλου προς την κατακόρυφη διάσταση του αρχικού αντικει-

μένου ονομάζεται πλευρική μεγέθυνση (lateral magnification)(m). Προκειμένου 

να υπολογίσουμε τη μεγέθυνση για ένα σφαιρικό δίοπτρο αναφερόμαστε στο (Σχ. 

3.4.4.1). Από τα όμοια τρίγωνα CQ M   και CQM  θα έχουμε (λαμβάνοντας υπόψη 

μας τις συμβάσεις της § 3.4.3): 

 

 
M Q CM

MQ CM

  
              ή           

y s r

y s r

  



   (3.4.4.1) 

 

Επειδή με βάση τον ορισμό m y y  είναι η πλευρική μεγέθυνση τότε: 

 

 
y s r

m
y s r

  
  


      (3.4.4.2) 

 

Αν το m  είναι θετικό τότε θα έχουμε το σχηματισμό φανταστικού και όρθιου ειδώ-

λου. Στην αντίθετη περίπτωση το είδωλο θα είναι πραγματικό και ανεστραμμένο. 
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Παράδειγμα 1α 

 

Σφαιρικό γυάλινο φλασκί διαμέτρου 130mmd  (οι αποστάσεις στο εξής θα 

μετρούνται σε χιλιοστά), του οποίου τα τοιχώματα είναι πολύ λεπτά, περιέχει νερό 

δ.δ. 1.33n   όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.4.4.3α). Κατά μήκος μιας διαμέτρου του 

(που με τις προεκτάσεις της συνιστά τον οπτικό άξονα του συστήματος) και σε α-

πόσταση από την αριστερή του επιφάνεια 1 5s   βρίσκεται κατακόρυφο φωτεινό 

αντικείμενο μεγέθους 20y  . Να προσδιοριστούν λογιστικά το είδος, το μέγεθος 

και η θέση του τελικού ειδώλου που απεικονίζεται μέσω της σφαίρας σε συνθήκες 

παραξονικής προσέγγισης.  

●  Χωρίζουμε τη σφαίρα (Σχ. 3.4.4.3α) σε δύο σφαιρικά δίοπτρα με ένα κατα-

κόρυφο επίπεδο κάθετο στον οπτικό άξονα που περνάει από το κέντρο της. Κατόπιν 

με τη βοήθεια του τύπου του Gauss προσδιορίζουμε τα του τελικού ειδώλου δια 

μέσω των δύο σφαιρικών διόπτρων. 

 α) Απεικόνιση από αριστερά προς τα δεξιά μέσω του πρώτου σφαιρικού διό-

πτρου με κορυφή την 1A .  

 1 5s  : Απόσταση αντικειμένου κορυφής 1A  πρώτου διόπτρου. 65r   : Α-

κτίνα καμπυλότητας διόπτρου (κυρτή επιφάνεια). 1s : Απόσταση ειδώλου από την 

κορυφή 1A . 1.00n  : δ.δ. αέρα, 1.33n   δ.δ. νερού.  

 1

1 1 1

1 1.33 1.33 1
6.824

5 65

n n n n
s

s s r s

   
       

 
 (θέση ενδιάμεσου ειδώλου) 

 β) Απεικόνιση από αριστερά προς τα δεξιά μέσω του δευτέρου σφαιρικού 

διόπτρου με κορυφή την 2A . 

 2 1 2130 6.82 130 136.82s s s      . Όπου 2s  είναι η απόσταση του ενδιά-

μεσου ειδώλου από την κορυφή 2A  του δευτέρου σφαιρικού διόπτρου. Τότε αν: 2s  

η θέση του τελικού ειδώλου και 65r    η ακτίνα καμπυλότητάς του (κοίλη επιφά-

νεια) θα έχουμε: 

 
  2

2 2 2

1.33 1 1 1.33
216.4

136.82 65

n n n n
s

s s r s

  
       

  
 

Άρα το τελικό είδωλο βρίσκεται σε απόσταση 2 216.4s   αριστερά της κορυφής 

2A  του δευτέρου σφαιρικού διόπτρου. 

 Γνωρίζουμε ότι η μεγέθυνση κατά την απεικόνιση μέσω σφαιρικού διόπτρου 

δίνεται από τη σχέση: 
y s r

m
y s r

  
  


. Οπότε: α) Μέσω του πρώτου διόπτρου:          

1
1 1 1 1

1

( 65, 5, 6.82) 1.026
s r

m r s s m
s r

 
         


. β) Μέσω του δευτέρου  
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διόπτρου: 2
2 2 2 2

2

( 65, 136.82, 216.4) 2.1
s r

m r s s m
s r

 
         


. Και η τελική 

μεγέθυνση θα είναι:    . 1 2 .1.026 2.1 2.154m m m m         . Που σημαίνει 

ότι λόγω της θέσης σχηματισμού του το τελικό είδωλο είναι φανταστικό και όρθιο. 

Και όσον αφορά το τελικό του μέγεθος:  . 2.154 20 43.08y m y y y
         . 

 

Παράδειγμα 1β 

 

Για το ίδιο σφαιρικό φλασκί που περιγράφεται στο (Παράδειγμα 1α), φωτει-

νό αντικείμενο μεγέθους 40y   τοποθετείται σε απόσταση 1 300s   από την αρι-

στερή του επιφάνεια, κατά μήκος του οπτικού άξονα που περνάει από το κέντρο της 

σφαίρας (Σχ. 3.4.4.3β). Να προσδιοριστούν λογιστικά το είδος, το μέγεθος και η 

θέση του τελικού ειδώλου   σε συνθήκες παραξονικής προσέγγισης.  

 α) Απεικόνιση από αριστερά προς τα δεξιά μέσω του πρώτου σφαιρικού διό-

πτρου με κορυφή την 1A .  

 1 300s  : Απόσταση αντικειμένου κορυφής 1A  πρώτου διόπτρου. 65r   : 

Ακτίνα καμπυλότητας διόπτρου (κυρτή επιφάνεια). 1s : Απόσταση ειδώλου από την 

κορυφή 1A . 1.00n  : δ.δ. αέρα, 1.33n   δ.δ. νερού.  

 1

1 1 1

1 1.33 1.33 1
752

300 65

n n n n
s

s s r s

   
      

 
 (θέση ενδιάμεσου ειδώλου 

που δεν εμφανίζεται στο (Σχ. 3.4.4.3β), επειδή είναι εκτός των ορίων του). 

  β) Απεικόνιση από αριστερά προς τα δεξιά μέσω του δευτέρου σφαιρικού 

διόπτρου με κορυφή την 2A . 

    2 1 2130 752 130 622s s s         . Όπου 2s  είναι η απόσταση του 

ενδιάμεσου ειδώλου από την κορυφή 2A  του δευτέρου σφαιρικού διόπτρου (εκτός 

των ορίων του (Σχ. 3.4.4.3β)). 2s  η απόσταση του ενδιάμεσου ειδώλου από την κο-

ρυφή 2A , που συνιστά φανταστικό αντικείμενο κατά την απεικόνιση μέσω του δευ-

τέρου διόπτρου. Τότε θα έχουμε: 

 
  2

2 2 2

1.33 1 1 1.33
138

623 65

n n n n
s

s s r s

  
      

  
 

Άρα το τελικό είδωλο βρίσκεται σε απόσταση 2 138s   δεξιά  της κορυφής 2A  του 

δευτέρου σφαιρικού διόπτρου. 

  Όσον αφορά τη μεγέθυνση κατά την απεικόνιση: α) Μέσω του πρώτου διό-

πτρου:  1
1 1 1 1

1

( 65, 300, 752) 1.882
s r

m r s s m
s r

 
        


. β) Μέσω του δευτέ-
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ρου διόπτρου: 2
2 2 2 2

2

( 65, 622, 138) 0.2955
s r

m r s s m
s r

 
         


. Και η τελι-

κή μεγέθυνση θα είναι:    . 1 2 .1882 0.295 0.556m m m m         . Που ση-

μαίνει ότι λόγω της θέσης σχηματισμού του το τελικό είδωλο είναι πραγματικό και 

ανεστραμμένο. Με τελικό μέγεθος:  . 0.556 40 22.24y m y y y
           . 
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3.5 Φακοί 
 

Στη γενικότερη περίπτωση σαν φακό εννοούμε – όπως ήδη αναφέραμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο – εκείνο το οπτικό στοιχείο που δημιουργείται από το συν-

δυασμό δύο εν γένει διόπτρων. Οι επιφάνειες των διόπτρων μπορεί να είναι επίπε-

δες, σφαιρικές, κυλινδρικές, ελλειψοειδείς, παραβολικές ή και άλλης μορφολογίας 

(κοίλες ή κυρτές). Κατ’ αντιστοιχία και οι φακοί θα χαρακτηρίζονται σαν σφαιρι-

κοί, κυλινδρικοί, παραβολικοί κ.τ.λ.  

Οι φακοί θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι 'διαφανείς' για την περιοχή του 

Η/Μ φάσματος στην οποία χρησιμοποιούνται. Για το λόγο αυτό τα υλικά κατα-

σκευής τους είναι ποικίλα και με διαφορετικές ιδιότητες, όπως θα δούμε στα επό-

μενα. Δεδομένου δε ότι το σύνολο σχεδόν των οπτικών οργάνων χρησιμοποιούν 

σφαιρικούς φακούς, αυτούς είναι τελικά που θα περιγράψουμε λεπτομερώς. Στο 

(Σχ. 3.5.1α) βλέπουμε το σχηματισμό σφαιρικού φακού από το συνδυασμό δύο 

σφαιρικών  διόπτρων  με κέντρα  καμπυλότητας  τα  1 2,c c   και  ακτίνες  καμπυλότη-  

 

 
 

(Σχ. 3.5.1) 

 

τας  1 2,r r . Ο δ.δ. του οπτικού μέσου είναι n . Η ευθεία που ενώνει τα δύο κέντρα 

καμπυλότητας αποτελεί αν προεκταθεί, τον οπτικό άξονα (optical axis) του φακού. 

Τέλος η απόσταση 1 2A A d  μεταξύ των κορυφών ονομάζεται πάχος (thickness)  

του φακού. Το πάχος του φακού σε σύγκριση με τις ακτίνες καμπυλότητας και τις 

εστιακές του αποστάσεις (όπως θα τις ορίσουμε στα επόμενα), χαρακτηρίζουν αν 

τελικά αυτός ανήκει στην κατηγορία των λεπτών ή των παχέων φακών.  

Η βασική χρησιμότητα των φακών αφορά τη δυνατότητά τους να εκτελούν 

απεικονίσεις. Όπου σαν απεικόνιση ορίσαμε κατά τα γνωστά, τη δημιουργία του 

'πανομοιότυπου' ενός αντικειμένου (object) το οποίο και ονομάζουμε είδωλο (im-

age). Δηλ.  μια αντιστοίχηση ένα προς ένα του πεδίου των σημείων του αντικειμέ-

νου προς το πεδίο των σημείων του ειδώλου. Πρόκειται για τη διαδικασία της  α-

πεικόνισης (imagery). Στο (Σχ. 3.5.1β) μπορούμε να δούμε κατ’ αρχή ένα απλό  

τρόπο με τον οποίο ένας φακός έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την παραπάνω δι-
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αδικασία. Θεωρούμε ότι ο τελευταίος χωρίζεται  νοητά σε τμήματα παράλληλα με 

τον οπτικό του άξονα. Τότε το καθένα από αυτά αποτελεί τριγωνικό πρίσμα. Ακτί-

νες που αναχωρούν από το σημείο M  του οπτικού άξονα του φακού, είναι δυνατόν 

(κατά τα γνωστά της § 3.3.3), κατόπιν δύο διαδοχικών διαθλάσεων να συγκλίνουν 

στο σημείο M   του ίδιου άξονα. Μπορούμε μ’ αυτόν τον τρόπο να δούμε ότι ένας 

φακός αυτού του είδους, αποτελεί για τις ακτίνες ένα μέσο σύγκλισής τους. Δηλ. 

ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο απεικόνισης.      

 

3.5.1 Λεπτοί φακοί  
 

Σαν λεπτό φακό (thin lens) ονομάζουμε αυτόν του οποίου το πάχος του εί-

ναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις ακτίνες καμπυλότητας των διόπτρων που τον 

συγκροτούν, καθώς και τις εστιακές τους αποστάσεις. Π.χ. αμφίκυρτος φακός πά-

χους 2mmd  , ακτίνων καμπυλότητας 1 2 100mmr r   και εστιακών αποστάσεων 

1 2 300mmf f   μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά λεπτός. Λέμε πρακτικά, δεδομένου 

ότι κανένας φακός δεν μπορεί να θεωρηθεί λεπτός, εκτός αν το πάχος του τείνει στο 

μηδέν. 

Χρησιμοποιώντας το συνδυασμό επιπέδων και σφαιρικών (κυρτών και κοί-

λων) διοπτρικών επιφανειών, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο λεπτών 

φακών διαφορετικής εξωτερικής  μορφολογίας. Η γενικότερη κατάταξη τους ξεχω-

ρίζει σε συγκλίνοντες (θετικούς) (convergent) (positive) και αποκλίνοντες (αρνη-

τικούς)  (divergent) (negative), όπως  αυτοί φαίνονται στο  (Σχ. 3.5.1.1). Κύριο χα-

ρακτηριστικό των  θετικών φακών (παχύτεροι στο  κέντρο από ότι στα άκρα), είναι  

  

 
 

Μορφολογία των φακών 

 

         α) αμφίκυρτος (biconvex)                      δ) αμφίκοιλος (biconcave)  

         β) επιπεδόκυρτος (plano convex)          ε) επιπεδόκοιλος (plano concave ) 

         γ) κοιλόκυρτος (meniscus)(+)             στ) κοιλόκυρτος (meniscus)(-) 

 

(Σχ. 3.5.1.1) 
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ότι προκαλούν σύγκλιση των ακτίνων που πέφτουν πάνω τους (Σχ. 3.5.1.1α,β,γ). Οι 

αρνητικοί φακοί (λεπτότεροι στο κέντρο από ότι στα άκρα), προκαλούν απόκλιση 

των ακτίνων που πέφτουν πάνω τους (Σχ. 3.5.1.1δ,ε,στ). Θα πρέπει να πούμε ότι  αι 

αρνητικοί φακοί (όπως και οι θετικοί)  χρησιμοποιούνται τα μέγιστα σε διαδικασίες 

απεικόνισης. Τέλος η προαναφερόμενη μορφολογία τους σχετίζεται άμεσα με το 

βαθμό των οπτικών σφαλμάτων που εμφανίζει έκαστος. Στα επόμενα διαγράμματα, 

δίνεται η διαπερατότητα   συναρτήσει του μήκους κύματος   για τέσσερα υλικά 

από τα οποία κατασκευάζονται φακοί ικανοί να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες πε-

ριοχές του Η/Μ φάσματος. Όπου σαν διαπερατότητα ορίζεται ο λόγος της διερχό-

μενης έντασης του φωτός από ένα ορισμένο  πάχος  του υλικού  προς  την προσπί-

πτουσα  (λαμβανόμενης  υπόψη  και  της ανακλώμενης). Το  (Σχ. 3.5.1.2) αναφέρε- 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2) 

 

ται στο  7  που  είναι  η ονομασία ενός γυαλιού που χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή πολλών οπτικών στοιχείων για την ορατή περιοχή του  Η/Μ φάσματος  

και  την κοντινή υπέρυθρη. Ο δ.δ. για την κίτρινη γραμμή του  Na  είναι: 

1.51673Dn   και για την κίτρινη του  Ne : 1.5168dn  . Ο μερικός διασκεδασμός 

(βλ. Κεφ. 4): 0.00806F Cn n   και  ο αριθμός  Abbe: 64.119dV  . Το  (Σχ. 3.5.1.3) 

αναφέρεται στον τετηγμένο άμορφο (όχι κρυσταλλικό) χαλαζία  2SiO . Χρησιμο-

ποιείται για την κατασκευή οπτικών εξαρτημάτων  (φακών, πρισμάτων, επιπέδων 

πλακιδίων κ.λ.π.), για  την  υπεριώδη περιοχή του Η/Μ φάσματος, αλλά είναι δια-

περατός και στην ορατή καθώς και την κοντινή υπέρυθρη. Ο δ.δ. για την κίτρινη 

γραμμή του  Na  είναι: 1.45842Dn   και για την κίτρινη του  Ne : 1.45847dn  . Ο 

μερικός διασκεδασμός του υλικού είναι: 0.00678F Cn n   και ο αριθμός Abbe: 

 67.613 67.620D dV V  .  
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(Σχ. 3.5.1.3) 

 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.4) 

 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.5) 
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 Στο διάγραμμα του (Σχ. 3.5.1.4) δίνεται η διαπερατότητα του πολυκρυσταλ-

λικού σεληνιούχου ψευδαργύρου  ZnSe , που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 

οπτικών στοιχείων με μεγάλη αντοχή σε υψηλές ισχείς ακτινοβολίας (Laser 2CO ). 

Η φασματική του περιοχή είναι κυρίως η κοντινή και μέση υπέρυθρη. Τέλος το μο-

νοκρυσταλλικό φθοριούχο ασβέστιο  2CaF  (Σχ.3.5.1.5), είναι ένα υλικό που χρη-

σιμοποιείται για την κατασκευή οπτικών στοιχείων για εφαρμογές από την υπεριώ-

δη μέχρι την μέση υπέρυθρη φασματική περιοχή.  

 

3.5.1.1   Εστίες και εστιακές αποστάσεις λεπτών φακών 
 

Με βάση τα (Σχ. 3.5.1.1.1) είναι δυνατόν να ορίσουμε τις εστίες και τις εστι-

ακές   αποστάσεις   για  αμφίκυρτους  και  αμφίκοιλους  φακούς. Οι  ίδιοι  ορισμοί  

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.1.1) 

 

ισχύουν και για τα άλλα είδη  σφαιρικών  φακών, αρκεί οι τελευταίοι να είναι λε-

πτοί. Παρατηρούμε από τα (Σχ. 3.5.1.1.1α,β) ότι τα αξονικά σημεία F  έχουν την 

εξής ιδιότητα: Ακτίνες που προέρχονται από αυτά ή κατευθύνονται προς αυτά, μετά 

τη διάθλασή τους από το φακό διευθύνονται παράλληλα προς τον κύριο άξονα. Τα 

σημεία αυτά ονομάζονται πρωτεύουσες εστίες (principal focuses) του λεπτού φα-

κού. Επίσης από τα   (Σχ. 3.5.1.1.1γ,δ) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα αξονικά 

σημεία F   έχουν την εξής ιδιότητα: Κάθε ακτίνα που οδεύει παράλληλα προς τον 

οπτικό άξονα, μετά τη διάθλασή της από το φακό διευθύνεται προς αυτά. Τα τελευ-
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ταία ονομάζονται δευτερεύουσες εστίες (secondary  focuses) του λεπτού φακού. 

Οι αποστάσεις των σημείων αυτών από το κέντρο των φακών (το οποίο ονομάζεται 

οπτικό κέντρο (optical center) ) ονομάζονται εστιακές αποστάσεις (focal dis-

tances). Τις συμβολίζουμε με f  και f  . Τα επίπεδα που είναι κάθετα στον οπτικό 

άξονα και διέρχονται από τα σημεία F  και  F   ονομάζονται εστιακά επίπεδα (fo-

cal planes) του λεπτού φακού. Η σημασία του εστιακού επιπέδου φαίνεται στο (Σχ. 

3.5.1.1.2). Πράγματι  εκεί  βλέπουμε  ότι μια  δέσμη παραλλήλων ακτίνων  με αντι- 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.1.2) 

 

πρόσωπο την κύρια ακτίνα (principal or chief  ray) (αυτή που περνάει από το κέ-

ντρο του φακού) και με κλίση σε σχέση με τον οπτικό άξονα κατά γωνία  , εστιά-

ζει στο σημείο Q  που ανήκει στο εστιακό επίπεδο. Οι ακραίες ακτίνες της δέσμης 

ονομάζονται περιφερειακές (marginal rays). 

 

 

3.5.1.2 Σχηματισμός ειδώλου από λεπτό φακό. Συζυγή σημεία και    

επίπεδα. Γραφικός προσδιορισμός του ειδώλου. Οπτικά 

 διαγράμματα 
 

Για τον σχηματισμό του ειδώλου ενός αντικειμένου κατά τη διαδικασία της 

απεικόνισης από σφαιρικό δίοπτρο μιλήσαμε ήδη στην (§ 3.4.2). Αν το σφαιρικό 

δίοπτρο αντικατασταθεί από ένα λεπτό αμφίκυρτο φακό (Σχ. 3.5.1.2.1) και θεωρή-

σουμε ότι το αντικείμενο βρίσκεται πιο μακριά από την εστία F , τότε το είδωλο 

του αντικειμένου θα σχηματιστεί πέραν της εστίας F  . Το είδωλο αυτό θα είναι α-

νεστραμμένο και πραγματικό δηλ. θα μπορεί να σχηματιστεί πάνω σ’ ένα πέτασμα.  
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 Στιγματική δέσμη ακτίνων που εκκινεί από την κορυφή Q  του αντικειμένου, μετά 

τη διάθλασή της από το φακό συγκλίνει προς το σημείο Q  του ειδώλου. Με βάση 

την αρχή της αντίστροφης πορείας του φωτός αν η στιγματική δέσμη ακτίνων ξεκι-

νούσε από το Q  , τότε μετά τη διάθλασή της από το φακό θα συνέκλινε στο σημείο 

Q . Τα σημεία  Q  κα  Q  ονομάζονται συζυγή (conjugates). Επίσης     συζυγή ονο-

μάζονται και τα επίπεδα τα κάθετα στον οπτικό άξονα που διέρχονται από τα ση-

μεία Q  και Q . Οι  αποστάσεις του αντικειμένου και  του ειδώλου από το κέντρο A  

του φακού, οι εστιακές αποστάσεις f  και f   καθώς κα οι δ.δ. ,n n  που περιβάλ-

λουν το φακό δ.δ. n , συνδέονται με καθορισμένες σχέσεις, τις οποίες παραθέτουμε 

στην (§ 3.5.1.3) και αποδεικνύουμε στο (ΠΑΡ/ΜΑ 2: Τύπος των κατασκευαστών 

φακών). 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.1) 

 

Γραφικός προσδιορισμός του ειδώλου 
 

Είναι δυνατόν με βάση το (Σχ. 3.5.1.2.1), να προβούμε σε ορισμένες διαπι-

στώσεις σχετικά με την πορεία των ακτίνων που συμμετέχουν στο σχηματισμό του 

ειδώλου. Πράγματι ακτίνες που εκκινούν από το αντικείμενο και είναι παράλληλες 

με τον οπτικό άξονα, διέρχονται από τη εστία F   του φακού. Επίσης οι ακτίνες που 

κατευθύνονται προς το κέντρο του φακού, περνάνε από αυτόν χωρίς να υποστούν 

διάθλαση. Τέλος ακτίνες  που εκκινούν από  το  αντικείμενο και διέρχονται από την 

εστία F , μετά τη διάθλασή τους από το φακό θα συνεχίσουν παράλληλες προς τον 

οπτικό άξονα. Η τομή δύο οποιωνδήποτε από τις προαναφερόμενες ακτίνες μας 

προσδιορίζει το σημείο Q  του ειδώλου.  

Στο (Σχ. 3.5.1.2.2)  γίνεται ο γραφικός προσδιορισμός για τον εντοπισμό του 

ειδώλου, στην περίπτωση που το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη 
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της εστιακής απόστασης f  από το κέντρο A  συγκλίνοντος φακού. Σαν αποτέλε-

σμα βλέπουμε  ότι το  είδωλο σχηματίζεται πέραν της εστιακής  απόστασης f   και   

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.2) 

 

είναι  ανεστραμμένο  και  πραγματικό. Στο  (Σχ. 3.5.1.2.3)  το  αντικείμενο βρίσκε-

ται μεταξύ  της εστίας F  και του κέντρου A  συγκλίνοντος φακού. Εκτελώντας  τη  

γραφική παράσταση, διαπιστώνουμε ότι  το είδωλο είναι φανταστικό, όρθιο μεγε-

θυμένο  και  σχηματίζεται  πριν  την  εστία  F  του  φακού (περίπτωση απλού  μεγε- 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.3) 

 

θυντή φακού). Στο (Σχ. 3.5.1.2.4) γίνεται ο γραφικός  προσδιορισμός  για τον εντο-

πισμό του ειδώλου, στην περίπτωση που το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση με-

γαλύτερη της  εστιακής απόστασης f   από το  κέντρο A  αποκλίνοντος  φακού. Με 

τη βοήθεια της  γραφικής παράστασης, διαπιστώνουμε ότι  το είδωλο είναι φαντα-
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στικό, όρθιο, μικρότερο σε μέγεθος από το αντικείμενο και σχηματίζεται μεταξύ 

της εστίας F   και του κέντρου A  του φακού. 

 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.4) 

 

Οπτικά διαγράμματα  

 

Η λειτουργία και η χρησιμότητα των οπτικών διαγραμμάτων έχει περιγραφεί 

στην (§ 3.2.1) για την περίπτωση που απεικονίζοντα συστήματα ήταν τα σφαιρικά 

κάτοπτρα. Ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για την περίπτωση όπου απεικονίζοντα συ- 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.5) 

 

στήματα είναι οι λεπτοί φακοί θετικοί και αρνητικοί. Τα οπτικά διαγράμματα - κα-

τά τα γνωστά - αφορούν τον τρόπο όρασης των ειδώλων (πραγματικών και φαντα-

στικών), συμπεριλαμβανομένου στη διαδικασία απεικόνισης και του ανθρώπινου 
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ματιού του εκάστοτε παρατηρητή. Το μάτι του παρατηρητή κατέχει μια συγκεκρι-

μένη θέση στην οπτική διάταξη όπου περιλαμβάνονται ο φακός, το αντικείμενο κα-

θώς και το  σχηματιζόμενο είδωλο. Δεδομένου  μάλιστα του πεπερασμένου των  δι- 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.6) 

 

αστάσεων της κόρης του ματιού, τα οπτικά διαγράμματα καθορίζουν τους κώνους 

των ακτίνων φωτός που εισέρχονται στο εσωτερικό του δηλ. τελικά τη λαμπρότητα 

του σχηματιζόμενου ειδώλου.  

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.2.7) 

 

Στο (Σχ. 3.5.1.2.5) παρουσιάζεται το οπτικό διάγραμμα κατά την απεικόνιση 

μέσω θετικού φακού αντικειμένου που βρίσκεται μακράν της εστίας του F .  Στο 
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(Σχ. 3.5.1.2.6) σχεδιαγραφείται το οπτικό διάγραμμα και πάλι μέσω θετικού φακού 

αλλά το αντικείμενο βρίσκεται  τώρα μεταξύ της εστίας του F  και του οπτικού του 

κέντρου A  (σχηματισμός φανταστικού ειδώλου). Τέλος στο (Σχ. 3.5.1.2.7) το οπτι-

κό διάγραμμα αφορά αρνητικό απεικονίζοντα φακό και φανταστικά - κατά τα γνω-

στά - είδωλα για οποιαδήποτε θέση του αντικειμένου.     

 

3.5.1.3   Ο τύπος των λεπτών φακών. Πλευρική  μεγέθυνση. 

  Ο τύπος των κατασκευαστών φακών 
 

Ο τύπος των λεπτών φακών 
 

Στο (Σχ. 3.5.1.3.1) γίνεται ο γραφικός προσδιορισμός για τον εντοπισμό του 

ειδώλου, στην περίπτωση που το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη 

της  εστιακής απόστασης  f  από το κέντρο A  συγκλίνοντος  φακού. Το  μήκος του 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.3.1) 

 

αντικειμένου είναι y  και του ειδώλου y . Τα s  και s  είναι οι αποστάσεις αντι-

κειμένου και ειδώλου από το κέντρο του φακού. Έστω ότι ο φακός βρίσκεται μέσα 
στον αέρα ( f f  ). Τότε από τα τρίγωνα ,Q TS F TA   και τα τρίγωνα ,QTS FAS  που 

είναι όμοια μεταξύ τους θα έχουμε: 
 

 
y y y

s f




 
   (3.5.1.3.1) 

 

  
y y y

s f

  
      (3.5.1.3.2) 

 

Αθροίζοντας τις (σχ. 3.5.1.3.1,2) και επειδή f f    βρίσκουμε τελικά: 
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1 1 1

s s f
 


     (3.5.1.3.3) 

 

Πρόκειται για τον κλασσικό τύπο που αφορά τη διαδικασία της απεικόνισης μέσω 

λεπτού φακού και ονομάζεται τύπος των λεπτών φακών (thin lens formula). Η 

μορφή του είναι η λεγόμενη Γκαουσιανή (Gaussian), επειδή χρησιμοποιεί τις απο-

στάσεις ,s s  αντικειμένου, ειδώλου από το κέντρο του φακού.  

Αν αντί των ,s s  χρησιμοποιηθούν οι αποστάσεις ,x x  που είναι οι αποστά-

σεις αντικειμένου, ειδώλου από τις εστίες ,F F   τότε προκύπτει ένας τύπος απεικό-

νισης που η μορφή του ονομάζεται Νευτώνεια (Newtonian). Πράγματι από τα τρί-

γωνα (Σχ. 5.3.1.3.1) ,QMF FAS  και τα τρίγωνα ,TAF F M Q     που είναι όμοια μετα-

ξύ τους θα έχουμε:  

 

 
y y

x f


       και     

y y

x f





       (3.5.1.3.4)  

 

Από το συσχετισμό των δύο αυτών σχέσεων βρίσκουμε τελικά: 

 

 2xx f        (3.5.1.3.5) 

 

Ο τελευταίος τύπος είναι πολύ χρήσιμος προκειμένου – όπως θα δούμε στα επόμε-

να – να προσδιοριστούν οι εστιακές αποστάσεις ακόμη και ενός πολύπλοκου οπτι-

κού συστήματος.  

 

Πλευρική μεγέθυνση 
 

Από το (Σχ. 3.5.1.3.1)  και από την αναλογία των τριγώνων QAM  και Q M A   

θα έχουμε: 
M Q AM

MQ AM

  
 . Αλλά y MQ  και y Q M     οπότε: η λεγόμενη πλευρι-

κή μεγέθυνση (lateral magnification) του ειδώλου θα δίνεται από τη σχέση: 

 

 
y s

m
y s

 
           (3.5.1.3.6) 

 

όπου το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι το είδωλο είναι ανεστραμμένο.  
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Ο τύπος των κατασκευαστών φακών 
 

Πρόκειται για ένα γενικό τύπο, που αναφέρεται στον υπολογισμό των εστια-

κών αποστάσεων λεπτού φακού. Οι  ακτίνες καμπυλότητας των επιφανειών του εί-

ναι 1 2,r r  και ο δείκτης διάθλασής του n . Οι δύο επιφάνειες του φακού γειτνιάζουν 

με οπτικά μέσα δ.δ. ,n n . Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εστιακές του αποστάσεις 

,f f   θα είναι διαφορετικές. Το όνομα του τύπου ανάγεται στους τεχνικούς που κα-

τασκεύαζαν φακούς (κατασκευαστές φακών), δεδομένου ότι με γνωστές τις ακτίνες 

καμπυλότητας και το δ.δ. ενός οπτικού μέσου (γυαλιού), ήταν σε θέση να δημιουρ-

γήσουν ένα φακό με συγκεκριμένες εστιακές αποστάσεις. Η όλη ανάλυση του θέ-

ματος και ο προσδιορισμός των εστιακών αποστάσεων δίνεται στο (ΠΑΡ/ΜΑ 2). 

Στα επόμενα παραθέτουμε απλά το γενικό τύπο των κατασκευαστών φακών και τη 

διαδικασία μέσω της οποίας καταλήγουμε στον τύπο των λεπτών φακών.  

Στη γενικότερη λοιπόν περίπτωση (Σχ. 3.5.1.3.2) όπου ο δ.δ. του φακού εί-

ναι n , ο φακός  περιβάλλεται  από οπτικά μέσα  με  δ.δ. ,n n , με  1 2,r r  τις  ακτίνες   

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.3.2) 

 

καμπυλότητάς του και ,s s  τις  αποστάσεις ειδώλου αντικειμένου από το κέντρο 

του, τότε ο τύπος των κατασκευαστών φακών θα δίνεται από τη σχέση: 

 

    
1 2

n n n n n n

s s r r

    
  


     (3.5.1.3.7) 

 

Για την περίπτωση που ο φακός δ.δ. n  βρίσκεται στον αέρα τότε: 1n n   και η 

προηγούμενη σχέση γίνεται: 

 

   
1 2

1 1 1 1
1n

s s r r

 
      

       (3.5.1.3.8) 
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Αν η τελευταία σχέση συγκριθεί με τον γνωστό μας τύπο των λεπτών φακών (σχ. 

3.5.1.3.3), θα έχουμε την έκφραση της εστιακής απόστασης  f  συναρτήσει των n  

και 1 2,r r : 

   

  
1 2

1 1 1
1n

f r r

 
   

 
     (3.5.1.3.9) 

 

Παράδειγμα 1 

Δίνεται το σύστημα δύο λεπτών θετικών φακών 1A  και 2A  με 1 1 40f f    και 

2 2 50f f   . Η απόσταση μεταξύ τους είναι 20d   (Σχ. 8.1.4.1). Αντικείμενο μή-

κους  1 1 20Q M   βρίσκεται αριστερά του  φακού 1A   και  σε απόσταση  1 65s  .  Να 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.3.3) 

 

προσδιοριστεί γραφικά και να υπολογιστεί αριθμητικά με βάση τον τύπο των λε-

πτών φακών η θέση, το είδος και το μέγεθος του τελικού ειδώλου. (Όλες οι απο-

στάσεις δίνονται σε mm ). 

 

● Ο γραφικός προσδιορισμός του τελικού ειδώλου 2 2Q M   φαίνεται στο (Σχ. 

3.5.1.3.3). Γίνεται μια πρώτη απεικόνιση του αντικειμένου 1 1Q M  μέσω του φακού  

1A  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο φακός 2A . Από τις ακτίνες (1) και (2) σχηματίζε-

ται το είδωλο 1 1Q M  . Το είδωλο αυτό το θεωρούμε σε δεύτερη φάση φανταστικό 

αντικείμενο κατά την απεικόνιση μέσω του φακού 2A . Με τη βοήθεια των ακτίνων 
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(3) και (4) σχηματίζεται το τελικό είδωλο 2 2Q M   που είναι πραγματικό και ανε-

στραμμένο.  

Η αριθμητική ανάλυση του προβλήματος έχει ως εξής: Για την απεικόνιση 

μέσω του φακού 1A  θα ισχύει η σχέση: 

 

 1 1
1 1

1 1 1 1 1

1 1 1
104

s f
s s

s s f s f
      

 
 

 

Αλλά:  2 104 20 84s       (θέση του φανταστικού αντικειμένου για τον φακό 

2A ). Για τη δεύτερη απεικόνιση μέσω του φακού 2A  θα έχουμε: 

 

 2 2
2 2

2 2 2 2 2

1 1 1
31.34

s f
s s

s s f s f
      

 
 

 

Άρα το τελικό είδωλο σχηματίζεται δεξιά του φακού 2A  και σε απόσταση 31.34 

από αυτόν. Για τη μεγέθυνση θα έχουμε:  

 

Απεικόνιση μέσω του 1A :      1 1 1 2 2
1

1 1 1 1 1

104
1.6

65

s M Q M Q
m

s M Q M Q

  
          

 

Απεικόνιση μέσω του 2A :      2 2 2
2

2 2 2

31.34
0.373

84

s M Q
m

s M Q

  
     


  

 

                   2 2 2 2 2 2
. 1 2

1 1 1 1 2 2

1.6 0.373 0.593
M Q M Q M Q

m m m
M Q M Q M Q



   
           

 

Επίσης 2 2 . 1 1 0.593 20 11.93M Q m M Q
         . Δηλ. είναι ανεστραμμένο, πραγμα-

τικό και έχει μέγεθος 11.93.  

 

Παράδειγμα 2 

Δίνεται ένα σύστημα ενός αρνητικού και ενός θετικού φακού με 

1 1 12.5f f     και  2 2 20f f   . Η απόσταση μεταξύ τους είναι 23d  . Αντικείμενο 

μήκους 1 1 20Q M   βρίσκεται αριστερά του φακού 1A  και σε απόσταση 1 24.8s  . Να 

προσδιοριστεί γραφικά και να υπολογιστεί αριθμητικά με βάση τον τύπο των λε-

πτών φακών η θέση, το είδος και το μέγεθος του τελικού ειδώλου. (Όλες οι απο-

στάσεις δίνονται σε mm ). 
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● Ο γραφικός προσδιορισμός του τελικού ειδώλου 2 2Q M   φαίνεται στο (Σχ. 

3.5.1.3.4)  όπου χρησιμοποιήσαμε για το  σκοπό αυτό τα  ζεύγη των ακτίνων  (1), 

(2)για το σχηματισμό του φανταστικού  ειδώλου 1 1Q M   μέσω του φακού 1A  (που 

αποτελεί πραγματικό για την απεικόνιση μέσω του φακού 2A )   και (3), (4) για τον 

σχηματισμό του τελικού (πραγματικού) ειδώλου 2 2Q M   μέσω του φακού 2A . Η α-

ριθμητική λύση με βάση το νόμο των λεπτών φακών δίνεται στα επόμενα. Για την 

απεικόνιση μέσω του φακού 1A  θα ισχύει η σχέση: 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.3.4) 

 

  
 
 

1 1
1 1

1 1 1 1 1

24.8 12.51 1 1
8.31

24.8 12.5

s f
s s

s s f s f

 
        

   
 

 

Αλλά:  2 8.31 23 31.31s      (θέση του πραγματικού αντικειμένου για το φακό 

2A ). Για τη δεύτερη απεικόνιση μέσω του φακού 2A  θα έχουμε: 

 

 2 2
2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 31.31 20
55.36

31.31 20

s f
s s

s s f s f


       

  
 

 

Για τη μεγέθυνση θα έχουμε: 
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Απεικόνιση μέσω του 1A :      
 1 1 1 2 2

1

1 1 1 1 1

8.31
0.335

24.8

s M Q M Q
m

s M Q M Q

  
         

 

Απεικόνιση μέσω του 2A :      2 2 2
2

2 2 2

55.36
1.768

31.31

s M Q
m

s M Q

  
        

 

   2 2 2 2 2 2
. 1 2

1 1 1 1 2 2

0.335 1.768 0.592
M Q M Q M Q

m m m
M Q M Q M Q



   
           

 

Επίσης  2 2 . 1 1 0.592 20 11.84M Q m M Q
         . Δηλ. είναι ανεστραμμένο, πραγ-

ματικό και έχει μέγεθος 11.84. 

 

3.5.1.4  Ισχύς λεπτού φακού.  

    Ισχύς συστήματος λεπτών φακών σε επαφή  
 

Σε περίπτωση πρακτικών εφαρμογών, χρησιμοποιούμε (όπως και στην περί-

πτωση των σφαιρικών διόπτρων (§ 3.4), (σχ. 3.4.3.8)) την έννοια της ισχύος 

(power) του λεπτού φακού μέσω του εξής ορισμού: 

 

 1P f   (3.5.1.4.1) 

 

όπου f  η εστιακή απόσταση του φακού. Αν η f  εκφράζεται σε μέτρα, τότε σαν 

μονάδα ισχύος (όπως και για τα δίοπτρα) θα έχουμε την διοπτρία  dpt . Αν για πα-

ράδειγμα διαθέτουμε ένα θετικό φακό με 100mmf    τότε η ισχύς του θα είναι 

10dptP   . Επίσης για έναν αρνητικό φακό με 1000mmf    θα είναι:  1dptP   .  

Για την περίπτωση που έχουμε ένα σύστημα δύο λεπτών φακών σε επαφή 

τότε θα αποδείξουμε ότι ισχύει η σχέση: . 1 2P P P    όπου 1 2,P P  η ισχύς του κάθε 

φακού ξεχωριστά. Θ’ αποδείξουμε τη σχέση αυτή για ένα σύστημα θετικού και αρ-

νητικού φακού σε επαφή, αν και η σχέση ισχύει για μεγαλύτερο αριθμό λεπτών φα-

κών  (θετικών ή αρνητικών). Στο (Σχ. 3.5.1.4.1)  φαίνεται η πορεία μιας  παράλλη-

λης ακτίνας μέσω του συστήματος των δύο προαναφερόμενων φακών. Χωρίς την 

ύπαρξη του αρνητικού φακού θα είχαμε σύγκλιση της ακτίνας στο σημείο 1F  . Αν 

τώρα λάβουμε υπόψη μας τη παρουσία και του αρνητικού φακού και την συνεπα-

γόμενη απεικόνιση μέσω αυτού, τότε η 1f   αποτελεί την απόσταση από τον 2A  του 

φανταστικού αντικειμένου (σημείο 1F  ) οπότε: 
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1 2

1 1 1

f f f
 
 

     (3.5.1.4.2) 

 

όπου F   η θέση του ειδώλου για την απεικόνιση αυτή και f   η εστιακή απόσταση 

(δευτερεύουσα) του συστήματος των δύο φακών. Επειδή 1 1f f  θα έχουμε: 

 

   
1 2

1 1 1

f f f
 


     και τελικά:  . 1 2P P P        (3.5.1.4.3) 

 

Η τιμή της .P  μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Αν π.χ. οι τιμές των  . 1,P P  με-

τρούμενες  είναι  θετικές και της 2P  αρνητική  (δηλ. πρόκειται  για αρνητικό φακό), 

 

 
 

(Σχ. 3.5.1.4.1) 

 

τότε από τη σχέση 2 . 1P P P   μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ του αρνητικού 

φακού και κατά προέκταση την εστιακή του απόσταση.   
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3.5.2 Παχείς φακοί  
 

Σαν παχύ φακό (thick lens) ονομάζουμε αυτόν του οποίου το πάχος του εί-

ναι αρκετά μεγάλο  σε σχέση με τις ακτίνες καμπυλότητας των διόπτρων που τον 

συγκροτούν, καθώς και τις εστιακές του αποστάσεις. Π.χ. επιπεδόκυρτος φακός πά-

χους 20mmd  , ακτίνων καμπυλότητας 1 230mm, r r    και (ενεργών) εστιακών 

αποστάσεων 1 2 75mmf f   μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά παχύς. Στην πράξη δια-

πιστώνουμε ότι δεν ισχύουν πλέον οι σχέσεις απεικόνισης των λεπτών φακών. Κα-

τά συνέπεια είμαστε υποχρεωμένοι να επανεξετάσουμε την πορεία των ακτίνων 

μέσα από τέτοιους φακούς, λαμβάνοντας υπόψη μας το πάχος τους. Σαν πάχος – 

κατά τα γνωστά – λαμβάνουμε την απόσταση μεταξύ των κορυφών τους. Στο (Σχ. 

3.5.2.1) φαίνεται  ένας  ομογενής  παχύς  φακός δ.δ. n  με ακτίνες καμπυλότητας 1r  

και 2r ,  να περιβάλλεται από οπτικά μέσα με δ.δ. n  και n . Στη γενικότερη περί-

πτωση σαν παχύ φακό θεωρούμε όχι μόνο αυτόν που περιγράψαμε προηγουμένως, 

αλλά και κάθε σύστημα δύο ή περισσότερων φακών που το διαπραγματευόμαστε 

σαν μια ενιαία μονάδα. Στα επόμενα θα εξετάσουμε σαν παράδειγμα το σύστημα 

δύο λεπτών φακών σε επαφή ή σε απόσταση μεταξύ τους, συνολικά σαν ένα παχύ 

φακό. 

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.1) 

 

Για να προδιαγράψουμε την πορεία των ακτίνων δια μέσου των παχέων φα-

κών, ακολουθούμε τις διαδικασίες τη διάθλασης δια μέσου των δύο σφαιρικών διό-

πτρων που απαρτίζουν το φακό, λαμβάνοντας όμως υπόψη μας το πάχος του d . Η 

διαδικασία αυτή θα μας οδηγήσει στον υπολογισμό της θέσης, του μεγέθους και 

του είδους του ειδώλου ενός προς απεικόνιση αντικειμένου. Διακρίνουμε θετικούς 

(συγκλίνοντες) και αρνητικούς (αποκλίνοντες) παχείς φακούς, ανάλογα με το αν 
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αυτοί προκαλούν σύγκλιση ή απόκλιση μιας παράλληλης προσπίπτουσας δέσμης 

ακτίνων. 

Πλείστα όσα από τα οπτικά όργανα που είναι σε χρήση σήμερα, περιλαμβά-

νουν σαν στοιχεία των οπτικών τους συστημάτων παχείς φακούς. Γι' αυτό λόγο η 

μελέτη τους είναι επιβεβλημένη. Στο συγκεντρωτικό (Σχ. 8.2.2) φαίνονται όλα τα 

είδη των συγκλινόντων και αποκλινόντων παχέων φακών με τα βασικά τους οπτικά 

χαρακτηριστικά όπως: Οι εστίες τους, οι εστιακές τους αποστάσεις, τα πρωτεύοντα 

και δευτερεύοντα κύρια σημεία και επίπεδα, οι μπρος και πίσω εστιακές αποστά-

σεις καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις τους.  

 

3.5.2.1  Εστίες και εστιακές αποστάσεις. Κύρια σημεία και κύρια 

     επίπεδα  παχέων φακών 
 

 Με τη βοήθεια των (Σχ. 5.3.2.1.1α,β) είναι δυνατόν να ορίσουμε   τις εστίες 

και τις εστιακές αποστάσεις συγκλινόντων και αποκλινόντων παχέων φακών με ίδι-

ες  ακτίνες καμπυλότητας. Πανομοιότυποι ορισμοί ισχύουν και  για τις περιπτώσεις  

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.1.1) 

 

φακών με διαφορετικές ακτίνες καμπυλότητας. Παρατηρούμε ότι έκαστο από τα 

αξονικά σημεία F  έχουν την εξής ιδιότητα: Ακτίνες που προέρχονται από αυτό ή 

κατευθύνονται προς αυτό, μετά τη διάθλασή τους από το φακό διευθύνονται πα-
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ράλληλα προς τον κύριο άξονά του. Το συγκεκριμένο σημείο ονομάζεται πρωτεύ-

ουσα εστία (principal focus)  του  αντίστοιχου  φακού. Με  τον  ίδιο τρόπο από  τα 

(Σχ. 5.3.2.1.1γ,δ)  βλέπουμε  ότι  έκαστο  από  το  αξονικό  σημείο F   έχει την εξής 

ιδιότητα:  Κάθε  ακτίνα  που έχει πορεία παράλληλη  με τον  κύριο  άξονα, μετά  τη   

 

 
 

διάθλασή της από το φακό διευθύνεται προς αυτό. Το συγκεκριμένο σημείο ονομά-

ζεται δευτερεύουσα εστία (secondary focus) του αντίστοιχου φακού. Τα κατακό-

(Σ
χ.

  3
.5

.2
.2

) 
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ρυφα επίπεδα που περνάνε από τα σημεία F  και  F   ονομάζονται εστιακά επίπεδα 

(focal planes).  

Αν για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις προεκτείνουμε τις παράλληλες (ει-

σερχόμενες ή εξερχόμενες) και τις προσπίπτουσες (συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες)   

ακτίνες στο φακό, βλέπουμε ότι οι τελευταίες τέμνονται κάθε φορά σ’ ένα σημείο. 

Έκαστο από τα κατακόρυφα επίπεδα που διέρχονται από τα σημεία αυτά, ονομάζε-

ται κύριο επίπεδο (principal plane). Διακρίνονται σε πρωτεύον κύριο επίπεδο 

(principal plane) H  και δευτερεύον κύριο επίπεδο H  . Τα σημεία της  τομής των 

επιπέδων αυτών με τους κύριους άξονες ονομάζονται αντίστοιχα κύρια σημεία 

(principal points) H  και H  . Τα κύρια επίπεδα δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματί-

ζονται στο εσωτερικό του φακού ή να είναι τοποθετημένα συμμετρικά  προς αυτόν. 

Το που θα σχηματισθούν – όπως θα δούμε στα επόμενα –  εξαρτάται κάθε 

φορά από τη μορφολογία του φακού (δηλ. από τις ακτίνες καμπυλότητας 1r  και 2r ) 

το δ.δ. του φακού και τους δ.δ. των οπτικών μέσων που περιβάλλουν το φακό . Στα 

(Σχ. 3.5.2.2) μπορεί κανείς να δει τις θέσεις των κυρίων επιπέδων για διάφορα είδη 

παχέων φακών.  

Μια σπουδαία ιδιότητα των κυρίων επιπέδων την οποία χρησιμοποιούμε 

προκειμένου να εκτελέσουμε απεικονίσεις μέσω των παχέων φακών είναι η εξής: 

Μεταξύ των σημείων των κυρίων επιπέδων υφίσταται μια αντιστοιχία ένα προς ένα, 

έτσι που το κάθε επίπεδο αποτελεί ορθό είδωλο του άλλου. Δηλ. η νοητή πορεία 

μιας ακτίνας μεταξύ των επιπέδων H  και H   είναι παράλληλη με τον οπτικό άξο-

να. Από φυσική άποψη μπορούμε επίσης να πούμε ότι τα κύρια επίπεδα, είναι δύο 

επίπεδα που έχουν μοναδιαία θετική πλευρική μεγέθυνση. Για την περίπτωση των 

λεπτών φακών τα κύρια επίπεδα συμπίπτουν στο γεωμετρικό κέντρο του φακού.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται πλέον κατανοητό ότι οι 

εστιακές αποστάσεις f  και f   του παχέως φακού υπολογίζονται από τα κύρια επί-

πεδα  H  και H   αντίστοιχα. Οι  f  και f   ονομάζονται συνήθως ενεργές εστιακές 

αποστάσεις (effective focal lengths). Στην (§ 8.2.3) θ’ αποδείξουμε ότι αν n n  

τότε: f f  . Αν όμως n n  τότε θα ισχύει η σχέση: n n f f  . Τέλος πρέπει ν’ 

αναφέρουμε ότι οι αποστάσεις 1FA  και 2F A  ονομάζονται μπρος εστιακή απόστα-

ση (front focal length)(F.F.L.) και πίσω εστιακή απόσταση (back focal 

length)(B.F.L.) αντίστοιχα.  

 

3.5.2.2  Σχηματισμός ειδώλου από παχύ φακό. Συζυγή σημεία                   

και επίπεδα. Γραφικός προσδιορισμός ειδώλου 

 
Η γραφική ανάδειξη του ειδώλου κατά την απεικόνιση ενός αντικειμένου 

μέσω παχέως φακού, στηρίζεται σε διαδικασίες που μας είναι ήδη γνωστές. Πρό-
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κειται για την διαδικασία της απεικόνισης μέσω δύο ομοαξονικών διόπτρων. Στο 

(Σχ. 3.5.2.2.1β) μπορούμε να δούμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία της απεικόνισης 

του αντικειμένου QM  μέσω του συγκλίνοντος παχέως φακού πάχους 1 2d A A . Ο 

φακός στην περίπτωσή μας είναι αμφίκυρτος. Στο πρώτο στάδιο (Σχ. 3.5.2.2.1α), 

ακτίνα (1)  που εκκινεί από το  σημείο Q  και  είναι παράλληλη με  τον οπτικό άξο-

να, πέφτει στην επιφάνεια του πρώτου σφαιρικού διόπτρου 1A . Στην επιφάνεια αυ-

τή διαθλάται και διευθύνεται (2) προς την δευτερεύουσα εστία του 1F  . Ακτίνα (3) 

που περνάει από το κέντρο καμπυλότητας 1C  του διόπτρου 1A  δεν διαθλάται (4) και 

συνεχίζει την πορεία της. Οι ακτίνες (2) και (4) τέμνονται στο σημείο Q  που απο-

τελεί το είδωλο του Q  μέσω του σφαιρικού διόπτρου 1A . Στο δεύτερο στάδιο (Σχ. 

3.5.2.2.1β), η ακτίνα (5) που διέρχεται από την πρωτεύουσα εστία 1F  του διόπτρου  

1A , το διανύει παράλληλα με τον οπτικό άξονα (6). Η ακτίνα αυτή μετά τη διάθλα-

σή της από το σφαιρικό δίοπτρο 2A , κατευθύνεται (7) προς την δευτερεύουσα εστία 

2F  . Επίσης η  ακτίνα  (8) που ξεκινάει από το  Q  και κατευθύνεται προς το κέντρο  

καμπυλότητας 2C  του διόπτρου 2A  δεν διαθλάται. Η  τομή των ακτίνων  (7) και (8)  

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.2.1) 

 

μας δίνει το τελικό είδωλο Q  του σημείου Q . Βλέπουμε εν κατακλείδι ότι το τελι-

κό είδωλο M Q   του MQ  είναι πραγματικό και ανεστραμμένο.  
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Η αλγεβρική επίλυση του προβλήματος ακολουθεί δύο στάδια: α) Η απεικό-

νιση του αντικειμένου MQ  μέσω του σφαιρικού διόπτρου 1A  μας δίνει το είδωλο 

M Q  . Για τις αποστάσεις 1 1,s s  (αντικειμένου – ειδώλου ) από την κορυφή του 1A  θα 

ισχύει η σχέση: 

 

 
1 1 1

n n n n

s s r

  
 


   (3.5.2.2.1) 

 

Όπου 1r  η ακτίνα καμπυλότητας του 1A . β) Το είδωλο M Q   αποτελεί φανταστικό 

αντικείμενο για την απεικόνιση μέσω του διόπτρου 2A . Το φανταστικό αυτό αντι-

κείμενο μας δίνει το πραγματικό είδωλο M Q   το οποίο είναι και το τελικό είδωλο 

του αντικειμένου MQ . Αν 2s  και 2s  είναι οι αποστάσεις του M Q   και M Q   από 

την κορυφή  2A  του δευτέρου διόπτρου τότε θα ισχύει η σχέση: 

 

       
2 2 2

n n n n

s s r

   
 

 
        (3.5.2.2.2) 

 

με      2 1s s d         (3.5.2.2.3) 

 

Παράδειγμα 

Δίνεται ένας αμφίκυρτος παχύς φακός πάχους 20d   (διαστάσεις και απο-

στάσεις σε mm) και με ακτίνες καμπυλότητας 1 30r   και 2 60r  . Ένα αντικείμενο 

διαστάσεων 20QM   βρίσκεται σε απόσταση 1 100s   αριστερά της κορυφής 1A  

του φακού. Ο φακός έχει δ.δ. 1.5n   και βρίσκεται μεταξύ του αέρα 1.0n   και νε-

ρού με 1.33n  . Να υπολογιστεί αριθμητικά το είδος, το μέγεθος και η θέση του 

τελικού ειδώλου. 

 

● Από τη (σχ. 3.5.2.2.1) θα έχουμε: 

 

    1

1 1 1 1

1.0 1.5 1.5 1.0
225

100 30

n n n n
s

s s r s

   
      

 
 

 

όπου 1s  η απόσταση του ειδώλου μέσω του πρώτου διόπτρου από τη κορυφή του 

1A . Το είδωλο αυτό αποτελεί φανταστικό αντικείμενο κατά την απεικόνιση μέσω 

του δευτέρου διόπτρου 2A . Επομένως με βάση τη (σχ. 3.5.2.2.3):  
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     2 1 2225 20 205s s d s            

 

Τότε από τη (σχ. 3.5.2.2.2) θα έχουμε: 

 

    2

2 2 2 2

1.5 1.33 1.33 1.5
131

205 60

n n n n
s

s s r s

    
      

   
 

 

Δηλ. το τελικό είδωλο βρίσκεται δεξιά της κορυφής 2A  του φακού, σε απόσταση 

2 131s   από αυτή και θα είναι πραγματικό.  

Η τελική μεγέθυνση του ειδώλου  M Q  , θα δίνεται σαν το γινόμενο των με-

γεθύνσεων 1m  και 2m  των δύο διόπτρων: 

 

 1 1
1 1 1

1 1

225 30
1.5

100 30

s r
m m m

s r

  
       

 
  

 

 
 
 

2 2
2 2 2

2 2

131 60
0.72

205 60

s r
m m m

s r

  
      

    
 

 

Τελικά θα έχουμε: 

 

    . 1 2 1.5 0.72 1.08m m m         

 

Οπότε επειδή  20QM  : 

 

    . 1.08 20 21.6M Q m MQ M Q
            

 

Δηλ. το τελικό είδωλο είναι ανεστραμμένο και ίσου περίπου μεγέθους με το αρχικό 

αντικείμενο. 

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις γραφικής και αλγεβρικής λύσης του 

προβλήματος απεικόνισης μέσω παχέος φακού, δεν χρησιμοποιήσαμε τις έννοιες 

των κυρίων επιπέδων. Έχουμε δείξει όμως (§ 3.5.2.1) ότι τα κύρια επίπεδα ,H H   

ενέχουν μια σπουδαία ιδιότητα: Η πλευρική μεγέθυνση μεταξύ τους είναι μονα-

διαία και θετική. Δηλ. η νοητή πορεία των ακτίνων μεταξύ των κυρίων επιπέδων, 

είναι παράλληλη προς τον οπτικό άξονα του φακού. Το γεγονός αυτό το χρησιμο-

ποιούμε προκειμένου να επιτελέσουμε απεικονίσεις μέσω των παχέων φακών με 

την ίδια λογική που γίνονται οι απεικονίσεις μέσω των λεπτών φακών. Η μόνη δια-

φορά για τους παχείς φακούς είναι ότι οι εστιακές αποστάσεις και οι θέσεις των α-
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ντικειμένων και των ειδώλων πρέπει να προσμετρούνται όσον αφορά τα κύρια επί-

πεδα ,H H  . Ενώ για τους λεπτούς φακούς αναφορά μέτρησης είναι το οπτικό κέ-

ντρο στο οποίο θεωρούμε ότι τα κύρια επίπεδά τους ταυτίζονται. Εφόσον λοιπόν 

είναι γνωστές οι θέσεις των κυρίων επιπέδων, το τελικό είδωλο Q M   ενός αντικει-

μένου QM  προσδιορίζεται με βάση τη μέθοδο των παραλλήλων ακτίνων (Σχ. 

3.5.2.2.2). Πράγματι  το τελικό είδωλο Q M   σχηματίζεται με τη βοήθεια δύο μό-

νον ακτίνων εφόσον μας είναι γνωστές οι θέσεις των κυρίων επιπέδων και οι ενερ-

γές εστιακές αποστάσεις HF f  και H F f    του παχέως φακού. Η αλγεβρική 

επίλυση του προβλήματος γίνεται στην (§ 3.5.2.3). 

Η διαδικασία του σχηματισμού ειδώλου με τη γραφική μέθοδο των ακτίνων 

έχει ως εξής: α) Μια παράλληλη προς τον κύριο άξονα ακτίνα (1) που εκκινεί από 

το σημείο Q  του αντικειμένου, τέμνει το H  και συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυν-

ση τέμνοντας το H  . Κατόπιν  κατευθύνεται  (2) προς την εστία F  . β) Ακτίνα που 

 

 
 

(Σχ.3.5.2.2.2) 

 

εκκινεί από το ίδιο σημείο Q  του αντικειμένου και διέρχεται από την εστία F , τέ-

μνει σ’ ένα σημείο το κύριο επίπεδο H . Κατόπιν με παράλληλη ως προς τον οπτικό 

άξονα διαδρομή, τέμνει το H   και συνεχίζει (4) με τον ίδιο τρόπο. Η τομή των α-

κτίνων (2) και (4) θα μας δώσει το σημείο Q  του ειδώλου. Την αναλογία του γρα-

φικού σχηματισμού ειδώλου μέσω λεπτού και παχέως φακού μπορεί κανείς να τη 

δει συγκρίνοντας  το (Σχ. 8.1.3.1) (για λεπτό φακό) με το (Σχ. 3.5.2.2.2) (για παχύ). 

Για τη δεύτερη περίπτωση – κατά τα γνωστά – αρκεί οι αποστάσεις αντικειμένου, 

ειδώλου και οι ενεργές εστιακές αποστάσεις να προσμετρούνται από τα κύρια επί-

πεδα ,H H  .  

Με αυτές τις προϋποθέσεις για την απεικόνιση μέσω παχέως φακού, ισχύει η 

γενική σχέση απεικόνισης μέσω λεπτού φακού (ΠΑΡ/ΜΑ 3 (σχ. 3.6,7)): 
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1 2

n n n n n n n n

s s r r f f

     
    

 
   (3.5.2.2.4) 

 

Για την περίπτωση που ο φακός περιβάλλεται από αέρα:  1.0n n  . Οπότε: 

f f   και τελικά:   

 

     
1 1 1 1

s s f f
  

 
      (3.5.2.2.5) 

 

με ,f f  τις ενεργές εστιακές αποστάσεις του παχέως φακού.  

 

3.5.2.3  Γενικοί τύποι των παχέων φακών 
 

Οι τύποι των παχέων φακών αφορούν στον αλγεβρικό υπολογισμό των ενερ-

γών εστιακών αποστάσεων ,f f  , καθώς και των αποστάσεων από τις κορυφές 

1 2,A A  του φακού, των εστιών του ,F F   και των κυρίων του επιπέδων ,H H  . Με 

αναφορά στο (Σχ. 3.5.2.2.2) οι αποστάσεις αυτές είναι με τη σειρά: f HF , 

f H F   , 1 2 1 2, , ,A F A F A H A H  . Για τον υπολογισμό των στοιχείων αυτών είναι 

απαραίτητη η γνώση των ακτίνων καμπυλότητας του φακού, του πάχους του, του 

δείκτη διάθλασής του καθώς και των δ.δ. των οπτικών μέσων που τον περιβάλλουν. 

Ήδη μας είναι γνωστές οι εστιακές αποστάσεις 1 1,f f   και 2 2,f f   των δύο σφαιρικών 

διόπτρων που δίνονται από τις (σχ. 3.4.3.6,7): 

 

 
1 1 1

n n n n

f r f

 
 


   (3.5.2.3.1) 

 

  
2 2 2

n n n n

f r f

   
 

 
     (3.5.2.3.2) 

 

Στο (Σχ. 3.5.2.3.1) φαίνεται ο γραφικός προσδιορισμός της εστίας F   του 

φακού. Η παράλληλη προς τον άξονα (1) ακτίνα (2), μετά τη διάθλασή της στο 

πρώτο δίοπτρο 1A  έχει τη διεύθυνση (3) προς τη δευτερεύουσα εστία 1F  . Φέρνουμε 

την κατακόρυφη από το σημείο 2F   (που είναι η δευτερεύουσα εστία του διόπτρου 

2A ). Επίσης από το σημείο 2C  (κέντρο καμπυλότητας του δευτέρου διόπτρου) φέρ-

νουμε την (5)  παράλληλη προς την (3), που είναι ουσιαστικά η διεύθυνση της α-

κτίνας κατά τη διάδοσή της μέσα στο φακό. Τότε το σημείο B όπου η (4) τέμνει την 

(5) είναι το σημείο εκείνο προς το οποίο κατευθύνετε η ακτίνα (6) κατά την έξοδό 
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της από το φακό. Το τελευταίο συμβαίνει επειδή οι ακτίνες (3) και (5) είναι παράλ-

ληλες κατά τη διάδοσή τους μέσα στο δίοπτρο 2A , με συνέπεια μετά τη διάθλασή 

τους από την επιφάνειά του, να συγκλίνουν στο σημείο B  που είναι σημείο του ε-

στιακού του επιπέδου 2F  . Στην πραγματικότητα μόνο η ακτίνα (3) διαθλάται, επει-

δή η (5) διευθύνεται προς το κέντρο καμπυλότητας 2C  του διόπτρου 2A . Έχουμε 

προσδιορίσει λοιπόν μ’ αυτόν τον τρόπο τη διεύθυνση της ακτίνας μετά την έξοδό 

της από το φακό. Το σημείο τομής της με τον οπτικό άξονα μας δίνει τη  δευτερεύ-

ουσα εστία   F   του  παχέως φακού. Επίσης  η  τομή  των προεκτάσεων των ακτί-

νων (6) και (2) μας καθορίζει το κύριο επίπεδο H  . Παρόμοια διαδικασία μας οδη-

γεί στο γραφικό προσδιορισμό της πρωτεύουσας εστίας F  του παχέως φακού κα-

θώς και του κυρίου επιπέδου H . 

           

 
 

(Σχ. 3.5.2.3.1) 

 

Αποδεικνύεται με αλγεβρικό τρόπο, ότι για τους παχείς φακούς θα ισχύουν 

οι σχέσεις: 

 

 
1 2 1 2

n n n n d n

f ff f f f

   
   

   
   (3.5.2.3.3) 

 

 1

2

1
d

A F f
f

 
   

  

    (3.5.2.3.4) 

 

            1

2

d
A H f

f
 


   (3.5.2.3.5) 

 

 2

1

1
d

A F f
f

 
   

  

     (3.5.2.3.6) 
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 2

1

d
A H f

f
  


   (3.5.2.3.7)  

 

Ένα αριθμητικό παράδειγμα για τον υπολογισμό των στοιχείων ενός παχέως 

φακού βλέπουμε στα επόμενα.  

  

Παράδειγμα 1 

Δίνεται επιπεδόκυρτος φακός πάχους 19.65d   (διαστάσεις και αποστάσεις 

σε mm) και με ακτίνες καμπυλότητας 1 42.93r   και 2r   . Η διάμετρός του είναι 

58D   και ο δ.δ. 1.57n  . Ο φακός περιβάλλεται από αέρα. Να υπολογιστούν: α) 

Οι ενεργές εστιακές του αποστάσεις ,f f  . β) Οι θέσεις των κυρίων επιπέδων 

,H H  . γ) Αντικείμενο ύψους 20h  βρίσκεται μπροστά από το φακό και σε από-

σταση από το κύριο επίπεδο H  ίση με  84.5. Να υπολογιστεί το είδος, η θέση και 

το μέγεθος του ειδώλου.  

 

● Επειδή ο φακός περιβάλλεται από αέρα θα είναι: 1.0n n  . Για τον υπολο-

γισμό των 1 1 2 2, , ,f f f f    θα χρησιμοποιήσουμε τις (σχ. 3.5.2.3.1,2) και για τον υπολο-

γισμό των  ,f f   τη (σχ. 3.5.2.3.3). 

 

1)   1

1 1

1.57 1
75.31

42.93

n n n
f

f r

  
        

 

2)   1

1 1 1

1.57 1.57 1
118.24

42.93

n n n
f

f r f

   
    

 
 

 

3)  2

2 2 2

1.57 1 1.57n n n
f

f r f

   
     

  
 

 

4)  2

2 2 2

1 1 1.57n n n
f

f r f

   
     

  
 

 

5)   
1 2 1 2 1

1.57
75.31

118.24

n n n n d n n n n
f f

f f f ff f f f f

     
          

     
 

 

6)  1 1

2

19.65
1 75.31 1 75.31

d
A F f A F

f
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7)  1 1

2

0 0
d

A H f A H
f

    


 

 

8)   2 2

1

19.65
1 75.31 1 62.79

118.24

d
A F f A F

f

                 

 

9)   2 2

1

19.65
75.31 12,5

118.24

d
A H f A H

f
         


 

 

Από τη σχέση: 
1 1 1

s s f
 


 και επειδή 84.5s   και 75.31f   θα έχουμε : 692.4s  . 

Δηλ. το είδωλο θα είναι πραγματικό. Και επειδή    692.4 84.5 8.19m s s       

θα είναι ανεστραμμένο. Το μέγεθος του ειδώλου θα είναι:  

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.3.2)  

 

8.19 20 163.8h m h h         . Το (Σχ. 3.5.2.3.2) φαίνονται σε πραγματικές 

διαστάσεις τα ζητούμενα στοιχεία του φακού.  

 

Παράδειγμα 2α 

Δίνεται σφαιρικό γυάλινο φλασκί με λεπτά τοιχώματα διαμέτρου 130d   

που περιέχει νερό δ.δ. 1.33n   όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.4.4.3α) της (§ 3.4.4). Θε-

ωρούμε ότι το σύστημα αυτό συνιστά ένα παχύ φακό του οποίου οι ακτίνες καμπυ-

λότητας είναι 1 65r    ,  2 65r    και περιβάλλεται από αέρα με δ. δ. 1.00n  . Να 

προσδιοριστούν: α) Οι ενεργές εστιακές αποστάσεις ,f f  . β) Οι θέσεις των κυρίων 
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επιπέδων ,H H  . γ) Αντικείμενο ύψους 20y   βρίσκεται μπροστά από το φακό και 

σε απόσταση από την κορυφή 1A  της αριστερής του επιφάνειας ίση με 5. Α) Να υ-

πολογιστούν: Το είδος, η θέση και το μέγεθος του ειδώλου. Β) Να γίνει ο γραφικός 

προσδιορισμός του ειδώλου.  

 

● Με τη βοήθεια των (σχ. 3.5.2.4.3,4,5,6,7) και για 130d  , 1 65r   , 2 65r    

1.00, 1.33n n n     βρίσκουμε κατά σειρά: 

 

1)   1

1 1

1.33 1
197

65

n n n
f

f r

  
        

 

2)   1

1 1 1

1.33 1.33 1
262

65

n n n
f

f r f

   
    

 
 

 

3)  2

2 2 2

1.33 1 1.33
262

65

n n n
f

f r f

   
    

  
 

 

4)  2

2 2 2

1 1 1.33
197

65

n n n
f

f r f

   
    

  
 

 

5)   
1 2 1 2

0.007482 133.6
n n n n d n n n

f f
f f f ff f f f

    
         

    
 

 

6)  1 1

2

130
1 133.6 1 67.31

262

d
A F f A F

f

   
               

 

 

7)  1 1

2

130
133.6 66.3

262

d
A H f A H

f
    


 

 

8)   2 2

1

130
1 133,6 1 67.31

262

d
A F f A F

f

                 

 

9)   2 2

1

130
133.6 66.3

262

d
A H f A H

f
         


 

 

Στο (Σχ. 3.4.4.3α) της (§ 3.4.4) σημειώνονται οι εστίες ,F F   καθώς και τα 

κύρια επίπεδα ,H H  . Και προκειμένου να υπολογιστεί η θέση του ειδώλου, θα 
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πρέπει να εφαρμόσουμε τον τύπο:      1 1 1s s f   με ,s s  τις αποστάσεις αντι-

κειμένου - ειδώλου από τα κύρια επίπεδα ,H H   αντίστοιχα. 

 Θα έχουμε: 1 1 5 66.3 71,3s MA A H s      . Και επειδή 133.6f   βρί-

σκουμε: 153.5s   . Και όσον αφορά την πλευρική μεγέθυνση θα δίνεται από τη 

γνωστή σχέση: 
 153.5

2.153
71.3

s M Q
m m

s MQ

  
         . Δηλ. το είδωλο είναι 

φανταστικό και όρθιο με μέγεθός:  2.153 20 43.06y m y y        . Στο ίδιο 

σχήμα γίνεται και ο γραφικός προσδιορισμός του ειδώλου με τη βοήθεια των κυρί-

ων επιπέδων ,H H   και των εστιών ,F F  . Επίσης μπορούμε να δούμε και την 

πραγματική πορεία των ακτίνων στο εσωτερικό του φλασκιού.  

 

Παράδειγμα 2β 

Για το προαναφερόμενο οπτικό σύστημα, αντικείμενο ύψους 40y   βρίσκε-

ται μπροστά από το (σφαιρικό) φακό και σε απόσταση από την κορυφή 1A  της αρι-

στερής του επιφάνειας ίση με 300 (Σχ. 3.4.4.3β) της (§ 3.4.4). α) Να υπολογιστούν 

λογιστικά: Το είδος, η θέση και το μέγεθος του ειδώλου. β) Να γίνει ο γραφικός 

προσδιορισμός του ειδώλου.  

 

● Οι εστίες ,F F   τα κύρια επίπεδα ,H H    καθώς και οι ενεργές εστιακές α-

ποστάσεις ,f f   είναι αυτά που υπολογίσαμε στο (Παράδειγμα 2α). Επομένως για 

τον υπολογισμό της θέσης και του είδους του ειδώλου, θα εφαρμόσουμε και πάλι 

τον τύπο:      1 1 1s s f   με ,s s  τις αποστάσεις αντικειμένου - ειδώλου από τα 

κύρια επίπεδα ,H H   αντίστοιχα. Θα έχουμε: 1 1 300 66.3 366.3s MA A H s       

και επειδή 133.6f   βρίσκουμε τελικά: 210.5s  . Η πλευρική μεγέθυνση του θα 

δίνεται κατά τα γνωστά από τη σχέση: 

 
 210.5

0.574
366.3

y M Q s
m m

y MQ s

   
         . Δηλ. το είδωλο είναι πραγματικό 

και ανεστραμμένο. Και το μέγεθός του θα είναι: 

  0.574 40 22.96y m y y         . Στο ίδιο σχήμα γίνεται και ο γραφι-

κός προσδιορισμός του ειδώλου με τη βοήθεια των κυρίων επιπέδων ,H H   και των 

εστιών ,F F  . Επίσης μπορούμε να δούμε και την πραγματική πορεία των ακτίνων 

στο εσωτερικό του φλασκιού.  

 

3.5.2.4  Συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων λεπτών φακών  

     σαν ένας παχύς φακός 
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Έχουμε ήδη αναφέρει, ότι ένα ομοαξονικό σύστημα δύο ή περισσότερων λε-

πτών φακών είναι δυνατόν να το διαπραγματευτούμε σαν ένα παχύ φακό. Το σύ-

στημα αυτό όντως  μπορεί να περιγραφεί με όρους δύο εστιακών επιπέδων ,F F   

και δύο κυρίων επιπέδων ,H H  , όπως ακριβώς ένας παχύς φακός. Αν επιχειρή-

σουμε να υπολογίσουμε τα εστιακά σημεία F  και F   για ένα σύστημα δύο λεπτών 

φακών, η διαδικασία θα είναι η ίδια με αυτήν που ακολουθήσαμε στην αρχή της (§ 

3.5.2.3). Εκεί είχαμε διάθλαση των ακτίνων από τις δύο διοπτρικές επιφάνειες του 

παχέως φακού. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εφόσον θεωρούμε λεπτούς φακούς, η 

διάθλαση θα γίνεται πάνω σ’ ένα επίπεδο, αυτό που περνάει από το οπτικό κέντρο 

εκάστου φακού. Τη θέση λοιπόν των δύο διόπτρων 1 2,A A  του παχέως φακού την 

παίρνουν οι λεπτοί φακοί  1A  και 2A . Οι εστιακές αποστάσεις 1 1,f f   και 2 2,f f   των 

σφαιρικών διόπτρων αντικαθίστανται από τις εστιακές αποστάσεις 1 1,f f   και 2 2,f f   

των δύο λεπτών φακών. Οι τελευταίες υπολογίζονται από τους γνωστούς μας τύ-

πους των λεπτών φακών (ΠΑΡ/ΜΑ 2 (σχ. 2.7)):  
1 2

n n n n n n

f r r f

    
  


. Δηλ.: 

 

  1 1

1 1 1 1

n n n nn n

f r r f

  
  

 
    (3.5.2.4.1) 

 

      2 2

2 2 2 2

n n n nn n

f r r f

   
  

  
   (3.5.2.4.2) 

 

Όπου 1 2,n n  οι δ.δ. των δύο φακών. , ,n n n   οι δ.δ. των οπτικών μέσων που τους χω-

ρίζουν. 1 1,r r  και 2 2,r r  οι ακτίνες καμπυλότητας των δύο φακών. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες για τον υπολογισμό των ενεργών εστιακών 

αποστάσεων f  και f   του συστήματος των δύο λεπτών φακών και των θέσεων 

των δύο κυρίων επιπέδων τους ,H H   καθώς και των εστιών ,F F   ισχύουν οι τύποι 

που καθορίζουν τ’ αντίστοιχα στοιχεία για τους παχείς φακούς. Δηλ. πρόκειται για 

τις (σχ. 3.5.2.3.3,4,5,6,7) που αφορούν τις f  και f   (ενεργές εστιακές αποστάσεις 

του συστήματος των δύο λεπτών φακών),  1A F , 1A H  ( τις αποστάσεις τους από τις 

εστίες ,F F  ), 2A F   και 2A H   (τις αποστάσεις τους από τα κύρια σημεία  ,H H  ). 

Όπου d  η απόσταση μεταξύ των δύο λεπτών φακών.  

Για την περίπτωση που οι φακοί βρίσκονται στον αέρα: 1.0n n n     οπό-

τε και θα έχουμε: 

 

(3.5.2.3.3)     
1 2 1 2

1 1 1 1d

f f f f f f
   

    
      f f     (3.5.2.4.3) 
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(3.5.2.3.4)   1

2

1
d

A F f
f

 
    

   (3.5.2.4.4) 

 

(3.5.2.3.5)   1

2

d
A H f

f



   (3.5.2.4.5) 

(3.5.2.3.6)   2

1

1
d

A F f
f

 
    

   (3.5.2.4.6) 

 

(3.5.2.3.7)   2

1

d
A H f

f
  


    (3.5.2.4.7) 

 

Και από τις (σχ. 3.5.2.4.1,2): 

 

  1 1
1

1 1 1 1 1 1

1 11 1 1 1
1

n n
n

f r r r r f

  
         

        1 1f f     (3.5.2.4.8) 

 

  2 2
2

2 2 2 2 2 2

1 11 1 1 1
1

n n
n

f r r r r f

  
          

      2 2f f     (3.5.2.4.9) 

 

και η (σχ. 3.5.2.4.3) γίνεται: 

 

 
1 2 1 2

1 1 1 d

f f f f f
  

 
 (3.5.2.4.10) 

 

όπου  1 1f f   η εστιακή απόσταση του πρώτου φακού και  2 2f f   η εστιακή από-

σταση του δεύτερου. Αν 1P f   η ισχύς του συστήματος των δύο φακών και  

1 1 2 21 , 1P f P f    οι ισχείς αντίστοιχα των δύο φακών η (σχ. 3.5.2.4.10) μπορεί να 

γραφεί: 

  1 2 1 2P P P dPP     (3.5.2.4.11) 

 

Παράδειγμα 

Σύστημα δύο λεπτών θετικών φακών.( Συμπυκνωτής φακός) 

 

Πρόκειται για δύο λεπτούς θετικούς φακούς με δ.δ. 1 2,n n . Έχουν ακτίνες  

καμπυλότητας 1 1,r r  και 2 2,r r . Η απόσταση μεταξύ τους είναι d  και περιβάλλονται 

από αέρα που σημαίνει ότι: 1.0n n n    . Καλούμαστε να υπολογίσουμε αλγε-



- 118 - 

 

βρικά και  γραφικά: α) Τις ενεργές εστιακές αποστάσεις του συστήματος β) Τις θέ-

σεις των εστιακών επιπέδων και γ) Τις θέσεις των κυρίων επιπέδων.  

 Για τον αλγεβρικό υπολογισμό του προβλήματος χρησιμοποιούμε τους τύ-

πους που μας δίνουν οι (σχ. 3.5.2.4.3,4,5,6,7), λαμβάνοντας υπόψη μας και τις (σχ. 

3.5.2.4.1,2). Στα επόμενα θα προσδιορίσουμε τα ,F F   και ,H H   με γραφικό τρό-

πο. Στο (Σχ. 3.5.2.4.1)  φαίνονται οι  δύο θετικοί  φακοί  καθώς  και οι  θέσεις των 

εστιών τους 1 1,F F   και 2 2,F F  . Για τον προσδιορισμό της εστίας F   του συστήματος 

ακολουθούμε την εξής διαδικασία; Παράλληλη προς τον οπτικό άξονα του συστή-

ματος ακτίνα (1) προσπίπτει στο φακό 1A  και μετά τη διάθλασή της (2) κατευθύνε-

ται προς η δευτερεύουσα εστία του 1F  . Από το κέντρο του φακού 2A  φέρνουμε πα-

ράλληλη ακτίνα (4) προς την ακτίνα (2). Επίσης από   το σημείο 2F   (δευτερεύουσα 

εστία του φακού 2A ) φέρνουμε την κατακόρυφη (3). Οι (3) και (4) τέμνονται στο 

σημείο B . Προς αυτό το σημείο θα διευθύνεται και η ακτίνα (2) μετά τη διάθλασή 

της από το φακό 2A . Πράγματι οι (2) και (4) που είναι παράλληλες, μετά τη διά-

θλασή τους από τον φακό 2A  θα συγκλίνουν στο ίδιο σημείο ( B ) που ανήκει στο 

εστιακό επίπεδο και που είναι κάθετο στο σημείο  2F  . Η ακτίνα (5) θα τέμνει τον 

οπτικό άξονα των δύο φακών στο σημείο F  , που θα είναι τελικά η δευτερεύουσα 

εστία του συστήματος. Η τομή της προέκτασης  των ακτίνων  (1) και (5) καθορίζει 

το δευτερεύον κύριο επίπεδο H  . Με παρόμοιες διαδικασίες που φαίνονται στο 

(Σχ. 3.5.2.4.1) καθορίζονται και οι θέσεις των F  και H .  

 

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.4.1) 

 

Για το σύστημα των δύο λεπτών θετικών φακών που περιγράψαμε προηγου-

μένως και με βάση τα μεγέθη 1 1,f f   και 2 2,f f  , καθώς και την απόσταση d  μεταξύ 

τους, προκύπτει ότι τα κύρια επίπεδα  ,H H   βρίσκονται μεταξύ των δύο φακών. 

Επίσης οι ενεργές εστιακές αποστάσεις ( f f  ) είναι μικρότερες των αντιστοίχων 

εστιακών αποστάσεων 1 1f f   και 2 2f f   των λεπτών φακών. Ένα τέτοιου είδους 
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σύστημα φακών συνιστά το λεγόμενο συμπυκνωτή φακό (condenser lens). Ο συ-

μπυκνωτής φακός ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που θέλουμε να συγκεντρώσου-

με το φως μιας πηγής, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε για τον ομογενή κατά 

το δυνατόν φωτισμό ενός αντικειμένου. Σαν τέτοιο εξάρτημα ο συμπυκνωτής  χρη-

σιμοποιείται στο λεγόμενο διαφανοσκόπιο (προβολέας διαφανειών) (§ 3.7.5). Ο λό-

γος που για την περίπτωση αυτή δεν χρησιμοποιείται ένας απλός φακός, είναι ότι ο 

τελευταίος ενέχει το σφάλμα της λεγόμενης σφαιρικής εκτροπής  (βλ. § 3.6.1.1). Το 

σφάλμα αυτό αφορά κυρίως στην απεικόνιση μέσω μη παραξονικών ακτίνων.  

Πράγματι  όπως  φαίνεται στο  (Σχ. 3.5.2.4.2α), ακτίνες   που εκκινούν από  

ένα σημείο του αντικειμένου (εδώ πάνω στον οπτικό άξονα) και προσεγγίζουν το 

φακό με μεγάλη κλίση ως προς τον τελευταίο, δεν εστιάζονται στο σημείο του ο-

πτικού άξονα που εστιάζονται οι ακτίνες μικρής κλίσης (παραξονικές) αλλά πιο 

μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και για τα σημεία του αντικειμένου εκτός οπτικού άξο-

να. Επειδή οι  πηγές φωτισμού που χρησιμοποιούνται για  τα όργανα συνήθως είναι 

 

    

 

(Σχ. 3.5.2.4.2) 

 

εκτεταμένες (π.χ. για τα διαφανοσκόπια οι λυχνίες αλογόνου είναι διαστάσεων 

3 5mm ) η χρησιμοποίηση ενός φακού σε ρόλο συμπυκνωτή φακού δεν συνίστα-

ται, λόγω μεγάλης διασποράς των ακτίνων φωτός εξαιτίας του σφάλματος της 

σφαιρικής εκτροπής. Δηλ. το είδωλο θα απεικονίζεται  διάχυτο και  σε μεγαλύτερη 

έκταση, από ότι αν δεν υπήρχε σφάλμα απεικόνισης και η τελευταία γινόταν με βά-

ση τους παραξονικούς νόμους.  

Το πρόβλημα αυτό βελτιώνεται τα μέγιστα αν αντί του ενός φακού χρησιμο-

ποιηθούν δύο με τη μορφή του  συμπυκνωτή φακού. Π.χ. στο (Σχ. 3.5.2.4.2β) το 

οπτικό σύστημα αποτελείται από δύο επιπεδόκυρτους φακούς, που έχουν τα κυρτά 
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τους μέρη στραμμένα προς τα μέσα. Τότε – όπως αποδεικνύεται – το σφάλμα της 

σφαιρικής εκτροπής παρά το ότι δεν εξαλείφεται τελείως, βελτιώνεται τα μέγιστα. 

Δηλ. θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση των ακτίνων για το σχηματισμό ε-

νός σημειακού ειδώλου. Παρεμπιπτόντως διευκρινίζουμε ότι οι αριθμοί που χαρα-

κτηρίζουν κάθε ακτίνα στα (Σχ. 3.5.2.4.2α,β), αφορούν τον λεγόμενο αριθμό - f   

( f - number) (# f ). Είναι ο λόγος της ενεργού εστιακής απόστασης του φακού, 

προς το διπλάσιο της  κατακόρυφης απόστασης του σημείου πάνω στο φακό, από 

τον οπτικό του άξονα. Στο (Σχ. 3.5.2.4.2β), ακτίνες με μικρότερο (αριθμό - f ) (δηλ. 

μη παραξονικές) συμμετέχουν στο σχηματισμό του ειδώλου, σε σχέση με τον ένα 

φακό του (Σχ. 3.5.2.4.2α) όπου συμμετέχουν μόνο οι ακτίνες με  (αριθμό - f ) 13.3 

και 6.7.  

 

3.5.2.5  Δεσμικά σημεία οπτικού συστήματος 
 

Εκτός από τα κύρια σημεία ,H H   (σημεία τομής των κυρίων επιπέδων με 

τον οπτικό άξονα) και τα εστιακά σημεία ,F F   (σημεία τομής των εστιακών επιπέ-

δων με τον ίδιο άξονα) που ανήκουν στα λεγόμενα θεμελιώδη σημεία(cardinal 

points) ενός οπτικού συστήματος, υφίσταται και ένα άλλο ζεύγος σημαντικών ση-

μείων. Πρόκειται για τα λεγόμενα δεσμικά σημεία(nodal points) ,N N   και προσ-

διορίζονται με τον εξής τρόπο: Μια ακτίνα φωτός η οποία οδεύει μέσω του οπτικού 

συστήματος προς το N , 'αναδύεται'  από το N   με την ίδια ακριβώς κλίση σε σχέ-

ση με τον οπτικό άξονα. Θ' αποδείξουμε στα επόμενα ότι τα δεσμικά σημεία κατέ-

χουν συγκεκριμένες θέσεις σε σχέση με τα άλλα θεμελιώδη σημεία του οπτικού 

συστήματος.  

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.5.1) 

 

Στο (Σχ. 3.5.2.5.1) μπορούμε να δούμε ένα οπτικό σύστημα το οποίο χαρα-

κτηρίζεται από τα κύρια επίπεδα ,H H   και τα εστιακά επίπεδα ,F F  . Η ακτίνα (1)  

η οποία διέρχεται από την κύρια εστία F , αναδύεται αφού πρώτα περάσει από τα 
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σημεία 2 2,H H   των κυρίων επιπέδων και οδεύει παράλληλα προς τον οπτικό άξονα 

τέμνοντας το δευτερεύον εστιακό επίπεδο στο σημείο 1F  . Θεωρούμε τώρα την α-

κτίνα (2)  να οδεύει στο χώρο του ειδώλου μέσω του σημείου 1F  . Τότε το τμήμα 

της (2)  στο χώρο του αντικειμένου (που θέλουμε να είναι παράλληλη προς το τμή-

μα της στο χώρο του ειδώλου λόγω συζυγίας) θα τέμνει το κύριο επίπεδο H  στο 

σημείο 1H  έτσι ώστε: 1 1HH H H  . Επομένως οι ακτίνες (1)  και (2)  στο χώρο του 

αντικειμένου θα είναι (εκ κατασκευής) παράλληλες επειδή διέρχονται από το ση-

μείο 1F   του δευτερεύοντος εστιακού επιπέδου. Τελικά οι προεκτάσεις των ακτίνων 

(2)  στο χώρο του αντικειμένου και του ειδώλου τέμνουν τον οπτικό άξονα στα ση-

μεία ,N N   τα οποία με βάση τον ορισμό είναι τα δεσμικά σημεία του συστήματος.  

Επειδή όμως  1 2F F HH   και οι 1 2,F N FH   είναι παράλληλες,  τα τρίγωνα 

1 2,N F F FH H    είναι ίσα. Οπότε: N F f   , όπου f  η πρωτεύουσα ενεργός εστιακή 

απόσταση του συστήματος. Σε επόμενη φάση αν επιχειρηθεί μέσω της ίδιας διαδι-

κασίας ο προσδιορισμός των σημείων ,N N   από δεξιά προς τα αριστερά του οπτι-

κού συστήματος θα βρούμε: NF f   όπου f   η δευτερεύουσα ενεργός εστιακή 

απόσταση του συστήματος. Επομένως με αναφορά τα σημεία ,F F   και εφόσον 

γνωρίζουμε τις ενεργές εστιακές αποστάσεις ,f f  , μπορούμε να εντοπίσουμε τα 

σημεία ,N N  . Στο (ΠΑΡ/ΜΑ 3) δίνεται ένας πιο ενδελεχής λογιστικός προσδιορι-

σμός των δεσμικών σημείων, όπου λαμβάνεται υπόψη και η σύμβαση όσον αφορά 

τα πρόσημα.   

 

Οπτικό κέντρο φακού και οπτικού συστήματος 

 

Στο (Σχ. 3.5.2.5.2) βλέπουμε  ένα παχύ  φακό καθώς και τα δεσμικά του ση-  

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.5.2) 
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μεία ,N N  . Ακτίνα φωτός (1)  που οδεύει προς το φακό (με μια ορισμένη κλίση 

προς τον οπτικό άξονα) με κατεύθυνση το N  διαθλάται στα σημεία ,A B  της επι-

φάνειας της επιφάνειάς του. Από το B  αναδύεται η ακτίνα (1)  που οδεύει με την 

ίδια κλίση σε σχέση με την συζυγή της (1) . Τότε το σημείο τομής ( )O της AB  με 

τον οπτικό άξονα ονομάζεται οπτικό κέντρο(optical center) του φακού. Για τους 

λεπτούς φακούς το κέντρο τους, συνιστά και οπτικό κέντρο (ταύτιση των  ,N N  ). 

Και όσον αφορά τα περίπλοκα οπτικά συστήματα, ο προσδιορισμός του γίνεται με 

τον ίδιο τρόπο, αρκεί να είναι γνωστές εκ των προτέρων οι θέσεις των δεσμικών 

του σημείων ,N N  .  

 

3.5.2.6  Ανεστιακά οπτικά συστήματα 
      

Κατά τη μελέτη των λεπτών (§ 3.5.1.1) και των παχέων (§ 3.5.2.1) φακών 

προσδιορίσαμε τις εστίας τους. Όπου παράλληλες προς τον οπτικό άξονα ακτίνες 

φωτός εστιάζουν σε πεπερασμένη απόσταση από αυτούς. Υπάρχουν όμως οπτικά 

συστήματα για τα οποία οι οδεύουσες παράλληλες ακτίνες αναδύονται από το σύ-

στημα και πάλι παράλληλες. Αυτό φαίνεται στο (Σχ. 3.5.2.6.1) για τις συζυγείς  α-

κτίνες (1) , (1) . Δηλ. στην προκειμένη περίπτωση, ένα σημειακό αντικείμενο σε ά-

πειρη  απόσταση, απεικονίζεται συζυγώς στο άπειρο. Επομένως  γι' αυτά τα συστή-  

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.6.1) 

 

ματα οι έννοιες των εστιών και των εστιακών αποστάσεων δεν υφίστανται και για 

το λόγο αυτό ονομάζονται ανεστιακά(afocal) ή τηλεσκοπικά(telescopic) (βλ. 

ΘΕΜΑ 2: Διαθλαστικά τηλεσκόπια (Σχ. 2.2β)).  

Για ένα ανεστιακό σύστημα και για όλα τα ζεύγη πεπερασμένων συζυγών 

ακτίνων, η εγκάρσια μεγέθυνση είναι σταθερή. Όπως βλέπουμε από το (Σχ. 

3.5.2.6.1), το τμήμα 1 2Q Q  απεικονίζεται στο 1 2Q Q   από τις συζυγείς ακτίνες (1) , (1)  

και  (2) , (2) . Ο λόγος: 
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 1 2

1 2

T

Q Q h
m

Q Q h

  
     (3.5.2.6.1) 

 

συνιστά την εγκάρσια μεγέθυνση και παριστάνεται από το σύμβολο Tm  για να δια-

χωρίζεται από τα άλλα είδη μεγεθύνσεών. Και για τις περιπτώσεις που οι προσεγγί-

σεις είναι παραξονικές, για τις συζυγείς ακτίνες (2) , (2)  στις θέσεις 2 2,Q Q  ισχύει η 

εξίσωση Lagrange (βλ. λυμένη Άσκ. 10): n h n h    .  Όπου ,n n   οι δ.δ. στους χώ-

ρους αντικειμένου και ειδώλου και ,    οι κλίσεις των συζυγών ακτίνων στους χώ-

ρους που προαναφέραμε. Και με το δεδομένο ότι , ,n n h h   είναι σταθερές, σημαίνει 

ότι και ο λόγος    θα είναι σταθερός.  

 

 Παράδειγμα 

 Να υπολογιστεί η σχέση που μας δίνει την επιμήκη μεγέθυνση Δs Δs  για 

ένα ανεστιακό σύστημα.  

 

● Με τη βοήθεια του (Σχ. 3.5.2.6.2) και με εφαρμογή της εξίσωσης του La-

grange στα συζυγή σημεία 2 2,Q Q  θα έχουμε: 

 

 
 

(Σχ. 3.5.2.6.2) 

 

  n h n h        (3.5.2.6.2) 

 

και επειδή  tan h Δs    και  tan h Δs      βρίσκουμε: 

 

  
   

2 2nh n h

Δs Δs

 



   (3.5.2.6.3) 

 

από την οποία: 

   



- 124 - 

 

   
2

2

T

Δs n h n
m

Δs n h n

   
    

   (3.5.2.6.4) 

 

 Όπως είδαμε προηγουμένως, τα ανεστιακά συστήματα μπορούν ν' απεικονί-

σουν σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις του οπτικού άξονα στο χώρο 

του αντικειμένου. Εντούτοις χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για απεικονίσεις 

αντικειμένων που βρίσκονται σε άπειρη απόσταση. Στην περίπτωση αυτή, τα μεγέ-

θη του αντικειμένου και του ειδώλου μπορούν 'ν' αντικατασταθούν' από τις γωνίες 

από τις οποίες υποτείνεται το οπτικό σύστημα από τα συζυγή στο άπειρο σημεία 

αντικειμένου - ειδώλου (γωνίες πεδίου). Τότε με την εφαρμογή της εξίσωσης του 

Lagrange για το ζεύγος των συζυγών στο άπειρο θα έχουμε: n h n h     και τελικά: 

 

  
1

A

T

nh n
m

n h n m






  

  
   (3.5.2.6.5) 

 

από την οποία για n n  βρίσκουμε ότι 1A Tm m . Δηλ. η γωνιακή μεγέθυνση είναι 

το αντίστροφο της εγκάρσιας.  

 

 Εφαρμογή 

 Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ανεστιακό σύστημα με τη βοήθεια δύο 

θετικών φακών. Το τελευταίο μπορεί να συστήσει ένα χρησιμότατο οπτικό σύστη-

μα με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να διευρύνουμε τη διάμετρο μιας δέσμης 

Laser, έτσι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύμφωνο φωτισμό μεγάλων σε 

μέγεθος αντικειμένων. Πράγματι γνωρίζουμε π.χ. ότι από ένα συνήθη Laser He-Ne 

με ισχύ εξόδου 5mWP  και μ.κ. 632.8nm   εκπέμπεται μια δέσμη φωτός (επίπε-

δο μέτωπο κύματος) διαμέτρου 2mmd  . Τη δέσμη αυτή την οδηγούμε (Σχ. 

3.5.2.6.3α) σ' ένα θετικό φακό )1(Φ  με πολύ μικρή εστιακή απόσταση (δηλ. ισχυρά 

συγκλίνοντα) στο σημείο 1,2F . Τότε η δέσμη ακτίνων από το 1,2F  (πίσω εστία του 

φακού )1(Φ ) αποκλίνει. Αμέσως μετά και σε απόσταση από το 1,2F  ίση με f , τοπο-

θετούμε ένα δεύτερο θετικό φακό )2(Φ  μεγάλης διαμέτρου. Όπου f  είναι η εστια-

κή του απόσταση. Που σημαίνει ότι η αναδυόμενη από το φακό )2(Φ  δέσμη ακτί-

νων είναι παράλληλη και διευρυμένη με T 2 1m dΦ dΦ . Όπου ,1 2dΦ dΦ  οι διάμετροι 

των φακών.  

 Επειδή όμως το φως της δέσμης του Laser είναι ισχυρά σύμφωνο (βλ. Κεφ. 

6: Συμβολή του φωτός), κατά τη δίοδό του μέσω των φακών προκαλεί έντονα φαι-

νόμενα σκέδασης από σκόνες και ακαθαρσίες που βρίσκονται στις επιφάνειές τους. 

Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ναι μεν η διευρυμένη δέσμη να είναι πα-
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ράλληλη, αλλά δεν είναι 'καθαρή' λόγω των οπτικών παρασίτων. (Θα πρέπει βέβαια 

να έχουμε υπόψη μας ότι η δέσμη αυτή από τη 'γέννησή' της, έχει γκαουσιανή κα-

τανομή όσον αφορά την έντασή της από το κέντρο προς την περιφέρειά της). Και 

για να εξαλειφθούν τα τελευταία θα πρέπει: α) Ο φακός )1(Φ  ν' αντικατασταθεί από      

  

 
 

(Σχ. 3.5.2.6.3) 

 

ένα αντικειμενικό φακό μικροσκοπίου (βλ. ΘΕΜΑ 3) και β) Ο )2(Φ  ν' αντικατα-

σταθεί από έναν τουλάχιστον αχρωματικό φακό (βλ. § 3.6.2.1). Δηλ. αμφότεροι εί-

ναι φακοί ειδικών χρήσεων που είναι απαλλαγμένοι οπτικών σφαλμάτων και ιδιαί-

τερα του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής (βλ. § 3.6.1.1).  

 Κατά τη δίοδο της δέσμης του Laser μέσω του αντικειμενικού του μικρο-

σκοπίου θα περιθλαστεί μέσω της κόρης εξόδου (βλ. ΘΕΜΑ 1) του οπτικού του 

συστήματος. Και στη θέση 1,2F  θα δώσει ένα πρότυπο περίθλασης Fraunhofer δο-

μής κυκλικού ανοίγματος (Σχ. 3.5.2.6.3β). Στο επίπεδο αυτό που συνιστά επίπεδο 

Fourier για τον αντικειμενικό φακό )1(Φ  (βλ. Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός ΘΕΜΑ 

2), εκτός του προτύπου Fraunhofer είναι συσσωρευμένα και τα κάθε είδους οπτικά 

παράσιτα λόγω σκέδασης κ.λ.π. Και προκειμένου  να τ' αποφύγουμε, στη θέση 1,2F  

τοποθετούμε κυκλικό άνοιγμα (διάφραγμα) πολύ μικρής διαμέτρου από το οποίο 

αφήνουμε να περάσει μόνο ο κεντρικός λοβός περίθλασης (δίσκος του Airy), απο-

κόπτοντας μ' αυτόν τον τρόπο όλα τα άλλα παράσιτα. Και στην αποκλίνουσα από 

το κυκλικό άνοιγμα δέσμη παρεμβάλλουμε τον αχρωματικό φακό )2(Φ  της μεγάλης 

διαμέτρου.  

 Η ακριβής τοποθέτησή του γίνεται με τη βοήθεια τηλεσκοπικής διόπτρας 

προσαρμοσμένης στο άπειρο. Δηλ. η διόπτρα θ' απεικονίζει μόνο αντικείμενα που 
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βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση. Τότε τοποθετούμε 'χονδρικά' το φακό )2(Φ  

σε απόσταση f  από το σημείο 1,2F  (θέση κυκλικού ανοίγματος) και κατόπιν βλέ-

ποντας μέσα από τη διόπτρα τον μετακινούμε μικρομετρικά μπρος - πίσω μέχρις 

ότου δούμε ευκρινώς τη 'σημειακή πηγή' (ουσιαστικά το κυκλικό άνοιγμα που ού-

τως ή άλλως είναι πολύ μικρών διαστάσεων). Σαν αποτέλεσμα θα έχουμε από το 

φακό )2(Φ ένα αναδυόμενο επίπεδο διευρυμένο και 'καθαρό' μέτωπο κύματος (πα-

ράλληλη δέσμη ακτίνων φωτός).  

 Το γωνιακό άνοιγμα του κώνου φωτός μετά το κυκλικό διάφραγμα, εξαρτά-

ται από τον εκάστοτε χρησιμοποιούμενο αντικειμενικό φακό και το συνοδεύον αυ-

τόν κυκλικό άνοιγμα. Π.χ. για αντικειμενικό πλευρικής μεγέθυνσης 10  

( 0.25 , 16mmANA f  ) χρησιμοποιούμε άνοιγμα με τυπική διάμετρο 25μmd  . 

Για φακό 20  , ( 0.3, 9mmANA f  ), 12.5μmd  . Θα πρέπει ν' αναφέρουμε τέλος 

ότι το κυκλικό άνοιγμα είναι τοποθετημένο σε μηχανικό σύστημα μικρομετατόπι-

σης , ,x y z . Το όλο σύστημα (μηχανικό - οπτικό), ονομάζεται ηθμός χώρου(spatial 

filter).    
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3.6  Σφάλματα των φακών 
 

 Στην (§ 3.4.3) μελετήσαμε την πορεία των ακτίνων  μέσω της επιφάνειας ε-

νός σφαιρικού διόπτρου, με αντικειμενικό σκοπό την ανάδειξη του τύπου της απει-

κόνισης που συσχετίζει τις θέσεις ,s s  αντικειμένου - ειδώλου από την κορυφή A  

του διόπτρου (Σχ. 3.6.1), με  τα στοιχεία  του ,n n  (δείκτες  διάθλασης) και r  (ακτί- 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1) 

 

να καμπυλότητας). Εξ’ αρχής όμως μεταξύ γωνιών και αποστάσεων χρησιμοποιή-

σαμε προσεγγιστικές σχέσεις και όχι αυτές που προέκυπταν από τη γεωμετρία της 

διάταξης. Οι μη προσεγγιστικές σχέσεις  αναδεικνύονται εφαρμόζοντας τις ιδιότη-

τες των τριγώνων στο (Σχ. 3.6.1) και πιο συγκεκριμένα το νόμο των ημιτόνων, α-

φού δεχθούμε σε σχέση με το πρόσημο των γωνιών τις εξής συμβάσεις:  

 α) Οι κλίσεις των ακτίνων (εδώ οι γωνίες ,   ) λαμβάνονται θετικές, όταν 

κατά την περιστροφή του οπτικού άξονα κατά φορά αντίθετη αυτής των δεικτών 

του ρολογιού, διανύεται γωνία μικρότερη των 090  καθώς ο τελευταίος τείνει να 

ταυτιστεί με την ακτίνα.  

 β) Οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης (εδώ οι ,  ) λαμβάνονται θετικές, 

όταν κατά την περιστροφή της ακτίνας καμπυλότητας κατά φορά αντίθετη αυτής 

των δεικτών του ρολογιού, διανύεται γωνία μικρότερη των 090  καθώς η τελευταία 

τείνει να ταυτιστεί με την ακτίνα. 

  Για τη περίπτωση που μελετούμε οι γωνίες  , ,    είναι θετικές ενώ η    

αρνητική. Επίσης: ,M M   είναι τα αξονικά σημεία του αντικειμένου και του ειδώ-

λου και h  η απόσταση του σημείου επαφής της προσπίπτουσας από τον οπτικό ά-

ξονα. Με βάση τα δεδομένα αυτά αναδεικνύονται οι εξής σχέσεις: 
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         sin sin
r s

r
 


    (3.6.1)     sin sin

n

n
  


   (3.6.2)                (3.6.3) 

 

          
sin

sin
s r r






  


     (3.6.4)      sin

h

r
              (3.6.5)               (3.6.6) 

 

Οι δύο τελευταίες αφορούν πρόσπτωση ακτίνων παραλλήλων προς τον οπτικό άξο-

να. 

 Η σπουδαιότητα αυτών των εξισώσεων συνίσταται στο ότι είναι δυνατόν 

να προσδιοριστεί σημείο προς σημείο η θέση μιας ακτίνας  – οποιασδήποτε κλίσης 

ως προς τον οπτικό άξονα – η οποία οδεύει σε ένα κύριο επίπεδο και μάλιστα μέσω 

οσωνδήποτε σφαιρικών διοπτρικών επιφανειών. Σαν κύριο επίπεδο (meridian 

plane) ορίζουμε εκείνο που περιλαμβάνει τον οπτικό άξονα του συστήματος. Όσο 

για τις προαναφερόμενες ακτίνες ορίζονται σαν κύριες ακτίνες (meridian rays). Με 

τις ακτίνες αυτού του είδους αποδεικνύεται ότι είναι δυνατόν να μελετήσουμε δια-

δικασίες απεικόνισης. Είναι ευλογοφανές ότι από αντικείμενα που σημεία τους α-

πέχουν πολύ εκτός άξονα, αναδύονται ακτίνες που κατά την όδευσή τους δεν τον 

τέμνουν. Ονομάζονται λοξές ακτίνες (skew rays) και η προδιαγραφή τους μέσω του 

οπτικού συστήματος είναι πολύ δύσκολη. Η όλη προαναφερόμενη διαδικασία του 

σημείου προς σημείο προσδιορισμού τις όδευσης μιας ακτίνας μέσω συστημάτων 

σφαιρικών διαθλαστικών (ή ανακλαστικών) επιφανειών με τη βοήθεια των  (σχ. 

3.6.1,6) (και του νόμου της ανάκλασης) ονομάζεται διαγραφή ακτίνας (Ray–

tracing). Πρόκειται για την πιο ακριβή μέθοδο προσδιορισμού που στηρίζεται 

στους νόμους της διάθλασης και της ανάκλασης.   

Βέβαια κατά την ανάπτυξη των (§ 3.4,5), οι ακτίνες  του κατά τα άλλα μονο-

χρωματικού φωτός, κατά την πορεία τους διαμέσου των οπτικών στοιχείων όπως 

των διόπτρων και των φακών (λεπτών και παχέων) και πιο συγκεκριμένα κατά τη 

διαδικασία της απεικόνισης, θεωρούσαμε ότι σχηματίζουν μικρές κλίσεις σε σχέση 

με τους εκάστοτε οπτικούς άξονες ή σαν παράλληλες ήταν κοντά σ’ αυτόν. Αποδε-

χόμασταν δηλ. τη λεγόμενη παραξονική προσέγγιση που από μαθηματική άποψη 

σημαίνει ότι τα ημίτονα των γωνιών των (σχ. 3.6.1,6) θα μπορούσαν να προσεγγι-

στούν από τις αντίστοιχες γωνίες εκφρασμένες σε ακτίνια όπως: 

 

 sin        (3.6.7) 

 

Πρόκειται για γραμμική ή πρώτης τάξης προσέγγιση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

η εφαρμογή της τελευταίας στο σύνολο των (σχ. 3.6.1,6) μας οδηγεί στον γνωστό 

τύπο απεικόνισης του Gauss: 
n n n n

s s r

  
 


 (σχ. 3.4.3.5).  



- 129 - 

 

Όμως για τις περιπτώσεις που δεν ισχύουν τα προαναφερόμενα, δηλ. οι κλί-

σεις των ακτίνων είναι αρκετά μεγάλες ή οδεύουν μεν παράλληλα με τον οπτικό 

άξονα αλλά απέχουν πολύ από αυτόν, τότε το ημίτονο της γωνίας   θα πρέπει να 

προσεγγιστεί με περισσότερους του ενός όρους όπως: 

 

 
3 5 7

sin
3! 5! 7!

  
             (3.6.8) 

 

Τότε κατά τη διαδικασία των απεικονίσεων μέσω των διαφόρων οπτικών στοιχείων 

λέμε ότι υπεισέρχονται σφάλματα. Όπου σφάλμα (aberration) μπορούμε να ονο-

μάσουμε την οποιαδήποτε απόκλιση στον υπολογισμό της διαγραφής μιας ακτίνας 

από την αντίστοιχη γραμμική της διαγραφή. Που σημαίνει στη γενικότερη περί-

πτωση ότι τα είδωλα των εκάστοτε αντικειμένων εμφανίζουν παραμορφώσεις. 

Πράγματι τα ημίτονα των γωνιών των (σχ. 3.6.1,6) για όλο και μεγαλύτερες κλίσεις 

ακτίνων, θα πρέπει να προσεγγίζονται από όρους της    μεγαλύτερων της πρώτης 

τάξης. Το τελευταίο θα έχει σαν συνέπεια οι τύποι των σχέσεων απεικόνισης να 

μην είναι πλέον αυτοί που αναδείξαμε στις  προηγούμενες παραγράφους (βασιζό-

μενοι στην παραξονική προσέγγιση) αλλά να καθίστανται όλο και πιο περίπλοκοι 

καθώς εισέρχονται πλέον και μη γραμμικοί όροι των διαφόρων παραμέτρων. Είναι 

λοιπόν η μη γραμμικότητα κατά τη διαδικασία των απεικονίσεων, που οδηγεί στην 

παραμόρφωση των ειδώλων.  

Θα πρέπει βέβαια ν’ αναφέρουμε οπωσδήποτε ότι η  κατηγορία αυτή των 

λεγόμενων μονοχρωματικών σφαλμάτων (monochromatic aberrations) (δηλ. το 

χρησιμοποιούμενο φως είναι μονοχρωματικό), δεν αφορά την τελειότητα κατα-

σκευής των σφαιρικών ως επί το πλείστον επιφανειών των χρησιμοποιούμενων ο-

πτικών στοιχείων. Αλλά την εφαρμογή των νόμων της ανάκλασης και της διάθλα-

σης κατά την πορεία των ακτίνων του φωτός δια μέσου τους (ray–tracing) . Μονο-

χρωματικά σφάλματα – όπως ήδη αναφέραμε – εμφανίζουν εκτός των φακών και 

τα σφαιρικά κάτοπτρα, για τα οποία  στοιχειώδης  μελέτη έγινε στην (§ 3.2.3).     

Μια δεύτερη κατηγορία σφαλμάτων είναι τα λεγόμενα χρωματικά σφάλμα-

τα (chromatic aberrations). Αναδεικνύονται κατά τη διαδικασία των απεικονίσεων 

μέσω οπτικών στοιχείων, όταν το χρησιμοποιούμενο φως είναι πολυχρωματικό. 

Πράγματι είναι γνωστό ότι τα υλικά κατασκευής όλων των ειδών των φακών εμφα-

νίζουν το φαινόμενο του διασκεδασμού, που αφορά την  εξάρτηση του δείκτη διά-

θλασής τους από το μήκος κύματος  (βλ. Κεφ. 4). Συνέπεια του διασκεδασμού κατά 

τα γνωστά είναι η ανάλυση του φωτός μέσω πρισματικών συστημάτων (§ 4.3.2), 

γεγονός που οδηγεί όπως θα δούμε στα επόμενα (§ 3.6.2) στην ανάδειξη αυτού του 

είδους των σφαλμάτων. Χρωματικά σφάλματα εμφανίζονται μόνο σε διαθλαστικά 

οπτικά στοιχεία όπως τα δίοπτρα οι φακοί κ.λ.π. όχι όμως στα κάτοπτρα.  
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Η θεωρία των σφαλμάτων, συνιστά ένα από τα πλέον περίπλοκα και ενδια-

φέροντα κεφάλαια της  γεωμετρικής οπτικής. Αντικειμενικός του σκοπός είναι ο 

προσδιορισμός και η κατά το δυνατόν εξάλειψη με διαφόρους μεθόδους των κάθε 

είδους σφαλμάτων που εισάγουν τα διαθλαστικά και κατοπτρικά συστήματα απει-

κόνισης, προκειμένου τα τελικά είδωλα μέσω αυτών να είναι απαλλαγμένα παρα-

μορφώσεων. Η χρήση των Η/Υ μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων αποτελούν 

σήμερα ένα δυναμικό εργαλείο επίλυσης τέτοιου είδους προβλημάτων.          

 

3.6.1 Mονοχρωματικά σφάλματα             

Θεωρία σφαλμάτων τρίτης τάξης 

 

 Η αναφορά στον (Πίν. 3.6.1.1) μας δείχνει την κλίση μιας ακτίνας για 010 , 
020  και 030  σε σχέση με τον οπτικό άξονα καθώς και τις τιμές του sin  καθώς και 

των παραγόντων:   , 3 3!  εκφρασμένων  σε ακτίνια. Μπορούμε να δούμε κατ’ ευ- 

θεία ότι η   σε ακτίνια, υπερβαίνει κατά περίπου 0.5% το  sin  για κλίση της α-

κτίνας  κατά 010  σε σχέση  με τον οπτικό άξονα, κατά 2%  για κλίση  020  και 4.7% 

για κλίση 030 . Οι διαφορές αυτές συνιστούν τα μέτρα των προαναφερόμενων 

σφαλμάτων και κατά προέκταση των παραμορφώσεων των ειδώλων κατά τις διαδι-

κασίες της απεικόνισης.  

 

κλίση της ακτίνας sin    3 3!  

010  0.1736482 0.1745329 0.0008861 
020  0.3420201 0.3490658 0.0070888 
030  0.5000000 0.5235988 0.0239246 

 

(Πίν. 3.6.1.1) 

 

 Πιο συγκεκριμένα τώρα, αν θελήσουμε ν’ αναδείξουμε τους τύπους που πε-

ριγράφουν τις σχέσεις απεικόνισης για κλίσεις ακτίνων αμέσως μετά τα όρια που 

αφορούν την παραξονική προσέγγιση (π.χ. μέσα στα όρια περίπου 0 05 30 ), η προ-

σέγγιση που δίνεται από τη (σχ. 3.6.7) sin   δεν μπορεί να είναι ακριβής. Για το 

λόγο αυτό από τη σειρά Taylor για το sin  (σχ. 3.6.8) επιλέγουμε τους δύο πρώ-

τους όρους οπότε: 

     

  
3

sin
3!


      (3.6.1.1) 
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Αν η σχέση αυτή για το sin  (όπως αντίστοιχα και για τα ημίτονα των γωνιών 

, ,    ) αντικατασταθούν στις (σχ. 3.6.1,2,4,5), τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να 

περιγράψουμε την εκτροπή από τη γκαουσιανή προσέγγιση δηλ. το για τις δεδομέ-

νες συνθήκες αναδεικνυόμενο σφάλμα. Τα σφάλματα αυτού του είδους ονομάζο-

νται τρίτης τάξης και η θεωρία που τα περιγράφει θεωρία σφαλμάτων τρίτης τά-

ξης (third-order theory of aberrations). Στη θεωρία αυτή η απόκλιση από τους 

γκαουσιανούς τύπους εκφράζεται από πέντε τον αριθμό αθροίσματα: 1 2 3 4 5, , , ,S S S S S  

τα οποία ονομάζονται αθροίσματα Seidel. Το καθένα ξεχωριστά αντιστοιχεί σ’ ένα 

συγκεκριμένο σφάλμα όπως: 1S : το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής (spherical 

aberration), 2S : το σφάλμα της κόμης (coma), 3S : το σφάλμα του αστιγματισμού 

(astigmatism), 4S : το σφάλμα της καμπυλότητας του πεδίου (curvature of field) 

και 5S : το σφάλμα της διαστροφής (distortion). Συνήθως η μελέτη του κάθε σφάλ-

ματος γίνεται ξεχωριστά. Αν π.χ. 1 0S   τότε λέμε ότι το σύστημά μας είναι απαλ-

λαγμένο από το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής. Αν ταυτόχρονα: 1 0S   και 

2 0S  , τότε το σύστημα είναι απαλλαγμένο από τη σφαιρική εκτροπή και την κόμη 

κ.ο.κ. Αποδεικνύεται ότι κανένα οπτικό σύστημα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

απαλλαγμένο από το σύνολο των πέντε σφαλμάτων. 

 Η λεπτομερής μελέτη των προαναφερόμενων σφαλμάτων λόγω της έκτασης  

και της περιπλοκότητας των υπολογισμών δεν είναι δυνατόν να γίνει στα πλαίσια 

αυτού του πονήματος . Θα επιδιώξουμε ως επί το πλείστον ν’ αναδείξουμε τη γενε-

σιουργό αιτία του καθενός από τα πέντε σφάλματα τρίτης τάξης με περιγραφικό 

τρόπο. Ενδεικτικά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις θα παραθέσουμε ορισμένους τύ-

πους οι οποίοι δεν θα συνοδεύονται από αποδείξεις. 

  Όσον αφορά τέλος για σφάλματα πέμπτης ή και ανώτερης τάξης τα οποία 

σχετίζονται με κλίσεις ακτίνων που υπερβαίνουν σε τιμές αυτών που αναδεικνύουν 

τα σφάλματα τρίτης τάξης δεν πρόκειται να γίνει μνεία.   

   

3.6.1.1 Το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής  
  

 Σφαιρική εκτροπή από επιφάνεια σφαιρικού διόπτρου 

 

 Θεωρούμε την απεικόνιση (Σχ. 3.6.1.1.1α) ενός αξονικού σημείου M  μέσω 

ενός σφαιρικού διόπτρου ακτίνας καμπυλότητας r . Αν κατά την απεικόνιση η προ-

σέγγιση είναι παραξονική, τότε το είδωλο του σημείου M  θα είναι το M   σε από-

σταση από την κορυφή A  του διόπτρου ίση με ps . Έστω τώρα ότι οι ακτίνες από το 
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M  προέρχονται από μια ζώνη ύψους h  που υπερβαίνουν τα όρια της παραξονικής 

προσέγγισης (εδώ στα όρια της προσέγγισης τρίτης τάξης). Τότε οι τελευταίες θα 

εστιάζονται σ’ ένα εύρος κατά μήκος του οπτικού άξονα από M   στο N   όπου N   

(που βρίσκεται πιο κοντά στην κορυφή του διόπτρου) το είδωλο της ακραίας ακτί-

νας  που  προσπίπτει στο δίοπτρο στη  θέση  όπου  το  ύψος  είναι h . 

  

 
 

 
 

(Σχ. 3.6.1.1.1) 

 

Είναι εμφανές δηλαδή ότι έχουμε σφάλμα κατά την απεικόνιση του σημείου M . Το 

σφάλμα αυτό ονομάζεται επιμήκης σφαιρική εκτροπή (longitudinal spherical ab-

erration) και το μέτρο της είναι η απόσταση p hN M s s      (Σχ. 3.6.1.1.1β).   

 Ο προσδιορισμός  της απόστασης N M   γίνεται με τη βοήθεια του τύπου: 

 

 
22 2 1 1 1

2h

n n n n h n r n n

s s r f n s r r ns

       
                

 (3.6.1.1.1) 

 
 
που είναι αποτέλεσμα υπολογισμών της θεωρίας των σφαλμάτων τρίτης τάξης. Το  

ps  βέβαια προσδιορίζεται από τη σχέση: 
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p

n n n n

s s r

  
 


 (3.6.1.1.2) 

 

η οποία προκύπτει από τη (σχ. 3.6.1.1.1) για 0h   (τύπος παραξονικής προσέγγι-

σης). Τελικά μπορούμε να πούμε ότι η αγκύλη στο δεξιό σκέλος της (σχ. 3.6.1.1.1), 

συνιστά το μέτρο της απόκλισης από τη θεωρία πρώτης τάξης. Η απόκλιση αυτή 

είναι ανάλογη του τετραγώνου ( 2h ) της ακτίνας της ζώνης πάνω στη διαθλαστική 

επιφάνεια στην οποία προσπίπτουν οι ακτίνες προερχόμενες από το σημειακό αντι-

κείμενο.   

Στο (Σχ. 3.6.1.1.1β) – που αποτελεί λεπτομέρεια της περιοχής εστίασης του 

(Σχ. 3.6.1.1.1α) –  διακρίνουμε μια περιοχή σύγκλισης των ακτίνων με τη μικρότερη 

διάμετρο, την οποία θα μπορούσαμε να εκλάβουμε σαν τη βέλτιστη εστία σε συν-

θήκες ύπαρξης σφάλματος σφαιρικής εκτροπής. Η περίμετρος της διατομής αυτής 

της εστίας ονομάζεται κύκλος ελάχιστης ασάφειας ( circle of least confusion). 

Όπως βλέπουμε σχηματίζεται από την τομή των ακτίνων της απώτερης ζώνης ακτί-

νας h  με τις παραξονικές ακτίνες.  

 

Σφαιρική εκτροπή από λεπτό φακό 

 

Κατά τα γνωστά λεπτοί, παχείς φακοί, ακόμη και συστήματα φακών, συνί-

στανται από σφαιρικές επιφάνειες διόπτρων. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί αβίαστα 

στο συμπέρασμα ότι τα προαναφερόμενα οπτικά στοιχειά δεν θα είναι απαλλαγμέ-

να από  το  σφάλμα της  σφαιρικής  εκτροπής. Στο (Σχ. 3.6.1.1.2)  είναι  δυνατόν να  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.1.2) 

 

δούμε την επιμήκη σφαιρική εκτροπή που προκύπτει όταν δέσμη ακτίνων παράλ-

ληλων με  τον  οπτικό άξονα προσπίπτει σε λεπτό φακό. Βλέπουμε χαρακτηριστικά 

ότι οι παραξονικές ακτίνες  εστιάζουν στο σημείο F  . Είναι η εστία του λεπτού φα-

κού εστιακής απόστασης f   που αφορά την προσέγγιση πρώτης  τάξης (γκαουσια-
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νή). Το σημείο C  (που απέχει από το κέντρο του φακού απόσταση hs ), αντιστοιχεί 

στο σημείο σύγκλισης  των  προσπιπτόντων  στο  φακό ακτίνων που  ανήκουν στην  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.1.3) 

 

εξώτερη ζώνη ακτίνας h  όπου με βάση τη θεωρία τρίτης τάξης (τουλάχιστον για τα 

δεδομένα που μελετούμε εδώ), οδηγούν σε αποκλίσεις από τις αντίστοιχες πορείες 

των παραξονικών ακτίνων και κατά συνέπεια στα γνωστά σφάλματα. Επίσης στη 

θέση L  έχουμε το σχηματισμό του κύκλου ελάχιστης ασάφειας.   

Στο (Σχ. 3.6.1.1.3) μπορούμε να δούμε την ανάπτυξη του σφάλματος σφαι-

ρικής εκτροπής κατά την απεικόνιση ενός  αξονικού σημείου M  μέσω λεπτού φα-

κού. ps  είναι η  παραξονική  απόσταση του ειδώλου M   από  το κέντρο του φακού. 

hs  είναι η αντίστοιχη απόσταση του σχηματιζόμενου ειδώλου (με βάση την προ-

σέγγιση τρίτης τάξης) στη θέση E  του οπτικού άξονα, από ακτίνες που προέρχο-

νται από την ακραία ζώνη ακτίνας h . s  είναι η απόσταση του  αντικειμένου από το 

φακό. Η απόσταση EM   ονομάζεται επιμήκης σφαιρική εκτροπή (επ.σ.ε.) (longi-

tudinal spherical aberration) του λεπτού φακού ενώ η απόσταση M M  όπου η α-

κραία ακτίνα από τη θέση T  του φακού τέμνει το επίπεδο το κάθετο στη θέση M  , 

ονομάζεται εγκάρσια σφαιρική εκτροπή (εγκ.σ.ε.) (lateral spherical aberration). 

Είναι προφανές ότι:     tanM M EM     . Προκειμένου τώρα να εκφράσουμε σχη-

ματικά  την επιμήκη σφαιρική εκτροπή, καταφεύγουμε σε διαγράμματα της μορφής 

του (Σχ. 3.6.1.1.4). Ο άξονας  των  τετμημένων μας δίνει την εκάστοτε θέση εστία-

σης των ακτίνων (απόσταση από το οπτικό κέντρο του φακού). Ο άξονας των τε-

ταγμένων τη θέση  h  (κατακόρυφη απόσταση από τον οπτικό άξονα), στην οποία η 

αντίστοιχη ακτίνα διαθλάστηκε από το φακό.  

Διαθέτουμε ένα θετικό φακό κοιλόκυρτο με 1 6.126cmr   , 2 13.228cmr    

και 1.61n  . Αν θεωρήσουμε (Σχ. 3.6.1.1.4) παράλληλη δέσμη προσπιπτόντων α-

κτίνων προς τα κυρτά του φακού, τότε η παραξονική εστιακή απόστασή του ( 0h  ) 

είναι 18.0cmf   . Για την ακραία όμως περίπτωση (μη παραξονική προσέγγιση) για 
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την οποία  2.5cmh  ,  η ακτίνα εστιάζει σε απόσταση   16.33cmf  . Που σημαίνει 

ότι η τιμή της επιμήκους σφαιρικής εκτροπής είναι:   . . . 1.67cm    .  

  

 
 

(Σχ. 3.6.1.1.4) 

 

Στα επόμενα θα δούμε ότι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στο 

μέγεθος της σφαιρικής εκτροπής ενός λεπτού φακού είναι η μορφολογία του. Για το 

λόγο αυτό  θεωρούμε (Σχ. 3.6.1.1.5)  μια  σειρά από θετικούς φακούς της ίδιας δια- 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.1.5) 

 

μέτρου και της ίδιας παραξονικής εστιακής απόστασης αλλά διαφορετικούς στο μέ-

γεθος και το πρόσημο των ακτίνων καμπυλότητάς τους. Η διαφορετικότητα αυτή 

εκφράζεται από το λεγόμενο παράγοντα μορφής (shape factor) q  ως εξής:   

 

 2 1

2 1

r r
q

r r





   (3.6.1.1.3) 
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όπου 1 2,r r  οι ακτίνες καμπυλότητας του φακού. Π.χ. αν διαθέτουμε ένα αμφίκυρτο 

φακό με 1 150mmr   και 2 50mmr   , τότε η εφαρμογή του τύπου μας δίνει: 

0.5q   . Θεωρούμε τώρα  (Σχ. 3.6.1.1.6) τα αντίστοιχα  διαγράμματα της  f h  για  

 

 
 

(3.6.1.1.6) 

 

κάθε φακό του (Σχ. 3.6.1.1.5) με το ίδιο όριο για την h . Με παρατήρηση αυτών 

των διαγραμμάτων μπορούμε να διαπιστώσουμε  ότι ο φακός με αύξοντα αριθμό 

πέντε ( 0.5q   ) χαρακτηρίζεται από τη μικρότερη σφαιρική εκτροπή.    

Ένα πιο ακριβές διάγραμμα με την ίδια σειρά των φακών και για συγκεκριμένο h  

δίνεται στο (Σχ. 3.6.1.1.7). Πρόκειται για την επιμήκη σφαιρική εκτροπή συναρτή-

σει του παράγοντα μορφής. Μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό ότι φακοί με παράγο-

ντα μορφής για  0.4, 0.8q    παρουσιάζουν το μικρότερο σφάλμα  σφαιρικής ε-

κτροπής. Δεν μπορεί όμως για συγκεκριμένο φακό να λάβει ποτέ μηδενική τιμή.  

Ενδεικτικά
 μπορούμε να παραθέσουμε την εξής σχέση που αφορά τον υπο-

λογισμό του σφάλματος της επιμήκους σφαιρικής εκτροπής για λεπτό φακό με βά-

ση τη θεωρία τρίτης τάξης: 

 

 
    

2 3
2 2

3

1 1 1 2
4 1 3 2 1

8 1 1 1
s

h p

h n n
L q n pq n n p

s s f n n n n

 
              

    (3.6.1.1.4) 

   

Όπου:  hs  η απόσταση του ειδώλου από το κέντρο του φακού για μια υπό κλίση α-

κτίνα που προσπίπτει στο φακό σε απόσταση h  από τον οπτικό άξονα. ps  η από-

σταση του  ειδώλου για  την παραξονική  προσέγγιση. f  η παραξονική εστιακή 

απόσταση και n  ο δ.δ. του φακού. Η p  ονομάζεται παράγοντας θέσης (position 

factor) και δίνεται από τη σχέση: 
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s s

p
s s

 


 
    (3.6.1.1.5) 

 

Όπου  , ps s s s    οι παραξονικές αποστάσεις αντικειμένου-ειδώλου και q  κατά τα 

γνωστά ο παράγοντας μορφής του συγκεκριμένου φακού.  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.1.7) 

 

Όσον αφορά τώρα την κατασκευή ενός φακού προκειμένου να έχουμε την 

ελάχιστη σφαιρική εκτροπή, θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 0sdL dq  . Οπότε παρα-

γογίζοντας τη (σχ. 3.6.1.1.4) και θέτοντάς την ίση με το μηδέν βρίσκουμε τελικά τη 

σχέση μεταξύ ,q p  προκειμένου να πετύχουμε το επιδιωκόμενο:  

 

 
 22 1

2

n p
q

n


 


   (3.6.1.1.6) 

 

Με τη βοήθεια τώρα της σχέσης:    1 1 1s s f   και της (σχ. 3.6.1.1.5) βρίσκου-

με ότι:    2 1 1 2p f s f s    . Επίσης από τον τύπο των κατασκευαστών φακών 

θα έχουμε:          1 21 1 1 1 1 1s s n r r f      . Οι τελευταίες σχέσεις  με τη βο-

θεια της (σχ. 3.6.1.1.3) μας οδηγούν στο σύνολο τεσσάρων σχέσεων: 
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    2 1 2 1s f p s f p        (3.6.1.1.7) 

 

        1 22 1 1 2 1 1r f n q r f n q           (3.6.1.1.8) 

 

οι οποίες ονομάζονται σχέσεις του Codington. Χρησιμοποιούνται  σε συνδυασμό 

με τη (σχ. 3.6.1.1.6) – όπως θα δούμε αμέσως μετά – για τον σχεδιασμό ενός λε-

πτού φακού έτσι ώστε η σφαιρική του εκτροπή να είναι ελάχιστη.  

 

Παράδειγμα 

Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα φακό, που η παραξονική εστιακή του α-

πόσταση να είναι 200mmf   και η προσπίπτουσα σ' αυτόν δέσμη ακτίνων να είναι 

παράλληλη. Επίσης θα πρέπει να έχει την ελάχιστη σφαιρική εκτροπή και να είναι 

κατασκευασμένος από στεφανύαλο ΒΚ7 με δ.δ. για την κίτρινη γραμμή του Ηλίου 

( He ): 1.5168dn  .  

 

● Κατ’ αρχή θα πρέπει να προσδιορίσουμε από τη (σχ. 3.6.1.1.5) τον παράγο-

ντα θέσης p . Και επειδή για 200mms s f      θα έχουμε:  

 

 
 

 

1
1

1
s

s

f ss s f
p

s s f f s





   
     

   
     Άρα 1p    

 
Προκειμένου τώρα να έχουμε την ελάχιστη σφαιρική εκτροπή μπορούμε αντικαθι-

στώντας στη (σχ. 3.6.1.1.6) την τιμές 1p    και 1.5168dn  να βρούμε την αντι-

στοιχούσα τιμή του παράγοντα μορφής του φακού. Τελικά βρίσκουμε: 

  

   
 22 1

0.7396
2

n p
q

n


   


  

    

Αναφερόμενοι στο διάγραμμα του (Σχ. 3.6.1.1.7) για 0.7396q    βλέπουμε πράγ-

ματι ότι ο φακός αυτού του παράγοντα μορφής διαθέτει την ελάχιστη δυνατή σφαι-

ρική εκτροπή. Η τρίτη φάση των υπολογισμών είναι ο προσδιορισμός των ακτίνων 

καμπυλότητας του φακού που γίνεται με τη βοήθεια των (σχ. 3.6.1.1.8). Τελικά: 

 

          1 2 1 1 118.831mmr f n q       και      2 2 1 1 793.895mmr f n q      
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Δηλ. οι αντίστοιχες ακτίνες καμπυλότητας που μας δίνουν για τον παράγοντα μορ-

φής την τιμή 0.7396q   . Αν βέβαια προς στιγμή αντιστρέψουμε τις επιφάνειες αυ-

τού του φακού δηλ. να έχουμε: 2 118.831mmr    και 1 793.895mmr   , τότε βρί-

σκουμε: 0.7396q   . Που σημαίνει ότι για προσπίπτουσα παράλληλη δέσμη φωτός 

σ’ ένα τέτοιο φακό, ο τελευταίος – όπως μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του (Σχ. 

3.6.1.1.7) – θα έχει τετραπλάσια σχεδόν σφαιρική εκτροπή από τον πρώτο. Από 

πρακτική άποψη – επειδή η τιμή του φακού με 0.7396q    πλησιάζει την τιμή του 

1.0q    (επιπεδόκυρτος φακός με  τα κυρτά στραμμένα προς τ’ αριστερά), οι τε-

λευταίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι των πρώτων (επειδή είναι πιο εύκολο 

να κατασκευαστούν), δεχόμενοι παράλληλη δέσμη ακτίνων φωτός με τιμή σφαιρι-

κής εκτροπής κοντά το ελάχιστο.  

Έχουμε αποδείξει στα προηγούμενα ότι  το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής 

δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά με τη βοήθεια ενός και μόνου φα-

κού. Όμως από τη (σχ. 3.6.1.1.4) παρατηρούμε ότι η σφαιρική εκτροπή εξαρτάται 

αντιτρόφως ανάλογα από την τρίτη δύναμη της παραξονικής εστιακής απόστασης  

f  του φακού. Επομένως ένα σύστημα που αποτελείται από δύο φακούς από τους 

οποίους ο ένας θετικός και ο άλλος αρνητικός,  θα ήταν δυνατόν ν’ αντισταθμίσουν 

τη συνολική σφαιρική εκτροπή ακόμη και μηδενίζοντάς την. Ένα τέτοιο σύστημα 

φακών που ονομάζεται επικολλημένος αχρωματικός διπλός φακός θα μελετηθεί 

στην (§ 3.6.2.1).        

 

3.6.1.2 Το σφάλμα της κόμης 
 

Έστω ότι ένα οπτικό σύστημα (λεπτός φακός, παχύς ή σύστημα από περισ-

σότερους φακούς) έχει ελαχιστοποιημένο το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής. Δηλ. 

συγκεντρώνουν τις ακτίνες που προέρχονται από αξονικά αντικείμενα σε σημειακά 

σχεδόν είδωλα πάλι επί του οπτικού άξονα. Θέλουμε κατόπιν δια μέσου τους ν’ α-

πεικονίσουμε ένα σημειακό αντικείμενο το οποίο όμως  βρίσκεται τώρα εκτός  ο-

πτικού  άξονα. Δυστυχώς   το  είδωλο  το  οποίο  θα  δούμε, δεν  θα είναι το σημει-

ακό είδωλο του (Σχ. 3.6.1.2.1α) που θα περιμέναμε, αλλά μια εικόνα του (Σχ. 

3.6.1.2.1β). Το τελευταίο ομοιάζει με ουρά κομήτη,  εξ’ ου και η ονομασία του 

προς μελέτη (τρίτης τάξης) σφάλματος της κόμης (aberration of coma).  

Θα  προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τον τρόπο δημιουργίας  αυτού του ει-

δώλου και κατόπιν ν’ αναδείξουμε ορισμένες ποσοτικές σχέσεις που αφορούν το 

σφάλμα της κόμης για λεπτούς φακούς. Αναφερόμενοι στο (Σχ. 3.6.1.2.2) θεωρού-

με ότι το αντικείμενο βρίσκεται σε άπειρη απόσταση και όλο το εύρος του  φακού 

φωτίζεται από  μια   παράλληλη δέσμη ακτίνων  με κλίση   ως προς τον οπτικό 
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άξονα. Πειραματικά μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής εξετάζοντας κατ’ αρχή 

την πορεία των ακτίνων  πάνω στο  κύριο επίπεδο που  ταυτίζεται με αυτό της σελί- 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.2.1) 

 

δας. Ακτίνες περί το κέντρο του φακού εστιάζονται στο σημείο A  του εστιακού 

επιπέδου του καθέτου στην εστία F   του φακού (παραξονική προσέγγιση). Δεν 

συμβαίνει όμως το ίδιο και για τις ακτίνες που προσπίπτουν σε διαφορετικές ζώνες 

του φακού. Π.χ. οι ακραίες περιφερειακές ακτίνες εστιάζουν αντί για τη θέση  A , 

στη θέση B  του εστιακού επιπέδου. Δηλ. τελικά έχουμε διαφορετική μεγέθυνση 

από διαφορετικά τμήματα του φακού. Και τελικά η διαφορά αυτή αναδεικνύει το 

σφάλμα της κόμης. Η κόμη είναι θετική αν οι εξωτερικές ακτίνες εμφανίζουν μεγα-

λύτερη μεγέθυνση των εσωτερικών. Αρνητική όταν συμβαίνει το αντίθετο, όπως 

στην περίπτωση του (Σχ. 3.6.1.2.2).   

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.2.2) 

 

Μας ενδιαφέρει τώρα να περιγράψουμε το είδωλο ενός εκτός άξονα αντικει-

μένου και που φυσικά θα προκύπτει από την εστίαση του συνόλου των  διαδοχικών 

ζωνών από όλο το εύρος του φακού. Αυτό που τελικά προκύπτει είναι ότι η κάθε 

ζώνη   (Σχ.  3.6.1.2.3α)   δίνει   πάνω   στο   εστιακό  επίπεδο  ένα  κυκλικό   είδω-

λο(Σχ. 3.6.1.2.3β) που το κέντρο του όπως αποδεικνύεται με τη βοήθεια της θεωρί-
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ας τρίτης  τάξης,  απέχει  ορισμένη  απόσταση  από το παραξονικό σημείο A . Τα 

κυκλικά αυτά είδωλα, διακρίνονται στο πάνω δεξιό μέρος του (Σχ. 3.6.1.2.2) και 

είναι διαδοχικά είδωλα φθινουσών διαμέτρων μέχρις  του εκφυλισμού τους στο ση-  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.2.3) 

 

μείο A . Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και η μορφολογία του ειδώλου (Σχ. 

3.6.1.2.1β)  κατά την απεικόνιση ενός εκτός άξονα σημειακού αντικειμένου. Επίσης 

στο (Σχ. 3.6.1.2.4)  μπορούμε να  δούμε  με  λεπτομέρεια  την πορεία των ακτίνων 

που εκκινουν από ένα εκτός άξονα αντικείμενο A  και μέσω της ακραίας περιφερει-

ακής  ζώνης, να  εστιάζονται στο αντίστοιχο κυκλικής μορφής είδωλο του εστιακού  

 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.2.4) 

 

επιπέδου του φακού. Κατακόρυφες ακτίνες  (tangential rays) (που περιλαμβάνο-

νται στο κατακόρυφο κύριο επίπεδο) εστιάζουν στο κάτω μέρος του κύκλου (1) ενώ 



- 142 - 

 

οι οριζόντιες ακτίνες (sagittal rays) (που περιλαμβάνονται στο οριζόντιο κύριο ε-

πίπεδο) εστιάζουν στο πάνω μέρος του κύκλου (3). Ακτίνες από τα κύρια επίπεδα 

στις διαγώνιες των δύο προηγουμένων, συγκεντρώνονται στα σημεία (2) και (4) του 

κοματικού κύκλου.  

Στα επόμενα ενδεικτικά θα παραθέσουμε ορισμένα ποσοτικά συμπεράσματα 

από τη θεωρία τρίτης τάξης, που σχετίζονται με το σφάλμα της κόμης. Όπως π.χ. 

την ακτίνα του κοματικού κυκλικού ειδώλου που δίνεται από τη σχέση:   

   

  
2

3S

jh
C Gp Wq

f
     (3.6.1.2.1) 

 

Όπου: (Σχ. 3.6.1.2.5α) j :  η απόσταση του παραξονικού σημείου εστίασης της δέ-

σμης από την εστία F   στο εστιακό επίπεδο, h : η ακτίνα της ζώνης του φακού από 

την οποία διέρχονται ο ακτίνες και f  η παραξονική εστιακή απόσταση. ,p q  είναι 

οι παράγοντες θέσης και μορφής που δίνονται αντίστοιχα από τις (σχ. 3.6.1.1.5,3). 

'Οσον αφορά τις σταθερές ,G W  εξαρτώνται μόνο από το δ.δ. n  (για συγκεκριμένο 

μ.κ. ακτινοβολία) και δίνονται από τις σχέσεις: 
 3 2 1)

4

n
G

n


  και 

 
 

3 1

4 1

n
W

n n





.  

Στο (Σχ. 3.6.1.2.5β) ο συγκεκριμένος κοματικός κύκλος, δίνεται για το σ.σ. ,y z  

από τις παραμετρικές εξισώσεις:  2 cos 2Sy C    και sin 2Sz C  . Από τις εξι-

σώσεις  αυτές, μπορούμε να υπολογίσουμε την  κατακόρυφη κόμη TC  (για 0   )  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.2.5) 

 

οπότε: 3T Sy C C   που σημαίνει ότι η κατακόρυφη κόμη είναι όσο τρεις φορές η 

οριζόντια. Όσον αφορά την ακτίνα του  κοματικού κύκλου, αυτή είναι ίση με SC .   
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Θέλουμε στα επόμενα να δούμε την επίδραση του παράγοντα μορφής, στο 

μέγεθος του κατακόρυφου κοματικού σφάλματος TC . Για το λόγο αυτό εκτελούμε 

τη γραφική παράσταση του TC  συναρτήσει του παράγοντα μορφής q  του φακού. 

Το αντικείμενο βρίσκεται στο άπειρο και οι ακτίνες του προσπίπτουν στο φακό με 

κλίση   στα όρια του σφάλματος τρίτης τάξης. Η παραξονική εστιακή απόστασή 

του είναι f , η ακτίνα της ζώνης h  και ο δ.δ. n . Ταυτόχρονα γίνεται και η γραφική 

παράσταση της επιμήκους σφαιρικής εκτροπής (σχ. 3.6.1.1.4)  για παράλληλη δέσμη 

φωτός, αλλά η ακτίνα της ζώνης των διερχομένων από το φακό ακτίνων είναι η ίδι-

α. Είναι χαρακτηριστικό κατ' αρχή ότι υπάρχει τιμή του παράγοντα μορφής για ένα 

απλό λεπτό φακό, που το σφάλμα της κόμης μηδενίζεται. Είναι όμως σημαντικό ότι 

και το ελάχιστο της σφαιρικής εκτροπής συμπίπτει σχεδόν με την ίδια τιμή του q .  

 

  
 

(Σχ. 3.6.1.2.6) 

 

Προκειμένου να επιτύχουμε 0SC  (άρα και 0TC  ) θα πρέπει να  μηδενί-

σουμε τη (σχ. 3.6.1.2.1). Τελικά βρίσκουμε τη  σχέση: 

 

  q G W p       (3.6.1.2.2) 

 

σχέση που πρέπει να ισχύει, προκειμένου το κοματικό σφάλμα να είναι μηδενικό. 

Οπτικό σύστημα που είναι απαλλαγμένο από τα σφάλματα της σφαιρικής εκτροπής 

και της κόμης ονομάζεται απλανητικό (aplanatic). Για συγκεκριμένα ζεύγη συζυ-

γών σημείων μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο σύστημα, μόνο που θα συ-



- 144 - 

 

νίσταται από ασφαιρικές επιφάνειες (δηλ. οι επιφάνειες των φακών δεν θα είναι 

σφαιρικές). Υπάρχουν μόνο λίγες περιπτώσεις δημιουργίας απλανητικού συστήμα-

τος, όπως αυτό που περιγράφεται στην (Ασκ. 9 λυμένη).   

  

3.6.1.3 Το σφάλμα του αστιγματισμού 
 

 Το σφάλμα του αστιγματισμού (astigmatism) αναφέρεται στις περιπτώσεις 

που τα προς απεικόνιση σημεία απέχουν αρκετά από τον οπτικό άξονα. Όπως θα 

δούμε στα επόμενα, το σφάλμα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη 'διεύρυνση - 

παραμόρφωση' του αναμενόμενου στιγματικού ειδώλου κατά μήκος κύριας ακτίνας 

και δεν πρέπει να συγχέεται με το σφάλμα της κόμης. Πράγματι και το σφάλμα της 

κόμης - όπως αυτό στοιχειωδώς μελετήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο - αφο-

ρούσε την απεικόνιση σημείων που βρισκόταν εκτός του οπτικού άξονα. Εκεί όμως 

το σφάλμα σχετιζόταν με τη 'διεύρυνση - παραμόρφωση' του αναμενόμενου στιγ-

ματικού ειδώλου κατά μήκος του επιπέδου απεικόνισης του καθέτου στον οπτικό 

άξονα. Επομένως και στις περιπτώσεις ακόμα που 1 20, 0C C   (δηλ. δεν υφίστα-

ται σφαιρική εκτροπή και κοματικό σφάλμα, το πλέον πιθανό είναι το είδωλο να 

επηρεάζεται από το σφάλμα του αστιγματισμού ( 3 0C  ) το οποίο  βέβαια εδώ θα 

περιγραφεί σαν σφάλμα τρίτης τάξης. Είδωλα που χαρακτηρίζονται από αυτό το 

είδος του σφάλματος ονομάζονται αστιγματικά (astigmatic).  

 Προκειμένου τώρα να γίνει κατανοητός ο σχηματισμός ενός αστιγματικού 

ειδώλου μέσω  ενός  φακού, αναφερόμαστε  στο  (Σχ. 3.6.1.3.1)  και  συγκεκριμένα  

 

  
 

(Σχ. 3.6.1.3.1) 

 

στην απεικόνιση του εκτός οπτικού άξονα σημειακού αντικειμένου Q . Παρατη-

ρούμε ότι η βεντάλια όλων των ακτίνων οι οποίες εκκινούν από το Q  και βρίσκο-

νται στο κατακόρυφο  επίπεδο QRS , εστιάζουν στο  σημείο T  της κύριας  ακτίνας.  
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Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τη βεντάλια των ακτίνων οι οποίες εκκινούν 

από το Q  και βρίσκονται στο οριζόντιο επίπεδο QJK . Οι τελευταίες εστιάζουν στη 

θέση S  της κύριας ακτίνας το οποίο βρίσκεται πέραν του T . Αν τώρα θεωρήσουμε 

την απεικόνιση του Q  από το σύνολο των ακτίνων που διέρχονται από το φακό 

(και όχι μόνο από τα δύο προαναφερόμενα επίπεδα), τα δύο είδωλα στις θέσεις ,T S  

δεν θα είναι σημεία αλλά μικρά τμήματα γραμμών. Αυτό στη θέση T  θα είναι κά-

θετο στην κύρια ακτίνα και  παράλληλο προς το οριζόντιο επίπεδο. Το άλλο στη 

θέση S  θα είναι κάθετο στην κύρια ακτίνα και  παράλληλο προς το κατακόρυφο 

επίπεδο. Η διατομή βέβαια των ακτίνων των διερχόμενων από όλη την επιφάνεια 

του φακού πριν τα γραμμικά είδωλα ,T S  είναι ελλειπτικής μορφής όπως και μετά 

από αυτά. Επίσης μεταξύ της απόστασης των γραμμών ,T S  οι διερχόμενες ακτίνες 

σχηματίζουν μια κυκλική περιοχή που την ονομάζουμε και σ' αυτή την περίπτωση 

κύκλο ελάχιστης ασάφειας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η θέση που το α-

στιγματικό είδωλο παρουσιάζει την καλύτερη ευκρίνεια.  

 Στοιχειωδώς στα επόμενα θα προσπαθήσουμε ν' αναδείξουμε τη γεννεσιουρ-

γό αιτία της δημιουργίας των δύο γραμμικών ειδώλων ,T S . Για το λόγο αυτό στα 

(Σχ. 3.6.1.3.2) σχεδιάζουμε: α) (Σχ. 3.6.1.3.2α), την πορεία των ακτίνων από ένα 

σημειακό αντικείμενο Q  που βρίσκεται πάνω στον οπτικό άξονα μέσω του φακού. 

β) (Σχ. 3.6.1.3.2β), την πορεία των ακτίνων από ένα σημειακό αντικείμενο Q  που 

βρίσκεται εκτός του οπτικού άξονα και περιλαμβάνει τη βεντάλια των ακτίνων στο 

κατακόρυφο επίπεδό του και γ) (Σχ. 3.6.1.3.2γ), την πορεία των ακτίνων από ένα 

σημειακό αντικείμενο Q  που βρίσκεται  εκτός του οπτικού άξονα και περιλαμβάνει 

τη  βεντάλια των ακτίνων στο οριζόντιο επίπεδό του. Υποθέτουμε επίσης ότι τα 

σφάλματα της σφαιρικής εκτροπής και της κόμης είναι μηδενικά. Οπότε στην πρώ-

τη περίπτωση οι ακτίνες των κυρίων επιπέδων (και κατά προέκταση το αναδυόμενο 

από αυτόν συγκλίνον σφαιρικό μέτωπο κύματος ορισμένης καμπυλότητας) διερχό-

μενες από το φακό διαμέτρου d   εστιάζουν στη θέση Q . Στη δεύτερη όμως περί-

πτωση που το Q   είναι εκτός άξονα και οι ακτίνες οδεύουν στο κατακόρυφο επίπε-

δο, λόγω της κλίσης τους διανύουν εντός του φακού μεγαλύτερο οπτικό δρόμο. Ε-

πίσης η ενεργός διατομή τους από το φακό στην προκειμένη περίπτωση ελαττώνε-

ται  d d  . Επομένως η ακτίνα καμπυλότητας του αναδυόμενου από το φακό 

σφαιρικού συγκλίνοντος μετώπου κύματος γίνεται μικρότερη (από ότι στην προη-

γούμενη περίπτωση) δηλ. αυξάνεται η φαινόμενη ισχύς του φακού. Σαν αποτέλε-

σμα θα έχουμε τη σύγκλιση της βεντάλιας των ακτίνων του κατακόρυφου επίπεδου, 

σ' ένα σημείο T  πιο κοντά στο φακό από ότι στην προηγούμενη περίπτωση. Το 

ποιο ακριβώς θα είναι το σημείο σύγκλισης της βεντάλιας των ακτίνων που προέρ-

χονται από το σημείο Q  που είναι εκτός άξονα και που οδεύουν στο οριζόντιο επί-
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πεδο φαίνεται στο (Σχ. 3.6.1.3.2γ). Εδώ η ενεργός διατομή τους παραμένει η ίδια 

(δηλ. d ). 'Ομως και πάλι λόγω της  κλίσης τους, διανύουν μέσα στο φακό μεγαλύ-

τερο οπτικό δρόμο. Όχι όμως τόσο μεγάλο όσο στη δεύτερη μελετώμενη περίπτωση 

(Σχ. 3.6.1.3.2β). Για το λόγο αυτό η σύγκλισή τους γίνεται στο σημείο S  το οποίο 

βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση μεταξύ των Q  και T  (Σχ. 3.6.1.3.2). 

Όσον αφορά τώρα τη ποσοτική μέτρηση του σφάλματος του αστιγματισμού, 

αναφερόμαστε στη λεγόμενη αστιγματική διαφορά (astigmatic difference). Πρό-

κειται όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.6.1.3.1), για την απόσταση μεταξύ των αστιγματι-

κών ειδώλων ,T S  κατά μήκος της κύριας ακτίνας. Για διαφορετικές θέσεις  του ε-

κτός  άξονα σημειακού ειδώλου Q   οι θέσεις των ,T S  είναι διαφορετικές. Και όσο 

το τελευταίο απομακρύνεται από τον άξονα η αστιγματική διαφορά μεγαλώνει ό-

πως αυτό φαίνεται στο (Σχ. 3.6.1.3.3α). Για διαφορετικές κλίσεις της κύριας ακτί-

νας - όπως αποδεικνύει η θεωρία τρίτης τάξης - οι καμπύλες είναι κατά προσέγγιση 

παραβολικές. Είναι συμμετρικές εκ' περιστροφής και στο χώρο εμφανίζουν τη μορ-

φή  (των κατά προσέγγιση παραβολοειδών) που  φαίνονται στο (Σχ. 3.6.1.3.3.β). Τα  

   

 
 

(Σχ. 3.6.1.3.2) 

 

παραβολοειδή βέβαια θα εφάπτονται στη θέση που τέμνουν τον οπτικό άξονα (μη-

δενικό σφάλμα αστιγματισμού λόγω του ότι το σημειακό αντικείμενο βρίσκεται 

πάνω στον οπτικό άξονα). Θα είναι σημαντικό εδώ να δούμε κατόπιν με ποιο τρόπο 

απεικονίζεται (λόγο του σφάλματος του αστιγματισμού) ένα επίπεδο αντικείμενο 

της  μορφής ακτινικού  τροχού. Στο  (Σχ. 3.6.1.3.4α) τοποθετούμε ένα πέτασμα που 
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διέρχεται από  τη  θέση  T  αλλά είναι  κάθετο στον οπτικό  άξονα  του συστήματος. 

Στην προκειμένη περίπτωση τα αποκρινόμενα από το κέντρο προς  την περιφέρεια 

σημειακά αντικείμενα των ακτίνων του τροχού, θα μας δίνουν το καθένα κατά τα 

γνωστά γραμμικής μορφής  είδωλο (απεικόνιση  ακτίνων από κατακόρυφα επίπεδα)   

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.3.3α) 

 

που θα εκκινεί σαν σημείο στο κέντρο αλλά καθώς βαίνει προς την περιφέρεια θ' 

αυξάνεται το μέγεθός του  από το κέντρο προς την περιφέρεια .Επομένως το είδωλο 

στη θέση T  θα εμφανίζει αντίστοιχη θολότητα των ακτίνων του τροχού. Τα σημεία 

όμως  του  αντικειμένου της περιφέρειας  του  τροχού, θ' απεικονίζονται σαν ισομε- 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.3.3β) 

 

γέθεις γραμμές εφαπτομενικά της περιφέρειας του ειδώλου, παρουσιάζοντας μεγά-

λη ευκρίνεια. Η τοποθέτηση όμως του πετάσματος στη θέση S  (απεικόνιση  ακτί-

νων από οριζόντια επίπεδα), μας δίνει κατά μήκος των ακτίνων του ειδώλου του 

τροχού γραμμές. Επομένως οι τελευταίες θα είναι ευκρινείς. Η απεικόνιση όμως 

των σημείων της περιφέρειας του τροχού θα μας δίνει γραμμές κάθετες στην περι-

φέρεια του ειδώλου. Εξ' ου και η θολότητα του τμήματος αυτού του ειδώλου. 

 Στα επόμενα ενδεικτικά θα παραθέσουμε ορισμένα ποσοτικά συμπεράσμα-

τα από τη θεωρία τρίτης τάξης, που σχετίζονται με το σφάλμα του αστιγματισμού. 

Για την περίπτωση ενός σφαιρικού διόπτρου, οι αστιγματικές αποστάσεις ,T Ss s   των 

                                                 
 G.S. Monk, 'Light, Principles and Experiments'.  Dover Publications, Inc., New York, 1963. 
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ειδώλων ,T S  από την κορυφή του διόπτρου και κατά μήκος της κύριας ακτίνας δί-

νονται από τις σχέσεις: 

 

 
2 2cos cos cos cos

T

n n n n

s s r

       
 


    (3.6.1.3.1)  

 

 
cos cos

S
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   (3.6.1.3.2) 

 

όπου ,   η προσπίπτουσα και η διαθλώμενη γωνίες της κύριας ακτίνας, r  η ακτί-

να καμπυλότητας του διόπτρου και s  η απόσταση του αντικειμένου από την  κορυ-

φή του διόπτρου. Επίσης αποδεικνύεται ότι για λεπτούς φακούς ισχύουν αντίστοιχα 

οι σχέσεις: 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.3.4) 
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    (3.6.1.3.3) 
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    (3.6.1.3.4) 

 

όπου   η γωνία κλίσης της προσπίπτουσας κύριας ακτίνας και   η γωνία στο ε-

σωτερικό του φακού. Δηλ. ισχύει: sin sinn    . Η εφαρμογή των σχέσεων αυτών 
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αναδεικνύει ότι το αστιγματικό σφάλμα είναι ανάλογο της εστιακής απόστασης του 

φακού.  

 Στα (Σχ. 3.6.1.3.5α-δ)  γίνεται εμφανής ο τρόπος με τον οποίο ο αστιγματι-

σμός επηρεάζεται από τη μεταβολή του παράγοντα μορφής q  ενός φακού. Οι τέσ-

σερεις διαδοχικοί φακοί που χρησιμοποιούνται ( 1.5n  ) είναι της ίδιας ισχύος (+4.0 

dpt) και  η  κύρια ακτίνα έχει την ίδια κλίση διερχόμενη  από το  κέντρο του φακού.  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.3.5) 

 

Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι η αστιγματική διαφορά είναι μικρότερη (Σχ. 

3.6.1.3.5γ) για το φακό του οποίου 3.2q  . Επίσης μέγιστο αστιγματικό σφάλμα 

παρουσιάζει ο αμφίκυρτος φακός (Σχ. 3.6.1.3.5α). Το αστιγματικό σφάλμα είναι 

δυνατόν να εξαλειφθεί με τη βοήθεια συστημάτων φακών ή φακών και διαφραγμά-

των τα  οποία παρεμβάλλονται  μεταξύ τους. Δηλ. η παρεμβολή   ενός δεύτερου 

φακού ή ενός διαφράγματος στο οπτικό σύστημα πλέον μπορεί - όπως θα δούμε 

στα επόμενα - να μεταβάλλει τα μέγιστα τις καμπυλότητες των αστιγματικών επι-

φανειών ,T S  των ειδώλων. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα εξετάσουμε στα επόμενα 

(Σχ. 3.6.1.3.6). Το προς απεικόνιση αντικείμενο βρίσκεται σε άπειρη απόσταση. 

Δηλ. παραξονικά σημεία εστιάζουν στο  εστιακό επίπεδο απεικόνισης ( F   η  παρα-

ξονική εστία). Από σημεία του αντικειμένου εκτός του οπτικού άξονα εκκινούν οι 

                                                 
 A.H. Tunnacliffe and J.G. Hirst: 'Optics' (Ch. 7). The Association of British Dispensing Opticians. London 
(1996).  
 F.A. Jenkins and H.E. White ‘Fundamentals of Optics’. International Student Edition. McGraw-Hill Koga-
kusha, LTD.  Fourth Edition. Tokyo © (1976). Ch. 9.  
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κύριες ακτίνες οι οποίες τέμνουν τις  επιφάνειες  ,T S  αναδεικνύοντας το  αστιγμα-

τικό  σφάλμα.  Στο (Σχ. 3.6.1.3.6α) μπορούμε  να  δούμε τις  τομές των αστιγματι-

κών επιφανειών που οφείλονται σ' ένα π.χ. απλό φακό ο οποίος εμφανίζει αρκού-

ντως σημαντικό αστιγματικό σφάλμα. Στο ίδιο σχήμα εκτός  των  αστιγματικών  

καμπυλών ,T S  σχεδιαγραφείται  και  μια τρίτη που ονομάζεται καμπύλη Petzval 

(τομή της αντίστοιχης επιφάνειας Petzval στο χώρο). Η καμπύλη αυτή (κατά προ-

σέγγιση παραβολή), αφορά  σημεία  που τα είδωλα των καμπυλών ,T S  ταυτίζο-

νται. 

  Όπως  θα δούμε και στην επόμενη παράγραφο κατά τη μελέτη του σφάλμα-

τος της λεγόμενης καμπυλότητας του πεδίου, μια τέτοια επιφάνεια αποδεικνύεται 

ότι υφίσταται για κάθε  οπτικό σύστημα. Σε δεύτερη φάση θα θεωρήσουμε ένα ο-

πτικό σύστημα π.χ. από δύο φακούς, τους οποίους έχουμε τη δυνατότητα να μετα-

κινούμε μεταξύ τους. Είναι δυνατόν κατά τη μετακίνησή τους να πετύχουμε τέτοιο 

αποτέλεσμα (Σχ. 3.6.1.3.6β) έτσι  ώστε οι  καμπύλες , ,T S P  να  ταυτιστούν. Επι-

πλέον μετακίνηση  των φακών ή  ακόμη και  αλλαγή  της μορφής τους (αρκεί να μη 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.3.6) 

 

μεταβάλλεται η ισχύς εκάστου και ο δ.δ. του), μας επιτρέπει να καταστήσουμε μια 

των αστιγματικών καμπυλών  ευθεία (Σχ. 3.6.1.3.6γ). Περαιτέρω μεταβολές επίσης 

στο σύστημα μπορούν να αλλάξουν τις κλίσεις των αστιγματικών καμπυλών καθι-

στώντας τη μια κοίλη και την άλλη κυρτή (Σχ. 3.6.1.3.6δ). Αποδεικνύεται με βάση 

τη θεωρία των σφαλμάτων τρίτης τάξης, ότι οι μετακινήσεις των καμπυλών ,T S  

οποιεσδήποτε και να είναι δεν αλλάζουν το λόγο των αποστάσεων μεταξύ των 

, ,T S P . Θα είναι: 3 1PT PC  .  

Παρεμπιπτόντως αναφέρουμε ότι έχουμε θετικό αστιγματισμό όταν η κα-

μπύλη T  βρίσκεται αριστερά της S  (Σχ. 3.6.1.3.6α). Αρνητικό αστιγματισμό όταν 

συμβαίνει το αντίθετο (Σχ. 3.6.1.3.6γ,δ). Απλοί φακοί που δεν εμφανίζουν αστιγμα-

τισμό ονομάζονται στιγματικοί (stigmatic). Σύνθετα οπτικά συστήματα όπως π.χ. 

οι φωτογραφικοί φακοί με την ίδια ιδιότητα ονομάζονται αναστιγματικοί (anas-

tigmats).    
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3.6.1.4 Το σφάλμα της καμπυλότητας του πεδίου  
 

 Αν υποθέσουμε προς στιγμή ότι για ένα οπτικό σύστημα δεν υφίστανται τα 

σφάλματα της σφαιρικής εκτροπής,  της κόμης και του αστιγματισμού,  τότε αντι-

κείμενα επί του οπτικού άξονα ή εκτός αυτού μπορούν ν' απεικονίζονται δίνοντας 

τουλάχιστον στιγματικά είδωλα. Ακόμη όμως και για την περίπτωση αυτή όπου οι 

καμπύλες  ,T S  ταυτίζονται (λόγω ανυπαρξίας αστιγματικού σφάλματος), οι τελευ-

ταίες ταυτίζονται με την καμπύλη  Petzval (Σχ. 3.6.1.3.6β). Επομένως τα είδωλα 

παρά το ότι στιγματικά, απεικονίζονται (στο χώρο) σε καμπύλη επιφάνεια.  Αυτή 

είναι και η αιτία της ανάδειξης του τετάρτου σε σειρά σφάλματος τρίτης τάξης το 

οποίο ονομάζεται σφάλμα  καμπυλότητας πεδίου (field curvature). Οπότε (Σχ. 

3.6.1.3.6β) η τοποθέτηση ενός πετάσματος στη θέση F   θα έχει σαν αποτέλεσμα 

την ευκρινή απεικόνιση του ειδώλου στην περιοχή περί τον οπτικό άξονα όχι όμως 

εκτός αυτού. 

Στα (Σχ. 3.6.1.4.1α, β) γίνεται η μέσω θετικού και αρνητικού φακού απεικό-

νιση   ενός  επιπέδου  αντικειμένου  καθέτου  στη θέση Q ,  στις επιφάνειες  Petzval   

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.4.1) 

 

(θετική και αρνητική). Η  καμπυλότητα  Petzval  μπορεί  να  μετρηθεί  από την α-

πόσταση p  κατά  μήκος της κύριας ακτίνας μεταξύ της επιφάνειας Petzval και  του 

ιδεατού κάθετου στον οπτικό άξονα  επιπέδου το οποίο διέρχεται από το αξονικό 

είδωλο M  . Η απόσταση στην οποία η κύρια ακτίνα τέμνει αυτό το επίπεδο είναι η 

h  (ιδανική θέση ειδώλου). Η  τιμή  της p  είναι ανάλογη (όχι για πολύ μεγάλες 

γωνίες) προς το τετράγωνο του h . Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η μορφή της κα-

μπύλης Petzval εξαρτάται από την ισχύ εκάστου των φακών σ' ένα οπτικό σύστημα 

(δηλ. τις εστιακές τους αποστάσεις) και το δ.δ. τους. Και όχι από τη θέση του αντι-
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κειμένου, την ύπαρξη διαφραγμάτων και τη σχετική τους θέση στο σύστημα. Η τι-

μή της p  με βάση τη θεωρία τρίτης τάξης σε μια απόσταση h  δίνεται από τη σχέ-

ση: 

 

 
2

1

1

2

N

i i i

h
p

n f


   (άθροισμα του Petzval)  (3.6.1.4.1) 

 

όπου N  ο αριθμός των λεπτών φακών που περιλαμβάνονται στο σύστημα. ,i in f   ο 

δ.δ. και η παραξονική εστιακή απόσταση του i  φακού. Ένα άμεσο συμπέρασμα 

από αυτή τη σχέση είναι ότι φακοί με ίδια τα άλλα στοιχεία αλλά μεγαλύτερους δ.δ. 

έχουν μικρότερη p .  

 

Είναι προφανές  ότι λόγω της θετικής και αρνητικής καμπύλωσης των κα-

μπυλών Petzval από θετικούς και αρνητικούς φακούς (Σχ. 3.6.1.4.1), θα ήταν δυνα-

τή η ελάττωση ή ο εκμηδενισμός της καμπυλότητάς τους. Προκειμένου αυτό να ε-

πιτευχθεί για δύο λεπτούς φακούς θα πρέπει με βάση τη (σχ. 3.6.1.4.1) να ισχύει: 

   1 1 2 21 1 0n f n f   . Από την οποία προκύπτει τελικά: 

 

 1 1 2 2 0n f n f       (3.6.1.4.2)  

 

Η τελευταία ονομάζεται ονομάζεται συνθήκη του Petzval (Petzval condition) και 

μπορεί να εφαρμοστεί για δύο φακούς σε επαφή η σε απόσταση μεταξύ τους. Η ε-

πιπεδότητα της καμπύλης Petzval επιδιώκεται κυρίως για φωτογραφικά συστήματα 

απεικόνισης. Πράγματι στις περιπτώσεις αυτές είναι αυτονόητο ότι είναι επιθυμητό 

ευκρινές είδωλο σ' όλο το εύρος του ειδώλου. Από τα προαναφερόμενα είναι σαφές 

ότι με ένα απλό φακό δεν θα ήταν δυνατόν να εξαλειφθούν ταυτόχρονα τα σφάλμα-

τα του αστιγματισμού και της καμπυλότητας του πεδίου.      

  

3.6.1.5 Το σφάλμα της διαστροφής (ή στρέβλωσης) 
 

 Ας θεωρήσουμε την περίπτωση που τα τέσσερα μονοχρωματικά σφάλματα 

όπως η σφαιρική εκτροπή, η κόμη, ο αστιγματισμός και η καμπυλότητα του πεδίου 

έχουν αξαληφθεί από ένα υπό μελέτη οπτικό σύστημα. Δηλ. εκτεταμένα αντικείμε-

να απεικονίζονται στιγματικά στο επίπεδο του ειδώλου. Όμως ακόμη και για τις  

περιπτώσεις που ισχύουν αυτές οι συνθήκες, υφίσταται ένα σφάλμα τρίτης τάξης, 

το οποίο μπορεί να παραμορφώσει το τελικό είδωλο. Πρόκειται για το σφάλμα της 

διαστροφής (error of  distortion). Η γενεσιουργός αιτία του είναι η μεταβολή της 
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μεγέθυνσης που εμφανίζουν τα οπτικά συστήματα κατά μήκος κάθετο προς τον ο-

πτικό τους άξονα. Που σημαίνει ότι εξάλειψη αυτού του σφάλματος προϋποθέτει 

την επίτευξη σταθερής μεγέθυνσης σ' όλο το εύρος του επιπέδου απεικόνισης.  

 Οπτικό σύστημα με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά είναι η κάμερα α-

νοίγματος (pinhole camera). Πρόκειται για ένα απλό σύστημα απεικόνισης που 

αποτελείται από ένα κουτί ορθογωνίων διαστάσεων ορισμένου πλάτους (Σχ. 

3.6.1.5.1). Στο κέντρο της μιας πλευράς του υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα πολύ μι-

κρής διαμέτρου (π.χ. 1mm ). Στην απέναντι ακριβώς πλευρά (σε απόσταση s  ) είναι 

δυνατόν να λάβουμε το είδωλο ενός αντικειμένου που απέχει από την οπή απόστα-

ση s . Στο σχήμα είναι δυνατόν να δούμε το μηχανισμό σχηματισμού του, με τη 

βοήθεια των ακτίνων που εκκινούν από το αντικείμενο και μέσω της οπής προσεγ-

γίζουν το επίπεδο απεικόνισης. Η ένα προς ένα απεικόνιση αυτού του είδους οδηγεί 

στη σχέση: 

  
M Q s

MQ s

  
     (3.6.1.5.1)  

 

 Δηλ. ο λόγος M Q MQ   είναι σταθερός για όλο το εύρος του πεδίου του ει-

δώλου. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα (σχ. 3.6.1.5.1), καταλήγουμε και κατά τη δια-

δικασία της παραξονικής απεικόνισης ενός αντικειμένου   μέσω ενός λεπτού φακού 

(§ 3.5.1.3,  Σχ. 3.5.1.3.1). Επομένως  τα δύο προαναφερόμενα παραδείγματα  αφο-

ρούν περιπτώσεις όπου τα σχηματιζόμενα είδωλα είναι απαλλαγμένα του σφάλμα-

τος της διαστροφής σ' όλο το εύρος του επιπέδου απεικόνισης. Τέτοιου είδους εί-

δωλα ονομάζονται ορθοσκοπικά (orthoscopic). 

  

 
 

(Σχ. 3.6.1.5.1) 

 

 Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις των οπτικών συστημάτων, τα είδωλα 

διαστρέφονται λόγω της διαφορετικής όπως προαναφέραμε μεγέθυνσης που εμφα-

νίζουν  από   τις  παραξονικές  περιοχές  προς  τα  εξωτερικά  τμήματα  του   πεδίου   
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απεικόνισης. Στην πρώτη των περιπτώσεων, η μεγέθυνση αυξάνεται καθώς απομα-

κρυνόμαστε από τον οπτικό άξονα. Οπότε τα εξωτερικά τμήματα του ειδώλου εμ-

φανίζονται πιο μεγεθυμένα από τα αντίστοιχα ενός ιδανικού ειδώλου. Η παραμόρ-

φωση  αυτού  του  είδους  ονομάζεται μινοειδής διαστροφή (pincushion distortion) 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.5.2) 

 

και γίνεται εμφανής στο (Σχ. 3.6.1.5.2β) σε σχέση με το ιδανικό αντικείμενο του 

(Σχ. 3.6.1.5.2α). Στη δεύτερη των περιπτώσεων, η μεγέθυνση ελαττώνεται καθώς 

απομακρυνόμαστε από τον οπτικό άξονα. Οπότε τα εξωτερικά τμήματα του ειδώ-

λου εμφανίζονται λιγότερο μεγεθυμένα από τα αντίστοιχα ενός ιδανικού ειδώλου. 

Η παραμόρφωση αυτού του είδους ονομάζεται πυθοειδής  διαστροφή (barrel dis-

tortion) και γίνεται εμφανής στο (Σχ. 3.6.1.5.2γ) σε σχέση με το ιδανικό αντικείμε-

νο του (Σχ. 3.6.1.5.2α). Σε μια ορισμένη απόσταση h  από τον οπτικό άξονα, σαν 

μέτρο της διαστροφής λαμβάνεται (κατά μήκος της h ) η απόσταση d  του ιδανικού 

σημείου απεικόνισης από το πραγματικό. Η θεωρία τρίτης τάξης αποδεικνύει ότι η 

d  εξαρτάται από την τρίτη δύναμη του  h .  

 Στα επόμενα θα προσπαθήσουμε ν' αναδείξουμε τη γενεσιουργό αιτία του 

σφάλματος της διαστροφής, με τη βοήθεια ενός λεπτού φακού και ενός κυκλικού 

διαφράγματος μικρής σχετικά διαμέτρου. Στο (Σχ. 3.6.1.5.3α) το διάφραγμα είναι 

τοποθετημένο ακριβώς μπροστά από το φακό περιορίζοντας περί τον οπτικό άξονα  

τον κώνο των ακτίνων που οδεύουν προς σχηματισμό του ειδώλου. Κάτω από αυ-

τές τις συνθήκες που τείνουν προς παραξονικές - όπως ήδη προαναφέραμε - το 

σφάλμα της διαστροφής σχεδόν μηδενίζεται. Θεωρούμε τώρα τις περιπτώσεις που 

το διάφραγμα μετακινείται σε μια ορισμένη απόσταση μπρος ή πίσω από το φακό. 

Ο συνδυασμός όμως φακού και μετακινούμενου διαφράγματος έχει ήδη χρησιμο-

ποιηθεί προκειμένου αφ' ενός μεν να βελτιωθεί το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής 

αφ' ετέρου να τροποποιηθούν οι μορφές των αστιγματικών επιφανειών, με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση του σφάλματος του αστιγματισμού. Όμως όπως θα δούμε στα 
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επόμενα η διαδικασία αυτή οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση του σφάλματος της δι-

αστροφής.  

 Στο (Σχ. 3.6.1.5.3β) το διάφραγμα έχει τοποθετηθεί σε μια ορισμένη από-

σταση πίσω από το φακό. Μπορούμε να δούμε το σχηματισμό του ειδώλου Q  του 

άκρου Q  του αντικειμένου QM  από μια δέσμη τριών ακτίνων, με αντιπρόσωπο την 

κύρια ακτίνα η οποία διέρχεται από το κέντρο του διαφράγματος. Ο οπτικός δρόμος 

αυτής της  ακτίνας είναι  ο QO L O Q      όπου ο L  είναι ο  δρόμος στο  εσωτερικό  

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.5.3) 

 

του φακού. Θα πρέπει αυτός ο δρόμος να είναι ίδιος με τον QO L OQ   στην πε-

ρίπτωση που το διάφραγμα βρίσκεται σε επαφή με το φακό (Σχ. 3.6.1.5.3α). Όμως 

η απόσταση QO QO  . Επομένως O Q OQ   . Τότε όμως και ο λόγος 

   Q O QO Q O QO    . Δηλ στην περίπτωση που το διάφραγμα τοποθετηθεί πίσω 

από το φακό η μεγέθυνση γίνεται μεγαλύτερη καθώς απομακρυνόμαστε από τον 

οπτικό άξονα. Επομένως έχουμε την εμφάνιση σφάλματος διαστροφής και μάλιστα  

μινοειδούς μορφής.   
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 Στο (Σχ. 3.6.1.5.3γ) το διάφραγμα έχει τοποθετηθεί σε μια ορισμένη από-

σταση μπροστά από το φακό. Μπορούμε και πάλι να δούμε το σχηματισμό του ει-

δώλου Q  του άκρου Q  του αντικειμένου QM  από μια δέσμη τριών ακτίνων, με 

αντιπρόσωπο την κύρια ακτίνα η οποία διέρχεται από το  κέντρο του διαφράγματος.  

Ο οπτικός δρόμος αυτής της ακτίνας είναι ο QO L O Q     όπου ο L  είναι ο δρό-

μος στο εσωτερικό του φακού. Θα πρέπει αυτός ο δρόμος να είναι ίδιος με τον 

QO L OQ   στην περίπτωση που το διάφραγμα βρίσκεται σε επαφή με το φακό 

(Σχ. 3.6.1.5.3α). Όμως  η  απόσταση QO QO  . Επομένως  O Q OQ   . Τότε  όμως 

και ο λόγος    Q O QO Q O QO    . Δηλ στην περίπτωση που το διάφραγμα τοπο-

θετηθεί μπροστά από το φακό, η μεγέθυνση γίνεται μικρότερη καθώς απομακρυνό-

μαστε από τον οπτικό άξονα. Επομένως έχουμε την εμφάνιση σφάλματος διαστρο-

φής και μάλιστα  πυθοειδούς μορφής.      

 Η περιγραφή προηγουμένως του τρόπου εμφάνισης μινοειδούς και πυθοει-

δούς διαστροφής, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός οπτικού συστήματος απαλλαγμένου 

ολοκληρωτικά σχεδόν από αυτό το σφάλμα. Πρόκειται για δύο ίδιους φακούς σε  

μια ορισμένη απόσταση  μεταξύ τους (Σχ. 3.6.1.5.4) και  ένα διά φράγμα που τοπο-

θετείται ακριβώς στο μέσο της απόστασής τους. Είναι αυτονόητο τότε ότι η δια-

στροφή η οποία εισάγεται από το δεύτερο φακό αναιρείται από αυτήν που εισάγει ο 

πρώτος. Το σύστημα αυτό που στην καλύτερη περίπτωση οι φακοί είναι αχρωματι-

κοί (§ 3.6.2.1) με  τα κυρτά τους στραμμένα προς  τα έξω, χρησιμοποιείται σε  πλή- 

στα συστήματα απεικόνισης δεδομένου ότι εκτός της διαστροφής έχει ελαχιστοποι-

ημένα και τα σφάλματα της σφαιρικής και της χρωματικής εκτροπής. 

 

 
 

(Σχ. 3.6.1.5.4) 

 

3.6.2  Χρωματικά σφάλματα   

 

Είναι – όπως ήδη έχουμε αναφέρει – το πλέον σύνηθες  σφάλμα που εμφανί-

ζεται στους  απλούς φακούς,  όταν κατά τη διαδικασία των απεικονίσεων δια μέσου 

τους χρησιμοποιούμε πολυχρωματικό φως. Πρόκειται για το σφάλμα της χρωματι-

κής εκτροπής (chromatic aberration). Πράγματι λόγω του φαινόμενου του δια-
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σκεδασμού, μια ακτίνα λευκού φωτός (δηλ. πολυχρωματικού) που διέρχεται μέσα 

από ένα πρίσμα (§ 4.3.2), αναλύεται σε μια συνεχή ‘αλληλουχία ακτίνων’ από το 

κόκκινο μέχρις το ιώδες. Δεδομένου –  όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην εισαγωγή 

της (§. 3.5) για τους φακούς (Σχ. 3.5.1β) – οι τελευταίοι μπορούν να προσεγγισθούν 

από συνεχή τμήματα πρισμάτων, η ανάλυση του φωτός δια μέσου τους είναι ανα-

πόφευκτη. Άρα μετά την πρόσπτωση μιας ακτίνας λευκού φωτός σ’ ένα απλό φακό 

παράλληλα ή με κλίση σε σχέση με τον οπτικό άξονα, οι αναλυόμενες ακτίνες μετά 

τη διάθλασή τους τον προσεγγίζουν σε διαφορετικά σημεία του (Σχ. 3.6.2.1.1). 

Πρόκειται για τη λεγόμενη επιμήκη ή αξονική χρωματική εκτροπή (longitudinal 

chromatic aberration)(§ 3.6.2.1). Έστω επίσης έχουμε ν’ απεικονίσουμε ένα αντι-

κείμενο που φωτίζεται με λευκό φως (Σχ. 3.6.2.2.1). Τότε καμιά από τις ακτίνες 

όλου του χρωματικού φάσματος που διέρχονται από το οπτικό κέντρο του φακού 

δεν θα  αποκλίνει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τις παράλληλα διαδιδόμενες . 

Οι τελευταίες (κάθε μια με διαφορετικό μήκος κύματος) λόγω της ανάλυσης του 

φωτός, μετά την έξοδό τους από το φακό θα έχουν διαφορετική κλίση. Σαν αποτέ-

λεσμα θα έχουμε το σχηματισμό μιας συνεχούς σειράς ειδώλων με μικρότερο το 

ιώδες και μεγαλύτερο το κόκκινο. Η διαφορά των μεγεθών τους, αναδεικνύει τη λε-

γόμενη γραμμική εγκάρσια χρωματική εκτροπή (transverse chromatic aberration) 

(§ 3.6.2.2).   

  

3.6.2.1  Επιμήκης χρωματική εκτροπή 
  

 Το φαινόμενο της επιμήκους χρωματικής εκτροπής– όπως ήδη στοιχειωδώς 

αναφέραμε προηγουμένως – εκδηλώνεται στις περιπτώσεις που απλοί φακοί λεπτοί  

ή παχείς, συγκλίνοντες ή αποκλίνοντες χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες απεικόν-

σης όπου το φως είναι πολυχρωματικό. Έστω λοιπόν (Σχ. 3.6.2.1.1), ότι  μια πα-

ράλληλη  δέσμη ακτίνων φωτός προσπίπτει  σ' ένα συγκλίνοντα  λεπτό  φακό  όπου 

προς το παρόν για ν' αποφύγουμε το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής τη θεωρούμε 

παραξονική. Τότε λόγω του φαινομένου του διασκεδασμού, μετά τη διάθλασή τους 

από το φακό δεν θα λάβουμε μια εστία αλλά ένα – συνεχές στην προκειμένη περί-

πτωση – εύρος εστιών μεταξύ της VF   που αντιστοιχεί στο ιώδες όριο του φάσματος 

και της RF   που αντιστοιχεί στο κόκκινο. Πρόκειται για τη λεγόμενη επιμήκη σφαι-

ρική εκτροπή (επ.χ.ε.). Η ερμηνεία της ανάγεται στην ανάλυση που υφίσταται το 

λευκό φως όταν προσπίπτει στα διάφορα τμήματα του φακού τα οποία με τη σειρά 

τους αποτελούν τμήματα πρισμάτων (Σχ. 3.1.5β) (βλ. § 4.3.2: Ανάλυση του φωτός 

μέσω πρίσματος). Τότε η 'κόκκινη' ακτίνα εμφανίζει τη μικρότερη εκτροπή, οπότε 

θα τμήσει τον οπτικό άξονα σε μεγαλύτερη απόσταση από ότι η 'ιώδης' ακτίνα που 

εμφανίζει και τη μεγαλύτερη εκτροπή.  
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(Σχ. 3.6.2.1.1) 

 

 Στην πράξη αν τοποθετήσουμε ένα λευκό πέτασμα μεταξύ του φακού και 

της εστίας VF    (Σχ. 3.6.2.1.1),η περιφέρεια του λευκού κύκλου θα χρωματίζεται 

κόκκινη. Ενώ αν  το πέτασμα μετακινηθεί μετά την εστία RF   η περιφέρεια του λευ-

κού κύκλου θα χρωματίζεται μπλέ-ιώδης. Μια κυκλική περιοχή ελάχιστης χρωμα-

τικής σύγχυσης την οποία ονομάζουμε κύκλο ελάχιστης ασάφειας (cyrcle of least 

confusion) εντοπίζεται μεταξύ των VF   και RF   στη θέση C . Από τα προαναφερόμε-

να γίνεται σαφές  ότι  λόγω χρωματικής εκτροπής  οδηγούμαστε σε σφάλματα κατά  

 

 
 

(Σχ. 3.6.2.1.2) 

 

την απεικόνιση, που εκδηλώνονται σαν χρωματική σύγχυση των διαφόρων περιο-

χών ή σημείων του ειδώλου ενός αντικειμένου που φωτίζεται με λευκό φως. Η 

(επ.χ.ε.) εκδηλώνεται με τον ίδιο περίπου τρόπο και στους αποκλίνοντες φακούς. Η 

διαδικασία αυτή  γίνεται  εμφανής στο  (Σχ. 3.6.2.1.2) όπου  μια  παράλληλη  δέσμη 
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ακτίνων λευκού φωτός προσπίπτει σ' ένα αποκλίνοντα φακό. Θα πρέπει να πούμε 

βέβαια ότι για λόγους εποπτικούς στα (Σχ. 3.6.2.1.1,2) οι αποστάσεις μεταξύ των 

VF   και RF    σχεδιάστηκαν ν' απέχουν πολύ περισσότερο από ότι στην πραγματικό-

τητα. 

  Είναι προφανές ότι μας ενδιαφέρει η εξάλειψη των χρωματικών σφαλμάτων 

που εμφανίζουν τα διάφορα οπτικά στοιχεία. Επιδιώκουμε δηλ. με διάφορους τρό-

πους  να τα καταστήσουμε με αυτό που λέμε αχρωματικά (achromats). με τις με-

θόδους αυτές θ' ασχοληθούμε στοιχειωδώς στα επόμενα. Στη διαδικασία αυτή από 

τεχνική άποψη δεν χρησιμοποιούμε τα όρια του φάσματος του λευκού φωτός από 

το ιώδες μέχρι το κόκκινο (Πίν. 4.3.2.3), αλλά τα όρια μεταξύ συγκεκριμένων φα-

σματικών γραμμών εκπομπής του στοιχείου 2H  (Υδρογόνο). Πρόκειται για τη μπλε 

γραμμή F  που αντιστοιχεί στο μ.κ. 486.1nmF   και την κόκκινη γραμμή C  μ.κ.  

656.2nmC  . Σαν μέση περιοχή του φάσματος λαμβάνουμε την κίτρινη γραμμή d  

εκπομπής του στοιχείου He  (Ήλιο) με μ.κ. τ 587.5618nmd  . Παλαιότερα χρησι-

μοποιούνταν η κίτρινη γραμμή εκπομπής  D  του στοιχείου Na (Νάτριο). με μ.κ.  

589.2nmD  , μέση τιμή δύο γραμμών που απέχουν μεταξύ τους 0.4nm . 

 Σαν μέτρο της (επ.χ.ε.) για ένα λεπτό φακό που φωτίζεται με μια παράλληλη 

δέσμη φωτός λαμβάνουμε τη διαφορά: 

 

   επ.χ.ε. C Ff f      (3.6.2.1.1) 

 

όπου ,C Ff f   οι εστιακές του αποστάσεις για τα φασματικά όρια που μόλις αναφέ-

ραμε. Περισσότερο κατάλληλη όμως σχέση για την έκφραση της  (επ.χ.ε.) είναι η 

διαφορά των ισχύων του φακού ,C FP P  για το κόκκινο και το μπλε χρώμα αντίστοι-

χα. Οπότε: 

 

   επ.χ.ε. F CP P    (3.6.2.1.2) 

 

Όπου κατά τα γνωστά 1F FP f   και 1C CP f   (σχ. 3.5.1.4.1). Εκφράζουμε κατόπιν 

τις ισχείς ,F CP P  με τη βοήθεια του τύπου των κατασκευαστών φακών: 

 

          1 21C CP n R R       (3.6.2.1.3)           1 21F FP n R R    (3.6.2.1.4) 

όπου ,C Fn n  οι αντίστοιχοι δ.δ. για μ.κ. ,C F   και 1 1 2 21 , 1R r R r   με 1 2,r r  τις ακτί-

νες καμπυλότητας του φακού. Με αντικατάσταση κατόπιν των δύο τελευταίων 

σχέσεων στη (σχ. 3.6.2.1.2) θα έχουμε: 
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       1 2επ.χ.ε. F Cn n R R    (3.6.2.1.5) 

 

Κατ' αντιστοιχία με τις (σχ. 3.6.2.1.3,4), η ισχύς του φακού για την κίτρινη γραμμή 

του He  (που τη χαρακτηρίζουμε σαν μέση ισχύ) θα δίνεται από τη σχέση: 

 

    1 21d dP n R R     (3.6.2.1.6) 

 

Τότε η διαίρεση των δύο τελευταίων σχέσεων μας δίνει: 

 

  
   

  
 

 
1 2

1 2

1 1d dd
d

F C F C F C

n R R nP
V

P P n n R R n n

  
  

   
  (3.6.2.1.7) 

 

Όμως ο λόγος    1d F C dn n n V    είναι ο αριθμός Abbe (βλ. § 4.3.2 (σχ. 4.3.2.5)) 

που αφορά τη σταθερή που χαρακτηρίζει απαραγνώριστα ένα συγκεκριμένο οπτικό 

υλικό. Επομένως από την τελευταία σχέση θα έχουμε: 

 

   επ.χ.ε. F C d dP P P V     (3.6.2.1.8) 

 

που σημαίνει τελικά ότι η επιμήκης χρωματική εκτροπή εκφράζεται από το λόγο 

της μέσης ισχύος του φακού προς τον αριθμό Abbe του υλικού κατασκευής του. 

Επειδή ο dV  είναι καθαρός αριθμός και η dP  εκφράζεται σε διοπτρίες, τότε και η 

(επ.χ.ε.) όπως ορίστηκε από τη (σχ. 3.6.2.1.2) θα εκφράζεται όπως λέγεται σε διο-

πτρίες (επ.χ.ε.). Π.χ. έστω ότι διαθέτουμε ένα φακό από γυαλί BK7 του οποίου η 

ισχύς είναι  5dptdP   (δηλ. η εστιακή του απόσταση είναι 20cmdf  ). Τότε με η 

βοήθεια του (Πίν. 4.2.3.1) βρίσκουμε: 1.5168, 1.5224d Fn n   και 1.5143Cn  . Τότε 

η αριθμητική τιμή του αριθμού Abbe θα είναι:    1 63.8d F C dn n n V    . Οπότε 

από τη (σχ. 3.6.2.1.8) βρίσκουμε:   0ε .π. 07χ.ε. 83dpt  . Ο ίδιος ακριβώς τύπος: (σχ. 

3.6.2.1.8), χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό της (επ.χ.ε.) των αρνητικών  

φακών.  

 Πλείστα όσα οπτικά συστήματα έχουν μέχρι σήμερα κατασκευαστεί, προ-

κειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη του σφάλματος της χρωματικής εκτροπής. Ο λό-

γος είναι αυτονόητος δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των διδικασιών απεικόνισης 

και κυρίως μέσω των οπτικών οργάνων χρησιμοποιούν πολυχρωματικό φως. Επι-

λέγουμε να περιγράψουμε το πλέον κλασσικό από αυτά που ονομάζεται επικολλη-

μένος αχρωματικός διπλός φακός (cemented achromatic doublet). Πρόκειται για 

ένα σύστημα δύο φακών από τους οποίους ο ένας θετικός και ο άλλος αρνητικός. 
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Τον θετικό θα τον επιλέξουμε αμφίκυρτο με ίδιες ακτίνες καμπυλότητας. Από τον 

αρνητικό η μια του ακτίνα καμπυλότητας είναι ίδια με αυτές του θετικού (που ση-

μαίνει ότι μπορεί να έλθει σε πλήρη επαφή με τον πρώτο) και η δεύτερη διαφορετι-

κή. 

 Η λογική της διόρθωσης του χρωματικού σφάλματος ανάγεται στην εξέταση 

των (Σχ. 3.6.2.1.1,2). Από αυτά μπορούμε να δούμε ότι η χρωματική εκτροπή από 

το θετικό φακό μας δίνει την εστία CF   πιο μακριά από αυτή της FF   σε σχέση με το 

οπτικό κέντρο του φακού. Για το αρνητικό φακό όμως η σχέση αυτή αντιστρέφεται. 

Που  σημαίνει ότι ο διασκεδασμός που προκαλείται από τον πρώτο, μπορεί ν' αντι-

σταθμιστεί από τον δεύτερο, ελαττώνοντας τελικά εκμηδενίζοντας την (επ.χ.ε.). 

Δηλ. η εστία για την κόκκινη ( C ) ακτινοβολία θα συμπίπτει σχεδόν με την εστία 

της ( F ). Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται όπως ήδη έχουμε περιγράψει από το σύ-

στημα  των δύο  σε  επαφή  φακών. Μόνο που  για την  ακριβή συμπεριφορά του θα  

 

 
 

(Σχ. 3.6.2.1.3) 

 

πρέπει οι δύο φακοί να είναι κατασκευασμένοι από διαφορετικό υλικό. Για το σύ-

στημα που περιγράφουμε ο θετικός φακός ανήκει στην κατηγορία των οπτικών υλι-

κών με το όνομα στεφανύαλοι (crown glasses), που χαρακτηρίζονται από μεγάλο 

αριθμό Abbe (Πίν. 4.3.2.6) που εμφανίζουν μικρό διασκεδασμό. Ο αρνητικός φα-

κός ανήκει σε μια άλλη κατηγορία γυαλιών που ονομάζονται πυριτύαλοι (flint 

glasses). Οι τελευταίοι έχουν μικρό αριθμό Abbe και εμφανίζουν μεγάλο διασκε-

δασμό. Οι φακοί συνήθως είναι επικολλημένοι μ' ένα ρευστό διαφανές μεγάλου ι-

ξώδους διαφανές διηλεκτρικό υλικό που ονομάζεται βάλσαμο του Καναδά (Can-

ada balsam). Οι τιμές των δ.δ. του υλικού αυτού, βρίσκονται μεταξύ των στεφα-

νυάλων και των πυριτυάλων. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η ισχύς του αχρωματι-

κού φακού μπορεί να είναι θετική (συγκλίνον φακός) ή αρνητική (αποκλίνον φα-

κός) και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις ισχείς των επί μέρους φακών.   

Στο (Σχ. 3.6.2.1.3) φαίνεται χαρακτηριστικά ότι λόγω ανταγωνιστικού διασκεδα-

σμού οι εστίες  για την  μπλε ( F ) και  την  κόκκινη  (C ) ακτινοβολία σχεδόν συ-



- 162 - 

 

μπίπτουν. Που σημαίνει ότι έχουμε διόρθωση του χρωματικού σφάλματος για τα 

δύο άκρα του φάσματος. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τις υπόλοιπες. Στο 

προαναφερόμενο σχήμα φαίνεται η διαφορετική θέση εστίασης της κίτρινης. Στην 

πραγματικότητα όμως - όπως θα δούμε στο αμέσως επόμενο παράδειγμα - η από-

σταση μεταξύ τους δεν διαφέρει περισσότερο από μερικά δέκατα του χιλιοστού.  

 Μας είναι γνωστό ότι η (επ.χ.ε.) για ένα φακό δίνεται από τη (σχ. 3.6.2.1.8): 

 επ.χ.ε. F C d dP P P V    όπου dP  η μέση ισχύς του φακού και dV  ο αριθμός Abbe. 

Προκειμένου τώρα ένα σύστημα δύο φακών να καταστεί αχρωματικό, θα πρέπει η 

 
1

επ.χ.ε.  που προκαλεί ο θετικός φακός να είναι ίση και αντίθετη με την  
2

επ.χ.ε.  

που  προκαλεί ο αρνητικός. Δηλ.     

 

     
1 2

επ.χ.ε. επ.χ.ε.     (3.6.2.1.9) 

 

και μετά τη σχετική αντικατάσταση: 

 

  1 1 2 2P V P V   (3.6.2.1.10) 

 

Όμως επειδή οι φακοί είναι λεπτοί και βρίσκονται σε επαφή, η συνολική τους ισχύς 

είναι ίση με το άθροισμα των επί μέρους ισχύων (σχ. 3.5.1.4.3). Δηλ.  

 

  1 2EP P P    (3.6.2.1.11) 

 

Και από τις δύο τελευταίες σχέσεις βρίσκουμε τελικά: 

 

   1 1 1 2EP P V V V    (3.6.2.1.12) 

 

Οι (σχ. 3.6.1.2.11,12) αποτελούν - όπως θα δούμε και στα επόμενα - τη βάση υπο-

λογισμού των στοιχείων ενός αχρωματικού φακού.  

 

 Παράδειγμα 

 Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα αχρωματικό συγκλίνοντα φακό εστιακής 

απόστασης 200mm . Το θετικό του στοιχείο συνίσταται από στεφανύαλο ΒΚ7 και 

το αρνητικό του από πυριτύαλο F2  των οποίων υλικών οι δ.δ. για τις γραμμές 

, ,C d F  (Πίν. 4.2.3.1) φαίνονται παρακάτω: 

 Το θετικό στοιχείο του συστήματος είναι φακός αμφίκυρτος με ίδιες ακτίνες 

καμπυλότητας και βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το αρνητικό στοιχείο που σημαίνει 
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ότι η πρώτη του ακτίνα καμπυλότητας είναι ίδια με αυτές του θετικού. Να υπολογι-

στούν: α) Οι τιμές dV  για τα  δύο υλικά, β) Οι μέσες ισχείς των  δύο επί  μέρους φα- 

 

Υλικό κατασκευής Cn  dn  Fn  

Στεφανύαλος ΒΚ7 1.5143 1.5168 1.5224 

Πυριτύαλος F2  1.615 1.62 1.6321 

   

κών, γ) Οι ακτίνες καμπυλότητας των τεσσάρων επιφανειών και δ) Η απόκλιση με-

ταξύ των εστιακών αποστάσεων: df  (κίτρινης γραμμής) και της 200mmf    

 C Ff f f   του αχρωματικού συστήματος. 

  

●    Για τη στεφανύαλο:         1 1 1.5168 1 1.5224 1.5143 63.80d F CV n n n         

Για την πυριτύαλο:          2 1 1.62 1 1.6321 1.615 36.25d F CV n n n        

. 

 
 

(Σχ. 3.6.2.1.4) 

 

Συνολική ισχύς του φακού: 

      (ισχύς αχρωματικού) 1 1 0.20 5dptE E EP f P         

Και από τη (σχ. 3.6.2.1.12):  

        1 1 1 2 15 63.80 63.80 36.25 11.57dptEP P V V V P         

που είναι η μέση ισχύς του φακού από στεφανύαλο 

Τότε η μέση ισχύς του φακού από πυριτύαλο θα δίνεται από τη 

(σχ.3.6.2.1.11) και θα είναι:  

         1 2 2 1 25.00 11.57 6.57dptE EP P P P P P P             
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 Επειδή ο φακός από στεφανύαλο είναι αμφίκυρτος με ίδιες ακτίνες καμπυ-

λότητας, τότε η ισχύς της πρώτης του επιφάνειας (λογιζόμενος σαν δίοπτρο) θα δί-

νεται από τη σχέση:  

     1 1 12 11.57 2 5.78dptP P P          

Οπότε ο υπολογισμός της πρώτης ακτίνας καμπυλότητας (με τη βοήθεια του τύπου 

των κατασκευαστών φακών) θα δίνεται από τη σχέση: 

       στεφανυάλου

1 1

1

1 1.5168 1
= 0.0894m 89.41mm

5.78

d
n

r r
P

 
    

 
   

 Και επειδή: 2 1 2 89.41mmr r r       

 Επίσης επειδή μεταξύ του θετικού και του αρνητικού φακού οι επιφάνειες είναι σε 

επαφή θα έχουμε:  

      3 2 3 89.41mmr r r     

Η ισχύς 3P  της επιφάνειας με ακτίνα καμπυλότητας 3r  θα είναι: 

  πυριτυάλου

3 3

3

1 1.62 1
6.93dpt

0.08941

d
n

P P
r

 
     


 

Γνωρίζουμε όμως ότι η συνολική ισχύς 2P  του αρνητικού φακού από πυριτύαλο εί-

ναι: 2 6.57dptP   . Και επειδή: 

    2 3 4 4 2 3 46.57 6.93 0.36dptP P P P P P P                

Επομένως η ακτίνα καμπυλότητας 4r  θα δίνεται από τη σχέση: 

  πυριτυάλου

4 4

4

1 1 1.62
= 1.72m 1720mm

0.36

d
n

r r
P

 
     

 
 

 

 Τέλος η απόκλιση μεταξύ των εστιακών αποστάσεων της df  (κίτρινης) και 

της  200mm C Ff f f f     του αχρωματικού συστήματος βρίσκεται ως εξής: 

Κατ' αρχή για τον προσδιορισμό της df  υπολογίζουμε το άθροισμα των μέσων ι-

σχύων dP   και dP   των δύο φακών από τη γνωστή σχέση:  
1 2

1 1
1d dP n

r r

 
   

 
. Τό-

τε ( )d d dP P P     και ( )1d df P  . Κατόπιν υπολογίζουμε τη διαφορά: df f f    

όπου 200mmf   .  

 

    στεφανυάλου

1 2

1 1 1 1
1 1.5168 1 11.5615dpt

0.0894 0.089
d dd

P n P
r r
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    πυριτυάλου

3 4

1 1 1 1
1 1.62 1 6.5746dpt

0.0894 1.72
d dd

P n P
r r

 

   
           

   
 

 

Άρα η μέση συνολική ισχύς του συστήματος των δύο φακών σε επαφή θα είναι: 

     4.9869dptd dd d
P P P P         

Τότε η μέση εστιακή απόσταση df  θα είναι:  

  1 1 4.9869 200.5248mmd dd
f P f


     .  

Αλλά ο αχρωματικός φακός έχει εστιακή απόσταση  200mm C Ff f f f    . Ε-

πομένως απόκλιση μεταξύ των εστιακών αποστάσεων: df  (κίτρινης) και της f  θα 

είναι:  200.5248 200 mm 0.5248mmdf f f f          

 

 Θα πρέπει ν' αναφέρουμε εδώ ότι ο τρόπος σχεδίασης και κατασκευής ενός 

αχρωματικού φακού συνεισφέρει τα μέγιστα και στην καθοριστική ελάττωση του 

σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής όπως  και της κόμης. Η προσπίπτουσα βέβαια 

δέσμη λευκού φωτός, θα πρέπει να γίνεται από το κυρτό μέρος του φακού όπως 

φαίνεται στο (Σχ. 3.6.2.1.3) και όχι από το αντίθετο.  

  Σαν μια άλλη  εφαρμογή των αχρωματικών φακών, στο (Σχ. 3.6.2.1.5) φαί-

νεται  ένα  συμμετρικό  σύστημα  που  αποτελείται  από   δύο τέτοιους  φακούς  με   
 

 
 

(Σχ. 3.6.2.1.5) 

 

αντίκρυ τους θετικούς  φακούς. Ο  συνδυασμός αυτός  αποδεικνύεται ότι  είναι  

απαλλαγμένος σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα σφάλματα της σφαιρικής και χρωμα-

τικής εκτροπής. Αν επίσης ανάμεσα στους δύο φακούς τοποθετηθεί και ένα διά-

φραγμα (§ 3.6.1.5), τότε εξαλείφεται και το σφάλμα της διαστροφής. Τέτοιου εί-

δους συστήματα φακών χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες  απεικόνισης αντικειμέ-

νων μεγάλης ευκρίνειας.  
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 Εκτός των επικολλημένων αχρωματικών φακών μια άλλη τους κατηγορία 

είναι αυτή των διαχωρισμένων μέσω του αέρα(air spaced) (Σχ. 3.6.2.1.6). Δηλ. τα 

δύο τους στοιχεία από κατασκευή παρουσιάζουν διάκενο (που σχετίζεται με τη διό-   

 

 
 

(Σχ. 3.6.2.1.6) 

 

θωση των κάθε είδους σφαλμάτων. Οι τελευταίοι παρουσιάζουν επαφή μεταξύ των 

στοιχείων τους στο κέντρο ή στα άκρα τους. Με μια άλλη κατηγορία (του γκαουσι-

ανού τύπου) να μην έχουν μεταξύ τους καμία επαφή.  

  

3.6.2.2  Εγκάρσια χρωματική εκτροπή 
 

Θεωρούμε τώρα (Σχ. 3.6.2.2.1) ότι το αντικείμενο MQ  φωτίζεται με πολυχρωματι-

κό και πιο συγκεκριμένα - για λόγους που ήδη αναφέραμε - τα φασματικά του όρια 

είναι μεταξύ των μ.κ. ,C F  . Τότε λόγω του φαινομένου του διασκεδασμού, κατά 

την απεικόνισή του μέσω του φακού θα μας δώσει ένα φάσμα ειδώλων μεταξύ του 

FM Q h    (μπλε) και του CM Q h    (κόκκινο) από τα οποία το μπλε θα είναι πιο 

κοντά  στο οπτικό κέντρο του φακού και  θα είναι  μικρότερων διαστάσεων. Αυτού 
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του είδους το σφάλμα κατά τη διαδικασία της απεικόνισης ενός αντικειμένου το 

ονομάζουμε εγκάρσια χρωματική εκτροπή (transverse chromatic aberration) και 

μπορεί να περιγραφεί με δύο τρόπους. α) Από τη διαφορά των μεγεθών των δύο 

ακραίων ειδώλων και ονομάζεται γραμμική εγκάρσια χρωματική εκτροπή (linear 

transverse chromatic aberration) (εγκ.χ.ε.) και β) Από τη γωνία που σχηματίζουν 

οι ακτίνες ,C F  μετά την έξοδό τους από το φακό και  η οποία ονομάζεται γωνιακή 

εγκάρσια χρωματική εκτροπή (angular transverse chromatic aberration).  

 

 
 

(Σχ. 3.6.2.2.1) 

 

  Όσον αφορά τον πρώτο ορισμό θα έχουμε: 

 

  εγκ.χ.ε. C Fh h      (3.6.2.2.1) 

 

Κατά την απεικόνιση όμως μέσω ενός λεπτού φακού κατά τα γνωστά ισχύει η σχέ-

ση: 

      h h s s S S        (3.6.2.2.2) 

 

όπου ,h h  τα μεγέθη αντικειμένου και ειδώλου, ,s s  οι αποστάσεις τους από το κέ-

ντρο του φακού και ,S S   τα μεγέθη που δίνονται από τις σχέσεις: 1 , 1S s S s   . 

Εφαρμόζοντας τώρα τη (σχ. 3.6.2.2.2) για τα είδωλα ,C F  θα έχουμε: C Ch hS S   

και F Fh hS S   όπου ,h S  αφορούν το αντικείμενο και είναι πανομοιότυπα για τις 

δύο σχέσεις. Τότε με αντικατάστασή τους στη (σχ. 3.6.2.2.1) θα έχουμε για την 

(εγκ.χ.ε.): 

        εγκ.χ.ε. C F C F C Fh h hS S hS S hS s s               (3.6.2.2.3) 
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όπου C Fs s   η διαφορά των αποστάσεων από το κέντρο του φακού των ακραίων 

ειδώλων.   

 Όσον αφορά τώρα την γωνιακή εγκάρσια χρωματική εκτροπή, αποδεικνύε-

ται ότι δίνεται από τη σχέση: 

 

   εγκ.χ.ε.γωνιακή d dhP V     (3.6.2.2.4) 

 

όπου h  το ύψος από τον οπτικό άξονα από το οποίο εισέρχεται η ακτίνα του λευ-

κού φωτός. dP  η μέση ισχύς του φακού και dV  ο αριθμός Abbe του υλικού από το 

οποίο είναι κατασκευασμένος. Η διόρθωση του σφάλματος της (εγκ.χ.ε.) μπορεί να 

γίνει με τη βοήθεια των λεπτών φακών που αποτελούνται από το ίδιο υλικό και α-

πέχουν μεταξύ τους συγκεκριμένη απόσταση d . Αποδεικνύεται (Άσκ. 15 λυμένη) 

ότι η απόσταση αυτή θα πρέπει να είναι: 

 

  1 2 2d f f      (3.6.2.2.5) 

 

όπου 1 2,f f  οι εστιακές αποστάσεις των δύο φακών. Το σύστημα αυτό χρησιμοποι-

είται για την κατασκευή του προσοφθαλμίου συστήματος Huygens (βλ. §. 3.7.4).  

 Αναφέρουμε τέλος  ένα πολύ σύντομο οδηγό ελαχιστοποίησης των πέντε 

μορφών σφαλμάτων τρίτης τάξης. α) Σφαιρική εκτροπή και κόμη διορθώνονται με 

τη χρήση φακών καθορισμένου παράγοντα μορφής. τέτοιοι φακοί είναι οι  αχρωμα-

τικοί που διορθώνουν και το χρωματικό σφάλμα. β) Η διόρθωση του αστιγματι-

σμού και της καμπυλότητας του πεδίου γίνεται με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον φα-

κών μεταβλητής μεταξύ τους απόστασης και γ) Η διόρθωση της διαστροφής του 

πεδίου γίνεται με την τοποθέτηση μεταξύ τους κατάλληλου διαφράγματος.   

 

 3.6.3  Εστίαση. Βάθος εστίασης και βάθος πεδίου φακού  

 

 Η απεικόνιση ενός αντικειμένου μέσω ενός φακού ή γενικά ενός οπτικού 

συστήματος, θα έχει κατά τα γνωστά σαν αποτέλεσμα τη λήψη του συζυγούς του 

ειδώλου. Το σχηματιζόμενο είδωλο περιμένουμε να το χαρακτηρίζουν (σε σύγκρι-

ση με το αντικείμενο) ορισμένες ιδιότητες όπως: Πιστότητα (fidelity), ευκρίνεια 

(distinctness), φωτοαντίθεση (contrast) κ.ά. Η πιστότητα αφορά την εξάλειψη όσο 

το δυνατόν περισσότερων σφαλμάτων από το οπτικό σύστημα. Η ευκρίνεια σχετί-

ζεται με τη διάκριση μεταξύ όσο το δυνατόν πιο κοντινών σημείων του αντικειμέ-

νου με τα αντίστοιχα συζυγή στο επίπεδο του ειδώλου. Και η φωτοαντίθεση αφορά 

την ανάδειξη των διαφορετικών επιπέδων έντασης μεταξύ των διαφορετικών περιο-
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χών του ειδώλου. Δηλ. την εξάλειψη παρασιτικών συνεχών συνήθως φετινών υπο-

βάθρων. Στα επόμενα θ' ασχοληθούμε στοιχειωδώς με την ευκρίνεια των λαμβανό-

μενων ειδώλων που έχει άμεση σχέση με την διακριτική ικανότητα των απεικονιζό-

ντων οπτικών συστημάτων.  
 Η διακριτική ικανότητα χωρίζεται τρόπον τινά σε γεωμετρική και φυσική. 

Για την πρώτη εκδοχή δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την κυματική φύση του φωτός 

αλλά οι όροι με τους οποίους εξετάζουμε το ζήτημα είναι γεωμετρικοί όπως θα πε-

ριγράψουμε στα επόμενα. Όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων τα απεικονί-

ζοντα οπτικά συστήματα είναι περιορισμένα από την άποψη της περίθλασης (dif-

fraction limited). Δηλ. δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη η περίθλαση κατά τη διέ-

λευση του φωτός διά μέσου τους και συγκεκριμένα από την κόρη εξόδου των προ-

αναφερόμενων οπτικών συστημάτων. Και το γεγονός αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 

την εξάρτηση της διακριτικής ικανότητας από το φαινόμενο αυτό. Πάντως και στις 

δύο των περιπτώσεων η διακριτική ικανότητα σχετίζεται με τα κάθε φορά από εμάς 

επιβαλλόμενα κριτήρια διάκρισης. Όσον αφορά με τη δεύτερη των περιπτώσεων θ' 

ασχοληθούμε στο (ΘΕΜΑ 3) που αφορά τα Μικροσκόπια και τη λειτουργία τους.  

 

 Εστίαση δέσμης παραλλήλων ακτίνων φωτός από ένα λεπτό φακό 

 

 Μας είναι ήδη γνωστό ότι ακτίνες φωτός οδεύουσες μέσω οπτικών στοιχεί-

ων ή συστημάτων που δεν είναι απαλλαγμένα του σφάλματος της σφαιρικής εκτρο-

πής όπως: Κοίλα κάτοπτρα (Σχ. 3.2.3.2), σφαιρικά δίοπτρα (Σχ. 3.6.1.1.1), λεπτοί 

φακεστίασης οί (Σχ. 3.6.1.1.2) κ.λ.π. δεν εστιάζουν σ' ένα σημείο αλλά σε μια περι-

οχή. Και αυτό εξαρτάται από το αν οι ακτίνες προέρχονται από την περιφέρεια ή 

είναι παραξονικές. Στο  (Σχ.  3.6.3.1α) σχεδιαγραφείτε η πρόσπτωση η πρόσπτωση 

μιας δέσμης παραλλήλων ακτίνων φωτός σε λεπτό φακό. Μπορούμε να δούμε τη 

θέση της παραξονικής εστίας καθώς και τον κύκλο ελάχιστης ασάφειας που κατά 

τα γνωστά σχηματίζεται από την τομή ενός ζεύγους περιφεριακών και  παραξονι-

κών ακτίνων. Τη θέση στην οποία σχηματίζεται ο κύκλος ελάχιστης ασάφειας (Σχ. 

3.6.3.1β), την λαμβάνουμε έτσι ώστε να κατέχει το επίπεδο βέλτιστης εστίασης. 

Ένθεν και ένθεν αυτής της θέσης, οι σχηματιζόμενοι κύκλοι  (από τη σύγκλιση των 

ακτίνων) είναι μεγαλυτέρων διαστάσεων, όπως είναι δυνατόν να δούμε από το (Σχ. 

3.6.3.1α). Το ελάχιστο της τομής ενός επιπέδου καθέτου στον οπτικό άξονα με την 

καυστική επιφάνεια είναι το επίπεδο της προαναφερόμενης βέλτιστης εστίασης. 

Όπου σαν καυστική εννοούμαι την επιφάνεια τη σχηματιζόμενη από τις εφαπτόμε-

νες των οδευόντων προς εστίαση ακτίνων.  
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   Βάθος εστίασης από γεωμετρική άποψη 

 

 Κατ' αρχή δεχόμαστε ένα είδος κριτηρίου που αφορά τις οριακές διαστάσεις 

που θα πρέπει να έχει κατά τη γνώμη μας μια κηλίδα(blur circle) που συνιστά ση-

μείο σύγκλισης ακτίνων στην περιοχή εστίασης ενός φακού. Οι διαστάσεις αυτής 

της κηλίδας διαμέτρου c  είναι το μέγεθος που τελικά θα καθορίσει το διάστημα το 

λεγόμενο βάθος εστίασης (depth of focus) του φακού (ή εν γένει ενός οπτικού συ-

στήματος). 

 

 
 

(Σχ. 3.6.3.1) 

 

 Έστω ένας φακός απεικονίζει ευκρινώς σε μια θέση ένα αντικείμενο (στο 

επίπεδο απεικόνισης). Σαν βάθος εστίασης 2  του φακού καθορίζεται το διάστημα 

κατά το οποίο ο ίδιος μπορεί να μετακινηθεί μπρος - πίσω από την αρχική του θέση 

(  ), έτσι ώστε όμως το είδωλο να παραμένει ευκρινές. Δηλ. οι διάμετροι των κη-

λίδων (περιοχών σύγκλισης ακτίνων στο επίπεδο απεικόνισης) να μην υπερβούν τη 

καθορισμένη διάμετρο c , πέραν της οποίας το είδωλο θα γίνει δυσδιάκριτο. Με τη 
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βοήθεια του (Σχ. 3.6.3.1.β) θα έχουμε:  tan 2D f   και  tan 2c  , από τις 

οποίες βρίσκουμε:  c f D   ή:  

 

      c ό f     (3.6.3.1)  

 

όπου ό f    ( f number ) είναι ο λόγος της εστιακής απόστασης του φακού 

προς τη διάμετρό του ή όπως αλλιώς συμβολίζεται με: (F/ ♯).  

 

 Παράδειγμα  

 Ένας φακός του οποίου ό f   είναι 4 (F/ ♯=4) και για τον οποίο δεχό-

μαστε  ότι η διάμετρός της κηλίδας είναι 12μmc  , θα έχει βάθος εστίασης που θα 

δίνεται από τη (σχ. 3.6.3.1). Βρίσκουμε: 48μm   .  

 

 Βάθος πεδίου 

 

 Σαν βάθος πεδίου (depth of field) ορίζουμε την απόσταση κατά την οποία 

μπορούμε να μετακινήσουμε το προς απεικόνιση αντικείμενο μπρος - πίσω, έτσι 

ώστε το είδωλό του να είναι αποδεκτά ευκρινές. Τα όρια αυτά υπολογίζονται από 

τη σχέση απεικόνισης      1 1 1s s f   και με δεδομένο τις ακραίες τιμές του 

βάθους εστίασης.  

 

 Παράδειγμα 1 

 Με ίδια δεδομένα όπως αυτά του (Παραδείγματος 1), να προσδιοριστούν τα 

όρια (σε σχέση με το κέντρο του απεικονίζοντος φακού), μέσα στα οποία μπορεί να 

μετακινηθεί το αντικείμενο προκειμένου το είδωλό του να είναι ευκρινές.  

 

● Έχουμε ένα φακό με: 50mmf  , F/ ♯=4, 12μmc  και το αντικείμενο να 

βρίσκεται σε απόσταση 5ms  . Θα έχουμε:    48μmc ό f         .  

 α) Θέση του ειδώλου s  (συζυγές του s ). Για 50mmf  και 5ms   θα έχου-

με: 50.505mms  . Δηλ. το είδωλο θα βρίσκεται κοντά στην πίσω εστία του φακού.  

 β) Που θα βρίσκεται το αντικείμενο όταν τώρα το είδωλο βρίσκεται στη θέ-

ση 1 (50.505mm + 48μm)s  ; Τότε βρίσκουμε ότι 1 4.6ms   

 γ) Όταν το είδωλο βρεθεί στη θέση: 2 (50.505mm - 48μm)s   , τότε βρίσκου-

με: 2 5.5ms  .  

 Άρα αν το αντικείμενο μετακινηθεί μεταξύ των 4.6 και 5.5m από την κορυ-

φή του φακού, το είδωλο θα παραμένει αρκούντως ευκρινές.  
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 Παράδειγμα 2 

 Ποια θα είναι τα όρια του βάθους πεδίου, όταν για ίδια: 50mmf  , 

12μmc  , 5ms   ο αριθμός - f  γίνει: F/ ♯=16.  

● Τότε  192mm    δηλ. το βάθος εστίασης τετραπλασιάζεται. Και παρόμοι-

οι υπολογισμοί μας δίνουν: 1 3.6ms   και  2 8ms  . Δηλ. μεταξύ αυτών των ορίων 

(τα οποία βλέπουμε ότι είναι ασύμμετρα σε σχέση με το 5ms  ) μπορεί το αντικεί-

μενο να μετακινηθεί και το είδωλό του να παραμένει ευκρινές.  

 

Υπερεστιακή απόσταση 

 

` Μπορούμε να προσδιορίσουμε μια απόσταση του αντικειμένου σε σχέση με 

τον απεικονιστή φακό, για την οποία το είδωλο κατέχει την οριακή θέση s f     

(Σχ. 3.6.3.2). Όπου f  η  εστιακή  απόσταση του  φακού και   το βάθος εστίασης.  

 

 
 

(Σχ. 3.6.3.2) 

 

Την απόσταση Hs d  την ονομάζουμε υπερεστιακή απόσταση (hyperfocal 

distance) και θα δίνεται προφανώς από τη σχέση: 
1 1 1

Hd f f
 


.  Δηλ. 

  
2

H

f
d f


   (3.6.3.2) 

 

Που σημαίνει ότι επειδή για κάθε θέση του αντικειμένου Hs d , το είδωλο σχημα-

τίζεται σε απόσταση s f    , το τελευταίο θα είναι πάντοτε ευκρινές. Π.χ. για το 

φακό με (αριθμό - f ): F/ ♯=4 και 12μmc   θα έχουμε 48μm   . Οπότε με 

50mmf   βρίσκουμε: 53mHd  . Άρα για το φακό με τα συγκεκριμένα στοιχεία 

και για αποστάσεις του αντικειμένου 53ms  τα είδωλα θα είναι συνεχώς ευκρινή.    



 

 

- 173 - 

3.7 Οπτικά Όργανα 
 

Τα οπτικά όργανα είναι συστήματα που αποτελούνται από φακούς, 

κάτοπτρα, πρίσματα, διαφράγματα και άλλων ειδών οπτικά εξαρτήματα. 

Χρησιμοποιούνται π.χ.: Για μετρήσεις αποστάσεων (τηλέμετρα), γωνιών (θεοδόλιχοι), 

διαφόρων οπτικών σταθερών όπως είναι οι δείκτες διάθλασης (διαθλασίμετρα), μηκών 

κύματος φασματικών γραμμών (φασματοσκόπια και μονοχρωμάτορες), για 

παραλληλισμούς εξαρτημάτων μηχανών (αυτοπαραλληλιστές), εστιακών 

αποστάσεων φακών (εστιόμετρα των Οπτικών), όπως και σε εκατοντάδες άλλες 

εφαρμογές. Μια μεγάλη κατηγορία από αυτά τα όργανα, τα τηλεσκόπια και τα 

μικροσκόπια, έχουν σαν σκοπό ν’ αυξήσουν το μέγεθος αλλά και την ευκρίνεια με 

την οποία παρατηρούμε τα διάφορα αντικείμενα. Για τα τηλεσκόπια, τ’ αντικείμενα 

αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλων διαστάσεων αλλά συγχρόνως πάρα πολύ μακριά 

από εμάς (π.χ. ένας πλανήτης). Για τα μικροσκόπια, τ΄ αντικείμενα είναι πάρα πολύ 

κοντά μας αλλά τόσο μικρά που να μην διακρίνονται από το μάτι μας (π.χ. τα 

κύτταρα). 

Το ανθρώπινο μάτι – θεωρούμενο τυπικά σαν ένα οπτικό σύστημα – παίζει 

πολύ βασικό ρόλο στην όλη διαδικασία της παρατήρησης μέσω των οργάνων. 

Πράγματι σαν μέσο κατόπτευσης του τελικού ειδώλου σε συνδυασμό με τις 

εγκεφαλικές λειτουργίες, πραγματώνει την αίσθηση της όρασης (sense of vision ) 

των αντικειμένων. Για το λόγο αυτό θα μελετήσουμε τα γεωμετρικά 

χαρακτηρίστηκα αυτού που ονομάζουμε σχηματικό μάτι ( schematic eye ). Στο ( 

Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός (ΘΕΜΑ 1)) θα εξετάσουμε την διακριτική του 

ικανότητα ( resolution ), που είναι ένα είδος φυσικού ορίου, για το σε πόση 

απόσταση μεταξύ τους μπορεί να ξεχωρίσει ευκρινώς δύο σημειακά αντικείμενα. 

Τα δεδομένα αυτά είναι συνέπεια της κυματικής φύσης του φωτός και 

συγκεκριμένα του φαινόμενου της περίθλασης.   

Τα όργανα με τα οποία θ’ ασχοληθούμε - ως επί το πλείστον κοινής χρήσης -  

είναι: Ο απλός  μεγεθυντής φακός (single magnifier). Πρόκειται ίσως για  το 

'οπτικό όργανο' το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει σχεδόν όλοι, για να μεγεθύνουμε 

τουλάχιστον δύο ή και περισσότερες φορές ένα κείμενο βιβλίου ή κάποιο άλλο 

αντικείμενο. Πιο σύνθετες μορφές μεγεθυντών φακών είναι οι λεγόμενοι 

προσοφθάλμιοι (oculars). Αποτελούνται από συστήματα φακών διορθωμένων από 

οπτικά σφάλματα, που χρησιμοποιούνται από όλα σχεδόν τα οπτικά όργανα για την 

τελική μεγέθυνση των ειδώλων. Εκτελούν συνήθως ισχυρές μεγεθύνσεις σε σχέση 

με τους απλούς μεγεθυντές. Άλλη μια κατηγορία φακών στους οποίους  θ' 

αναφερθούμε στοιχειωδώς, είναι οι αντικειμενικοί (objectives). Πρόκειται για τους 

φακούς 'εισόδου' του φωτός στα αδιάφορων ειδών οπτικά όργανα. Είναι αυτοί που 

συνήθως εκτελούν την πρώτη απεικόνιση, δίνοντας ένα πραγματικό είδωλο του 
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αντικειμένου, το οποίο μέσω των προαναφερόμενων προσοφθάλμιων φακών 

μεγεθύνεται περεταίρω. Άλλα συνήθη και καθημερινής χρήσης όργανα στις 

αίθουσες διδασκαλίας τα οποία θα περιγράψουμε,  είναι  τα διαφανοσκόπια. Δηλ. οι 

προβολείς διαφανειών και slides. Όπως επίσης και τα δαθλασίμετρα. Που είναι 

όργανα προσδιορισμού των δεικτών διάθλασης διαφανών στερεών και υγρών.  

Όσον αφορά τα διαθλαστικά τηλεσκόπια γίνεται εκτεταμένη περιγραφή τους στο 

(ΘΕΜΑ 2). Με τον ίδιο τρόπο τα μικροσκόπια (και πιο συγκεκριμένα το βιολογικό 

μικροσκόπιο) μελετούνται στο (ΘΕΜΑ 3).   

Για τα όργανα που προαναφέραμε, προκειμένου να μελετηθούν οι αρχές 

λειτουργίας τους, θα θεωρήσουμε κατ’ αρχή ότι οι φακοί που χρησιμοποιούνται 

είναι λεπτοί, γεγονός που γνωρίζουμε ότι δεν συμβαίνει στην πράξη. Πράγματι οι 

φακοί των οργάνων ως επί το πλείστον είναι σύνθετοι προκειμένου να είναι 

διορθωμένοι σφαλμάτων. Επίσης η θεωρία για την πορεία των ακτίνων θα είναι η 

παραξονική, παρά το ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κλίσεις τους είναι μεγάλες σε 

σχέση με τους οπτικούς άξονες των οπτικών τους συστημάτων. Οι υποθέσεις αυτές, 

αν και περιοριστικές, δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την κατανόηση των αρχών και τη 

βασική θεωρία λειτουργίας των οργάνων.  

 

3.7.1 Το αισθητήριο όργανο της όρασης του ανθρώπου, το μάτι 
 

Το μάτι (eye) αποτελεί βασικό στοιχείο του αισθητηρίου της όρασης και 

είναι  ένα από  τα πιο αξιόλογα οπτικά  συστήματα  απεικόνισης (Σχ. 3.7.1.1). Έχει  

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.1) 

 

πεδίο όρασης περίπου 180o  και μπορεί ν’ αντιληφθεί διακυμάνσεις της έντασης του 

φωτός  από 91 10 . Απεικονίζει  αντικείμενα  που  βρίσκονται  σε  απόσταση  λίγων 
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εκατοστών του μέτρου μέχρις το άπειρο και διαθέτει μια αξιοσημείωτη διακριτική 

ικανότητα. Βρίσκεται τοποθετημένο σε κατάλληλη κόγχη στο εμπρός μέρος του 

κρανίου και μπορεί ο βολβός του να κινείται ταχύτατα με τη βοήθεια τριών ζευγών 

μυών που συνδέονται με την εξωτερική του επιφάνεια (τον σκληρό ινώδη χιτώνα), 

καλύπτοντας το συνολικό πεδίο όρασής του. Οι μύες αυτοί είναι επίσης που 

μεταβάλλουν την καμπυλότητα του πίσω μέρους του ματιού (το βοθρίο) κατά τη 

διαδικασία της προσαρμογής ( accommodation), δηλ. της απεικόνισης 

αντικειμένου που βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις μπροστά από το μάτι.  

Στο (Σχ. 3.7.1.2) βλέπουμε μια οριζόντια τομή του βολβού του ματιού στην 

οποία  διακρίνουμε  στοιχειωδώς  τα  εξής μέρη. Εξωτερικά:  Περιβάλλεται από ένα 

 

 
 

1) Σκληρός   χιτώνας   2) Κερατοειδής χιτώνας   3)Χοριοειδής  χιτώνας   4)  Ίριδα 

5)  Κόρη  6) Αμφιβληστροειδής  χιτώνας  7)  Ωχρά κηλίδα  8) Άξονας  όρασης      

9) Οπτικός άξονας  10) Οπτικό νεύρο  11) Τυφλό σημείο  12) Φακός του ματιού  

13) Νημάτια  14) Υδατώδες υγρό  15) Υαλώδες σώμα  16) Βλεφαρικός μυς 17) 

Βλεφαρικό σώμα.  

 

(Σχ. 3.7.1.2) 

 

λευκό αδιαφανή προστατευτικό ινώδη μανδύα τον σκληρό χιτώνα (sclera ) (1). Το 

μπρος μέρος του (2) είναι διαφανές και ονομάζεται κερατοειδής χιτώνας (cornea). 

Το τμήμα αυτό έχει μια σαφώς μεγαλύτερη καμπυλότητα και είναι το πρώτο οπτικό  

στοιχείο που συναντά το φως καθώς μπαίνει στο μάτι. Κάτω από τον σκληρό, 

βρίσκεται ο χοριοειδής χιτώνας (choroid) (3) διάσπαρτος από αιμοφόρα αγγεία 
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που εξυπηρετούν την αιμάτωση του ματιού. Στο εμπρός του μέρος ο χοριοειδής 

καταλήγει στην ίριδα (iris) (4). Η ίριδα αφήνει στο κέντρο της ένα κυκλικό άνοιγμα 

που ονομάζεται κόρη (pupil) (5). Ανάλογα με τις φωτιστικές συνθήκες, η διάμετρος 

της κόρης αυξομειώνεται (περίπου από 1~8 mm) επιτρέποντας την είσοδο στο μάτι 

μιας ανεκτής πάντα ποσότητας φωτός. 

Πράγματι από το διάγραμμα του (Σχ. 3.7.1.3) μπορούμε να δούμε τον τρόπο 

που μεταβάλλεται η διάμετρος της κόρης του ματιού συναρτήσει της 'λαμπρότητας'  

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.3) 

 

του οπτικού πεδίου που αντικρίζει κάθε φορά το μάτι μας. Η έννοια της 

'λαμπρότητας' είναι υποκειμενική και συνδέεται με το φωτομετρικό μέγεθος της 

φωτοβολής (luminance) (βλ. Π.Α.Α.Φ. ΠΑΡ/ΜΑ 2) της οποίας οι μονάδες 

δίνονται σε ( 2cd m ). Πάντως έχει άμεση σχέση με τη φωτεινότητα που εμφανίζει 

ένα αντικείμενο. Παρατηρούμε ότι η μεταβολή της διαμέτρου της κόρης κατά 

τέσσερεις μονάδες (π.χ. από 3 7mm , που σημαίνει ότι η επιφάνειά της 

μεταβάλλεται  περί τα 216mm ), προκαλείται από μεταβολή της 'λαμπρότητας' από 
2 3 210 10 cd m  . Δηλ. από μεταβολή κατά 510  μονάδες. Οπωσδήποτε η τεράστια 

αυτή μεταβολή στη φωτεινότητα δεν αντισταθμίζεται μόνο από τη μεταβολή των 

διαστάσεων της κόρης αλλά και από άλλους μηχανισμούς της λειτουργίας του 

ματιού. Τελικά η αύξηση της διαμέτρου της κόρης του ματιού είναι απαραίτητη για 

την πρόσληψη της αναγκαίας ποσότητας φωτός, προκειμένου να σχηματιστεί 

υψηλής φωτοαντίθεσης είδωλο στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Και ιδιαίτερα όταν 

παρατηρούμε αντικείμενα μέσω των διαφόρων οπτικών οργάνων.       

   Τέλος ακριβώς κάτω από τον χοριοειδή υπάρχει ο αμφιβληστροειδής 

χιτώνας (retina) (6) η ανατομία του οποίου στοιχειωδώς περιγράφεται ως εξής: 
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Αμφιβληστροειδής χιτώνας 

 

Πρόκειται για τον φωτοευαίσθητο ιστό του οπτικού συστήματος του ματιού. 

Η σύνθεσή του περιλαμβάνει κυτταρώδη (cellular) και χρωμοφόρα (pigmented)  

στρώματα, καθώς και το ινώδες  στρώμα νεύρων (nerve fibre layer) που 

συνιστούν τους διαβιβαστές οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορίες στον εγκέφαλο. Τα 

στρώματα αυτά παρουσιάζουν το καθένα ιδιάζουσα συμπεριφορά σε σχέση με το 

προσπίπτον φως λόγω της σκέδασης και λοιπών φαινομένων. 

Μια περισσότερο λεπτομερής αν και απλοποιημένη διάταξη των στοιβάδων 

των   κυττάρων  του  αμφιβληστροειδή φαίνεται  στο  (Σχ. 3.7.1.4):  Και  περιλαμ- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.4) 

                                                 
 Μ.Ι. Αποστολάκη:  'Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου'. Τόμος Δ΄: Το Νευρικό Σύστημα Τεύχος ΙΙ. Εκδ. 
Οίκος Αφών Κυριακίδη. Θεσ/νίκη 1985.   
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βάνει τις στοιβάδες:1) Των κωνίων και των ραβδίων που βρίσκονται στην πίσω 

πλευρά του αμφιβληστροειδή. Που σημαίνει ότι το φως για να φθάσει σ' αυτά, 

πρέπει να διαπεράσει τις απόλειπες στοιβάδες. 2) Των οριζόντιων κυττάρων που οι 

αποφύσεις τους συνδέονται κυρίως με τα κωνία και τα ραβδία. 3) Των διπόλων 

κυττάρων που συνδέουν μέσω των συνάψεών τους τα κωνία και τα ραβδία με τα 

γαγγλιακά κύτταρα. 4) Των βραχύινων κυττάρων με ρόλο οριζόντιας σύνδεσης 

διπόλων και γαγγλιακών κυττάρων και 5) Των γαγγλιακών κυττάρων δηλ. αυτών 

που οι νευρίτες τους συνδέονται στο ένα τους τμήμα με τα δίπολα κύτταρα και το 

άλλο τους συγκροτούν το οπτικό νεύρο (δηλ. τις νευρικές ίνες) που οδεύουν προς 

τον εγκέφαλο.       

Δύο χαρακτηριστικές περιοχές της επιφάνειας του αμφιβληστροειδή που 

δέχεται το φως μετά την είσοδό του στο μάτι είναι η ωχρά κηλίδα (fovea) (Σχ. 

3.7.1.2 (7)), και ο οπτικός δίσκος (optic disc) (Σχ. 3.7.1.2 (11) ) των οποίων τη 

σημασία θα δούμε στα επόμενα. Το πάχος του αμφιβληστροειδή κυμαίνεται κατά 

μέσω όρο από 50μm (στο κέντρο της ωχράς κηλίδας) σε 600μm κοντά στον οπτικό 

δίσκο. Το φως μετά τη διέλευσή του από τα διάφορα στρώματα του 

αμφιβληστροειδή, φθάνει στο στρώμα των φωτοϋποδοχέων (photoreceptors) 

(χρωμοφόρο στρώμα) Το τελευταίο περιλαμβάνει - όπως ήδη αναφέραμε - δύο 

ειδών κύτταρα με την ονομασία: κωνία (cons) και ραβδία (rods). Το όνομά τους 

απηχεί εν γένει το σχήμα τους (Εικ. 3.7.1.5), παρά το ότι σε διάφορες περιοχές δεν 

είναι εύκολο να διαχωριστούν μεταξύ τους. Τα ραβδία είναι περίπου 100 

εκατομμύρια και το μέγιστό τους συναντάται στις 020  από το κέντρο της ωχράς 

κηλίδας, ενώ τα κωνία σε πέντε περίπου εκατομμύρια.  

Η άποψη ότι τα κωνία συνδέονται με τη λεγόμενη φωτοπτική όραση 

(photopic vision) δηλ. με τη λειτουργία τους στις έντονες φωτιστικές συνθήκες της 

ημέρας, ενώ τα ραβδία με τη σκοτοπτική (scotopic vision) δηλ. τις φωτιστικές 

συνθήκες μετά τη δύση του ηλίου, τις νυκτερινές ή αυτές που ο φωτισμός εν γένει 

είναι πάρα πολύ μικρός, συνδέεται με το εξής γεγονός: Έχει βρεθεί ότι περί τα 100 

ραβδία τον αριθμό συνδέονται μεταξύ τους, προκειμένου να διοχετεύσουν το 

αποτέλεσμα της πρόσπτωσης σ’ αυτά φωτός σε μια και μόνο νευροδιαβιβαστική 

ίνα προς τον εγκεφαλικό φλοιό. Για τα κωνία όμως ο συνεργαζόμενος αριθμός τους 

είναι πολύ μικρότερος. Αυτός είναι ο λόγος που το σύστημα των ραβδίων διαθέτει 

υψηλή μεν απόκριση στο προσπίπτον φως  (μεγάλη φωτοευαισθησία)  αλλά  (λόγω 

του μεγάλου μεγέθους του συγκροτήματός τους ) χαμηλή  διακριτική ικανότητα. Το 

αντίθετο  συμβαίνει με τα συστήματα των κωνίων, τα οποία αποκρίνονται μεν σε 

υψηλότερες φωτιστικές συνθήκες έχουν όμως μεγάλη διακριτική ικανότητα (λόγω 

του μικρού μεγέθους των συγκροτημάτων που σχηματίζουν).  

Η χρωματική όραση (color vision) (σε πρώτο τουλάχιστον στάδιο) 

οφείλεται στα κωνία τα οποία διακρίνονται σε τρεις  τύπους: Μακριά L (long), 
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μεσαία M (medium) και κοντά S (short) που δεν είναι άλλα παρά οι τρείς τύποι των 

χρωμοφόρων κυττάρων. Τα τελευταία απορροφούν επιλεκτικά σε τρεις περιοχές 

του ορατού τμήματος του Η/Μ φάσματος με κεντρικά μήκη κύματος τα: Β 

(420nm), G ( 534nm) και R (564nm). Στο (Σχ. 3.7.1.6) φαίνεται η 

κανονικοποιημένη (%) απορρόφηση συναρτήσει του μ. κ.   για τα τρία είδη των 

κωνίων και η φωτοπτική  καμπύλη απόκρισης του ματιού σε  λογαριθμική κλίμακα. 

 

 
 

 (Εικ. 3.7.1.5) 

 

Η ωχρά κηλίδα έχει κοίλη μορφή και βρίσκεται σε σχέση με τον οπτικό 

άξονα του ματιού προς την κροταφική πλευρά. Περιλαμβάνει μόνον κωνία. Για 

υψηλές φωτιστικές  συνθήκες στην περιοχή αυτή έχουμε  τη μέγιστη διακριτική  

ικανότητα του ματιού παρά το ότι από το συνολικό αριθμό των κωνίων εκεί 

βρίσκεται το 1/1000 των εν γένει υπαρχόντων. Τα υπόλοιπα κατανέμονται στον 

υπόλοιπο χώρο του αμφιβληστροειδή. Η ωχρά κηλίδα δεν περιλαμβάνει ραβδία. 

Για το λόγο αυτό σε άκρως χαμηλές φωτιστικές συνθήκες θεωρείται 'τυφλή'.  

Η ικανότητα ανίχνευσης στην περιοχή αυτή οφείλεται στα ραβδία και 

μάλιστα με μέγιστο στην περιοχή του αμφιβληστροειδή σε θέσεις 0 010 15  από το 

κέντρο της ωχράς κηλίδας προς το μέρος της κροταφικής πλευράς του ματιού. Όταν 

το μάτι μας προσηλωθεί σ’ ένα αντικείμενο, τότε  η κεντρική περιοχή του ειδώλου 

του σχηματίζεται στην κεντρική  περιοχή της ωχράς κηλίδας (Σχ. 3.7.1.2 (7)). Στο 

σημείο αυτό σκοπεύει η νοητή ευθεία που ενώνει το κέντρο των δεσμικών σημείων 
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,N N   με το κέντρο της ωχράς κηλίδας (Σχ. 3.7.1.2 (8)) και ονομάζεται άξονας 

όρασης (visual axis). Το σημείο αυτό δεν συμπίπτει με την απόληξη του οπτικού 

άξονα (optic axis) (Σχ.3.7.1.2(9)) (ευθεία που βρίσκονται τα σημεία 

, , , , ,F F N N H H   ) και που χαρακτηρίζουν το οπτικό σύστημα του ματιού αλλά 

σχηματίζει με τον προηγούμενο γωνία 05a  . Η εκτός του οπτικού άξονα θέση της 

ωχράς κηλίδας προκαλεί απορία δεδομένου ότι ο σχηματισμός του ειδώλου 

παρουσιάζει με βάση τη θεωρία τα λιγότερα σφάλματα απεικόνισης στον πίσω 

πόλο (posterior pole) (σημείο τομής του οπτικού άξονα με τον αμφιβληστροειδή) 

και όχι περί την κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας.  

          

 
 

 (Σχ. 3.7.1.6) 

 

Όσον αφορά τον καθορισμό του οπτικού άξονα του ματιού έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: Είναι γνωστό ότι τα δύο διαθλαστικά στοιχεία δηλ. ο 

κερατοειδής χιτώνας και ο κρυσταλλώδης φακός οριοθετούνται ο καθένας από δύο 

επιφάνειες, οι οποίες είναι εκ περιστροφής συμμετρικές ως προς το κέντρο 

συμμετρίας τους. Θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε ότι ο οπτικός άξονας του 

συστήματος καθορίζεται από την ευθεία που συνενώνει τις τέσσερεις κορυφές τους 

πάνω στην οποία τελικά θα βρίσκονται τα , , , , ,F F N N H H   . Όμως το μάτι 

τυχαίνει να μην είναι απολύτως συμμετρικό εκ περιστροφής, με συνέπεια τα κέντρα 

συμμετρίας των τεσσάρων επιφανειών να μην είναι συγγραμμικά. Τελικά ο οπτικός 

άξονας του ματιού ορίζεται σαν η βέλτιστη ευθεία δια μέσω των τεσσάρων αυτών 

σημείων.       
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Το σύνολο των νευροδιαβιβαστών απολήγει σε μια περιοχή που ονομάζεται 

οπτικός δίσκος (optic disc) (Σχ. 3.7.1.2 (11)). Πρόκειται για την απαρχή της 

δημιουργίας του λεγόμενου οπτικού νεύρου (optic nerve) (Σχ. 3.7.1.2 (10)). Στη 

θέση αυτή δεν υπάρχουν κωνία και ραβδία γι’ αυτό και ονομάζεται τυφλό σημείο 

(blind spot) (Σχ. 3.7.1.2 (11)). Η ύπαρξή του επιβεβαιώνεται με την εξής 

διαδικασία μέσω του (Σχ. 3.7.1.7). Με ανοικτό μόνο το δεξί μάτι προσηλωνόμαστε 

στο σταυρό   έχοντας στο οπτικό μας πεδίο και την τελεία   , σε απόσταση 

περίπου 25cm (όση η απόσταση της ευκρινούς όρασης). Κατόπιν αυξομειώνουμε 

αυτή την απόσταση, κουνώντας το κεφάλι  μας  μπρος – πίσω. Σε  κάποια στιγμή η  

τελεία  εξαφανίζεται  από  το  οπτικό μας  πεδίο. Είναι η  θέση  στην οποία η τελεία 

 

 
 

 (Σχ. 3.7.1.7) 

 

'απεικονίζεται' στο τυφλό σημείο. Αν συνεχίσουμε την μετακίνησή μας στην ίδια 

διεύθυνση, ξαναεμφανίζεται.  

Ακριβώς πίσω από την ίριδα υπάρχει ο λεγόμενος κρυσταλλώδης φακός 

(crystal lens) (Σχ. 3.7.1.2 (12)), που συνιστά ένα από τα κύρια στοιχεία απεικόνισης 

του διαθέτει το μάτι (το άλλο είναι ο κερατοειδής χιτώνας), η ανατομία του οποίου 

θα συζητηθεί στοιχειωδώς στα επόμενα. Πρόκειται αυτό καθ’ αυτό για ένα 

πολύπλοκο οπτικό σύστημα του οποίου η ισχύς καθορίζεται από δύο παράγοντες. 

Τον πρώτο που εξαρτάται  από τις ισχείς των δύο διόπτρων που καθορίζουν η 

μπρος και πίσω επιφάνειά του ορισμένων ακτίνων καμπυλότητας και οι αντίστοιχοι 

δ.δ. των ενδοεπιφανειών μέσω της σχέσης:  P n n r   (§ 3.4.3). Ο δεύτερος 

παράγοντας αφορά το εσωτερικό του που συντίθεται από διαφανή κύτταρα (σε 

διάταξη ινών) αλλά μεταβαλλόμενου δ.δ. (gradient index) προς διαφορετικές 

διευθύνσεις στο εσωτερικό του. Οι συναρτησιακή του μορφή καθορίζεται από 

διάφορα μαθηματικά μοντέλα. 

Ο φακός υποβαστάζεται περιμετρικά από νημάτια (ζωνίδια) (zonules) (Σχ. 

3.7.1.2 (13)) που με τη σειρά τους απολήγουν σε μύες (ciliary body) (Σχ. 

3.7.1.2(16)). Αν οι μύες αυτοί είναι χαλαροί οι τεντωμένοι, ο φακός έχει μικρότερη 

ή αποκτά μεγαλύτερη καμπυλότητα δηλ. μπορεί να μεταβάλλει την εστιακή του 

απόσταση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον κερατοειδή και την αυξομείωση 
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του βάθους του βοθρίου του βολβού (απόσταση του αμφιβληστροειδή από τον 

κρυσταλλώδη φακό) καθιστά δυνατή την απεικόνιση αντικειμένων που βρίσκονται 

από πολύ κοντά στο μάτι μέχρις το άπειρο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

προσαρμογή (accommodation) και η λειτουργία της θα εξεταστεί στοιχειωδώς στα 

επόμενα. Στο θάλαμο που σχηματίζεται μεταξύ του κερατοειδή και του φακού (Σχ. 

3.7.1.2 (14)), υπάρχει διαφανές υγρό που ονομάζεται υδατώδες υγρό (aqueous 

hum our). Επίσης το υγρό που πληροί το χώρο μεταξύ του φακού και του 

αμφιβληστροειδή (Σχ. 3.7.1.2 (15)) ονομάζεται υαλώδες σώμα (vitreous humor). 

O δ.δ. αμφοτέρων είναι 1.336n   όπως φαίνεται στον (Πίν. 3.7.1.9). 

 

Τυπικές διαστάσεις και ισοδύναμη ισχύς του ματιού   

 

Στο (Σχ. 3.7.1.8) σχεδιαγραφείτε το ονομαζόμενο σχηματικό μάτι 

(schematic eye) κατά τον Gullstraud. Στον (Πίν. 3.7.1.9) δίνονται οι διαστάσεις 

κατά  μέσο  όρο  για  ένα κανονικό  μάτι  (χωρίς σφάλματα)  και  οι  θέσεις  των 

θεμελιωδών σημείων , , , , ,F F N N H H    σε mm με αναφορά το σημείο A  που είναι 

η κορυφή του  κερατοειδή  χιτώνα (προηγούμενη επιφάνειά του) για προσαρμογή 

στο άπειρο  (χαλαρό μάτι). Επίσης στον ίδιο πίνακα δίνονται οι δ.δ. , οι θέσεις και 

οι ακτίνες καμπυλότητας των διαφόρων διόπτρων που συνθέτουν το οπτικό 

σύστημα του ματιού δηλ. των προηγούμενων (interior) και των επόμενων 

(posterior) επιφανειών του κερατοειδή και του κρυσταλλώδη φακού. 

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.8) 
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Η ισχύς (power) ή ισοδύναμη ισχύς (equivalent power) αποτελεί μια από τις 

χαρακτηριστικότερες ιδιότητες των οπτικών συστημάτων, εκτός εκείνων που είναι 

ανεστιακά (afocal) (§ 3.5.2.6.1). Η ισχύς αφορά το μέτρο της ικανότητας του 

οπτικού συστήματος να οδηγεί σε απεικόνιση, κάμπτοντας ή εκτρέποντας τις 

ακτίνες του φωτός που διέρχονται από αυτό. Δίνεται από τη σχέση: 

 

  
n n

P
f f


 


   (3.7.1.1) 

 

όπου ,f f   οι ενεργές εστιακές αποστάσεις του οπτικού συστήματος μετρημένες σε 

περιοχές που οι δ.δ. είναι ,n n . Η P  μετρείται σε  -1m  και η μονάδα της κατά τα 

γνωστά ονομάζεται διοπτρία. Δηλ. -11m 1dpt . Το μέγεθος αυτό χαρακτηρίζει 

δίοπτρα, λεπτούς  και  παχείς φακούς  καθώς  και  οποιοδήποτε  περίπλοκο  οπτικό 

 

Τυπικές Διαστάσεις του Σχηματικού Ματιού κατά Gullstrad 

 Δείκτης 

διάθλασης 

Θέση στον 

οπτικό άξονα 

Ακτίνα 

καμπυλότητας 

(mm)  

Κερατοειδής: Προηγ/μενος-               

Επόμενος 
1.376 

0 

0.5   

7.7 

6.8 

Υδατώδες υγρό 1.336   

Υαλώδες σώμα 1.336   

Κρυσταλλώδης φακός 

Φλοιός: Προηγούμενος – 

Επόμενος 

 

1.386 

 

 

3.6 

7.2 

 

10.0 

-6.0 

Κρυσταλλώδης φακός 

Πυρήνας: Προηγούμενος – 

Επόμενος 

1.406 

 

4.15 

6.57 

 

7.9 

-5.8 

Κύρια σημεία    

AH   1.348  

AH    1.602  

AN   7.08  

AN    7.33  

AF   -15.70  

AF    24.38  

 

(Πίν. 3.7.1.9)  

 

σύστημα, ένα από τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και το ανθρώπινο 

μάτι. Από τις (σχ. 3.4.3.8, 3.5.1.4.1, 3.5.2.3.3) υπολογίζουμε τις ισοδύναμες ισχείς 
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για σφαιρικό δίοπτρο , λεπτό και παχύ φακό. Με παρόμοιο τρόπο για το μάτι ισχύει 

η σχέση: 

 

 
1 n

P
HF H F


  

 
    (3.7.1.2) 

 

όπου HF f , H F f    οι αποστάσεις μεταξύ των κυρίων και των εστιακών 

επιπέδων. Η (σχ. 3.7.1.2) προέκυψε από την (σχ. 3.7.1.1)  για 1n   (επειδή  η 

HF f  μετρείται σε περιοχή που βρίσκεται κυρίως μπροστά από το μάτι στο 

αέρα). Επίσης 1.336n   (επειδή  η H F f    μετρείται σε περιοχή που βρίσκεται 

στο εσωτερικό του ματιού (που πληρούται από το υαλώδες σώμα)).  

Η μέση ισχύς του ματιού για τους ενήλικες είναι περί τις 60dpt με μεγάλες 

όμως διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο. Δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα αλλά μόνο 

μέσω των μετρούμενων ενεργών εστιακών αποστάσεων που ανάγονται σε 

μετρήσεις των ακτίνων καμπυλότητας των διαθλαστικών στοιχείων του ματιού και 

των αποστάσεων μεταξύ τους. Με βάση τις τιμές 60dptP   και 1.336n   από τη 

(σχ. 3.7.1.2) βρίσκουμε: 16.7mmHF   και  22.3mmH F   .  

 

Πεδίο κατόπτευσης και πεδίο όρασης 

 

Το  πεδίο κατόπτευσης (field-of-view) αφορά το μέγιστο γωνιακό άνοιγμα των 

ακτίνων του φωτός οι οποίες προσπίπτοντας  στον κερατοειδή του ματιού 

διέρχονται από την ίριδα και το φακό καταλήγοντας στο εσωτερικό του ματιού. Για 

το ανθρώπινο μάτι προς την κροταφική πλευρά, η γωνία αυτή – σε σχέση με τον 

οπτικό άξονα – είναι μεγαλύτερη των 090  και εγγίζει περίπου τις 0105  όπως 

φαίνεται στο  (Σχ. 3.7.1.10). Το  πεδίο αυτό  προς την ρινική πλευρά – σε σχέση πά- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.10) 
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ντα με τον οπτικό άξονα – λόγω του εμποδίου της μύτης είναι περίπου 060 . Για την 

ακραία βέβαια περίπτωση του πεδίου κατόπτευσης των 0105  το πεδίο όρασης (field 

of vision) του ματιού δηλ. το όριο του πεδίου για το οποίο η απεικόνιση είναι 

σαφής, εξαρτάται από την έκταση του αμφιβληστροειδή. Από το αν δηλ. οι ακτίνες 

αυτές προσπίπτουν στην περιοχή του.  

 

Διόφθαλμη όραση 

 

Η κατόπτευση των αντικειμένων ταυτόχρονα από τα δύο μάτια, αυξάνει τα 

μέγιστα την αντιληπτικότητά μας όσον αφορά τον εξωτερικό κόσμο, σε σύγκριση 

με την παρατήρηση μέσω του ενός ματιού. Έτσι η διόφθαλμη όραση (binocular 

vision) όπως έχει αποδειχθεί, βελτιώνει σε αρκετό βαθμό την φωτοαντίθεση 

(contrast) και την οξύτητα της όρασης (visual acuity). Τα μεγέθη αυτά αφορούν 

παραμέτρους που σχετίζονται με τις συνθήκες βέλτιστης απεικόνισης μέσω του 

οπτικού συστήματος του ματιού. Η παρατήρηση των αντικειμένων από δύο 

διαφορετικές γωνίες (την αντίστοιχη που κατοπτεύει το κάθε μάτι ξεχωριστά), 

αποτελεί τη βάση της διαδικασίας αντίληψης του κόσμου σε τρείς διαστάσεις. Δηλ. 

την αίσθηση  του βάθους, που είναι γνωστή σαν στερέοψη (stereopsis). Ο βαθμός 

της στερέοψης, εξαρτάται από την απόσταση των δύο ματιών. Ονομάζεται 

διακορική απόσταση (interpupillary distance) και είναι η απόσταση μεταξύ των 

κέντρων των δύο κορών των ματιών καθώς κοιτάνε ίσα μπροστά. Δηλ. προς τη 

διεύθυνση που οι οπτικοί άξονες των δύο ματιών είναι παράλληλοι. 

 

Τα διαθλαστικά στοιχεία του ματιού 

 

Ο κερατοειδής χιτώνας  

 

 Πρόκειται για το πρώτο διαθλαστικό στοιχείο που συναντά το φως κατά την 

είσοδό του στο  μάτι. Όταν το  τελευταίο  είναι χαλαρό, τότε ο κερατοειδής 

συνεισφέρει κατά τα 2 3  της συνολικής ισοδύναμης ισχύος του ματιού. Η 

τελευταία ελαττώνεται, όταν ο κρυσταλλώδης φακός αυξάνει την ισχύ του κατά τη 

διαδικασία της προσαρμογής δηλ. της προσπάθειάς του ν’ απεικονίσει αντικείμενα 

που βρίσκονται σε διαφορετική απόσταση από αυτό. Μια τομή του κερατοειδή σ 

επίπεδο κάθετο προς το οριζόντιο και που περιλαμβάνει τον οπτικό άξονα του 

συστήματος φαίνεται στο (Σχ. 3.7.1.11) όπου και κατονομάζονται σύντομα τα 

διάφορα τμήματά του.  

Μια φωτογραφική απεικόνιση του ματιού με διεύθυνση από την 

κροταφική προς την ρινική θέση του φαίνεται στην (Εικ. 3.7.1.12). Με ρεαλιστικό 
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τρόπο γίνεται εμφανής η θέση και η μορφή  του κερατοειδή εν ήδη τομής σε 

επίπεδο κάθετο προς αυτό που περιλαμβάνει τα δύο μάτια, όπως και άλλα τμήματα 

του βολβού του ματιού.     

 

 
 

1) Υδατώδες υμένιο 2) Επιθήλιο 3) Μεμβράνη του Bowman 4) Στρώμα 5) 

Μεμβράνη του Descemet 6) Ενδοθήλιο 7) Υδατώδες υγρό. 

 

(Σχ. 3.7.1.11) 

 

 
 

(Εικ. 3.7.1.12 ) 



 

 

- 187 - 

Ο κρυσταλλώδης φακός  

 

Στο (Σχ. 3.7.1.13) φαίνεται μια κατακόρυφη διατομή του κρυσταλλώδη 

φακού, που είναι κάθετη στο οριζόντιο επίπεδο του ματιού και περιλαμβάνει τον 

οπτικό του  άξονα. Συντίθεται από ένα  διαφανή κυτταρικό ιστό μεταβαλλόμενου 

όμως δ.δ. (gradient index). Όλος ο φακός περιβάλλεται από μια ελαστική κάψουλα 

(capsule) που έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαδικασία της προσαρμογής, 

επιτρέποντας τη μεταβολή της καμπυλότητας της προηγούμενης και της επόμενης 

επιφάνειάς του. Ένα επιθηλιακό στρώμα κυττάρων εκτείνεται από τον εσωτερικό 

πόλο του φακού προς τον ισημερινό του. Ο φακός αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια 

της ζωής, με  την δημιουργία  νέων επιθηλιακών κυττάρων στον  ισημερινό του. Τα  

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.13) 

 

κύτταρα αυτά επιμηκύνονται με την μορφή ινών (fibers) κατά μήκος της 

περιφέρειας του φακού (Σχ. 3.7.1.14) και συρράπτονται μεταξύ τους στο εσωτερικό 

πάντα της κάψουλας. Στο εσωτερικό των ινών τα παλαιά κύτταρα χάνουν τον 

πυρήνα τους παράγοντας όμως συνεχώς νέα (intracellular organelles). Η διαδικασία 

αυτή έχει σαν αποτέλεσμα οι ιδιότητες του φακού ν’ αλλάζουν με την ηλικία.  
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Η κάψουλα του φακού αναρτάται από ζωνίδια (zonules) όπως τυπικά φαίνεται στο 

(Σχ. 3.7.1.2 (13)), το άλλο άκρο των οποίων συνδέεται με το βλεφαρικό σώμα 

(ciliary body) (Σχ. 3.7.1.2 (17)) στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται ο βλεφαρικός  

μυς  (ciliary muscle)  (Σχ. 3.7.1.2 (16)). Η  συστολή του βλεφαρικού  μυ  στο 

εσωτερικό του βλεφαρικού σώματος οδηγεί σε μεταβολή της τάσης που ασκούν τα 

ζωνίδια στην κάψουλα  του φακού με  συνέπεια τη μεταβολή της καμπυλότητάς της 

και  κατά προέκταση της  ισοδύναμης ισχύος του φακού και συνολικά όλου του μα- 

τιού σαν σύνολο. Πρόκειται για τη γνωστή διαδικασία της προσαρμογής, που 

επιτρέπει στο μάτι να απεικονίζει αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές 

αποστάσεις. Η  συστολή του βλεφαρικού  μυ, ελαττώνει  την  τάση  που ασκούν  τα 

ζωνίδια  στην  κάψουλα , με  συνέπεια ν’ αυξάνεται  εν  γένει  η  καμπυλότητα  του  

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.14) 

 

φακού (δηλ. γίνεται πιο σφαιρικός), δίνοντας την δυνατότητα ν’ απεικονίσει 

αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Η χαλάρωση του βλεφαρικού μυ 

τανύει τα ζωνίδια, που κατά προέκταση τανύουν το φακό ελαττώνοντας την 

καμπυλότητά του (δηλ. γίνεται πιο επίπεδος), έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η 

απεικόνιση αντικειμένων σε μεγάλες αποστάσεις μέχρις το άπειρο. 
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 Η οπτική οδός και τα κέντρα της όρασης 

 

 Θα περιγράψουμε στα επόμενα την πορεία των νευρικών ινών που εκκινούν 

από τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδή χιτώνα (όπου σχηματίζονται τα 

είδωλα των αντικειμένων) και μεταφέρουν τις ηλεκτρικές ώσεις. Οι τελευταίες 

μέσω περίπλοκων διαδρομών (των οπτικών οδών) και συσχετισμών, καταλήγουν 

στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου. Στις περιοχές αυτές γίνεται και η τελική 

επεξεργασία των ώσεων, με συνέπεια να προκύπτει μια συνειδητή αντίληψη των 

προσλαμβανόμενων από τα μάτια μας οπτικών πληροφοριών.  

 Όπως μπορούμε να δούμε στο (Σχ. 3.7.1.15) οι νευρικές ίνες από το κάθε 

κροταφικό μισό του αμφιβληστροειδή δεν χιάζονται, αλλά οδεύουν μέσω της 

αντίστοιχης ομόπλευρης οπτικής ταινίας. Μαζί τους οδεύουν και οι ίνες του ρινικού 

μισού του ετερόπλευρου αμφιβληστροειδή που χιάστηκαν όμως στο οπτικό χίασμα.  

 

 
 

(Σχ. 3.7.1.15) 
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Μέσω των οπτικών ταινιών, τμήματα των ινών οδεύουν προς την προτετραδυμική 

περιοχή και τα πρόσθια διδύμια που είναι δομές του μισεγγέφαλου. Πρόκειται για 

μια δευτερεύουσα οπτική οδό που σχετίζεται με τις κινήσεις των ματιών κατά την 

παρακολούθηση από αυτά κινούμενων αντικειμένων.  

 Οι περισσότερες όμως νευρικές  ίνες οδεύουν προς τα πλάγια γωνατώδη 

σώματα. Εκεί μέσω συνάψεων συνεχίζουν την πορεία τους (πρόκειται για την 

κύρια οπτική οδό) μέσω των ταινιών της οπτικής ακτινοβολίας και καταλήγουν 

στον πρωτεύοντα οπτικό φλοιό που αποτελεί και το κέντρο της όρασης. Πρόκειται 

για την περιοχή 17 κατά Brodmann. Η περιοχή αυτή πρωτίστως συνδέεται με τις 

περιοχές 18 και 19,  που συνιστούν τις συνειρμικές λεγόμενες περιοχές του οπτικού 

φλοιού. Δευτερευόντως η περιοχή 17 στέλνει και παλίνδρομες ώσεις προς τα 

πρόσθια διδύμια. Η προαναφερόμενη περιγραφή των οπτικών οδών, δεν είναι 

τίποτε περισσότερο παρά 'σκελετός γνώσεων'. Οι ακριβείς διαδικασίες που 

συντελούνται είναι εξαιρετικά περίπλοκες και αποτελούν αντικείμενο μελέτης της 

επιστήμης της Φυσιολογίας του Ανθρώπου.            

 

3.7.2 Σχηματισμός ειδώλου στον αμφιβληστροειδή το ματιού.        

Προσαρμογή. Γωνία (πεδίο) όρασης του αντικειμένου και του 

ειδώλου. Διαοφθαλμική μεγέθυνση οπτικού οργάνου    
 

Σχηματισμός ειδώλου στον αμφιβληστροειδή το ματιού 

 

Σαν σύνθετο οπτικό σύστημα το μάτι μας μπορεί – όπως ήδη αναφέραμε 

(κατά Gullstrant) –  να προσεγγιστεί από ένα συγκλίνοντα φακό συνολικής ισχύος 

ίσης με 58.64( 60)dptP   . Ο φακός αυτός μπορεί να θεωρηθεί λεπτός επειδή όπως 

φαίνεται και από το (Σχ. 3.7.1.8), (Πίν. 3.7.1.9) τα κύρια επίπεδά του βρίσκονται σε 

πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους  0.25mmHH   . Άρα λοιπόν πάνω στον 

αμφιβληστροειδή μπορεί να σχηματιστεί το πραγματικό είδωλο ενός αντικειμένου 

(Σχ. 3.7.2.1α). Ο  σχηματισμός  αυτός  κατά  τα  γνωστά, διαμεσολαβείτε  μετά  την 

διάθλαση των ακτίνων του φωτός από τα εξής δίοπτρα: του κερατοειδή, του 

υδατώδους υγρού, του κρυσταλλώδους φακού και του υαλώδους σώματος, μέχρις  

ότου προσπέσουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Για καθαρά 

πρακτικούς λόγους στις επόμενες εφαρμογές θα σχηματοποιήσουμε ακόμη 

περισσότερο το μάτι και θα υποθέσουμε ότι η διάθλαση των ακτίνων (Σχ. 3.7.2.1β), 

συμβαίνει μόνο στον κρυσταλλώδη φακό τον οποίο θεωρούμε και ομογενή, ισχύος 

ίσης με αυτήν που χαρακτηρίζει όλο το μάτι. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο δ.δ. 

μετά το φακό (στο χώρο του ειδώλου) είναι 1.336n   δηλ. αυτός του υαλώδους 

σώματος. 
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(Σχ. 3.7.2.1) 

 

Προσαρμογή (accommodation) 

 

Όταν το μάτι μας ατενίζει χαλαρό σε μακρινή απόσταση, τότε οι παράλληλες 

ακτίνες του φωτός που προέρχονται από ένα αντικείμενο σ’ εκείνη τη θέση, 

εστιάζονται ακριβώς στον αμφιβληστροειδή (Σχ. 3.7.2.2α) (με την προϋπόθεση βέ- 

 

 

 

(Σχ. 3.7.2.2) 

 

βαια ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στην όραση). Όταν όμως το αντικείμενο 

πλησιάσει πολύ κοντά, ενώ το μάτι μας συνεχίσει να παρατηρεί όπως και 

προηγουμένως, τότε τα διάφορα σημεία του θα εστιαστούν νοητά πίσω από τον 

αμφιβληστροειδή (Σχ. 3.7.2.2β). Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι να μην 

σχηματιστεί σαφές είδωλο. Μια περίπτωση μόνο υπάρχει να έχουμε σαφές είδωλο: 

Ν’ αλλάξει η εστιακή απόσταση του κρυσταλλώδους φακού ή των άλλων διόπτρων 

που συγκροτούν το μάτι, ή ακόμα και η καμπυλότητα του βοθρίου (πίσω μέρος του 
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ματιού) – τμήμα του οποίου αποτελεί ο αμφιβληστροειδής – με την βοήθεια  των 

τριών ζευγών μυών (Σχ. 3.7.1.1) που το διαχειρίζονται. Με την προϋπόθεση ότι 

μεταβάλλεται μόνο η καμπυλότητα του φακού, τότε αυτής ελαττούμενης, 

ελαττώνεται και η εστιακή του απόσταση, με συνέπεια τα διάφορα σημεία του 

αντικειμένου να εστιαστούν πάνω στον αμφιβληστροειδή (Σχ. 3.7.2.2γ). Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται προσαρμογή (accommodation) του ματιού για τις 

συγκεκριμένες συνθήκες απεικόνισης. 

 

 
 

(Σχ. 3.7.2.3) 

 

Γνωρίζουμε πράγματι ότι ο κρυσταλλώδης φακός είναι από τη φύση του 

ελαστικός και συνδέεται μέσω νηματοειδών αναρτήσεων (ζωνίδιων)  με ειδικούς 

μύες (Σχ.3.7.1.2). Όταν το μάτι είναι χαλαρό, οι μύες είναι χαλαροί και οι 

νηματοειδείς αναρτήσεις ευθύγραμμες (Σχ. 3.7.2.3α-κάτω τμήμα). Ο φακός θα έχει  

μια ορισμένη καμπυλότητα και κατά προέκταση μια ορισμένη εστιακή απόσταση. 

Τότε λέμε ότι το μάτι είναι προσαρμοσμένο για να εστιάζει το λεγόμενο μακρινό 

σημείο (συνήθως το άπειρο). Για να εστιάσουμε τώρα με το μάτι μας το 

πλησιέστερο δυνατό σημείο (ή όπως ονομάζεται κοντινό σημείο), οι μύες 

συστέλλονται και οι νηματοειδείς αναρτήσεις του φακού χαλαρώνουν, με συνέπεια 



 

 

- 193 - 

να πλατυνθεί η μορφή του. (Σχ. 3.7.2.3α- πάνω τμήμα). Αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα να μειωθεί η καμπυλότητά του και κατά προέκταση να ελαττωθεί η 

εστιακή του απόσταση. Η απόσταση ανάμεσα στο μακρινό και το κοντινό σημείο 

ονομάζεται περιοχή προσαρμογής (accommodation range) (Σχ. 3.7.2.3β). Για ένα 

κανονικό μάτι χωρίς σφάλματα, η απόσταση στην οποία μπορεί να  πλησιάσει ένα 

αντικείμενο  έτσι ώστε ν’ απεικονίζεται με ευκρίνεια, ονομάζεται ελάχιστη 

απόσταση ευκρινούς όρασης και είναι κατά μέσο όρο 25cm .  

       

Γωνία (πεδίο) όρασης του αντικειμένου και του ειδώλου. 

Διαοφθαλμική μεγέθυνση οπτικού οργάνου. 

 

Θεωρούμε ότι ένα αντικείμενο AB  βρίσκεται σε μια ορισμένη απόσταση 

από το οπτικό κέντρο του ματιού (που κατά προσέγγιση θεωρείται το κέντρο του 

κρυσταλλώδους φακού)(βλ. § 3.5.2.5) και είναι κάθετο στον οπτικό του άξονα. 

Τότε στον αμφιβληστροειδή θα σχηματιστεί το είδωλο A B  (Σχ. 3.7.2.4α). Η γωνία 

  με την οποία το μάτι μας  βλέπει το αντικείμενο ονομάζεται γωνία όρασης του 

αντικειμένου ή φαινόμενη διάμετρος. Βλέπουμε ότι η  γωνία όρασης του 

αντικειμένου  θα είναι  τόσο μεγαλύτερη, όσο  μεγαλύτερο  είναι το  αντικείμενο  ή   

 

 
 

(Σχ. 3.7.2.4) 

 

όσο η απόστασή του  από το οπτικό κέντρο του ματιού είναι μικρότερη (Σχ. 

3.7.2.4β). Επειδή πιο κοντά από την απόσταση των 25cm  από το οπτικό κέντρο το 

μάτι δεν μπορεί να εστιάσει τα αντικείμενα ευκρινώς, τότε μέγιστη γωνία όρασης 

 max  για το ίδιο αντικείμενο πετυχαίνουμε όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση  

25cm  από το οπτικό του κέντρο.  
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 Και αν μεν το αντικείμενο AB  έχει σημαντικές διαστάσεις (π.χ. 

1,5,10,15cm) τότε με τη βοήθεια του ματιού μας μπορούμε να το ξεχωρίσουμε (να 

το διακρίνομε). Τι θα συμβεί όμως όταν αυτό έχει πολύ μικρές διαστάσεις (π.χ. 

0.1mm ή και πάρα πολύ μικρότερο; Από το γεγονός αυτό προκύπτει η ανάγκη 

μεγέθυνσής του, προκειμένου το σχηματιζόμενο είδωλό του στον αμφιβληστροειδή 

να είναι αρκετά σημαντικό, έτσι ώστε μέσω των λειτουργιών της όρασης ν' 

αντιληφθούμε τη δομή του.  

 Και ο πλέον απλός τρόπος είναι να μεγεθύνουμε το προς παρατήρηση 

αντικείμενο μέσω ενός απλού θετικού φακού ή στη γενικότερη περίπτωση μέσω 

ενός πιο περίπλοκου οπτικού συστήματος. Τέτοια είναι τα μικροσκόπια. Στην 

προκειμένη όμως περίπτωση εδώ δεν εννοούμε την εγκάρσια (πλευρική) ή τη 

γωνιακή μεγέθυνση  (για ανεστιακά οπτικά συστήματα) που θα προκύψει κατά την 

απεικόνιση του αντικειμένου μέσω του βοηθητικού φακού και ο λόγος είναι ότι 

υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία αυτού του είδους της μεγέθυνσης, θα πρέπει να 

συμμετέχει το μάτι μας. Μέσω του οποίου θα μπορέσει να προκύψει η σύγκριση με 

τη βοήθεια των σχηματιζόμενων σ' αυτό ειδώλων: α) Μέσω του βοηθητικού φακού 

και β) Μέσω του αβοήθητου ματιού (δηλ. χωρίς το φακό).  

 Κατ' αρχή θεωρούμε (Σχ. 3.7.2.5) ότι ο θετικός βοηθητικός φακός (Φ)  δεν 

παρεμβάλλεται και στη θέση (1)  τοποθετείται το  αντικείμενο AB  το οποίο απεικο- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.2.5) 

 

νίζεται μέσω του κρυσταλλώδους φακού του ματιού μας στον αμφιβληστροειδή 

χιτώνα  και καταλαμβάνει τη θέση A B  . Ο σχηματισμός αυτού του ειδώλου έγινε 

με τη βοήθεια δυο ακτινών: Μιας αξονικής από το A  στο A   και μιας που εκκινεί 

από το B  μέσω των δεσμικών σημείων ,N N   του ματιού (βλ. (Σχ. 3.7.1.8) και  

(Πίν. 3.7.1.9)) και καταλήγει στο σημείο B . Τότε κατά τα γνωστά οι γωνίες   που 

υποτείνονται από τα δεσμικά σημεία ,N N   προς το αντικείμενο AB  και το είδωλό 
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του A B   είναι ίσες (§ 3.5.2.5). Θεωρούμε επίσης ότι το AB  βρίσκεται στην 

ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης των 250mm από την κορυφή του ματιού (ή  

ακριβέστερα από το οπτικό του κέντρο μεταξύ των ,N N  ). Οπότε σύμφωνα με 

αυτά που ειπώθηκαν προηγουμένως το είδωλο A B   έχει το μέγιστο μέγεθος στη 

θέση του αμφιβληστροειδή. 

  Παρεμβάλουμε κατόπιν το βοηθητικό φακό σε μια θέση μπροστά από το 

μάτι μας και μετακινούμε το αντικείμενο AB  στη θέση (2)  (μεταξύ του φακού και 

της εστίας του) έτσι ώστε το παρατηρούμενο μέσω του ματιού μας όρθιο 

(φανταστικό) είδωλό του A B   να σχηματίζεται στη θέση (1)  όπου βρισκόταν και το 

αντικείμενο AB  δηλ. στη θέση ευκρινούς όρασης. Τότε το σχηματιζόμενο στον 

αμφιβληστροειδή του ματιού μας είδωλο του A B   με τη βοήθεια των ακτίνων που 

διέρχονται από τα ,N N   και που σχηματίζουν γωνίες    είναι το A B  . Οπότε με 

βάση τα στοιχεία αυτά ορίζουμε σαν διαοφθαλμική μεγέθυνση (visual 

magnification) M το λόγο: 

 
/

/

Mέ ώ ί ή ή ύ
M

Mέ ώ ί ή έ ή ύ

               

               
   (3.7.2.1) 

 

 Υποθέτοντας τώρα ότι η απόσταση του δευτέρου δεσμικού σημείου N   του 

ματιού από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα είναι ανεξάρτητη της κατάστασης 

προσαρμογής του ματιού για τις δύο περιπτώσεις, το οποίο στην πράξη ισχύει 

προσεγγιστικά (βλ. (Σχ. 3.7.2.3α)). Τότε από το (Σχ. 3.7.2.5) μπορούμε να δούμε 

ότι ισχύει: tan A B z    και tan A B z    . Οπότε: tan tanA B A B       . Και 

η (σχ. 3.7.2.1) γίνεται: 

 
Ε ό ί ί i A B έ ύ

M
Ε ό ί ί ί AB ί ό

               

               

  
    (3.7.2.2) 

 

Δηλ. τελικά: tan tanM      (3.7.2.3) 

  
   
 

 

 

3.7.3 Ο τύπος της διαοφθαλμικής μεγέθυνσης  

 για ένα απλό μεγεθυντή φακό 

                                                 
 W. T.  Welford: ' Geometrical Optics' (Optical instrumentation) North Holland Pub. Amsterdam (1962). Ch. 
8 § 2).   
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Για να πετύχουμε μεγαλύτερη γωνία όρασης θα πρέπει – όπως αναφέραμε 

στην προηγούμενη παράγραφο – να χρησιμοποιήσουμε έναν συγκλίνοντα φακό, 

τοποθετώντας το αντικείμενο ανάμεσα σ’ αυτόν και την μπρος του εστία F  (Σχ. 

3.7.3.1β). Τότε  η  διαοφθαλμική μεγέθυνση  που  θα  μας  δώσει ο φακός σύμφωνα  

 

 
 

(Σχ. 3.7.3.1) 

 

με τον ορισμό (σχ. 3.7.2.3) ο οποίος βέβαια ισχύει και για κάθε οπτικό όργανο 

είναι: tan tanM   , όπου    η γωνία όρασης του ειδώλου y  μέσω του φακού 

και   η γωνία όρασης του αντικειμένου y  στην ελάχιστη  απόσταση ευκρινούς 

οράσεως  (Σχ.3.7.3.1α). Εφαρμόζοντας τώρα  τον τύπο των λεπτών φακών για s , 

s d     250mmd  , f  από την οποία βρίσκουμε  s fd f d   και με δεδομένο 

ότι: tan y d   , tan y d y s     βρίσκουμε τελικά ότι: 

 

 1
d

M
f

     (3.7.3.1) 

 

Βλέπουμε δηλ. ότι η διαοφθαλμική μεγέθυνση M  του φακού είναι τόσο 

μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η εστιακή του απόσταση. Για την περίπτωση που 
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το αντικείμενο τοποθετηθεί ακριβώς πάνω στην εστία του φακού  s f  (Σχ. 

3.7.3.1γ), τότε το είδωλο θα σχηματιστεί σε άπειρη απόσταση οπότε: tan y d   

και tan y f  . Άρα με αντικατάσταση στη (σχ. 3.7.2.3) θα έχουμε: 

 

 250M d f f       (3.7.3.2) 

 

 
 

(Σχ. 3.7.3.2) 

 

Στο (Σχ. 3.7.3.2) φαίνεται η πρακτική χρήση ενός απλού μεγεθυντή φακού. 

Με τους φακούς αυτούς μπορούμε τυπικά να πετύχουμε μεγέθυνση μέχρις περίπου 

δέκα me είκοσι φορές  10 20  . Ο λόγος είναι ότι εξ αιτίας της (σχ. 3.7.3.2) θα 

πρέπει η  εστιακή  απόσταση  να  είναι  πολύ  μικρή, γεγονός  που  αυξάνει πολύ τη 

 

 
(Σχ. 3.7.3.3) 

 

 σφαιρικότητα του φακού, ελαττώνει το πεδίο όρασης του αντικειμένου καθώς και 

την απόσταση που πρέπει να πλησιάσουμε με το φακό για παρατήρηση. Οι ακριβείς 

μεγεθυντές  φακοί  είναι  σύνθετοι  (αποτελούνται δηλ. από  πολλά οπτικά 

στοιχεία)  προκειμένου να είναι διορθωμένοι σφαλμάτων. Διαφορετικά τα είδωλά 

τους είναι παραμορφωμένα και χρωματικά αλλοιωμένα. Πολλοί  από αυτούς 

διαθέτουν στο σύστημα που είναι αναρτημένοι δικό τους φωτισμό καθώς και 
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κλίμακες για γραμμικές μετρήσεις πάνω στο τελικό είδωλο. Ένα τέτοιο σύστημα 

έχει την κοινή ονομασία λούπα, δύο μορφές της οποίας φαίνονται στο (Σχ. 3.7.3.3). 

Είναι δυνατόν βέβαια με κατάλληλα όργανα όπως είναι το μικροσκόπιο (βλ. 

ΘΕΜΑ 3) να πετύχουμε διαοφθαλμικές μεγεθύνσεις μέχρις και της τάξεως των 

 1500 .   

 

3.7.4 Αντικειμενικοί και προσοφθάλμιοι φακοί. 
 

Τα διάφορα οπτικά όργανα (τηλεσκόπια, μικροσκόπια, περισκόπια κ.λ.π.) 

εκτός των άλλων οπτικών εξαρτημάτων περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους δύο 

βασικές κατηγορίες φακών: Τους αντικειμενικούς (objectives) και τους 

προσοφθάλμιους (oculars). Οι αντικειμενικοί φακοί δέχονται πρώτοι τις ακτίνες 

του φωτός που προέρχονται από τα διάφορα αντικείμενα. Παίζουν δηλ. το ρόλο της  

εισόδου των οπτικών πληροφοριών στο σύστημα. Οι προσοφθάλμιοι, που είναι 

στην πραγματικότητα μεγεθυντές φακοί, είναι αυτοί μέσω των οποίων βλέπουμε το 

τελικό είδωλο στην έξοδο του οπτικού συστήματος. Στην πραγματικότητα οι 

προαναφερόμενοι φακοί είναι σύνθετοι. Δηλ. αποτελούνται από αρκετά στοιχεία. Ο 

κυριότερος λόγος της συνθετότητάς τους είναι κατά τα γνωστά η πρόληψη 

σφαλμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η ακριβής απεικόνιση των αντικειμένων.  

 

Αντικειμενικοί φακοί      

 

Οι αντικειμενικοί φακοί ουσιαστικά θα πρέπει να συλλέγουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες ακτίνες που προέρχονται από το προς απεικόνιση αντικείμενο, με 

απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός  πραγματικού  ειδώλου. Είναι εύλογο λοιπόν να 

θεωρήσουμε ότι θα είναι μεγάλης σχετικά διαμέτρου τουλάχιστον στα τηλεσκοπικά 

συστήματα. (Στα μικροσκόπια διαφέρουν κατασκευαστικά όπως θα δούμε κατά την 

περιγραφή στο (ΘΕΜΑ 3)). Να είναι απαλλαγμένοι κατά το δυνατόν από τα 

σφάλματα της σφαιρικής και της χρωματικής εκτροπής, στα οποία αναφερθήκαμε 

εκτεταμένα στην (§ 3.6).  

Παραθέτουμε στο (Σχ. 3.7.4.1) τέσσερα είδη τέτοιων φακών που 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σαν αντικειμενικοί διαφόρων τηλεσκοπικών 

οπτικών οργάνων. Αυτοί είναι: Ο απλός αχρωματικός φακός (doublet) (Σχ. 

3.7.4.1α) τον οποίο περιγράψαμε λεπτομερώς στην (§ 3.6.2.1). Στο (Σχ. 3.7.4.1β) 

φαίνεται ο αχρωματικός με διάκενο αέρα (air spaced). Ο φακός αυτός λόγω του 

μεγαλύτερου αριθμού διόπτρων που διαθέτει και των διαφορετικών ακτίνων 

καμπυλότητας, έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διόρθωσης των σφαλμάτων του, 

αλλά το κόστος του υπερβαίνει κατά πολύ από έναν αντίστοιχο απλό αχρωματικό 



 

 

- 199 - 

φακό. Ο τριπλός φακός (triplet) του (Σχ. 3.7.4.1γ) αποτελείται από ένα σύστημα 

τριών φακών κατάλληλα συγκολλημένων μεταξύ τους (ο μεσαίος θετικός και οι 

άλλοι  αρνητικοί). Είναι διορθωμένος  εκτός  των άλλων χρωματικά, όχι  μόνο  στις  

 

 
 

(Σχ. 3.7.4.1) 

 

ακραίες ( κόκκινο – μπλε) αλλά και στη μεσαία (πράσινη) περιοχή του ορατού Η/Μ 

φάσματος. Είναι από τους πλέον ακριβείς φακούς που διατίθενται στο εμπόριο, αν 

και το κόστος του είναι αρκετά σημαντικό. Πολλά τέλος όργανα (κυρίως 

τηλεσκοπικά), χρησιμοποιούν σαν αντικειμενικό σύστημα δύο αχρωματικούς 

φακούς με τα κυρτά τους μέρη στραμμένα προς τα μέσα (Σχ. 3.7.4.1δ). Τα 

πλεονεκτήματα του σε σχέση με ένα απλό αχρωματικό σύστημα όσον αφορά τον 

περιορισμό των σφαλμάτων , τα περιγράψαμε στην (§ 3.6.2.1 (Σχ. 3.6.2.1.5)). 

Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι οι ενεργές εστιακές αποστάσεις καθώς και οι 

διάμετροι των φακών ποικίλλουν ανάλογα για το όργανο για το οποίο 

προορίζονται.  

 

Προσοφθάλμιοι φακοί 

 

Βασικός σκοπός ενός προσοφθαλμίου φακού είναι να μεγεθύνει ισχυρά ένα 

πραγματικό είδωλο, το οποίο συνήθως προκύπτει από την απεικόνιση μέσω ενός 

αντικειμενικού φακού. Σε γενικές γραμμές – με βάση τα προαναφερόμενα για τους 

μεγεθυντές φακούς – θα πρέπει η εστιακή του απόσταση να είναι πολύ μικρή. 

Επίσης να είναι απαλλαγμένος σφαλμάτων που σημάνει ότι θα συντίθεται από 

περισσότερους του ενός φακούς. Η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου φακού αυξάνει 
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κατά πολύ το πεδίο όρασης του αντικειμένουμε αποτέλεσμα να μπορούμε να 

βλέπουμε μεγαλύτερο τμήμα του τελικού ειδώλου. 

Στην πιο απλή περίπτωση ένας προσοφθάλμιος αποτελείται από δύο φακούς: 

Τον φακό πεδίου (field lens) που βρίσκεται προς την πλευρά του αντικειμενικού 

και τον φακό του ματιού (eye lens) που βρίσκεται κοντά στο μάτι μας και μέσω του 

οποίου κάνουμε την παρατήρηση (έξοδος των ακτίνων από το οπτικό σύστημα). Ο 

φακός του πεδίου στην πραγματικότητα δρα σαν συλλέκτης φακός, αυξάνοντας το 

πεδίο όρασης του αντικειμένου. Πράγματι ας θεωρήσουμε αρχικά ένα αντικείμενο 

  που βρίσκεται σε άπειρη απόσταση. Τις παράλληλες ακτίνες αυτού του 

αντικειμένου τις δέχεται ένας αντικειμενικός φακός (Σχ. 3.7.4.2α) και τα σημεία  

  εστιάζονται  στα  αντίστοιχα         πάνω  στο  εστιακό  του επίπεδο.  

Αν τώρα για τη λήψη του τελικού ειδώλου χρησιμοποιήσουμε σαν 

προσοφθάλμιο ένα απλό συγκλίνοντα φακό, θα παρατηρήσουμε τα εξής: Ναι μεν 

όλες οι ακτίνες μεταξύ των σημείων     συγκεντρώνονται από αυτόν και 

κατευθύνονται στο μάτι μας (στην προέκτασή τους θα βλέπουμε το τελικό είδωλο), 

όχι  όμως  και οι  ακτίνες μεταξύ των σημείων Α ,Β   και Γ ,Δ   οι οποίες τελικά δια- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.4.2) 

 

φεύγουν. Αυτό θα περιορίσει σημαντικά το πεδίο όρασης του τελικού ειδώλου 

μέσω του προσοφθαλμίου, με συνέπεια να μπορούμε να δούμε μόνο το τμήμα 

μεταξύ των σημείων  Β  και Γ  . Το να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα φακό 

με μεγαλύτερη διάμετρο (δεδομένης της μικρής του εστιακής απόστασης) – αν 
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είναι κατασκευαστικά εφικτό – τα σφάλματά του θα είναι τόσο πολύ μεγάλα, με 

αποτέλεσμα την πλήρη παραμόρφωση του τελικού ειδώλου. 

 Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε ένα σύνθετο προσοφθάλμιο με δύο φακούς 

όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.7.4.2β), τότε ο φακός πεδίου λόγω διάθλασης θα 

συγκεντρώνει τις ακτίνες (1,2,3) οι οποίες συνθέτουν το σημείο A  του ειδώλου στο 

σημείο A  που με τη σειρά τους μέσω του φακού του ματιού θα κατευθυνθούν 

προς αυτό για ν’ απεικονιστούν στον αμφιβληστροειδή. Δηλ. το σημείο A  θα είναι 

πλέον ορατό. Άρα τελικά ο φακός πεδίου αυξάνει το οπτικό πεδίο του αντικειμένου 

και ο φακός του ματιού εκτελεί τη μεγέθυνση. 

Στα επόμενα θα περιγράψουμε με σχετική λεπτομέρεια τη λειτουργία των 

προσοφθαλμίων Huygens και Ramsden και θ’ αναφέρουμε περιγραφικά τους 

προσοφθάλμιους  Kellner, Plössl , ορθοσκοπικό (Orthoscopic) και Erfle. 

 

Προσοφθάλμιος Huygens  

 

Αποτελείται (Σχ. 3.7.4.3) από δύο επιπεδόκυρτους φακούς εστιακών 

αποστάσεων 1 2,f f  που η μεταξύ τους απόσταση είναι  1 2 2f f . Ο συνδυασμός 

αυτός περιορίζει το σφάλμα της πλευρικής χρωματικής εκτροπής (βλ. Άσκ. 15 

λυμένη). Αν δεν υπήρχε ο φακός πεδίου το πραγματικό είδωλο του αντικειμενικού 

φακού θα σχηματιζόταν στη θέση A B  , ενώ τώρα σχηματίζεται στη θέση  A B  . Οι 

ακτίνες από τις θέσεις αυτές εκκινούν και συλλέγονται από το φακό του ματιού με 

συνέπεια να βγαίνουν από εκεί παράλληλες. Το  μάτι δέχεται  αυτές  τις ακτίνες και  

τις απεικονίζει στον  αμφιβληστροειδή. Στην  προέκταση αυτών των  ακτίνων (δηλ.  

 

 
 

(Σχ. 3.7.4.3) 

 

στο άπειρο) θα έχουμε τον σχηματισμό του τελικού φανταστικού και μεγεθυμένου 

ειδώλου. Ο προσοφθάλμιος Huygens χρησιμοποιείται συνήθως στα μικροσκόπια.  
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Προσοφθάλμιος Ramsden 

 

Αποτελείται (Σχ. 3.7.4.4) από δύο ίδιους επιπεδόκυρτους φακούς, με τα 

κυρτά  τους  μέρη  στραμμένα  προς τα  μέσα.  Είναι  ένας   ισχυρός μεγεθυντής  με  

 

 
(Σχ. 3.7.4.4) 

 

περιορισμένα σφάλματα λόγω της θέσης των επί μέρους φακών και των ακτίνων 

καμπυλότητάς τους. Αν f  είναι η εστιακή απόσταση καθενός από τους φακούς, 

τότε η απόσταση μεταξύ τους είναι 2 3f . Το πραγματικό είδωλο του 

αντικειμενικού, πρέπει να σχηματίζεται μπροστά από τον φακό πεδίου και σε 

απόσταση  περίπου 4f . Οι ακτίνες που  εκκινούν από  τα σημεία  ,A B  , συλλέγο- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.4.5) 

 

νται από το φακό πεδίου και βγαίνουν από το φακό του ματιού παράλληλες. Το 

απροσάρμοστο μάτι  (παρατήρηση  στο  άπειρο), συλλέγει  τις  παράλληλες ακτίνες  

και  τις  απεικονίζει στον αμφιβληστροειδή του ματιού τοποθετώντας μ’ αυτόν τον 
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τρόπο το φανταστικό μεγεθυμένο είδωλο στο άπειρο. Ο προσοφθάλμιος Ramsden, 

χρησιμοποιείται συνήθως στα τηλεσκόπια. Στα (Σχ. 3.7.4.5) παρατίθενται τέσσερεις 

σύγχρονοι προσοφθάλμιοι με τα επί μέρους στοιχεία που τους συγκροτούν. Κατά 

σειρά είναι οι:  α) Kellner, β) Plössl, γ) ο λεγόμενος  ορθοσκοπικός και δ) ο Erfle. 

Πρόκειται για διορθωμένους από σφάλματα προσοφθάλμιους που έχουν σχεδόν 

αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου αυτούς των Huygens και  Ramsden.  

 

 3.7.5  Διαφανοσκόπια (Προβολείς slides και διαφανειών). 
 

Η αρχή λειτουργίας ενός προβολέα slides φαίνεται στο (Σχ. 3.7.5.1). 

Αποτελείται κατ’ αρχήν από μια ισχυρή πηγή φωτισμού (2) (συνήθως λυχνία 

αλογόνου) στο  πίσω μέρος  της οποίας  βρίσκεται  ένα  σφαιρικό  κοίλο κάτοπτρο 

(1). Το  κάτοπτρο ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε το είδωλο της λυχνίας 

να συμπέσει με την ίδια. Η διαδικασία αυτή γίνεται προκειμένου να 

εκμεταλλευτούμε την ποσότητα του φωτός που διαφορετικά θα χανόταν αν δεν 

υπήρχε το κάτοπτρο. Αμέσως μετά τη λυχνία τοποθετούμε ένα αρκετά μεγάλο σε  

 

 
 

(Σχ. 3.7.5.1) 

 

μέγεθος συμπυκνωτή φακό  (§ 3.5.2.4), του οποίου η λειτουργία είναι να 

συγκεντρώνει όσο το δυνατόν περισσότερο φως το οποίο εκπέμπεται από τη 

λυχνία. Στην περιοχή σύγκλισης αυτού του κώνου φωτός (5), τοποθετείται ο 

συγκλίνων φακός προβολής (6). Ανάμεσα στον συμπυκνωτή και τον φακό 

προβολής τοποθετείται η διαφάνεια (slide) (5) με καρέ του μεγέθους φωτογραφικού 

film, την οποία θέλουμε να προβάλουμε σε μεγέθυνση. Η  διαφάνεια θα βρίσκεται 

σε ακριβή θέση απεικόνισης, μετατοπίζοντας τον φακό προβολής εμπρός – πίσω 

μικροσκοπικά. Τότε σ’ ένα πέτασμα (7) σε αρκετά μεγάλη  απόσταση  από  το 

φακό, προβάλλεται το μεγεθυμένο είδωλο της διαφάνειας. Επειδή η τελευταία βρίσ- 
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κεται πολύ κοντά στον συμπυκνωτή, όπου η ένταση του φωτός είναι πολύ μεγάλη 

με κίνδυνο ν’ αλλοιωθεί, ανάμεσα σ’ αυτήν και τον φακό τοποθετείται μια επίπεδη 

διαφανής ειδική γυάλινη πλάκα (4) που απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία. 

 Οι φακοί προβολής του διαφανοσκόπιου είναι ειδικά κατασκευασμένοι και 

διορθωμένοι από σφάλματα. Αυτό γίνεται προκειμένου να μην έχουμε 

παραμορφώσεις του τελικού ειδώλου, το οποίο είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων. Η 

ενεργός τους εστιακή απόσταση καθορίζεται με βάση την απόσταση προβολής του 

τελικού ειδώλου. Π.χ. ο φακός που χρησιμοποιείται στη διάταξη του (Σχ. 3.7.5.1) 

στη θέση (6), είναι ο Ρωσικής ο προέλευσης (ΤPИПЛET 2.8/84). Αποτελείται από 

τρία επί μέρους στοιχεία (βλ. Άσκ. 12 λυμένη), έχει αριθμητικό άνοιγμα 2.8 (λόγος 

εστιακής απόστασης προς τη διάμετρό του) και ενεργό εστιακή απόσταση 84mm. 

Στην (Εικ. 3.7.5.2) φαίνεται το διαφανοσκόπιο σαν σύνολο (καθώς και τα επί 

μέρους του στοιχεία) που χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο φακό προβολής.  

 

 
 

(Εικ. 3.7.5.2) 

 

Εκτός των διαφανοσκόπιων μικρού καρέ (slides) χρησιμοποιούνται τα 

μέγιστα και αυτά μεγάλου forma (π.χ. για διαφάνειες DIN A4). Τα παλιά 

διαφανοσκόπια αυτού του είδους ήταν βαριά και δυσκίνητα. Οι σύγχρονες ανάγκες 

γρήγορης και εύκολης μεταφοράς τους οπουδήποτε, οδήγησε στην ιδέα κατασκευής 

πτυσσόμενων διαφανοσκόπιων τα οποία μεταφέρονται με το χέρι (overhand 

projectors). Η αρχή λειτουργίας τους είναι περίπου η ίδια με αυτήν που αναπτύξαμε 
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προηγουμένως, εκτός από ελάχιστες αναγκαίες διαφορές που απαιτεί η σύμπτυξη 

του οργάνου. Στο (Σχ. 3.7.5.3) φαίνονται διαγραμματικά τα στοιχεία ενός τέτοιου 

προβολέα διαφανειών σε πλήρη αναδίπλωση. 

Αποτελείται από μία ισχυρή πηγή φωτός (2) (π.χ. λυχνία αλογόνου 150 ή 

250 Watt) και αντίστοιχο σφαιρικό κοίλο κάτοπτρο (1). Ο ισχυρός συμπυκνωτής 

φακός (3) μικρής εστιακής απόστασης, εστιάζει το φως πολύ κοντά του και κατόπιν 

η αποκλίνουσα δέσμη φωτίζει το επίπεδο (4). Ο προαναφερθείς φακός, επειδή 

δέχεται ισχυρή ακτινοβολία η οποία δεν απάγεται, είναι κατασκευασμένος από 

ειδικό γυαλί το οποίο έχει πάρα πολύ μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής, για να 

μη σπάζει λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του. Το επίπεδο (4) είναι  μια 

ανθεκτική γυάλινη πλάκα,  πάνω στην οποία  τοποθετείται η  διαφάνεια την οποία 

θέλουμε να  προβάλουμε. Αμέσως κάτω από την πλάκα βρίσκεται ένας  φακός Fre- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.5.3) 

 

snel (5) ιδίων διαστάσεων και  σ’ επαφή  μ’ αυτόν ένα  επίπεδο κάτοπτρο (6). Ο  

ρόλος του φακού Fresnel είναι αυτός του φακού πεδίου μετά τη ανάκλαση των 

ακτίνων από το επίπεδο κάτοπτρο. Συγκεντρώνει τις ακτίνες κατά το δυνατόν προς 

τη διεύθυνση του φακού (7) που είναι ο φακός προβολής του οργάνου. Η 

διαδικασία αυτή έχει σαν σκοπό να φωτίσει ισχυρά τη διαφάνεια στη θέση (4) η 

όποια αποτελεί το επίπεδο του αντικειμένου. Τέλος ο φακός προβολής (7) 

απεικονίζει τη διαφάνεια κατόπιν ανάκλασης στο κάτοπτρο (8) στη θέση ενός 

πετάσματος (9). Ο φακός  προβολής έχει τη  δυνατότητα μικρομετατοπίσεων προ- 
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κειμένου η εστίαση στο πέτασμα να είναι πλήρης. Το σύστημα φωτισμού, ο φακός 

προβολής και το κάτοπτρο (8) αναρτώνται όλα μαζί σε αρθρωτή πτυσσόμενη κεφα- 

 

Σημείωση 

Ο  φακός Fresnel  είναι  ένα επίπεδο οπτικό στοιχείο  (Σχ. 3.7.5.4)  (τομή πα- 

παράλληλη με τον οπτικό άξονα) το οποίο έχει τη δυνατότητα να εστιάζει το φως 

με τη βοήθεια ομόκεντρων ραβδώσεων που αποτυπώνονται με συμπίεση 

κατάλληλου υλικού πάνω σε καλούπι. Κάθε ράβδωση είναι τραπεζοειδούς 

διατομής με τις ελεύθερες  οξείες  γωνίες  μεταβαλλόμενες σε τιμή  καθώς απομακ- 

 

 
 

(Σχ. 3.7.5.4) 

 

ρυνόμαστε από τον οπτικό άξονα. Η κεντρική περιοχή του φακού είναι σφαιρικής 

μορφής (Σχ. 3.7.5.4β). Ένα συνηθισμένο υλικό κατασκευής τέτοιων φακών είναι το 

βαθμονομημένο ακρυλικό με 1.49dn   και αριθμό Abbe 58d   . Το κόστος τους 

είναι μικρό, η μορφή τους επίπεδη και το μέγεθός τους μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο 

(π.χ. τυπικά 50cm). Για το λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά σαν 

φακοί πεδίου, συμπυκνωτές, μεγεθυντές και αλλού, όπου η χρήση των γυάλινων 

φακών είναι αποτρεπτική λόγω κόστους μεγέθους και βάρους. Δεν συνιστώνται 

βέβαια για απεικονιστικές διαδικασίες ακριβείας.  

 

 

λή, η οποία μετά τη χρήση του οργάνου συμπτύσσονται σε θέση οριζόντια σε 

σχέση με το επίπεδο (4). Το γεγονός αυτό όπως είναι φυσικό περιορίζει τον όγκο 

του οργάνου, προκειμένου όπως προαναφέραμε να μεταφέρεται με ευκολία.  
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Στην (Εικ. 3.7.5.5) φαίνεται σε πλήρη ανάπτυξη ένα από τα πολλά 

διαφανοσκόπια που κυκλοφορούν στην αγορά και τη λειτουργία του οποίου 

περιγράψαμε προηγουμένως.  

 

 
 

(Εικ. 3.7.5.5) 

 

 

3.7.6 Το διαθλασίμετρο του Abbe 
  

Ένα διαθλασίμετρο (refractometer) χρησιμοποιείται στην πιο απλή του 

εκδοχή, για τη μέτρηση με ακρίβεια των δεικτών διάθλασης στερεών και υγρών 

διαφανών υλικών. Η αρχή λειτουργίας ενός εξ’ αυτών – αυτό του Abbe – 

στηρίζεται στο  φαινόμενο  της ολικής ανάκλασης του φωτός. Αποτελείται από δύο 

βασικά τμήματα όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.7.6.1). Το πρώτο αφορά δύο πρίσματα 

(Σχ. 3.7.6.1β) ανάμεσα στα οποία τοποθετείται το προς μέτρηση υγρό (τυπικά π.χ. 
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μία σταγόνα). Η επιφάνεια του πρίσματος (1) είναι λεία ενώ του (2) ανώμαλη. Οι 

ανωμαλίες  αυτές  αποτελούν  κέντρα σκέδασης  δηλ. εκπομπής  ακτίνων προς κάθε 

 

 
 

(Σχ. 3.7.6.1) 

 

κατεύθυνση στο εσωτερικό του υγρού, όταν φωτίσουμε το πρίσμα (2) από την 

κατεύθυνση (3). Οι ακτίνες από το υγρό διαθλώνται προς το πρίσμα (1). Όσες 

προσπίπτουν εφαπτομενικά του (1) διαθλώνται με την ορική τους γωνία c  η οποία 

είναι και η μέγιστη. Όλες οι υπόλοιπες  διαθλώνται με μικρότερες γωνίες. Η δέσμη 

των παραλλήλων ακτίνων (υπό την ορική γωνία) εγκαταλείπει το πρίσμα (1) και 

διαδίδεται  μέσω  δύο  ευθυσκοπικών πρισμάτων (efthiscopic prisms)  (4)  και  (5)  

 

Σημείωση 

Το ευθυσκοπικό πρίσμα (βλ. Κεφ. 4: Διασκεδασμός του φωτός Άσκ. 5-

λυμένη), ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων πρισμάτων διασκεδασμού, τα οποία 

προκαλούν μεν ανάλυση μιας προσπίπτουσας δέσμης λευκού  φωτός,  χωρίς  να 

εκτρέπουν όμως  σε μεγάλο βαθμό τις  ακτίνες που αντιστοιχούν στα διάφορα μήκη  

κύματος. Στην πραγματικότητα  (Σχ. 3.7.6.2), την διεύθυνση  του προσπίπτοντος 

λευκού φωτός την ακολουθούν μόνο οι αναλυόμενες ακτίνες που αντιστοιχούν σε 

μια στενή περιοχή γύρω από ένα συγκεκριμένο μ.κ. του φάσματος. Το υπόλοιπο 

φάσμα κατανέμεται ένθεν και ένθεν αυτής της περιοχής. Το ευθυσκοπικό πρίσμα 

αποτελείται από μια διαδοχή πρισμάτων διαφορετικού δ.δ. και ανακλαστικών 

γωνιών, τα οποία μεταξύ τους είναι συγκολλημένα με βάλσαμο του Καναδά. Το 

εύρος του διασκεδασμού του φάσματος (γωνιακού ή γραμμικού) θα εξαρτάται από 
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τον αριθμό των επί μέρους πρισμάτων που συνθέτουν το ευθυσκοπικό πρίσμα. Στο 

(Σχ. 3.7.6.2) φαίνονται δύο τέτοια πρίσματα των οποίων τα επί μέρους στοιχεία 

αποτελούνται από στεφανύαλο (crown glass) με 1.511Dn   και ελαφριά πυριτύαλο 

(flint glass) με 1.621Dn  . Βλέπουμε  χαρακτηρίστηκα τη διαδικασία ανάλυσης των  

 

 
 

(Σχ. 3.7.6.2) 

 

δύο ακραίων ακτίνων (κόκκινης R  και ιώδους V ) μέσω των πρισμάτων. Για το 

δεύτερο πρίσμα (Σχ. 3.7.6.2β) η γωνία μεταξύ των ακτίνων  R  και  V  είναι κατά 

πολύ μεγαλύτερη από ότι για το πρώτο (Σχ. 3.7.6.2α). Το σπουδαίο σ’ όλη αυτή τη 

διαδικασία είναι ότι μπορούμε με τη βοήθεια του ευθυσκοπικού πρίσματος ν’ 

απομονώσουμε και να χρησιμοποιήσομε μια στενή περιοχή του φάσματος μιας 

παράλληλης δέσμης λευκού φωτός.                            

 

 

προς  τον αντικειμενικό φακό (6) μιας τηλεσκοπικής διόπτρας (προσαρμοσμένης 

στο άπειρο) όπου και εστιάζουν στο εστιακό του επίπεδο. Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και με τις υπόλοιπες δέσμες παραλλήλων ακτίνων που εγκαταλείπουν το 

πρίσμα (1) με διαφορετικές γωνίες.  

Αν τώρα μέσω του προσοφθαλμίου (8) ο οποίος μπορεί να μετακινηθεί 

εμπρός – πίσω προκειμένου να εστιάζει σαφώς στο εστιακό επίπεδο του 

αντικειμενικού φακού (6), παρατηρήσουμε το πεδίο, θα δούμε την εικόνα του (Σχ. 

3.7.6.2α). Δηλ. το μισό πεδίο είναι φωτεινό και το άλλο μισό σκοτεινό, με σαφή 

διάκριση μεταξύ τους. Το φωτεινό πεδίο οφείλεται στις ακτίνες που μπορούν να 

διαδοθούν μέσω του συστήματος, με γωνίες μέχρις την c  που είναι και η 

μεγαλύτερη. (Υποτίθεται εδώ βέβαια ότι ο δ.δ. του πρίσματος (1) είναι μεγαλύτερος 

των δ.δ. των προς μέτρηση υγρών). Το γεγονός αυτό αποτελεί όπως 
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καταλαβαίνουμε ένα τρόπο υπολογισμού της ορικής γωνίας c  που κατά τα γνωστά 

συνδέεται άμεσα με τον δ.δ. του υγρού μέσω της σχέσης: sin c n n  . Όπου n  ο 

δ.δ. του προς μέτρηση υγρού και n  ο γνωστός δ.δ. του πρίσματος (1). Ο σωλήνας 

που περιλαμβάνει το τηλεσκοπικό σύστημα και τα δύο ευθυσκοπικά πρίσματα, 

είναι δυνατόν με κατάλληλο κοχλία να μετακινηθεί γωνιακά, έτσι που 

παρατηρώντας μέσω του προσοφθαλμίου να θέσουμε το σαφές όριο μεταξύ 

φωτεινής και σκοτεινής περιοχής στο κέντρο του σταυρονήματος. Η κλίμακα του 

οργάνου έχει μετατραπεί έτσι ώστε αντί να μετρείται η γωνία c  να  δίνεται κατ’ 

ευθείαν ο δ.δ. του υγρού.  

 

 
 

(Σχ. 3.7.6.3) 

 

Είναι προφανές ότι επειδή τα προς μέτρηση του δ.δ. δείγματα στο 

διαθλασίμετρο του Abbe φωτίζονται συνήθως από πηγές λευκού φωτός, θα έχουμε 

για κάθε μ.κ. και μια κρίσιμη γωνία c  λόγω του φαινομένου του διασκεδασμού. Το 

γεγονός αυτό οδηγεί, στο ότι δεν υφίσταται πλέον στο παρατηρούμενο μέσω του 

προσοφθαλμίου του οργάνου πεδίο σαφές διαχωριστικό όρο, αλλά μια ταινία που 

περιλαμβάνει όλα τα χρώματα του ορατού φάσματος. Η ασάφεια αποκαθίσταται με 

περιστροφή του πρίσματος (4) έτσι που ο διασκεδασμός του πρίσματος (1) να 

εξουδετερώνεται από τα πρίσματα (4) και (5). Η μέση περιοχή του αναλυόμενου 

φάσματος – όσον αφορά το μ.κ. – μέσω των ευθυσκοπικών πρισμάτων, είναι αυτή 

που αντιστοιχεί στη θέση της μέσης τιμής των δύο κοντινών κίτρινων γραμμών 
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εκπομπής της λυχνίας του Na (Νατρίου) D . Η περιστροφή του πρίσματος (4), 

συνδέεται άμεσα με τη διαφορά F Cn n  του υγρού (ή του στερεού) την οποία 

μπορούμε να υπολογίσουμε από πίνακες. Επειδή ο δ.δ. Dn  του υλικού μετρείται με 

το διαθλασίμετρο, τότε από τη (σχ. 4.3.2.4):    1D D F CV n n n   (Κεφ. 4: 

Διασκεδασμός του φωτός), υπολογίζουμε τον αριθμό Abbe  του υγρού (ή του 

στερεού). 

 

 
 

(Εικ. 3.7.6.4) 

 

Η  μέτρηση  του  δ.δ. ενός  στερεού γίνεται  όπως  φαίνεται στο  (Σχ. 3.7.6.3) 

Μεταξύ του προς μέτρηση δείγματος (που η μια του επιφάνεια τουλάχιστον θα 

πρέπει να  είναι επίπεδη και λεία) (2) και του πρίσματος (1), τοποθετούμε μικρή 

ποσότητα υγρού του οποίου ο δ.δ. είναι μεγαλύτερος του δείγματος. Η πορεία των 

ακτίνων  (υπό την ορική γωνία)  φαίνεται  στο ίδιο σχήμα. Τα  υγρά προσαρμογής 

τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται είναι τα: 1-monobromonaphalene με 

 1.654 24o
dn C  και το methylene iodide με  1.738 24o

dn C . Κατά τα άλλα οι 

μετρήσεις ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία όπως αυτή των υγρών. Τα 

διαθλασίμετρα έχουν τη δυνατότητα με κατάλληλη θέρμανση των πρισμάτων μέσω 

κλειστού κυκλώματος νερού, να εκτελέσουν μετρήσεις δ.δ. σε σταθερή 

θερμοκρασία. Στην (Εικ. 3.7.6.4) φαίνεται ένα από τα πολλά σύγχρονα 

διαθλασίμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά τη λειτουργία του οποίου 

περιγράψαμε προηγουμένως.  
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3.8 Ανάδειξη φαινομένων που σχετίζονται με την πορεία 

 των  ακτίνων  του φωτός  στα διάφορα  οπτικά μέσα, 

  την ανάκλαση και τη  διάθλαση 

 

 Ευθύγραμμη πορεία των ακτίνων του φωτός  

  

 Αποτελεί εμπειρία όλων μας σχεδόν η παρατήρηση δεσμών φωτός που 

διατρέχουν ένα σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο φωτίζεται εξωτερικά από τον ήλιο. 

Πράγματι αν  υπάρχουν στους  τοίχους  του  μικρά ανοίγματα ή  χαραμάδες και στο  

 

 
 

(Εικ. 3.8.1) 

 

εσωτερικό του αιωρείται ως συνήθως σκόνη, τότε η τροχιά των δεσμών (των 

οποίων αν η διάμετρος είναι πολύ μικρή τις αποκαλούμε ακτίνες) είναι σαφώς 

ευθύγραμμη. Όσον αφορά τα μικροσωματίδια της σκόνης, παίζουν το ρόλο 

κέντρων σκέδασης, χάριν των οποίων οι δέσμες γίνονται ορατές, ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση δεν θα φαινόταν, εκτός βέβαια αν έπεφταν κατ’ ευθείαν 

στο μάτι μας. Το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα στην περίπτωση π.χ. που το 

φως του ηλίου  περνάει μέσα από τα ανοίγματα που αφήνουν τα σύννεφα (Εικ. 

3.8.1), συνήθως τις απογευματινές ώρες  όταν  στην  ατμόσφαιρα υπάρχει  αρκετή 

υγρασία. Τότε  βλέπουμε  τεράστιες δέσμες ακτίνων φωτός ν’ αποκλίνουν από τη 
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θέση που βρίσκεται ο ήλιος,  προς όλες τις διευθύνσεις σε σαφώς ευθύγραμμη 

πορεία. Το ότι οι δέσμες είναι διακριτές, οφείλεται στην ύπαρξη των σταγονιδίων 

των υδρατμών, που προκαλούν έντονη σκέδαση του φωτός γεγονός που τις καθιστά 

ορατές μέσω του ματιού μας.  

   

 Ανάκλαση των ακτίνων του φωτός 

   

 Η  ανάκλαση του φωτός είναι το φαινόμενο που εκδηλώνει σχεδόν κάθε 

στιγμή την παρουσία του γύρο μας. Σχετίζεται με την δυνατότητα που έχουν οι 

πολύ λείες επιφάνειες, ν’ αλλάζουν με συγκεκριμένο τρόπο τη διεύθυνση πορείας 

των δεσμών των ακτίνων του φωτός που πέφτουν πάνω τους. Στο (Σχ. 3.8.2) 

μπορούμε να δούμε την κλασσική περίπτωση του σχηματισμού ανεστραμμένου 

ειδώλου ενός αντικειμένου μέσω της ανάκλασης των ακτίνων του φωτός στην 

ήρεμη επιφάνεια του νερού. Στην περίπτωση αυτή μια οποιαδήποτε ακτίνα φωτός 

που εκκινεί από ένα  οποιοδήποτε  σημείο του αντικειμένου,  οδεύει και  φθάνοντας  

 

 
 

(Σχ. 3.8.2) 

 

στην  επιφάνεια του νερού ανακλάται με την ίδια (όπως θα δούμε στα επόμενα) 

γωνία και αλλάζει διεύθυνση προσπίπτοντας στο μάτι του παρατηρητή. Ο 

παρατηρητής στην πραγματικότητα  αυτό  που βλέπει, είναι ‘σαν’ να προέρχεται 

από την προέκταση της ακτί- νας που φθάνει στο μάτι του. Δηλ. από το συμμετρικό 

σημείο του αντιστοίχου σημείου του  αντικειμένου από το οποίο έγινε η εκκίνηση 

της ακτίνας. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που –  λόγω του φαινόμενου της  

ανάκλασης – αντιλαμβανόμαστε εκτός του αντικειμένου και  το πλήρως 

συμμετρικό – ως προς την ανακλαστική επιφάνεια  –  φανταστικό και  

ανεστραμμένο είδωλό του. Στην (Εικ. 3.8.3) μπορούμε να δούμε την κατοπτρική 

ανάκλαση μιας οροσειράς, στην απολύτως ήρεμη επιφάνεια μιας ορεινής λίμνης. 
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 Διάθλαση των ακτίνων του φωτός 

 

 Όσον αφορά την ανάδειξη του φαινόμενου της διάθλασης των ακτίνων του 

φωτός, το πλέον κλασσικό παράδειγμα είναι  η παρατήρηση  ενός  επιμήκους αντι- 

κειμένου (όπως  ένα κουταλάκι ή  μια μικρή ράβδος), που βρίσκεται μισό στο νερό 

και το  υπόλοιπο έξω  από  αυτό στον αέρα (Σχ. 3.8.4α,β). Τότε βλέπουμε  το 

αντικείμενο  'σπασμένο' ακριβώς   στα  σημεία της  διαχωριστικής  επιφάνειας ανά- 

 

 
 

(Εικ. 3.8.3) 

 

μεσα στο νερό και τον αέρα. Το φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι μια ακτίνα 

φωτός  που  οδεύει ευθύγραμμα από  ένα  μέσο διάδοσης (εδώ το νερό) σ’ ένα άλλο  

 

 
 

(Σχ. 3.8.4) 

 

(τον αέρα) σε σχέση με την κάθετη  στην επιφάνεια, αλλάζει κατά συγκεκριμένο 

τρόπο την πορεία της ή όπως λέμε διαθλάται. Θα δούμε στα επόμενα ότι η 
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περίπτωση μιας ακτίνας από οπτικά αραιό μέσο (π.χ. αέρας) σε οπτικά πυκνό (π.χ. 

νερό), έχει σαν συνέπεια να κάμπτεται (να διαθλάται) κατά μικρότερη γωνία σε 

σχέση με τη γωνία πρόσπτωσης, ως  προς  την κάθετη στη διαχωριστική  επιφάνεια.  

 

 
 

(Σχ. 3.8.5) 

 

Με βάση τα προαναφερόμενα και τη βοήθεια του (Σχ. 3.8.4β) είναι δυνατόν να 

ερμηνεύσουμε στοιχειωδώς την φαινόμενη κάμψη της ράβδου. Στο σχήμα 

απεικονίζονται  δύο  σημεία  της  μέσω διάθλασης στην επιφάνεια του νερού και το  

 

 
 

(Σχ. 3.8.6) 

 

μάτι του παρατηρητή τα  βλέπει υπερυψωμένα, επειδή 'βλέπει' κατά  την  

προέκταση  των διαθλώμενων  ακτίνων. Κατά τον  ίδιο ακριβώς τρόπο ερμηνεύεται 
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και το γεγονός ότι ένα αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο νερό στον πυθμένα ενός 

δοχείου (Σχ.3.8.6), φαίνεται πιο πάνω από την κανονική του  θέση (φαινόμενη 

ανύψωση). 

 Μέχρις εδώ στα παραδείγματά μας αναφερόταν για ακτίνες φωτός που 

όδευαν σε ομογενή και ισότροπα οπτικά μέσα (με ίδιες δηλ. ιδιότητες προς κάθε 

κατεύθυνση), όπως ήταν ο αέρας και το νερό. Στα επόμενα θα αναδείξουμε 

ορισμένα φαινόμενα που αφορούν στη διάδοση του φωτός σε ανομοιογενή μέσα 

και πιο συγκεκριμένα  όσον αφορά τη διάθλαση των ακτίνων στο εσωτερικό τους. 

Ένα από αυτά είναι το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού το οποίο για πολλούς από 

τους αναγνώστες είναι γνωστό ότι συμβαίνει στην έρημο αν και είναι σύνηθες και 

παρατηρείται στους δρόμους από άσφαλτο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Πράγματι στην έρημο τα επιφανειακά στρώματα του αέρα είναι πολύ θερμά και η 

θερμοκρασία  τους ελαττώνεται  καθ’ ύψος. Επομένως  τα  επιφανειακά  στρώματα  

 

 
(Σχ. 3.8.7) 

 

του αέρα συνιστούν αραιά οπτικά μέσα σε σχέση με τα αντίστοιχα πιο ψηλά και 

αυτό οφείλεται κατά τα γνωστά στη βαθμίδα της πυκνότητας του αέρα. Άρα το 

μέσο διάδοσης στην προκειμένη περίπτωση είναι ανομοιογενές. Σαν αποτέλεσμα 

(Σχ. 3.8.7) ακτίνα φωτός που εκκινεί από  ένα σημείο σ’ ένα ορισμένο ύψος, να 

υπόκειται κατά την όδευσή της προς την επιφάνεια συνεχείς διαθλάσεις από 

περιοχή σε περιοχή συνεχώς αποκρινόμενη από την κατακόρυφη προς το έδαφος. 

Φθάνοντας στη περιοχή της  επιφάνειας,  αντιστρέφει  την  πορεία της  και  

κατευθύνεται (και πάλι συνεχώς διαθλώμενη και συνεχώς πλησιάζοντας την 

κατακόρυφη προς το έδαφος) στο μάτι του  παρατηρητή. Με δεδομένο ότι  ο 
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παρατηρητής  βλέπει κατά τη προέκταση των ακτίνων  που φθάνουν στο μάτι του, 

έχει την ψευδαίσθηση ότι το αντικείμενο (στην προκειμένη περίπτωση το δένδρο) 

κατοπτρίζεται από την επιφάνεια του εδάφους εξ’ ου και η ονομασία του 

αντικατοπτρισμός. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά στους δρόμους από 

άσφαλτο, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες  και  ο αέρας  στην  επιφάνεια  

του  δρόμου είναι  πολύ ζεστός ενώ  βαθμηδόν ψύχεται στα υπερκείμενα στρώματα. 

Τότε παρατηρούμε την επιφάνειά του να κατοπτρίζει αντικείμενα που βρίσκονται 

πάνω από αυτόν (συνήθως τον ουρανό). Στην (Εικ. 3.8.8) γίνεται εμφανής η 

διαδικασία αυτή με τον αντικατοπτρισμό των αυτοκινήτων πάνω στη ζεστή 

άσφαλτο. Δεν  θα  πρέπει να συγχέουμε το φαινόμενο αυτό, με τον κλασσικό 

κατοπτρισμό των αντικειμένων (π.χ. των αυτοκινήτων στο δρόμο) στην περίπτωση 

που ο τελευταίος είναι βρεγμένος (εκεί πρόκειται για κλασσική περίπτωση 

κατοπτρικής ανάκλασης).  

 

 
 

(Εικ. 3.8.8) 

 

 Ένα αντίστοιχο φαινόμενο αντικατοπτρισμού είναι όταν τα στρώματα του 

αέρα κοντά σε μια επιφάνεια (π.χ. της θάλασσας) είναι ψυχρά και βαθμηδόν 

γίνονται  πιο  θερμά στα υπερκείμενα στρώματα. Τότε  αντικείμενα που στην 

πραγματικότητα βρίσκονται στην  επιφάνεια της θάλασσας (Σχ.3.8.9) φαίνονται να  

υπερίπτανται πάνω  από τον ορίζοντα. 

 Η ερμηνεία του γεγονότος αυτού είναι σχεδόν ανάλογη αυτής που 

περιγράψαμε στο προηγούμενο παράδειγμα αντικατοπτρισμού. Οφείλεται σε 

συνεχείς διαθλάσεις των ακτίνων του φωτός από περιοχή σε περιοχή (ανομοιογενές 
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οπτικό μέσο) με συνέπεια την καμπύλωση της τροχιά των ακτίνων του φωτός 

μέχρις  ότου  φθάσει  στο μάτι  του παρατηρητή. Ο τελευταίος  βλέποντας κατά την 

 

  
 

(Σχ. 3.8.9) 

 

προέκταση αυτών των ακτίνων, έχει τη ψευδαίσθηση της υπερύψωσης του 

αντικειμένου από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο αντικατοπτρισμός αυτού του 

είδους ονομάζεται  fata morgana. Στην  (Εικ. 3.8.10)  τα στρώματα του αέρα κοντά  

 

 
 

(Εικ. 3.8.10) 

 

στην επιφάνεια της θάλασσας είναι πιο ψυχρά σε σχέση με τα υπερκείμενα. Λόγω 

του φαινόμενου που μόλις περιγράψαμε, το πλοίο που βρίσκεται ακίνητο σε μια 
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θέση φαίνεται και να 'υπερίπταται'. Εκτός του 'υπεριπτάμενου' πλοίου φαίνεται 

ταυτόχρονα και το κατοπτρικό του είδωλο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για το 

κανονικό πλοίο επειδή ακτίνες από αυτές τις περιοχές δεν φθάνουν στο μάτι μας. 

Υπάρχει βέβαια περίπτωση που το αντικείμενο (εδώ το πλοίο), να είναι  αθέατο 

δηλ. κάτω από τον ορίζοντα. Όμως να είναι εντελώς εμφανές  πάνω από το 

ορίζοντα το αντικατοπτρικό του είδωλο.     

 Είναι τέλος σύνηθες στην καθημερινή μας ζωή η χρήση των οπτικών 

διόπτρων και πιο συγκεκριμένα των φακών σαν μέσων απεικόνισης. Μεγεθυντές 

φακοί, φακοί φωτογραφικών μηχανών, φακοί των γυαλιών μας και πλείστα όσα 

άλλα οπτικά συστήματα, σχηματίζουν 'είδωλα' (δηλ. απεικονίζουν) τα διάφορα 

αντικείμενα με τη βοήθεια της διάθλασης των ακτίνων του φωτός. Τέτοια 

τεχνήματα όμως είναι δύσκολο να συναντήσουμε αυτούσια στη φύση. Μια 

εξαίρεση αποτελούν τα διαφανή σταγονίδια του νερού των οποίων την 

'απεικονιστική' ικανότητα  μπορούμε να δούμε στην (Εικ. 3.8.11). Στην προκειμένη  

 

 
 

(Εικ. 3.8.11) 

 

περίπτωση ένα αντικείμενο που έπεσε στο νερό, προκάλεσε τη αναπήδηση μερικών 

σταγονιδίων που το σχήμα τους ποικίλει με προεξάρχοντα τα σφαιρικά. Τα 

τελευταία δρουν σαν φακοί, απεικονίζοντας τα αντικείμενα (εδώ την πεταλούδα) 

που βρίσκονται πίσω τους και τα είδωλα των οποίων βλέπουμε με τη βοήθεια του 

ματιού μας. 
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 Η διαδικασία της απεικόνισης γίνεται εμφανής στο (Σχ. 3.8.12). Από το 

σημείο A  του  αντικειμένου  έστω ότι  αναχωρούν  δύο ακτίνες φωτός. Η (1) οδεύει 

παράλληλα με τον οπτικό άξονα και συναντάει την σταγόνα διαθλώμενη στο 

εσωτερικό της. Κατά  την έξοδό της από αυτή ξανά διαθλάται και συνεχίζει την 

πορεία της. Η ακτίνα (2) επιλέγεται να οδεύει προς το κέντρο της σταγόνας. Επειδή 

πέφτει κάθετα στην επιφάνειά της δεν διαθλάται, όπως δεν διαθλάται και κατά την 

έξοδό της από την άλλη πλευρά της. Οι ακτίνες (1),(2) μετά την έξοδό τους από τη 

σταγόνα τέμνονται στο σημείο A  το οποίο αποτελεί το πραγματικό είδωλο του 

σημείου A  του αντικειμένου. Αν  τώρα το μάτι μας  παρεμβληθεί στον κώνο των α- 

αποκλινουσών  από  το  είδωλο ακτίνων, μέσω του φακού του επανααπεικονίζει το 

 

 
 

(Σχ. 3.8.12) 

 

είδωλο στον αμφιβληστροειδή του ματιού. Και επειδή το μάτι μας 'βλέπει' κατά την 

προέκταση των προσπιπτουσών σ’ αυτό ακτίνων, αντιλαμβάνεται το τελικό είδωλο 

να προβάλλεται (σαν να προέρχεται από εκεί) πάνω στις σταγόνες ανεστραμμένο 

όπως γίνεται εμφανές στην (Εικ. 3.8.11). Σταγόνες που έχουν σφαιρικό σχήμα, 

σχηματίζουν σχετικά κανονικά είδωλα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για σταγόνες 

διαφορετικής μορφολογίας, που τα 'είδωλά' τους τελικά εμφανίζονται 

παραμορφωμένα. 

 Με την ανακάλυψη και την επεξεργασία του γυαλιού (πρώιμα βασίλεια της 

Αιγύπτου), από τα πρώτα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν ήταν μικρά συνήθως 

δοχεία που χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη υγρών (π.χ. μυροδοχεία). Τέτοια 

έχουν βρεθεί πολλά σαν κτερίσματα σε ανεσκαμμένους τάφους της εποχής. Τα 

διαφανή ή σχεδόν διαφανή από αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα χρησιμοποιούμενα 

μεγεθυντικά οπτικά συστήματα, για αντικείμενα που βρισκόταν σχεδόν σε επαφή 

από πίσω τους.  

 Το γεγονός αυτό  αναδεικνύεται στην (Εικ. 3.8.13), όπου ένα αντικείμενο με 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα βρίσκεται ακριβώς πίσω από ένα διαφανές σφαιρικό 

φλασκί  που  είναι  γεμάτο  με  νερό. Είναι προφανές ότι το τμήμα του αντικειμένου  
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(Εικ. 3.8.13) 

 

που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το φλασκί εμφανίζεται μεγεθυμένο (φανταστικό 

είδωλο), επειδή το τελευταίο ενεργεί σαν δίοπτρο. Στο (Παράδειγμα 1α) τις (§ 

3.4.4) εξετάζεται λογιστικά και γραφικά μια παρόμοια διαδικασία.           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Ανάδειξη των σχέσεων επίτευξης συνθηκών ελάχιστης εκτροπής  

σε ορθό τριγωνικό πρίσμα 
  

Έχουμε αποδείξει στα προηγούμενα (σχ. 3.3.3.5), ότι η γωνία εκτροπής   

για την περίπτωση ενός πρίσματος διαθλαστικής γωνίας a  και δ.δ. n  (Σχ. 1.1),  

δίνεται από τη σχέση: 

 
 1 2        (1.1) 

 
όπου οι  γωνίες 1  και 2 : η προσπίπτουσα και η αναδυόμενη από το πρίσμα. Αυτό 

που  χρειαζόμαστε στα επόμενα είναι να μπορέσουμε να εκφράσουμε τη γωνία   
   

 
 

(Σχ. 1.1) 
 

σε συνάρτηση με τη γωνία πρόσπτωσης 1  και με παράμετρο τη γωνία a . Ο δ.δ. 

του μέσου στο οποίο βρίσκεται το πρίσμα είναι 1.0n  . Τότε από το νόμο του Snell 

θα έχουμε: 2 2sin sinn   , οπότε για τη 2  θα έχουμε:  2 2sin sinarc n   . Ή 

επειδή 1 2     : 

 

  2 1arcsin sinn        (1.2) 

 

Τώρα από τις σχέσεις:  1 1 1sin sin cos sin cos           , 2
1 1cos 1 sin     και 

με την εφαρμογή του νόμου του  Snell: 1 1sin sinn    θα έχουμε: 

 

 2 2
2 1 1arcsin sin sin sin cosn       

 
 (1.3) 
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Τότε με τη βοήθεια των (σχ. 3.1, 3.3) θα έχουμε: 

 

 2 2
1 1 1arcsin sin sin sin cosn           

 
 (1.4) 

 

Βλέπουμε λοιπόν από τη (σχ. 1.4) ότι η   για σταθερά n  και  , αποτελεί 

συνάρτηση μόνο της γωνίας 1 . Στο (Σχ. 1.2) φαίνεται η γραφική παράσταση αυτής 

της συνάρτησης  για 1.5n   και  060  . Τότε η ελάχιστη γωνία εκτροπής (σχ. 

1.12) βρίσκεται ότι είναι: 037.2m   για  0
1 48.6   και με βάση το νόμο του Snell  

0
1 30   . 

 

 
 

(Σχ. 1.2) 

 

Οι συνθήκες για τη γωνία ελάχιστης εκτροπής είναι δυνατόν να βρεθούν με 

την παραγώγιση της (σχ. 1.4) και την εξίσωσή της με μηδέν. Δηλ. 1 0d d   . Μια 

διαφορετική συλλογιστική όμως μας οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με πιο εύκολο 

τρόπο. Πράγματι αν παραγωγίσουμε τη (σχ.1.1) ως προς 1  και θέσουμε  1 0d d    

θα έχουμε:  

 

 2

1 1

1 0
dd

d d



 
        ή    2

1

1
d

d




     (1.5) 

 

Από το νόμο του Snell θα έχουμε: 1 1sin sinn    και 2 2sin sinn   , τις  οποίες 

διαφορίζοντας έχουμε: 
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           1 1 1 1cos cosd n d           (1.6)             2 2 2 2cos cosd n d      (1.7) 

 

Επίσης διαφορίζοντας τη σχέση  1 2       βρίσκουμε: 

 

 1 2d d     (1.8) 

 

Διαιρούμε τώρα κατά μέλη τις (σχ. 1.6,7) και με τη βοήθεια της (σχ. 1.8) έχουμε: 

 

 1 1

2 2

cos cos

cos cos

 

 





  (1.9) 

 

και ξαναεφαρμόζοντας τους νόμους του Snell γράφουμε την (σχ. 1.9) με τη μορφή: 

 

 
2 2 2

1 1
2 2 2

2 2

1 sin sin

1 sin sin

n

n

 

 

 


 
 (1.10) 

 

 
 

(Σχ. 1.3) 

 

Η τιμή της 1  για την οποία η (σχ. 1.10) είναι αληθής, είναι αυτή για την οποία 

δηχθήκαμε ότι: 1 0d d   . Επειδή 1n   η ισότητα στη (σχ. 1.10) θα ισχύει αν: 

 

  1 2            ή         1 2    (1.11) 

 

με βάση το νόμο του Snell. Από τις συνθήκες αυτές διαπιστώνουμε ότι η ακτίνα του 

φωτός που διαθλάται μέσα στο πρίσμα και για την οποία έχουμε τη γωνία 

ελαχίστης εκτροπής m , διαπερνά το πρίσμα παράλληλα με τη βάση του, όπως αυτό 

φαίνεται στο (Σχ. 1.3).  
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Για τις συνθήκες ελάχιστης εκτροπής ισχύει: 1 2   και 1 2   . Οπότε η (σχ. 

1.1) 1 2       γίνεται: 12m     από την οποία τελικά:  1 2m    . 

Επίσης η σχέση 1 2 a     γίνεται: 12 a   οπότε: 1 2a  . Τότε αντικαθιστώντας 

στο νόμο του Snell 1 1sin sinn n    τις γωνίες 1 1,   τελικά βρίσκουμε: 

 

 
sin

2

sin
2

m

n

n

 





  (1.12) 

 

όπου n  ο δ.δ. του πρίσματος και n  ο δ.δ. του περιβάλοντος. Πρόκειται για μια 

σχέση που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον προσδιορισμό του δ.δ. πρίσματος, από 

τον πειραματικό προσδιορισμό της γωνίας ελάχιστης εκτροπής και της 

ανακλαστικής γωνίας. 

 Για την περίπτωση που το πρίσμα είναι λεπτό (δηλ. μικρής διαθλαστικής 

γωνίας) και περιβάλλεται από αέρα  1.0n  , εφαρμόζοντας τη προσεγγιστική 

σχέση: sin   για  τη (σχ. 1.12) θα έχουμε: sin
2 2

m m    
  και sin

2 2

 
 . 

Οπότε:  

 

  1m a n    (1.13) 

 

Η σχέση αυτή ονομάζεται τύπος των λεπτών πρισμάτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Απόδειξη του τύπου των κατασκευαστών φακών 
 
Στο (Σχ. 2.1) βλέπουμε ένα φακό δ.δ. n , που διαχωρίζει δύο οπτικά μέσα με 

δ.δ. n  και n . Οι ακτίνες καμπυλότητάς του που στην πραγματικότητα 

αντιστοιχούν στις ακτίνες καμπυλότητας των δύο σφαιρικών διόπτρων που 

απαρτίζουν  το  φακό  είναι 1r   και 2r . Για  το  πρώτο  σφαιρικό δίοπτρο οι εστιακές  

 

 
 

(Σχ. 2.1) 

 

αποστάσεις  είναι 1f  , 1f   και για το δεύτερο  2f   , 2f  . 1A  και 2A  είναι οι κορυφές 

των δύο σφαιρικών διόπτρων.  

Σε συνθήκες παραξονικής προσέγγισης, μια ακτίνα φωτός που ξεκινάει από 

το σημείο M  του οπτικού άξονα του φακού, κατά την πορεία της υφίσταται μια 

πρώτη διάθλαση στο σημείο 1T  και κατά την έξοδό της από τον φακό μια δεύτερη 

στο σημείο 2T . Τελικά συναντά τον οπτικό άξονα στο σημείο M  . Αν θεωρήσουμε 

ότι υπήρχε μόνο το πρώτο σφαιρικό δίοπτρο, τότε η σχέση απεικόνισης μέσω αυτού 

θα μας έδινε το είδωλο M   του σημείου M  στη θέση 1s   οπότε:  

 

 
1 1 1

n n n n

s s r

  
 


  (2.1) 

 

Το σημείο   M   μπορούμε τώρα να το θεωρήσουμε ότι αποτελεί φανταστικό 

αντικείμενο κατά την απεικόνιση μέσω του σφαιρικού διόπτρου 2A . Για την 

περίπτωση αυτή θα ισχύει: 
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2 2 2

n n n n

s s r

   
 

 
 (2.2) 

 

Αν θεωρήσουμε ότι ο φακός είναι λεπτός τότε τα 1s  και 2s  θα είναι μεταξύ τους 

περίπου ίσα οπότε: 

 

 1 2s s    (2.3) 

 

και από την (σχ. 2.3) βρίσκουμε: 

 

  
1 2

n n

s s

 
 

 
 (2.4) 

 

Προσθέτοντας τώρα τις (σχ. 2.1, 2.2) και αντικαθιστώντας την (σχ. 2.4) έχουμε: 

 

 
1 2 1 2

n n n n n n

s s r r

    
  


 (2.5) 

 

Στη γενικότερη λοιπόν περίπτωση (για λεπτό φακό) (Σχ. 2.2) θα έχουμε τη σχέση: 

 

 

 
 

(Σχ. 2.2) 

 

 
1 2

n n n n n n

s s r r

    
  


 (2.6) 

 

Η τελευταία αποτελεί τη γενικότερη σχέση που αφορά την απεικόνιση από λεπτό 

φακό δ.δ. n , όταν ο τελευταίος διαχωρίζει δύο οπτικά μέσα με δ.δ. n  και n . 
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Όταν s    τότε s f  οπότε: 
1 2

n n n n n

f r r

   
   

 

Όταν s   τότε s f   οπότε: 
1 2

n n n n n

f r r

    
 


 . Δηλ.: 

 

  
1 2

n n n n n n

f r r f

    
  


 (2.7) 

 

Από την τελευταία σχέση βλέπουμε ότι εφόσον n n οι εστιακές αποστάσεις ,f f   

του λεπτού φακού δεν είναι ίδιες.  

Αν τώρα το οπτικό μέσο στις δύο πλευρές του φακού είναι το ίδιο τότε  

n n  οπότε: 

 

  
1 2

1 1n n
n n

s s r r

 
      

  ή  
1 2

1 1 1 1
1

n

s s n r r

  
        

 (2.8) 

 

Σαν μια τελευταία περίπτωση κατά την οποία ο φακός περιβάλλεται από 

αέρα: 1.0n n   οπότε: 

 

  
1 2

1 1 1 1
1n

s s r r

 
      

 (2.9) 

 

δηλ. προκύπτει ο τύπος των λεπτών φακών (τύπος των κατασκευαστών φακών). 

Θα πρέπει να προσέξουμε την περίπτωση που ο φακός διαχωρίζει δύο 

διαφορετικά οπτικά μέσα. Τότε παρατηρούμε (Σχ. 2.2), ότι η ακτίνα που ξεκινάει 

από το Q  και περνάει από το κέντρο του φακού δεν συνεχίζει την πορεία της προς 

την ίδια διεύθυνση αλλά διαθλάται προς διαφορετική, διευθυνόμενη προς το Q .      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Σχέσεις προσδιορισμού των δεσμικών σημείων 
 

Στο (Σχ. 3.1) μπορούμε να δούμε ένα οπτικό σύστημα του οποίου τα κύρια 

επίπεδα είναι τα ,H H  . Το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται, χαρακτηρίζεται 

από τους δ.δ. n  και n . Με τη μέθοδο των παραλλήλων ακτίνων απεικονίζουμε το 

αντικείμενο QM  στη θέση  Q M  . Η ακτίνα (6) συζυγής και  παράλληλη με την (5)  

 

 
 

(Σχ. 3.1) 

 

παρουσιάζει γωνιακή μεγέθυνση ίση με τη μονάδα, με συνέπεια οι προεκτάσεις 

τους να τέμνουν τον οπτικό άξονα στα σημεία N  και N   δηλ. στα δεσμικά σημεία. 

Από το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στο κέντρο του σχήματος συμπεραίνουμε 

ότι: 

 NN HH   (3.1) 

 

και  NH N H    (3.2) 

 

Επίσης επειδή n n , οι ενεργές εστιακές αποστάσεις f  και f   του συστήματος 

είναι διαφορετικές δηλ. f f  . Κατόπιν αποδεικνύουμε ότι ισχύει η σχέση: 

 

 f FH F N    (3.3) 

 

Πράγματι τα σημεία ,N N   είναι συζυγή σε σχέση με τα κύρια επίπεδα ,H H  . Τότε 

θα ισχύει η σχέση: 
n n n n

HN H N f f

 
  

  
 και επειδή NH N H   θα έχουμε: 
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n n n n n n

H N f f N F f

  
  

    
              (  H N f N F f N F            )  

με βάση τη σύμβαση πρόσημου  ,F F      επειδή το N F   μετρείται αριστερά 

της F  . Οπότε: 

              
n f

nf n f nf n N F n n N F N F f FH
n


               .  

Με το ίδιο τρόπο αποδεικνύεται ότι: 

 

    f H F FN     (3.4)  

 

Από το (Σχ. 3.1) μπορούμε να δούμε πως είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε 

γραφικά τα δεσμικά σημεία ,N N  . Αρκεί ξέροντας την απόσταση HH   να 

πάρουμε τμήματα QZ Q Z HH     και να χαράξουμε τις ευθείες ZQ  και Z Q . 

Αυτές θα τέμνουν τον οπτικό άξονα στα σημεία N   και N  αντίστοιχα.  

Από τα όμοια τρίγωνα QMN  και  Q M N    για την πλευρική μεγέθυνση y y  

με βάση τη σύμβαση πρόσημων  ,H H      θα έχουμε:  

 

 
y s H N s HN

y s HN s HN

     
   

 
 (3.5) 

 

όπου το αρνητικό πρόσημο στη (σχ. 3.5) οφείλεται κατά τα γνωστά στο ότι το y  

βρίσκεται κάτω από τον οπτικό άξονα. Θ’ αποδείξουμε επίσης στα επόμενα ότι 

ισχύουν οι σχέσεις: 

 

    
n n

HN f
n

 



 (3.6) 

 

και    
n n

H N f
n

 
    (3.7) 

 

Πράγματι η (σχ. 3.6) αποδεικνύεται ως εξής: 

 

                   
n f n n f f n n f f H F N F

n f n f n f f

           
     

      
 

 

οπότε:         
n n H N HN n n HN n n

HN f
n f f n f n

      
     

     
  (σχ. 3.6) 
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Από τις (σχ. 3.6,7) βλέπουμε ότι όταν το σύστημα βρίσκεται μέσα στο ίδιο οπτικό 

μέσο τότε: 0HN H N    που σημαίνει ότι κύρια και δεσμικά επίπεδα συμπίπτουν.  

Αποδεικνύονται επίσης για ένα παχύ φακό οι σχέσεις: 

 

 1

2

n n d
A N f f

n f

 
 

 
   (3.8)  

  

 2

1

n n d
A N f f

n f

 
  


 (3.9) 

 

Πράγματι:  1 1

2

d n n
A N A H HN f f

nf

 
   


    

Επίσης: 2 2

1

d n n
A N A H H N f f

nf

 
        


 

όπου 1 2,f f   οι δευτερεύουσες εστίες των σφαιρικών διόπτρων του φακού.  
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ΘΕΜΑ 1 
 

 Διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.). Κόρη εισόδου (P) και κόρη 

εξόδου (P΄) οπτικού συστήματος. Διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.). 

Θυρίδα εισόδου (W)  και θυρίδα εξόδου (W΄) οπτικού 

συστήματος.                        
 

Οι πληροφορίες τις οποίες αποκομίζαμε κατά τη διαδικασία της απεικόνισης 

μέσω ενός φακού ή γενικότερα ενός περίπλοκου οπτικού συστήματος και που 

αφορούν το τελικό είδωλο ήταν οι εξής: α) Ο εντοπισμός της θέσης του σε σχέση 

με τον οπτικό άξονα, β) Η πλευρική μεγέθυνσή του και γ) Το είδος του 

(πραγματικό ή φανταστικό). Δεν αναφέραμε όμως ποίοι παράγοντας καθορίζουν: α) 

Τη λαμπρότητα του ειδώλου ( το πόσο δηλ. θα επηρεαστεί η φωτεινότητα του και 

με ποιο τρόπο) και β) Για το εύρος του αντικειμένου το οποίο τελικά θα εμφανιστεί 

στο επίπεδο απεικόνισης (ολόκληρο το είδωλο του αντικειμένου ή μόνο ένα τμήμα 

του). Τα προαναφερόμενα βέβαια ανεξάρτητα: α) Από το αν υπάρχουν σφάλματα 

απεικόνισης στο οπτικό σύστημα (βλ.§ 3.6) και β) Από απορροφήσεις ή ανακλάσεις 

από τα διάφορα στοιχεία του (βλ. Κεφ. 2: Η/Μ κύματα ΘΕΜΑ 1).  

Πράγματι οι ακτίνες κατά την πορεία τους μέσα από το σύστημα συναντούν 

διάφορα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά συνήθως είναι διαφράγματα (κυκλικά ή άλλης 

μορφής ανοίγματα ορισμένων διαστάσεων) τα οποία τοποθετούνται ανάμεσα στα 

οπτικά στοιχεία προκειμένου να διορθώσουν σφάλματα ή ν’ αποκόψουν οπτικούς 

θορύβους. Τα ίδια επίσης όρια των φακών ή των πρισμάτων αποτελούν φυσικά 

διαφράγματα, επειδή όπως είναι ευνόητο, οι διαστάσεις τους είναι πεπερασμένες. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι αυτού του είδους τα διαφράγματα, 

οριοθετούν τη γωνιακή έκταση των κώνων των ακτίνων οι οποίες θα συνθέσουν το 

τελικό είδωλο. Άρα επιβάλλεται – όπως προαναφέραμε – να διαπραγματευθούμε 

εκείνες τις έννοιες που καθορίζουν αυστηρά  α) Την ποσότητα του φωτός που είναι 

δυνατόν να περάσει μέσα από το οπτικό σύστημα και β) Τον παράγοντα εκείνο που 

θα καθορίσει το εύρος του αντικειμένου που τελικά θ’ απεικονιστεί. Η πρώτη 

σχετίζεται με την έννοια του διαφράγματος ανοίγματος (Δ.Α.)  και η δεύτερη μ’ 

αυτό που ονομάζουμε διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.) .  

Δίνουμε κατ’ αρχήν ένα απλό παράδειγμα με τη βοήθεια του οποίου είναι 

δυνατόν να ξεχωρίσουμε τις δύο έννοιες. Το παράδειγμα αφορά το σύστημα 

απεικόνισης του (Σχ. 1) . Αποτελείται από ένα συγκλίνοντα φακό και δύο κυκλικά 

διαφράγματα. Το πρώτο διάφραγμα βρίσκεται αμέσως μετά το φακό και το δεύτερο 

είναι τοποθετημένο πάνω στο επίπεδο απεικόνισης . Η διέλευση μιας στιγματικής 

δέσμης ακτίνων που προέρχεται από το αντικείμενο, οριοθετείται ουσιαστικά από 
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το πρώτο διάφραγμα μετά το φακό (εφόσον οι διαστάσεις του στο παράδειγμά μας  

είναι μικρότερες των ορίων του φακού) . Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η ποσότητα φωτός  που φθάνει στο συζυγές σημείο του   

 

 
 

(Σχ. 1) 

 

αντικειμένου, θα καθορίζεται από το άνοιγμα αυτού του διαφράγματος. Άρα το 

τελευταίο θα είναι το διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.)  του συστήματος. Ο ρόλος του 

δευτέρου διαφράγματος είναι εντελώς διαφορετικός. Επειδή στην περίπτωσή μας 

βρίσκεται πάνω στο επίπεδο απεικόνισης, εύκολα διαπιστώνουμε ότι καθορίζει το 

εύρος του ειδώλου που είναι δυνατόν ν’ απεικονιστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που 

συνιστά το διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.)  του συστήματος.  

 

1.1  Διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.). Κόρη εισόδου  P και κόρη 

 εξόδου  P  οπτικού συστήματος 

 

Θεωρούμε μια στιγματική δέσμη ακτίνων η οποία εκκινεί από ένα σημείο  

M  του οπτικού άξονα του συστήματος (Σχ. 1.1.1). Ονομάζουμε διάφραγμα 

ανοίγματος (Δ.Α.) (aperture stop) το διάφραγμα εκείνο που καθορίζει τη διατομή 

του κώνου των ακτίνων οι οποίες συμμετέχουν στο σχηματισμό του ειδώλου M  . 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το (Δ.Α.)  προσδιορίζεται σε σχέση με ένα σημειακό 

αντικείμενο πάνω στον οπτικό άξονα. Αν η θέση του σημείου αυτού αλλάξει, είναι 

δυνατόν να προκύψει διαφορετικό (Δ.Α.) .  

Για να καθορίσουμε τη θέση του (Δ.Α.)  θα πρέπει: α) Να βρούμε για το κάθε 

διάφραγμα του συστήματος (σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα όρια των φακών) 

το παραξονικό τους είδωλο μέσω των οπτικών στοιχείων τα οποία προηγούνται. β) 

Από τα σχηματιζόμενα μ’ αυτόν τον τόπο είδωλα, αυτό το οποίο βλέπουμε να 
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υποτείνεται από το σημείο M  με τη μικρότερη γωνία  , ονομάζεται κόρη εισόδου 

 P (entrance pupil) του συστήματος. Το φυσικό διάφραγμα του οποίου η κόρη 

εισόδου ήταν το είδωλο θα είναι το διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.) . Η γωνία 2  η 

οποία υποτείνεται προς τα όρια της κόρης εισόδου ονομάζεται γωνιακό άνοιγμα 

(angular aperture). Το είδωλο του (Δ.Α.)  μέσω των στοιχείων του συστήματος που 

βρίσκονται μετά από  αυτό (που  το ακολουθούν) ονομάζεται κόρη εξόδου (P )  (exit  

 

 
(Σχ. 1.1.1) 

 

pupil). Η γωνία 2   η οποία υποτείνεται από το  M   (είδωλο του M  μέσω του 

συστήματος) προς τα όρια της κόρης εξόδου ονομάζεται γωνία προβολής 

(projection angle). Από όσα προαναφέραμε είναι ευνόητο ότι οι κόρες εισόδου και 

εξόδου είναι συζυγείς μεταξύ των οπτικών στοιχείων που παρεμβάλλονται μεταξύ 

τους. 

Είναι δυνατόν να εντοπίσουμε το (Δ.Α.)  και με τον εξής τρόπο: Ζητούμε 

κατ’ αρχήν όλες τις γωνίες εκείνες (μέγιστες) που σχηματίζουν οι ακτίνες οι οποίες 

εκκινούν από το σημείο M  του οπτικού άξονα (μέσω της διαδικασίας απεικόνισης)  

και εφάπτονται κατά τη διάδοσή τους στο οπτικό σύστημα, στα όρια των φυσικών 

του διαφραγμάτων. Από τις γωνίες αυτές η μικρότερη, είναι εκείνη που υποτείνεται 

προς το διάφραγμα εκείνο το οποίο ονομάζουμε διάφραγμα ανοίγματος. Το είδωλο 

του (Δ.Α.)  μέσω των οπτικών στοιχείων προς τα αριστερά του είναι η P  ενώ το 

είδωλο του (Δ.Α.)  προς τα δεξιά του είναι η P .  

Επίσης ο ορισμός των P  και P  μπορεί να γίνει και με τον εξής  τρόπο αν το 

σύστημά μας συμπεριλαμβάνει (εκτός των διαφραγμάτων) έναν μόνο φακό: 

Ορίζουμε σαν κόρη εισόδου, το είδωλο του (Δ.Α.)  στον χώρο του αντικειμένου. Σαν 

χώρος του αντικειμένου (object space) καθορίζεται εκείνος ο χώρος του οπτικού 

συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει τα φυσικά αντικείμενα που βρίσκονται 

αριστερά του φακού και τα συζυγή των φυσικών αντικειμένων που βρίσκονται 
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δεξιά του. Με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε και την κόρη εξόδου σαν το είδωλο του 

(Δ.Α.)  στο χώρο του ειδώλου. Σαν χώρος ειδώλου (image space) καθορίζεται 

εκείνος ο οποίος περιλαμβάνει τα φυσικά αντικείμενα που βρίσκονται δεξιά του 

φακού καθώς και τα συζυγή των φυσικών αντικειμένων που βρίσκονται αριστερά 

του. Τα σημεία ,F H  ενός φακού ανήκουν στο χώρο του αντικειμένου ενώ τα 

,F H   στο χώρο του ειδώλου.       

 

Παράδειγμα 1:   Διάφραγμα μπροστά από ένα θετικό φακό  

 

Στα (Σχ. 1.1.2, 3, 4) βλέπουμε το διάφραγμα 1 2Δ Δ  να βρίσκεται μπροστά από 

το φακό αλλά σε  διαφορετικές θέσεις σε σχέση με το εστιακό του επίπεδο F . Η  α- 

 

 
 

(Σχ. 1.1.2) 

 

πόσταση του αξονικού σημείου M  από το φακό στις δύο πρώτες περιπτώσεις είναι 

ίδια ενώ διαφέρει στην τρίτη περίπτωση. Να προσδιοριστούν τα (Δ.Α.) , P  και P  

του συστήματος.  

 

● Στις δύο πρώτες περιπτώσεις διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.)  αποτελεί το ίδιο 

το διάφραγμα 1 2Δ Δ , ενώ στην τρίτη περίπτωση – λόγω της θέσης του σημείου M  – 

(Δ.Α.)  είναι τα όρια του ίδιου του φακού. Επειδή προς τα αριστερά των παραπάνω 

(Δ.Α.)  δεν υπάρχουν απεικονίζοντα στοιχεία, τα ίδια αποτελούν και τις κόρες 

εισόδου P  των συστημάτων. Για τον προσδιορισμό σε κάθε περίπτωση της κόρης 

εξόδου P  θα πρέπει ν’ απεικονίσουμε το αντίστοιχο (Δ.Α.)  μέσω των οπτικών 
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στοιχείων που βρίσκονται δεξιά του. Στην πρώτη περίπτωση η P  είναι το 

φανταστικό όρθιο είδωλο 1 2Δ Δ   του (Δ.Α.)  ενώ στη δεύτερη  περίπτωση η  P  είναι 

το πραγματικό  και  ανεστραμμένο είδωλο 2 1Δ Δ   του (Δ.Α.) . 

 
 

 
 

(Σχ. 1.1.3) 

 

Τέλος στην τρίτη περίπτωση τα όρια του φακού θα είναι και η P  του συστήματος.  

 
 

 
 

(Σχ. 1.1.4) 
 

  Παράδειγμα 2:   Διάφραγμα ανάμεσα σε δύο θετικούς φακούς 

 

 Στο (Σχ. 1.1.5) φαίνονται οι διαστάσεις και οι εστιακές αποστάσεις των δύο 

φακών 1Φ  και 2Φ , η θέση και το μέγεθος του διαφράγματος 1 2Δ Δ  ανάμεσά τους 

καθώς  και  η θέση του σημειακού αντικειμένου M . Να  προσδιοριστεί  η θέση και 

το μέγεθος των στοιχείων (Δ.Α.) , P , P  του συστήματος. 
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 ● α) Για να προσδιορίσουμε την κόρη εισόδου P  του συστήματος 

απεικονίζουμε διαδοχικά από τα στοιχεία που προηγούνται, τα όρια του φακού 1Φ , 

το  διάφραγμα 1 2Δ Δ  και  τα όρια του φακού 2Φ . Από τα τρία αυτά είδωλα: α) Το εί- 

 

 
 

(Σχ.1.1.5) 

 

είδωλο του 1Φ  είναι τα ίδια τα όρια του φακού, β) το είδωλο του 1 2Δ Δ  μέσω του 

φακού 1Φ  είναι αυτό στη θέση P  και  γ) το είδωλο του διαφράγματος του φακού  

2Φ  (δεν φαίνεται στο σχήμα) σχηματίζεται περίπου στη θέση της 2F   και έχει 

διπλάσιο μέγεθος του διαφράγματος του φακού 2Φ . Από τα τρεία είδωλα αυτό που 

υποτείνεται με τη μικρότερη γωνία από το M  είναι αυτό του διαφράγματος 1 2Δ Δ  

μέσω του φακού 1Φ . Αυτό θα είναι και η κόρη εισόδου P  του συστήματος. β) Το 

συζυγές της P  δηλ. το διάφραγμα 1 2Δ Δ , αποτελεί και το διάφραγμα ανοίγματος 

(Δ.Α.)  του συστήματος. γ) Το είδωλο του (Δ.Α.)  μέσω του φακού 2Φ  θα συνιστά 

την κόρη εξόδου P .  

Σαν τελικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η κόρη εισόδου P  από 

φυσική άποψη είναι αυτή που καθορίζει τον κώνο των ακτίνων (και κατά 

προέκταση την ποσότητα του φωτός) που θα περάσουν από το οπτικό σύστημα 

προκειμένου να σχηματιστεί το είδωλο. Ακτίνες φωτός εκτός αυτού του κώνου, 

παρεμποδίζονται από τα κάθε είδους διαφράγματα. Όσον αφορά την κόρη εξόδου 

P  η τελευταία σχετίζεται με δύο τουλάχιστον σημαντικούς παράγοντες κατά τη 

διαδικασία της απεικόνισης: α) Με βάση τη θεωρία της κυματικής οπτικής (βλ. 

Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός) οι διαστάσεις του 'περιθλόντος' ανοίγματος, το 

οποίο αποτελεί το βασικό παράγοντα της διακριτικής ικανότητας ενός περίπλοκου 

εν γένει οπτικού συστήματος ταυτίζεται όχι με το τελευταίο διάφραγμά του αλλά με 
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την κόρη εξόδου του P . β) Προκειμένου για οπτικά όργανα παρατήρησης (π.χ. 

μικροσκόπια , τηλεσκόπια κ.λ.π.), η κόρη εξόδου σχετίζεται άμεσα με τι συνθήκες 

(φωτιστικής) προσαρμογής τους με την κόρη του ματιού του παρατηρητή. Τα 

όργανα αυτά σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η κόρη εξόδου του εν λόγω 

οπτικού συστήματος  προσεγγιστικά να συμπίπτει όσο αφορά τις διαστάσεις της 

κόρης του ματιού. Τότε όλο το φως από την έξοδο του οργάνου περνάει στο μάτι 

του παρατηρητή. Θα πρέπει εδώ βέβαια ν’ αναφέρουμε  ότι η διάμετρος  της  κόρης 

του ματιού μεταβάλλεται – ανάλογα με τις επικρατούσες φωτιστικές συνθήκες – 

κατά προσέγγιση μεταξύ 8mm (σκοτοπτική όραση) και 2mm (φωτοπτική όραση), 

με μια μέση θεωρούμενη διάμετρο τα 2mm (§ 3.7.1). Για τα προαναφερόμενα 

βέβαια με την προϋπόθεση ότι η κόρη εξόδου να σχηματίζεται στο χώρο δεξιά του 

τελευταίου διόπτρου του οπτικού μας συστήματος, γεγονός που συμβαίνει για τα 

όργανα παρατήρησης. 

 

1.2  Διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.). Θυρίδα εισόδου (W) και θυρίδα 

εξόδου (W΄) οπτικού συστήματος. 
 

Θα προσπαθήσουμε κατ’ αρχήν με τη βοήθεια ενός παραδείγματος, να 

εντοπίσουμε τον παράγοντα ο οποίος καθορίζει την έκταση του αντικειμένου που 

μπορεί ν’ απεικονιστεί μέσω ενός οπτικού συστήματος. Το σύστημα αυτό (Σχ. 

1.2.1) αποτελείται από ένα θετικό φακό και πίσω από αυτόν – σε θέση μεγαλύτερη 

από την πίσω εστιακή του απόσταση F   – βρίσκεται το διάφραγμα  1 2Δ Δ . Αφού με 

βάση τις γνωστές διαδικασίες καθορίσουμε τα στοιχεία (Δ.Α.) , P , P  προσπαθούμε 

να δούμε σε ποιο βαθμό τα  διάφορα σημεία του  αντικειμένου, καθώς 

απομακρυνόμαστε κατακόρυφα από τον οπτικό άξονα, είναι δυνατόν να 

εμφανιστούν ή όχι πάνω στο επίπεδο απεικόνισης. Τα σημεία αυτά είναι τα: 

0 1 2 3 4, , , ,M M M M M  και 5M . Επιλέγουμε από τη στιγματική δέσμη ακτίνων που 

εκκινεί από καθένα από αυτά δύο χαρακτηριστικές ακτίνες: Μία κεντρική και μία 

περιφερειακή οι οποίες και διαδίδονται μέσα από το οπτικό σύστημα με 

κατεύθυνση προς το είδωλο. Για τα σημεία του αντικειμένου: 0 1,M M  και 2M  όπως 

βλέπουμε στο σχήμα, ο φακός δεν αποτελεί εμπόδιο για τη διάδοσή τους στο χώρο 

του ειδώλου. Για την περίπτωση όμως των σημείων του αντικειμένου από το 3M  

προς το 5M  βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι οι κεντρικές ακτίνες αποκόπτονται από 

τα όρια του φακού (αρχής γενομένης από το 3M ). Κατά συνέπεια και οι κώνοι 

φωτός που σχηματίζουν τα αντίστοιχα σημειακά είδωλα γίνονται όλο και πιο 

μικρότεροι. Φθάνουμε τέλος στο σημείο 5M  του αντικειμένου για το οποίο 

διαπιστώνουμε ότι  και  οι  δύο  ακτίνες  (κεντρική και περιφερειακή) αποκόπτονται 
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(Σχ. 1.2.1) 

 

τελείως από τα όρια του φακού. Το γεγονός σημαίνει ότι τα σημεία του 

αντικειμένου από το 5M  και πάνω δεν μπορούν ν’ απεικονιστούν από το 

συγκεκριμένο οπτικό σύστημα παρά το ότι ακτίνες που προέρχονται από αυτά 

περνάνε από την κόρη εισόδου του. 

Αυτό λοιπόν που καθορίζει το εύρος του αντικειμένου που πρόκειται ν’ 

απεικονιστεί από το παραπάνω σύστημα, είναι τα όρια του φακού και όχι τα όρια 

του διαφράγματος  1 2Δ Δ   που είναι συγχρόνως και (Δ.Α.) . Τα όρια του φακού 

αποτελούν ένα νέο είδος διαφράγματος που το ονομάζουμε διάφραγμα πεδίου 

(Δ.Π.) . Ο ακριβής του προσδιορισμός για κάθε οπτικό σύστημα γίνεται με βάση τον 

κώνο των κυρίων ακτίνων (κώνος που εκκινεί από το κέντρο της κόρης εισόδου του 

συστήματος) και καταλήγει στα άκρα ενός διαφράγματος ή των ορίων ενός φακού. 

Ο κώνος αυτός είναι οριακός επειδή κύριες ακτίνες που εκκινούν από σημεία του 

αντικειμένου και δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτόν, παύουν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία απεικόνισης αυτού του σημείου. Πριν προχωρήσουμε σ’ ένα πιο 

συστηματικό προσδιορισμό του (Δ.Π.) , θα πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μια 

φορά το ρόλο του (Δ.Α.) . Στη διάταξη του (Σχ. 1.2.1) αν μειώσουμε τη διάμετρο 

του 1 2Δ Δ , ταυτόχρονα μειώνεται και η διάμετρος της P . Αυτό θα έχει σαν συνέπεια 

την μείωση του μεγέθους των κώνων των στιγματικών δεσμών που προέρχονται 

από τα σημεία 0 1 2 3 4, , , ,M M M M M  με φυσικό επακόλουθο την ελάττωση της 

έντασης του φωτός που καταλήγει στα συζυγή σημεία  0 1 2 3 4, , , ,M M M M M      του 

ειδώλου. Άρα φαίνεται σαφώς ότι το διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.)  καθορίζει τη 

λαμπρότητα του ειδώλου.  
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Ο προσδιορισμός του (Δ.Π.)  για πιο σύνθετα οπτικά συστήματα γίνεται με 

τον εξής γενικό τρόπο (Σχ.1.2.2): α) Βρίσκουμε το παραξονικό είδωλο για καθένα 

ξεχωριστά από τα διαφράγματα ή τα όρια των φακών σε σχέση με το τμήμα του 

συστήματος το οποίο προηγείται από αυτό. Το είδωλο εκείνο το οποίο υποτείνεται 

από το κέντρο της κόρης εισόδου P  με τη μικρότερη γωνία, το ονομάζουμε θυρίδα 

εισόδου (W)  (entrance window). Τη γωνία 2  την ονομάζουμε  γωνία πεδίου του 

αντικειμένου (field angle of the object) ή πεδίο όρασης του αντικειμένου (field of 

view of the object). β) Το φυσικό διάφραγμα, το συζυγές της θυρίδας εισόδου (W) , 

το ονομάζουμε διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.) (field stop). γ) Το είδωλο της θυρίδας 

εισόδου  μέσω  του συστήματος  (ή  επίσης  το είδωλο του διαφράγματος  πεδίου α- 

 

 
  

(Σχ.1.2.2) 
 

πό το τμήμα του  συστήματος που το ακολουθεί), το ονομάζουμε θυρίδα εξόδου 

(W΄) (exit window). Τη γωνία 2   η οποία υποτείνεται προς τη διάμετρο της 

θυρίδας εξόδου W   από το κέντρο της κόρης εξόδου P   του συστήματος, την 

ονομάζουμε γωνία πεδίου του ειδώλου (field angle of the image) ή πεδίο όρασης 

του ειδώλου  (field of view of the image).  

 

Σημείωση 

Ένας ισοδύναμος τρόπος προσδιορισμού των (Δ.Π.) ,W  και W   είναι ο εξής: 

Αναζητούμε κατ’ αρχήν όλες τις γωνίες εκείνες που σχηματίζουν οι ακτίνες οι 

οποίες εκκινούν από το κέντρο της κόρης εισόδου και εφάπτονται κατά τη διάδοσή 

τους μέσω του οπτικού συστήματος στα όρια των φυσικών διαφραγμάτων. Από τις 

γωνίες αυτές η μικρότερη, είναι αυτή που υποτείνεται προς το διάφραγμα εκείνο το 

οποίο ονομάζουμε διάφραγμα πεδίου. Το είδωλο του διαφράγματος πεδίου μέσω 

των στοιχείων που προηγούνται, είναι η θυρίδα εισόδου του συστήματος ενώ το 

είδωλο μέσω αυτών που έπονται είναι η θυρίδα εξόδου.       
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Παράδειγμα 1 

 

Θεωρούμε το οπτικό σύστημα του (Σχ.1.2.3) το οποίο αποτελείται από δύο 

λεπτούς  φακούς 1Φ  και 2Φ  εστιακών αποστάσεων  f  και ένα διάφραγμα σε επαφή  

 

 
(Σχ.1.2.3) 

 

με το φακό 1Φ . Η απόσταση 1ΜΦ  (αντικειμένου φακού) είναι 21ΜΦ f . Η 

απόσταση μεταξύ των φακών είναι 41 2Φ Φ f . Να προσδιοριστούν οι θέσεις και τα 

μεγέθη των στοιχείων: (Δ.Α.) , P , P , (Δ.Π.) , W , W  .  

 

● Α) Προσδιορισμός των  (Δ.Α.), P , P  

Σε σχέση με το σημείο M  του αντικειμένου υποτείνονται δύο διαφράγματα: 

α) Το φυσικό διάφραγμα που είναι σε επαφή με το φακό 1Φ  και β) Το είδωλο των 

ορίων του φακού  2Φ  μέσω του 1Φ . Το τελευταίο σχηματίζεται μπροστά από τον 

1Φ  και σε απόσταση 4 3f . Η διάμετρός του (με βάση τη μεγέθυνση λόγω 

απεικόνισης)  θα είναι το 1 3 της διαμέτρου του φακού 2Φ  (  4 3 4 1 3s s f f   ). 

Η μικρότερη γωνία είναι αυτή προς το διάφραγμα που βρίσκεται σε επαφή με τον 

φακό 1Φ , άρα το τελευταίο θα είναι η κόρη εισόδου P  του συστήματος. Το ίδιο θα 

αποτελεί και το διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.) . Το είδωλο του  (Δ.Α.)  μέσω του 

φακού  2Φ , σχηματίζεται σε απόσταση 4 3f  πίσω από αυτόν και θ’ αποτελεί την 

κόρη εξόδου P  του συστήματος. 

 

Β) Προσδιορισμός των  (Δ.Π.) , W , W  

Από τα δύο διαφράγματα: Αυτού που είναι σε επαφή με τον φακό 1Φ  και το 

είδωλο των ορίων του φακού 2Φ  μέσω του 1Φ , αυτό που υποτείνεται με την 
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μικρότερη γωνία από το κέντρο της κόρης εισόδου P  είναι το δεύτερο. Άρα θ’ 

αποτελεί τη  θυρίδα εισόδου W  του συστήματος. Το φυσικό διάφραγμα το οποίο 

είναι συζυγές της  W  μέσω του φακού  1Φ  δηλ. τα όρια του 2Φ  θα είναι το 

διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.)  του συστήματος. Επειδή τέλος προς τα δεξιά του (Δ.Π.)  

δεν υπάρχει απεικονίζον στοιχείο, το ίδιο θα συνιστά και τη θυρίδα εξόδου W  .  

 

Παράδειγμα 2:  Υπολογισμός στοιχείων τηλεσκοπίου 

 

Να γίνει ο προσδιορισμός των στοιχείων (Δ.Α.) , P , P , (Δ.Π.) , W , W   για 

ένα διαθλαστικό αστρονομικό τηλεσκόπιο. Το οπτικό του σύστημα συνίσταται  από 

ένα αντικειμενικό φακό εστιακής απόστασης 300mmAf   και διαμέτρου 

45mmAd  . Ο προσοφθάλμιός του είναι εστιακής απόστασης 25mmΠf   και 

διαμέτρου 15mmΠd  . Αμφότεροι σε πρώτη προσέγγιση θεωρούνται λεπτοί φακοί. 

Επίσης η θέση του προς παρατήρηση αντικειμένου βρίσκεται στο άπειρο.  

 

● Κόρη εισόδου P 

Στο (Σχ. 1.2.4) παρατηρούμε ότι έχουμε δύο φυσικά διαφράγματα: Τα όρια 

των φακών αντικειμενικού και προσοφθαλμίου. Το καθένα από αυτά απεικονίζεται 

μέσω των στοιχείων που υπάρχουν προς τα αριστερά τους. Το είδωλο του 

διαφράγματος του αντικειμενικού είναι το ίδιο, επειδή πριν από αυτό δεν υπάρχει 

απεικονίζον στοιχείο. Το είδωλο του διαφράγματος του προσοφθαλμίου 

απεικονίζεται μέσω του αντικειμενικού φακού στη θέση προς τ’ αριστερά του που 

απέχει απόσταση WS . Πράγματι θεωρώντας  όπως είπαμε λεπτούς τους φακούς θα 

έχουμε: 

 1 325 1 1 300 3900W WS S     

 

Η γραμμική μεγέθυνση m  για την απεικόνιση αυτή θα είναι: 3900 325 12m    

οπότε η διάμετρος Wd  του ειδώλου του προσοφθαλμίου θα είναι: 12 15 180Wd    . 

Θεωρώντας ένα σημείο του αντικειμένου στο άπειρο, η μικρότερη γωνία θα 

υποτείνεται προς τα όρια του αντικειμενικού φακού (και όχι του Wd ), οπότε αυτός 

θα είναι η κόρη εισόδου P  του τηλεσκοπίου.  

 

 

Διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.)  

Επειδή δεν υπάρχει φυσικό διάφραγμα του οποίου η κόρη εισόδου να είναι 

το είδωλο (αλλά αυτή είναι τα όρια του αντικειμενικού φακού), ο ίδιος αποτελεί και 

το διάφραγμα ανοίγματος (Δ.Α.)  του τηλεσκοπίου. 
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Κόρη εξόδου P  

 

Το είδωλο της P  μέσω του προσοφθαλμίου φακού θα είναι και η κόρη 

εξόδου P  του τηλεσκοπίου. Η θέση της προσδιορίζεται από τη σχέση: 

 

 1 325 1 1 25 27,0833P PS S      

 

Και επειδή:         27,0833 325 0,08333m        η διάμετρος της Pd   θα είναι:  

3,7485P Ad m d     όπου Ad  η διάμετρος του αντικειμενικού φακού και m  η 

γραμμική μεγέθυνση γι’ αυτή την απεικόνιση.  

 

Διαοφθαλμική μεγέθυνση Μ του τηλεσκοπίου 

 

Εφόσον γνωρίζουμε την τιμή της διαμέτρου Ad  του αντικειμενικού φακού 

και της διαμέτρου Pd   της κόρης εξόδου, μπορούμε με βάση τη ((σχ. 2.6) ΘΕΜΑ 2) 

να υπολογίσουμε τη διαοφθαλμική μεγέθυνση του τηλεσκοπίου. Πράγματι θα είναι:  

 

 45 3,7485 12,0048A PM d d     

 

Η μεγέθυνση αυτή θα πρέπει να συμπίπτει με αυτήν που υπολογίζουμε από 

τη ((σχ. 2.5) ΘΕΜΑ 2), σαν το λόγο των εστιακών αποστάσεων αντικειμενικού και 

προσοφθαλμίου. Πράγματι: 

 

  300 25 12A ΠM f f    

 

Θυρίδα εισόδου W  

 

Για τον προσδιορισμό αυτό θα πρέπει να καθορίσουμε τα είδωλα των 

φυσικών διαφραγμάτων (αντικειμενικού και προσοφθάλμιου) προς τα αριστερά 

τους, διαδικασία την οποία ήδη επιτελέσαμε. Αυτά είναι: α) Τα όρια του ίδιου του 

αντικειμενικού φακού διαμέτρου Ad  και β) τα όρια του ειδώλου των ορίων του  

προσοφθάλμιου μέσω του αντικειμενικού διαμέτρου Wd . Τότε διαπιστώνουμε ότι η 

γωνία που υποτείνεται στα όρια του Wd  από το κέντρο της κόρης εισόδου P , είναι 

η μικρότερη (συγκρινόμενη με αυτήν των ορίων του αντικειμενικού). Επομένως η 

Wd  θα είναι η θυρίδα εισόδου W  του τηλεσκοπίου. Κατά τα γνωστά βρίσκεται 

μπροστά από τον αντικειμενικό και σε απόσταση 3900mmWs  . 
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Διάφραγμα πεδίου (Δ.Π.)  

 

Το φυσικό διάφραγμα το συζυγές της  W  θα είναι το (Δ.Π.)  του 

τηλεσκοπίου. Το τελευταίο συμπίπτει με τα  όρια του προσοφθάλμιου.  

Θυρίδα εξόδου W  

 

Επειδή δεξιά του (Δ.Π.)  δεν υπάρχει απεικονίζον στοιχείο, το ίδιο το 

διάφραγμα πεδίου αποτελεί και τη θυρίδα εξόδου W   του τηλεσκοπίου. 

 

Πεδίο όρασης του αντικειμένου  . Πεδίο όρασης του ειδώλου  . 

Διαοφθαλμική μεγέθυνση M  του τηλεσκοπίου. 

 

Από το (Σχ.1.2.4) και τους υπολογισμούς που ήδη έχουνε γίνει βρίσκουμε 

ότι:  

 2 090
tan 0.023077 1.36

3900

W

W

d

s
       

 

 2 07.5
tan 0.27692 15.47

27.083

Π

P

d

s
 



       

 

Και επειδή ((σχ. 2.1) ΘΕΜΑ 2): tan tan 12M M    , γεγονός το 

οποίο επιβεβαιώνεται και από τις δύο άλλες μέθοδες προσδιορισμού που 

χρησιμοποιήσαμε στα προηγούμενα. Και όσον αφορά το πεδίο όρασης του 

αντικειμένου: 01.36  , του δε ειδώλου: 015.47   .  
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ΘΕΜΑ 2 

 

 Διαθλαστικά τηλεσκόπια 
 

Στα όργανα αυτά περιλαμβάνονται τα κάθε είδους μονόκιαλα, πρισματικά 

διοπτρικά κιάλια, τηλεσκόπια ανάγνωσης, καθώς και τα αστρονομικά διαθλαστικά 

τηλεσκόπια. Σε γενικές γραμμές οι αρχές λειτουργίας τους είναι οι ίδιες. Τα 

αστρονομικά π.χ. τηλεσκόπια – όπως δηλώνει και το όνομά τους – 

χρησιμοποιούνται για την κατόπτευση όλων γενικά των ουρανίων σωμάτων και 

των αστρικών σχηματισμών που εκπέμπουν ακτινοβολίες στην ορατή περιοχή του 

Η/Μ φάσματος. Με ένα τηλεσκόπιο ανάγνωσης μπορούμε να δούμε σε μεγέθυνση, 

αντικείμενα που βρίσκονται σε μικρή σχετικά απόσταση αλλά δεν είναι διακριτά με 

το μάτι, όπως την κλίμακα ενός οργάνου σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων. 

Για την παρατήρηση επιγείων αντικειμένων από μερικές δεκάδες μέτρα έως σε 

πολύ μεγάλη απόσταση, χρησιμοποιούμε τα πτυσσόμενα ή μη μονόκιαλα, ή τα 

γνωστά σε όλους μας πρισματικά διοπτρικά κιάλια. 

 

Αστρονομικό διαθλαστικό τηλεσκόπιο        

 

Το  αστρονομικό διαθλαστικό τηλεσκόπιο (astronomical refraction telescope) 

(Σχ. 2.1)(σε αντιδιαστολή με το κατοπτρικό § 3.2.3 (Σχ. 3.2.3.6)), χρησιμοποιεί σαν 

στοιχεία απεικόνισης φακούς. Τα βασικά του οπτικά εξαρτήματα είναι ένας φακός 

με αρκετά μεγάλη εστιακή απόσταση Af  και διάμετρο Ad  (ενδεικτικά : 

1000mmAf   και 100mmAd  ). Ο φακός αυτός είναι ο αντικειμενικός (§ 3.7.4). 

Χρησιμεύει κατά τα γνωστά σαν είσοδος στο οπτικό σύστημα του τηλεσκοπίου και 

δέχεται τις ακτίνες του φωτός που προέρχονται από το προς παρατήρηση 

αντικείμενο AB  που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση (θεωρητικά και άπειρη). 

Αυτό σημαίνει ότι οι ακτίνες από οποιοδήποτε σημείο του αντικειμένου θα 

φθάνουν στον αντικειμενικό σχεδόν παράλληλες (Σχ. 2.1). Με τη βοήθεια του 

αντικειμενικού, στη θέση περίπου της πίσω εστιακής του  απόστασης AF   

σχηματίζεται το πραγματικό  και ανεστραμμένο είδωλο A B  . Το είδωλο αυτό 

μπορούμε να το παρατηρήσουμε μέσω του προσοφθαλμίου φακού που παίζει το 

ρόλο μεγεθυντή. Η εστιακή του απόσταση είναι γενικά πολύ μικρή (π.χ. 

15mmf  ) προκειμένου να προκαλέσει ισχυρή μεγέθυνση του ειδώλου του 

αντικειμενικού. Το είδωλο A B   είναι φανταστικό και ανεστραμμένο, σε σχέση με 

το προς παρατήρηση αντικείμενο επειδή στην περίπτωση αυτή (Σχ. 2.1) το είδωλο 

A B   του αντικειμενικού το πήραμε να σχηματίζεται μεταξύ του προσοφθαλμίου 
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φακού και της εμπρός του εστιακής απόστασης F . Οι αποκλίνουσες σχετικά 

ακτίνες από τον προσοφθάλμιο, μέσω  της  ίριδας, συγκεντρώνονται  από  το φακό 

του ματιού στον αμφιβληστροειδή, με συνέπεια να βλέπουμε τα σημεία του τελικού 

ειδώλου A B   στην προέκτασή τους. Η προαναφερόμενη διαδικασία αφορά την 

παρατήρηση του τελικού ειδώλου (μέσω διευθέτησης του προσοφθαλμίου) και για 

προσαρμογή του ματιού μας σχεδόν στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης. 

Στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων ο προσοφθάλμιος τοποθετείται με 

τέτοιο τρόπο ώστε η εμπρός του εστιακή απόσταση να συμπίπτει με την πίσω 

εστιακή απόσταση του αντικειμενικού. Στην κοινή αυτή εστία σχηματίζεται και το 

πραγματικό είδωλο A B   μέσω του αντικειμενικού όπως φαίνεται στο (Σχ. 2.2). Οι 

αποκλίνουσες από το σημείο A  ακτίνες μετά τον προσοφθάλμιο είναι μεταξύ τους 

παράλληλες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το σχηματισμό του τελικού φανταστικού 

ειδώλου (ένα από τα σημεία του θα είναι το A ) σε άπειρη απόσταση. Στην 

απόσταση αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί για παρατήρηση και το μάτι μας. Με 

βάση τον ορισμό της διαοφθλμικής μεγέθυνσης ενός οπτικού οργάνου (σχ. 3.7.2.2), 

αυτή θα δίνεται σαν ο λόγος της εφαπτόμενης της γωνίας    με την οποία 

υποτείνεται από το οπτικό κέντρο του ματιού μας το τελικό είδωλο μέσω του 

τηλεσκοπίου, προς την εφαπτόμενη της γωνίας   που υποτείνεται το αντικείμενο 

όταν το παρατηρούμε με γυμνό μάτι από το ίδιο σημείο. Όπως βλέπουμε από το 

(σχ. 2.2), η γωνία που υποτείνεται προς το αντικείμενο από το κέντρο του 

αντικειμενικού είναι η  . Η τελευταία είναι κατά προσέγγιση ίδια με αυτή που 

υποτείνεται από το κέντρο του γυμνού μας ματιού. Άρα: 

 

 tan tanM         (2.1) 

 

Με βάση υπολογισμούς στοιχείων που γίνονται στο: (Παράδειγμα 2 του 

ΘΕΜΑΤΟΣ 1)   και που αφορούν ένα τηλεσκοπικό σύστημα, και όπως φαίνεται 

από το (Σχ. 2.3), ο ίδιος ο αντικειμενικός διαμέτρου Ad  αποτελεί το διάφραγμα 

ανοίγματος ( )Δ.Α. του τηλεσκοπίου. Και επειδή προς τα αριστερά του δεν υπάρχουν 

απεικονίζοντα στοιχεία, τα όριά του θα είναι και η κόρη εισόδου P  του 

συστήματος. Τα όρια του ειδώλου κατά την απεικόνιση του ( )Δ.Α.  μέσω του 

προσοφθαλμίου, θα είναι η κόρη εξόδου P  του συστήματος με διάμετρο Pd  . 

Στο (Σχ. 2.3) διαγράφονται οι πορείες δύο χαρακτηριστικών ακτίνων που 

προέρχονται από το αντικείμενο. Μιας  παράλληλης προς τον οπτικό άξονα που 

εγγίζει τα όρια του αντικειμενικού φακού και μιας που περνάει από το κέντρο του. 

Κατά την πορεία της μέσω του τηλεσκοπίου η πρώτη θα περνάει από τα όρια της 

κόρης εξόδου ενώ η δεύτερη από το κέντρο της, επειδή τα όρια του αντικειμενικού 

και  της  κόρης  εξόδου  είναι ι συζυγή. Η  δεύτερη ακτίνα επίσης τέμνει τον προσο- 
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φθάλμιο στο σημείο L  που απέχει απόσταση h  από τον οπτικό άξονα του 

τηλεσκοπίου. Τότε από τα τρίγωνα QRL  και NRL  θα έχουμε:       

 

 tan
h

s
             και        tan

h

s
  


    (2.2) 

 
Από το νόμο των λεπτών φακών έχουμε: 1 1 1s s f   και επειδή As f f    

 

 
 

1 A

A

f

s f f f 


 

      (2.3) 

 
Τότε οι (σχ. 2.2) γίνονται: 
 

 
 

tan
A

h

f f
 


   και   

 
tan A

A

hf

f f f 

  


      (2.4) 

 
και με βάση τη (σχ.2.1) βρίσκουμε τελικά: 
 

 
tan

tan
Af

M
f






           (2.5) 

 
Επίσης από τα όμοια τρίγωνα QQ O  και RR O  βρίσκουμε ότι:  

 

 
2

2
A A A

P P

f d dQQ
M

RR f d d  


   


         (2.6) 

 
Από τις (σχ. 2.1,5,6) βρίσκουμε λοιπόν ότι η διαοφθαλμική μεγέθυνση M  του 

τηλεσκοπίου μπορεί να προσδιοριστεί σαν ο λόγος των εστιακών αποστάσεων 

αντικειμενικού και προσοφθαλμίου ή ακόμα σαν ο λόγος των διαμέτρων του 

αντικειμενικού και της κόρης εξόδου του. 

Ένας τρόπος πειραματικού προσδιορισμού της διαμέτρου της κόρης εξόδου 

και κατά προέκταση της μεγέθυνσης M  του τηλεσκοπίου (δεδομένου ότι η 

διάμετρος του αντικειμενικού είναι εύκολο να μετρηθεί) είναι ο εξής: Αφού 

εστιάσουμε τον προσοφθάλμιο για παρατήρηση στο άπειρο, προσανατολίζουμε το 

τηλεσκόπιο προς τον ουρανό (προκειμένου να δέχεται παράλληλες ακτίνες φωτός). 

Αμέσως μετά με ένα ημιδιαφανές κομμάτι χαρτί πλησιάζουμε τον προσοφθάλμιο 

από πίσω, μέχρις ότου να εμφανιστεί πάνω του ένας καλά εστιασμένος φωτεινός 

δίσκος. Ο τελευταίος είναι η κόρη εξόδου P  του τηλεσκοπίου. Αν βρισκόμαστε σε 

συνθήκες εργαστηρίου, τότε επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία αφού πρώτα 

φωτίσουμε τον αντικειμενικό του τηλεσκοπίου με μια παράλληλη δέσμη φωτός.  

 



 

 

- 251 - 

Το ανορθωτικό σύστημα και η διόπτρα των επιγείων      

 

Στα συνήθη αστρονομικά τηλεσκόπια το τελικό είδωλο που βλέπουμε (Σχ. 

2.1) είναι φανταστικό και ανεστραμμένο. Το γεγονός αυτό δεν έχει ιδιαίτερη 

σημασία εφόσον πρόκειται για παρατηρήσεις πλανητών και αστέρων ή άλλων 

ουρανίων αντικειμένων. Τα τηλεσκόπια όμως τα οποία χρησιμοποιούμε για επίγειες 

παρατηρήσεις είναι λογικό να μας δίνουν το τελικό είδωλο όρθιο. Το τελευταίο 

μπορεί να επιτευχθεί αν μεταξύ αντικειμενικού και προσοφθαλμίου (Σχ. 2.5) 

παρεμβάλουμε  ένα  όπως   λέγεται ανορθωτικό σύστημα (erecting system). Η λει- 

 

 
 

(Σχ. 2.5) 

 

τουργία του συνίσταται στο να επιβάλλει ανόρθωση στο πραγματικό και 

ανεστραμμένο είδωλο του αντικειμενικού φακού, δίνοντας ένα νέο πραγματικό 

είδωλο. Τότε μέσω του προσοφθαλμίου θα παρατηρούμε όρθιο το τελικό είδωλο 

του αντικειμένου.  

Το σύστημα αποτελείται από δύο ίδιους φακούς, εστιακών αποστάσεων f  

που η μεταξύ τους απόσταση είναι πάλι f . Ο πρώτος φακός του ανορθωτικού 

συστήματος τοποθετείται σε απόσταση f  από τη θέση σχηματισμού του 
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πραγματικού ειδώλου A B   του αντικειμενικού. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια (Σχ. 

2.5α)  σε απόσταση f  μετά τον δεύτερο φακό του ανορθωτή, να σχηματιστεί 

πραγματικό και όρθιο είδωλο A B   του A B   και μάλιστα ιδίων διαστάσεων. Τέλος 

μέσω του προσοφθαλμίου παρατηρούμε το τελικό φανταστικό και όρθιο είδωλο 

A B  . Από τις δύο διατάξεις του (Σχ. 2.5) η μεν πρώτη μας δίνει το τελικό είδωλο 

στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης, η δε δεύτερη σε άπειρη απόσταση. 

Είναι σχεδιασμένες να έχουν μεγέθυνση ίση με τη μονάδα. Αν αλλάξουν οι τιμές 

των εστιακών αποστάσεών των φακών τους, η μεγέθυνση μπορεί να μεταβληθεί. Η 

διόπτρα που διαθέτει ανορθωτικό σύστημα ονομάζεται διόπτρα των επιγείων 

(terrestrial telescope). Ανορθωτικά συστήματα υπάρχουν πολλών ειδών. Στα 

επόμενα – όταν θα περιγράψουμε τα πρισματικά κιάλια –, θα μελετήσουμε ένα από 

αυτά που αποτελείται  από το συνδυασμό δύο πρισμάτων Porro (Σχ. 3.3.5.4,5).  

Ένα τηλεσκόπιο στην πραγματικότητα είναι ένα περισσότερο πολύπλοκο 

οπτικό σύστημα από ότι περιγράψαμε στα προηγούμενα, εξιδανικεύοντας και 

απλοποιώντας. Κατ’ αρχήν το σύνολο σχεδόν των φακών του δεν είναι λεπτοί και 

οι στιγματικές δέσμες που προέρχονται από το αντικείμενο πολλές φορές – αν όχι 

τις περισσότερες – δεν είναι παραξονικές. Επίσης μας είναι ήδη γνωστό ότι οι 

φακοί έχουν σφάλματα με συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας των τελικών 

ειδώλων. Τα πραγματικά οπτικά συστήματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

λειτουργούν και σε συνθήκες μη παραξονικές και να είναι απαλλαγμένα 

σφαλμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση διορθωμένων φακών 

ή ακόμα και συστημάτων φακών.  

 

 
(Σχ. 2.6) 

 

Σαν παράδειγμα θα περιγράψουμε κατ’ αρχήν το Ρωσικό πτυσσόμενο 

μονόκιαλο (TУPИCT-4)  10 30 , του οποίου τα στοιχεία του οπτικού του 

συστήματος  βλέπουμε  στο  (Σχ. 2.6). Αποτελείται συνολικά  από έξη  φακούς από 

τους οποίους οι πέντε είναι αχρωματικοί θετικοί και ο ένας επιπεδόκυρτος. Επίσης 

χρησιμοποιούνται τέσσερα ανεξάρτητα διαφράγματα (εκτός βέβαια από τα φυσικά 
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όρια των έξη φακών). Για το ρόλο των διαφραγμάτων (ΘΕΜΑ 1), έχουμε 

στοιχειωδώς αναφέρει ότι αφ’ ενός μεν εμποδίζουν να διαδοθούν μέσω του 

συστήματος παράσιτες ακτινοβολίες αφ’ ετέρου περιορίζουν τα σφάλματα των 

φακών (§ 3.6). Το στοιχείο (1) του συστήματος είναι ένας αχρωματικός φακός στο 

ρόλο του αντικειμενικού, απαλλαγμένος από τα σφάλματα της χρωματικής και της 

σφαιρικής εκτροπής. Το στοιχείο (2), –  ένας απλός επιπεδόκυρτος φακός – παίζει 

το ρόλο αυτού που ονομάσαμε φακό πεδίου. Μια ιδέα της λειτουργίας αυτών των 

φακών πήραμε όταν μελετήσαμε τα προσοφθάλμια συστήματα. Πράγματι κατά τη 

διαδικασία της απεικόνισης, οι στιγματικές δέσμες που εκκινούν από το 

αντικείμενο και κατευθύνονται προς την κόρη εισόδου του συστήματος, δεν 

συνεπάγεται ότι θα φθάσουν ανεμπόδιστες στο είδωλο. Καθώς απομακρυνόμαστε 

από τον οπτικό άξονα (πάνω στο επίπεδο που βρίσκεται το αντικείμενο) όλο και 

μεγαλύτερα τμήματα αυτών των δεσμών αποκόπτονται από το διάφραγμα πεδίου 

 Δ.Π.  (ΘΕΜΑ 3). Το γεγονός αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη βαθμιαία απόσβεση 

προς τα άκρα του τελικού ειδώλου φαινόμενο που το ονομάσαμε vigneting. Είναι 

δυνατόν σε πολλές περιπτώσεις ν’ αποφύγουμε τις συνέπειες αυτού του φαινομένου 

με τη βοήθεια της τοποθέτησης πρόσθετων φακών σε κατάλληλες θέσεις μέσα στο 

οπτικό σύστημα. Αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος του επιπεδόκυρτου φακού στη θέση 

(2). Το  στοιχείο (3)  αποτελείται  από  δύο συμμετρικά τοποθετημένους  αχρωματι- 

 

 
(Σχ. 2.7) 

 

κούς φακούς, σε ρόλο ανορθωτή (φακού επανατοποθέτησης) του ειδώλου του 

αντικειμενικού. Εκτός της διόρθωσης των σφαλμάτων της χρωματικής και της 

σφαιρικής εκτροπής, το διάφραγμα που υπάρχει στο ενδιάμεσό τους προλαμβάνει 

και το σφάλμα της διαστροφής (Σχ. 3.6.1.5.4). Τέλος το στοιχείο (4) είναι ο 

προσοφθάλμιος του συστήματος. Πρόκειται για τον γνωστό συμμετρικό 

προσοφθάλμιο Plössl τον οποίο αναφέραμε   στην  (§ 3.7.4). Στο  (Σχ. 2.7)   

φαίνεται  το  μηχανικό  σκαρίφημα στήριξης  των  διαφόρων στοιχείων  του 

μονόκιαλου. Η διαοφθαλμική μεγέθυνση αυτού του συστήματος είναι 10M   

(μονόκιαλο  10 30 ). Η διάμετρος του αντικειμενικού φακού: 30mmAd  , οπότε η 
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διάμετρος της κόρης εξόδου όπως φαίνεται στο (Σχ. 2.6) και όπως υπολογίζεται 

από τη (σχ. 2.6)  θα είναι 3mmPd   .  

 

Σημείωση 

Ανάλογα με το είδος του προσοφθαλμίου – στη θέση εστίασης του 

πραγματικού ειδώλου του αντικειμενικού – σε κάποια θέση στο εσωτερικό τους,  οι 

προσοφθάλμιοι τις περισσότερες φορές διαθέτουν ένα χρήσιμο εξάρτημα το 

λεγόμενο σταυρόνημα (reticle). Συνίσταται συνήθως από ένα λεπτό οπτικά επίπεδο 

κυκλικό δίσκο από γυαλί πάνω στο οποίο είναι χαραγμένος ή εξαχνωμένος με 

χρώμιο, ένας πολύ λεπτός σταυρός. Στο σύστημα του προσοφθαλμίου το 

σταυρόνημα είναι ακίνητο. Δηλ. δεν ακολουθεί τα κινούμενα (σαν όλο) οπτικά 

στοιχεία του. Αυτό σημαίνει το εξής: Ο κάθε παρατηρητής – ανεξάρτητα από τα 

σφάλματα του ματιού του – μπορεί μετακινώντας εμπρός – πίσω τον προσοφθάλμιο 

(περιστρέφοντάς τον), να εστιάσει στη θέση του σταυρονήματος, δεδομένου όπως 

προαναφέραμε βρίσκεται σε σταθερή θέση, που αντιστοιχεί εκ κατασκευής  στη 

θέση σχηματισμού του πραγματικού ειδώλου του αντικειμενικού φακού. Άρα πάνω 

στο επίπεδο σχηματισμού του τελικού φανταστικού ειδώλου, θα βλέπουμε να 

προβάλλεται και το σταυρόνημα σ’ όλο το εύρος του πεδίου. Το προβαλλόμενο 

σταυρόνημα παίζει το ρόλο ενός συστήματος συντεταγμένων που μας βοηθάει να 

προσδιορίσουμε το κέντρο του πεδίου όρασης του τελικού ειδώλου. Αντί του 

σταυρονήματος πολλοί προσοφθάλμιοι διαθέτουν μικρομετρικές κλίμακες για την 

εκτέλεση γραμμικών μετρήσεων πάνω στα τελικά είδωλα. 

 

                   

Διοπτρικά πρισματικά κιάλια 

 

Τα τηλεσκοπικά συστήματα για επίγειες παρατηρήσεις με τα οπτικά τους 

στοιχεία σε ευθεία διάταξη (μονόκιαλα), παρά την ευρεία τους χρήση, μειονεκτούν 

σε αρκετά σημεία: α) Έχουν μεγάλο μήκος, β) Έχουν το κύριο βάρος τους στην 

περιοχή του αντικειμενικού, οπότε με τη ροπή που ασκείται δεν είναι εύκολη η 

σταθεροποίησή τους, εκτός και αν τοποθετηθούν σε τρίποδα, γ) Δεν έχουν τη 

δυνατότητα διόφθαλμης στερεοσκοπικής παρατήρησης τουλάχιστον για τις 

μικρότερες αποστάσεις  κατόπτευσης. Οι παραπάνω  λόγοι οδήγησαν στην 

κατασκευή των διοπτρικών πρισματικών κιαλιών (Σχ. 2.8), τα οποία αναιρούν τα 

προαναφερόμενα μειονεκτήματα. Το κυριότερο από αυτά – το μεγάλο μήκος – 

αναιρείται με το πρισματικό σύστημα ανόρθωσης που συντίθεται από δύο 

κατάλληλα συγκολλημένα  πρίσματα Porro (Σχ. 3.3.5.5α). Παραστατικά η 

λειτουργία του ερμηνεύεται στο (Σχ. 2.4). Ο τρόπος της  διόφθαλμης 

στερεοσκοπικής παρατήρησης λύνεται με τη χρησιμοποίηση δύο πανομοιότυπων 
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τηλεσκοπικών κλάδων (έναν για κάθε μάτι), εκ κατασκευής προσανατολισμένων 

προς τις διευθύνσεις των αξόνων όρασης των ματιών. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν το 

όλο σύστημα πιο συμπαγές με δυνατότητα εύκολης σταθεροποίησης από τα χέρια 

του παρατηρητή. 

Στο (Σχ. 2.8) διακρίνονται για κάθε τηλεσκοπικό κλάδο με τη σειρά: (1) Ο 

αντικειμενικός  φακός. (2), (3) Ο συνδυασμός  των  δύο  πρισμάτων  Porro.  (4),(5)  

 

 
(Σχ. 2.8) 

 

Οι προσοφθάλμιοι των δύο κλάδων του συστήματος. (6) Ο άξονας περί τον οποίο 

οι δύο κλάδοι του συστήματος περιστρέφονται. Δηλ. οι δύο προσοφθάλμιοι 

μπορούν να  πλησιάσουν ή  ν’ απομακρυνθούν  μεταξύ τους, προσαρμοζόμενοι στο 

άνοιγμα των ματιών του κάθε παρατηρητή. Στο πάνω μέρος του άξονα υπάρχει ο 

κοχλίας (7). Περιστρεφόμενος έχει τη δυνατότητα να μετακινεί εμπρός πίσω τον 

προσοφθάλμιο (4), ενώ ο  προσοφθάλμιος (5) παραμένει στη θέση του. Ο 

τελευταίος μετακινείται εμπρός πίσω με τη βοήθεια του δακτυλίου (8) που 

βρίσκεται πάνω στο σώμα του. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να 

εστιάσουμε το παρατηρούμενο αντικείμενο ανεξάρτητα για το κάθε μάτι. 

Στην  (Εικ. 2.9) μπορούμε να δούμε την τομή ενός τηλεσκοπικού 

μονόκιαλου  10 50 , στην οποία γίνονται εμφανή όλα τα στοιχεία του. Επίσης 

φαίνεται η πορεία μιας ακτίνας παράλληλης προς τον οπτικό του άξονα, η οποία 

διαπερνά έναν αχρωματικό αντικειμενικό, το σύστημα ανόρθωσης Porro και τον 

προσοφθάλμιο του συστήματος (προσοφθάλμιος Kellner). Η ιδιομορφία στο 

σύστημα είναι ότι η εστίαση του αντικειμένου γίνεται με την μετακίνηση μπρος – 

πίσω του αντικειμενικού φακού και όχι του προσοφθαλμίου.                  
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Πως χρησιμοποιούμε τα διοπτρικά πρισματικά κιάλια 

 

α) Κρατώντας τα κιάλια, τα φέρνουμε στα μάτια μας και τα ανοίγουμε 

τελείως περιστρέφοντας τους δύο κλάδους γύρω από τον άξονα (6). Αν το άνοιγμα 

των  ματιών  δεν  συμπίπτει  με  το  άνοιγμα  των προσοφθαλμίων, τότε  δια  μέσου  

 

 
 

(Εικ. 2.9) 

 

τους  βλέπουμε  δύο  ανεξάρτητα κυκλικά πεδία ή δύο τεμνόμενα. Η σωστή θέση 

θα είναι όταν τα δύο αυτά πεδία ταυτιστούν. Το τελευταίο επιτυγχάνεται 

κλείνοντας λίγο – λίγο τους δύο κλάδους του οργάνου ενώ συγχρόνως 

παρατηρούμε δια μέσου τους. β) Για να πετύχουμε την εστίαση του αντικειμένου 

μέσω του αριστερού μας ματιού, κλείνουμε κατ’ αρχήν το δεξιό μάτι και 

ρυθμίζουμε την εστίαση με τη βοήθεια του κοχλία (7) περιστρέφοντάς τον 

αριστερά – δεξιά. γ) Αφού τώρα κλείσουμε το αριστερό μας μάτι μέσω της 

περιστροφής του δακτυλίου (8) του προσοφθαλμίου (5), ρυθμίζουμε και την 

εστίαση του αντικειμένου μέσω του δεξιού μας ματιού. δ) Στο τελευταίο στάδιο 

ρύθμισης – που είναι και πολύ σημαντικό – πρέπει να γίνει η προσαρμογή της 

κόρης εξόδου του κάθε κλάδου του οργάνου με τις αντίστοιχες κόρες των ματιών 

μας. Εφόσον τις εντοπίσουμε (προτείναμε στα προηγούμενα ένα πρακτικό τρόπο), 

πλησιάζουμε τα μάτια μας έτσι ώστε οι κόρες τους να συμπέσουν με αυτές των 

κορών εξόδου. Η διαδικασία αυτή εφ’ όσον γίνει σωστά, θα μας αποδώσει τη 

μέγιστη λαμπρότητα του ειδώλου, καθώς και το μέγιστο δυνατό πεδίο όρασής του. 
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Είναι αυτονόητο ότι για διαφορετική απόσταση του αντικειμένου, όλη η παραπάνω 

διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί. 

 

Το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου 

 

Μια άλλη εφαρμογή του συστήματος θετικού και αρνητικού φακού (βλ. 

Άσκ. 13 λυμένη) είναι το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου. Ο θετικός φακός 

χρησιμοποιείται σαν αντικειμενικός και ο αρνητικός σαν προσοφθάλμιος. Το 

σύστημα συνιστάται για την παρατήρηση μακρινών και ουράνιων αντικειμένων. 

Δίνει τελικό είδωλο όρθιο, με μεγέθυνση που εξαρτάται από το λόγο των εστιακών 

αποστάσεων του αντικειμενικού  και του προσοφθαλμίου. Στο (Σχ. 2.10) φαίνεται η 

 

 
 

(Σχ. 2.10) 

 

διαδικασία της απεικόνισης ενός αντικειμένου σε μεγάλη απόσταση (στο άπειρο). 

Το είδωλο που δίνει ο θετικός φακός, σχηματίζεται πίσω από τον αρνητικό με 

συνέπεια ν’ αποτελεί  φανταστικό  αντικείμενο για  τον  τελευταίο. Το τελικό  

είδωλο είναι φανταστικό, όρθιο και μεγεθυμένο. Πράγματι βλέπουμε ότι στον 

θετικό φακό προσπίπτουν δύο ζεύγη παραλλήλων ακτίνων με την ίδια κλίση ως 

προς τον οπτικό άξονα. Προέρχονται από τα δύο ακραία σημεία του αντικειμένου 

που βρίσκεται σε άπειρη απόσταση. Κατά τα γνωστά θ’ απεικονιστούν δια μέσου 

του, στο επίπεδο της δευτερεύουσας εστίας 1F   σχηματίζοντας το φανταστικό 

αντικείμενο Q M  . Παράλληλη ακτίνα από το Q  μέσω του αρνητικού φακού 

διέρχεται από τη δευτερεύουσα εστία του 2F  . Επίσης ακτίνα που εκκινεί  από το 

ίδιο σημείο και διέρχεται από το οπτικό του κέντρο δεν διαθλάται. Τότε η 

προέκταση των δύο προαναφερόμενων ακτίνων μας δίνει του Q  που είναι ένα από 

τα ακραία σημεία του τελικού ειδώλου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προσδιορίζεται 

και το άλλο ακραίο σημείο M  . Θα πρέπει ν’ αναφέρουμε εδώ ότι στο πραγματικό 
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τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου για παρατήρηση αστρονομικών αντικειμένων, οι εστίες 

1F   και 2F   (δευτερεύουσα του θετικού και πρωτεύουσα του αρνητικού) συμπίπτουν 

με συνέπεια η απόσταση μεταξύ των φακών να είναι ίση με τη διαφορά των 

απολύτων τιμών των εστιακών τους αποστάσεων. Σημειώνουμε τέλος ότι το οπτικό 

σύστημα του Γαλιλαίου, χρησιμοποιείται και στα κιάλια θεάτρου. 

 

Σχέση μεταξύ μεγέθυνσης και διακριτικής ικανότητας                                   

ενός διαθλαστικού τηλεσκοπίου*  

 

Το διαθλαστικό τηλεσκόπιο σαν όργανο παρατήρησης μακρινών 

αντικειμένων έχει περιγραφεί στα προηγούμενα Με την προϋπόθεση ότι ο 

αντικειμενικός φακός καθώς και ο προσοφθάλμιος ήταν λεπτοί φακοί και με 

εφαρμογή της παραξονικής προσέγγισης για την πορεία των ακτίνων, υπολογίσαμε 

κατ’ αρχάς τη διαοφθαλμική μεγέθυνση του οργάνου σαν το λόγο των εστιακών 

αποστάσεων αντικειμενικού και προσοφθαλμίου (σχ. 2.5). Κατόπιν με βάση τα 

πορίσματα του (ΘΕΜΑΤΟΣ 1) που αφορούσαν τις έννοιες των διαφραγμάτων 

(ανοίγματος και πεδίου) και των κορών και θυρίδων ενός οπτικού συστήματος, 

υπολογίσαμε την ίδια μεγέθυνση M , σαν το λόγο των διαμέτρων  του 

αντικειμενικού και της κόρης εξόδου του τηλεσκοπίου (σχ. 2.6). Τέλος στο (ΘΕΜΑ 

1 παράδειγμα 2) που αφορούσε ένα διαθλαστικό τηλεσκόπιο, καθορίσαμε τα πεδία 

όρασης αντικειμένου και ειδώλου.  

Ο απώτερος όμως σκοπός της χρήσης ενός τηλεσκοπίου δεν είναι μόνο να 

παρατηρήσουμε ένα τελικό μεγεθυμένο είδωλο. Αλλά να διακρίνουμε συγχρόνως 

όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες του αντικειμένου από όσες θα 

μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μόνο με το γυμνό μας μάτι. Η δυνατότητα αυτή έχει 

άμεση σχέση με τη διακριτική ικανότητα του οργάνου – σαν σύνολο οπτικών 

στοιχείων και διαφραγμάτων – σε στενό συνδυασμό όμως με το μάτι μας σαν τελικό 

οπτικό σύστημα αποδοχής της πληροφορίας. Έτσι λοιπόν δύο σημεία τα οποία 

βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους στο επίπεδο του αντικειμένου, κατά τρόπο που 

τα πρότυπα περίθλασής τους (δίσκοι του Airy) στο επίπεδο απεικόνισης να 

επικαλύπτονται, θα μπορούσαν να διακριθούν: α) Αν κατά κάποιο τρόπο οι δίσκοι 

αυτοί γινόταν μικρότεροι (π.χ. για διάμετρο φακού 2 50mmR  , 150mms   και  
30.55 10 mm    η ακτίνα του δίσκου του Airy ήταν 0.002mm  δηλ. εξόχως 

μικρή). β) Αν θα μπορούσαμε ν’ απομακρύνουμε τους δίσκους αυτούς μεταξύ τους. 

Το μάτι μας όμως σαν οπτικό σύστημα, δεν μπορεί να εκπληρώσει της συνθήκες 

(α) και (β) από μόνο του. Πράγματι (συνθήκη (α) το φως περιθλώμενο τελικά (μετά 

τη διάδοσή του μέσω του τηλεσκοπίου) από την κόρη εξόδου (που θέλουμε για 

                                                 
*  Fr. Sears: ‘Optics’ 3th ed. (Chap. 10)  
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λόγους προσαρμογής να ταυτίζεται με την κόρη του ματιού (διαμέτρου 2mm )) 

και κάτω από τις συνθήκες του κριτηρίου του Rayleigh, θα μας δώσει απόσταση 

μεταξύ των δίσκων του Airy πάνω στον αμφιβληστροειδή αυτή που δίνεται από τη 

σχέση: (βλ. Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός (ΘΕΜΑ 1) (σχ. 1.9)). Δηλαδή: 

00.61 sinRy n u    η οποία μπορεί να μεταβληθεί πολύ λίγο. Όντως ο δ.δ. του 

υαλώδους σώματος είναι  1.336n   και u  είναι η γωνία που υποτείνεται από τον 

αμφιβληστροειδή στην ακτίνα  1mmR   του κρυσταλλώδους φακού 

 sin tan 25u u R   . Όσον αφορά δε το μ.κ. 0  στα όρια του ορατού φάσματος 

δεν μπορεί παρά να μεταβληθεί ελάχιστα.  

Άρα η μόνη δυνατότητα που μας απομένει (συνθήκη (β)) είναι  να 

μεγεθύνουμε το είδωλο στον αμφιβληστροειδή (δηλ. ν’ απομακρύνουμε τους 

δίσκους του Airy μεταξύ τους). Όμως αν παρ’ ελπίδα ταυτόχρονα μεγεθυνόταν και 

οι ίδιοι οι δίσκοι του Airy, το αποτέλεσμα δεν θα οδηγούσε σε βελτίωση της 

ευκρίνειας του τελικού ειδώλου. Άρα: Ένα τηλεσκόπιο θα πρέπει να λειτουργεί 

(σε συνδυασμό με το μάτι μας)  με τέτοιο τρόπο ώστε, καθώς θα μεγεθύνεται το 

είδωλο στον αμφιβληστροειδή, ταυτόχρονα να μην μεγεθύνονται οι δίσκοι του 

Airy. Θα πρέπει εδώ ν’ αναφέρουμε ότι αν κατά κάποιο τρόπο αναγκάζαμε την 

ίριδα του ματιού μας να διασταλεί (ως γνωστόν το πολύ μέχρις 8mm ), θα 

προέκυπτε πράγματι σμίκρυνση των δίσκων του Airy. Η αύξηση όμως της 

διαμέτρου της ίριδας, συνεπάγεται σημαντική αύξηση των σφαλμάτων του ματιού 

με αποτέλεσμα πάλι τη μείωση της ευκρίνειας του τελικού ειδώλου. 

Μας είναι γνωστό (ΘΕΜΑ 1) ότι η διέλευση του φωτός μέσω ενός 

περίπλοκου οπτικού συστήματος καθορίζεται από το διάφραγμα που ονομάζεται 

διάφραγμα ανοίγματος  Δ.Α. , Τα μέτωπα κύματος μέσω της κόρης εισόδου P  

διαδιδόμενα και διαθλώμενα, 'αναδύονται' τελικά από την κόρη εξόδου P   και όχι 

(όπως θα φαινόταν με μια πρώτη ματιά) από τα όρια του τελευταίου στοιχείου του. 

Αν θέλουμε δηλ. να λάβουμε υπόψη μας την επίδραση του φαινομένου της 

περίθλασης του φωτός μέσω αυτού του συστήματος για ένα διαδιδόμενο μέτωπο 

κύματος, θα λάβουμε υπόψη μας ότι τελικά η περίθλαση συντελείται από τα όρια 

της κόρης εξόδου. Το τελευταίο βέβαια κατά τα γνωστά, μπορεί να είναι ένα 

πραγματικό διάφραγμα του συστήματος, αλλά και εξ’ ίσου το φανταστικό είδωλο 

ενός άλλου πραγματικού διαφράγματος. Αν τώρα η παρατήρηση μέσω αυτού του 

οργάνου γίνει με το μάτι μας, θα πρέπει στο όλο σύστημα να συνυπολογίσουμε και 

το οπτικό σύστημα του ματιού. Δηλ. τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η προσαρμογή 

των δύο αυτών συστημάτων. Πράγματι αν κατ’ αρχήν η κόρη εισόδου του ματιού 

μας (που κατά προσέγγιση συμπίπτει με την ίριδα(κόρη) (Σχ. 3.7.1.2)), δεν 

τοποθετηθεί στην ίδια ακριβώς θέση με την κόρη εξόδου P  του οργάνου, τότε δεν 

θα διέρχεται από αυτήν όλο το ποσό της πληροφορίας που διαβιβάζεται μέσω του 
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οργάνου και πιθανή ελάττωση του πεδίου όρασης του τελικού ειδώλου. Αν επίσης 

η κόρη του ματιού μας κατ’ αρχήν βρίσκεται στη θέση της P  του οργάνου αλλά η 

διάμετρός της είναι μικρότερη, τότε θα έχουμε ελάττωση της λαμπρότητάς του.  

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι εφόσον το οπτικό 

όργανο (στην προκειμένη περίπτωση το τηλεσκόπιο) βρίσκεται σε πλήρη 

προσαρμογή με το ανθρώπινο μάτι ( δηλ. η κόρη εξόδου του P  συμπίπτει κατά 

θέση και μέγεθος με την κόρη του ματιού) τότε αυτό που καθορίζει το μέγεθος των 

δίσκων του Airy στον αμφιβληστροειδή θα είναι η κόρη του ματιού μέσω των 

ορίων του κρυσταλλώδους φακού. αν τώρα κατά κάποιον τρόπο η P  του 

τηλεσκοπίου είναι μικρότερη της κόρης του ματιού, τότε το μέγεθος των δίσκων 

του Airy θα γίνει μεγαλύτερο από αυτό που ήταν στην περίπτωση της πλήρους 

προσαρμογής. Τέλος για την περίπτωση που η P  είναι μεγαλύτερη σε διαστάσεις 

από ότι η κόρη, το μέγεθος των δίσκων του Airy δεν επηρεάζεται (επειδή 

καθορίζεται από τις διαστάσεις της τελευταίας). Για την περίπτωση αυτή μάλιστα 

θα έχουμε και πιο εύκολη ‘προσαρμογή’ του ματιού μας στο τηλεσκόπιο, επειδή 

δεν θα χρειάζεται προσπάθεια ακριβούς τοποθέτησης της κόρης στο σχετικά 

μεγαλύτερο άνοιγμα της P . Στα επόμενα (Σχ. 2.11)  δίνουμε ορισμένα 

παραδείγματα τα οποία διευκρινίζουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ μεγέθυνσης του 

τηλεσκοπίου και της διακριτικής του  ικανότητας.  

   Θεωρούμε αρχικά ότι στον εκάστοτε αντικειμενικό του τηλεσκοπίου 

προσπίπτουν δύο παράλληλες δέσμες φωτός οι οποίες προέρχονται από δύο 

υποτιθέμενες σημειακές πηγές ,M Q  που βρίσκονται σε άπειρη απόσταση. Η μια 

δέσμη έχει τη διεύθυνση του οπτικού άξονα και η άλλη σχηματίζει γωνία Ra  σε 

σχέση με αυτόν. Θεωρούμε επίσης ότι τα τελικά είδωλα M Q   είναι μόλις διακριτά 

στον αμφιβληστροειδή του ματιού, υπακούοντας στο κριτήριο του Rayleigh. Στην 

περίπτωση αυτή κατά τα γνωστά, η γωνία Ra  θα δίνεται (βλ. Κεφ. 7: Περίθλαση 

του φωτός (ΘΕΜΑ 1) (σχ. 1.4)) από τη σχέση: 00.61Ra n R  . Kαι θα είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας R  της κόρης του ματιού  1.336n  . 

Γνωρίζουμε επίσης ότι για ένα τηλεσκόπιο το μέγεθος που μας ενδιαφέρει συνήθως 

δεν είναι η απόσταση των δύο μόλις διακρινόμενων σημειακών αντικειμένων αλλά 

η γωνία μεταξύ τους μέσω του τηλεσκοπίου. Τότε η διαοφθαλμική μεγέθυνση M  

θα εκφράζεται από τη (σχ. 2.1) σαν ο λόγος της εφαπτόμενης της παραπάνω 

γωνίας, προς την εφαπτόμενη της γωνίας  που βλέπουμε τ’ αντικείμενα μέσω του 

αβοήθητου ματιού. Επίσης σαν ο λόγος (σχ. 2.6) της ακτίνας του αντικειμενικού 

φακού, προς την ακτίνα της κόρης εξόδου του.  

Ονομάζουμε κανονική μεγέθυνση (normal magnification) του τηλεσκοπίου 

(πάντα υπό συνθήκες ισχύος του κριτηρίου του  Rayleigh) τη διαοφθαλμική  
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μεγέθυνση για την οποία η ακτίνα της κόρης εξόδου του P  ταυτίζεται με την 

ακτίνα  1mmR   της κόρης του ματιού. Δηλ.: 

 

   

ακτίνα αντικειμενικού ακτίνα αντικειμενικού

του τηλεσκοπίου  του τηλεσκοπίου
κανονική διαοφθαλμική μεγέθυνση

ακτίνα κόρης εξόδου ακτίνα κόρης ματιούP

   
   
    


          (2.7)     

 

Αυτό σημαίνει ότι σε συνθήκες κανονικής μεγέθυνσης, το είδωλο στον 

αμφιβληστροειδή του ματιού αυξάνεται κατά τον ίδιο λόγο, όσο ο λόγος της 

εφαπτόμενης της γωνίας με την οποία βλέπουμε μέσω του τηλεσκοπίου τα δύο 

μόλις διακριτά αντικείμενα, προς την εφαπτόμενη της γωνίας που αυτά φαίνονται 

μέσω του αβοήθητου ματιού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η ακτίνα της 

κόρης του ματιού μας 'αυξάνεται' όσο η ακτίνα του αντικειμενικού φακού του 

τηλεσκοπίου. Αν δηλ. η ακτίνα του αντικειμενικού ενός τηλεσκοπίου είναι 20mm , 

τότε η κανονική μεγέθυνση είναι 20 1 20   και μέσω του τηλεσκοπίου μπορούμε 

να διακρίνουμε αντικείμενα κατά γωνία όση το 1 20  αυτής με την οποία θα 

βλέπαμε μέσω του αβοήθητου ματιού. 

Το (Σχ. 2.11α) αναφέρεται σε συνθήκες κανονικής μεγέθυνσης του 

τηλεσκοπίου. Η διάμετρος του αντικειμενικού και η εστιακή απόσταση του 

προσοφθαλμίου είναι τα στοιχεία που καθορίζουν το μέγεθος της κόρης εξόδου 

του, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι ιδίων διαστάσεων με την κόρη του ματιού. 

Τότε τα είδωλα των δύο σημείων που βρίσκονται σε άπειρη απόσταση, θ’ 

απεικονιστούν στον αμφιβληστροειδή με τη μορφή των μόλις διακριτών δίσκων 

του Airy (Εικ. 2.11α). Στο (Σχ. 2.11β) χρησιμοποιούμε έναν αντικειμενικό με 

μικρότερη διάμετρο, ενώ τα άλλα στοιχεία του τηλεσκοπίου παραμένουν όπως 

προηγουμένως. Τότε η μεγέθυνση του τηλεσκοπίου (σαν ο λόγος των εστιακών 

αποστάσεων) παραμένει η ίδια (ίδια απόσταση των δύο δίσκων του Airy). Επειδή 

όμως η διάμετρος του αντικειμενικού είναι μικρότερη, το είδωλό της μέσω του 

προσοφθαλμίου (δηλ. η κόρη εξόδου του τηλεσκοπίου) θα είναι μικρότερη της 

κόρης του ματιού. Δεδομένου όμως ότι η περίθλαση θα συμβεί από την κόρη 

εξόδου, οι δίσκοι του Airy θα μεγαλώσουν, με συνέπεια να μην διακρίνονται πλέον 

μεταξύ τους σαν ξεχωριστές οι δύο κατανομές των ειδώλων (Εικ. 2.11β). Άρα 

μικρότερης διαμέτρου αντικειμενικός, σημαίνει ελάττωση της διακριτικής 

ικανότητας του τηλεσκοπίου.  

Το τι ακριβώς θα συμβεί όταν η διάμετρος του αντικειμενικού γίνει 

μεγαλύτερη από ότι σ’ αυτήν του πρώτου παραδείγματος (τα άλλα στοιχεία του 

συστήματος παραμένουν τα ίδια) φαίνεται στο (Σχ. 2.11γ). Τώρα η διάμετρος της 

κόρης  εξόδου θα είναι μεγαλύτερη από  αυτήν της κόρης του ματιού. Το φως όμως 
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(Σχ. 2.11) 
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θα περιθλαστεί από τα όρια της κόρης του τελευταίου. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

μεγέθυνση του συστήματος παραμένει η ίδια (απόσταση των δίσκων του Airy), 

όπως επίσης και η διάμετρός τους (η περίθλαση γίνεται από την κόρη του ματιού). 

Αυτό το οποίο τελικά  θα παρατηρήσουμε, θα είναι η (Εικ. 2.11γ) η οποία είναι 

πανομοιότυπη της (Εικ. 2.11α). Βλέπουμε δηλ. ότι η αύξηση της διαμέτρου του 

αντικειμενικού, δεν βελτιώνει (κάτω από συνθήκες προσαρμογής) τη διακριτική 

ικανότητα του συστήματος. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει συγχρόνως με την 

αύξηση της διαμέτρου του αντικειμενικού, να ελαττώσουμε την εστιακή απόσταση 

του προσοφθαλμίου (Σχ. 2.11δ) κατά τέτοιο όμως τρόπο ώστε διάμετρο κόρης 

εξόδου και κόρης ματιού να ταυτίζονται (συνθήκες πλήρους προσαρμογής). Τότε 

αφ’ ενός μεν θα έχουμε αύξηση της μεγέθυνσης του ειδώλου (δηλ. απομάκρυνση 

μεταξύ των κέντρων των δίσκων του Airy), αφ’ ετέρου όμως η διάμετρός τους δεν 

θα μεταβληθεί (περίθλαση από τα όρια της κόρης του ματιού). Το αποτέλεσμα 

δίνεται στην (Εικ. 2.11δ) όπου φαίνεται σαφώς η  βελτίωση της διακριτικής 

ικανότητας του συστήματος συγκρινόμενη με αυτήν του πρώτου παραδείγματος. 

Στο πέμπτο παράδειγμα (Σχ. 2.11ε), χρησιμοποιούμε τον αντικειμενικό του πρώτου 

παραδείγματος και τον προσοφθάλμιο του τετάρτου. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα 

έχουμε – όπως και στο τέταρτο – αύξηση της απόστασης μεταξύ των δίσκων του 

Airy λόγω αύξησης τα μεγέθυνσης. Επειδή όμως έχουμε μικρότερη διάμετρο 

αντικειμενικού, μικρότερη θα είναι και η κόρη εξόδου του τηλεσκοπίου από αυτήν 

της κόρης του ματιού. Το τελευταίο συνεπάγεται ταυτόχρονη αύξηση το μεγέθους 

των δίσκων του Airy όπως φαίνεται στην (Εκ. 2.11ε). Το τελικό αποτέλεσμα θα 

είναι η οριακή διακριτότητα των δύο ειδώλων (όπως στο πρώτο παράδειγμα), η 

διακριτική ικανότητα όμως δεν θ’ αυξηθεί όπως αυτό συνέβη στο τέταρτο 

παράδειγμα. 

 

 Ορισμένα χαρακτηριστικά των τηλεσκοπικών συστημάτων 

 

 Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε τηλεσκοπικού συστήματος (π.χ. 

αστρονομικού τηλεσκοπίου, τηλεσκοπικού μονόκιαλου , κιαλιών κ.λ.π.) είναι 

τυπωμένο ένα ζεύγος αριθμών με την αριθμητική μορφή:    . Ο αριθμός    

σημαίνει τη διαοφθαλμική (κανονική) μεγέθυνση του συστήματος και ο αριθμός   

σε mm τη διάμετρο του αντικειμενικού φακού. Π.χ. έστω το μονόκιαλο  που 

φαίνεται στην (Εικ. 2.12α) με χαρακτηριστικά:  2( ) 8 30CCCP  . Άρα με βάση 

τα προαναφερόμενα, διαθέτει διαοφθαλμική μεγέθυνση 8 . Που σημαίνει 

(αναφερόμενοι στον πρωταρχικό ορισμό της: (σχ. 3.7.2.1)) ότι ο λόγος του μήκους 

του ειδώλου (ενός αντικειμένου σε μεγάλη απόσταση) που σχηματίζεται στον 

αμφιβληστροειδή του ματιού μας μέσω  του τηλεσκοπίου, προς το μήκος του 
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ειδώλου στην ίδια θέση μέσω του αβοήθητου ματιού, είναι ίσος με οκτώ. Όσο για 

τη διάμετρρο του αντικειμενικού του είναι ίση με 30mm.  

 Με βάση όμως τον ορισμό της (κανονικής)   διαοφθαλμικής μεγέθυνσης (σχ.  

2.7) προκειμένου να πετύχουμε μεγέθυνση  8  η διάμετρος του αντικειμενικού θα 

μπορούσε να είναι 16mm και όχι 30mm. Πράγματι: 

 
ακτίνα αντικειμενικού ακτίνα αντικειμενικού

16 2του τηλεσκοπίου  του τηλεσκοπίου
κανονική διαοφθαλμική μεγέθυνση 8

ακτίνα κόρης εξόδου ακτίνα κόρης ματιού 1P

   
   
      


   

Η επιλογή όμως μεγαλύτερης διαμέτρου αντικειμενικού φακού (στην προκειμένη 

περίπτωση 30mm) αφορά τα εξής: α) Με βάση τη (σχ. 2.6): A PM d d   για 8M   

και 30mmAd  , θα έχουμε κόρη εξόδου διαμέτρου  3.75mmPd    έναντι της 

2mmPd    για  διάμετρο  αντικειμενικού  16mmAd  . Που  σημαίνει ότι η  προσαρ- 

 

 
 

(Εικ. 2.12) 

 

μογή της κόρης του ματιού διαμέτρου 2mm στην κόρη εξόδου του συστήματος των 

3.75mmPd    θα είναι πιο εύκολη. β) Για τις περιπτώσεις που έχουμε δυσμενείς 

φωτιστικές συνθήκες του πεδίου παρατήρησης, με βάση το διάγραμμα του (Σχ. 

3.7..3) η διάμετρος της κόρης του ματιού θα διασταλεί (μπορεί π.χ. να γίνει 4mm) 

Και με δεδομένο ότι η διάμετρος της κόρης εξόδου του συστήματος με διάμετρο 

αντικειμενικού 16mm θα είναι 2mm, πολύ μεγάλη ποσότητα φωτός που προέρχεται 

από το προς παρατήρηση πεδίο δεν θα περάσει από την κόρη του ματιού του 

παρατηρητή με συνέπεια την ελάττωση της φωτοαντίθεσης του ειδώλου του 

σχηματιζόμενου στον αμφιβληστροειδή. γ) Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι η 

αύξηση της διαμέτρου της κόρης του ματιού (αυτή των 4mm) σε προσαρμογή με 

την αυξημένη διάμετρο της κόρης εξόδου του συστήματος(αυτή των 3.75mm) θα 

έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της διαμέτρου του δίσκου του Airy στον 

αμφιβληστροειδή με συνέπεια την αύξηση της διακριτικής ικανότητας του ματιού. 

Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η υπερβολική αύξηση της διαμέτρου της 

κόρης του ματιού - γεγονός το οποίο ήδη αναφέραμε - και η οποία μπορεί να 
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φθάσει τα 8mm, θα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σφαλμάτων απεικόνισης 

που θα οφείλονται στο οπτικό σύστημα του ματιού.  

 Διόφθαλμα κιάλια παρατήρησης με τα χαρακτηριστικά 7 50  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε πολύ χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Πράγματι στην 

περίπτωση αυτή η διάμετρος της κόρης εξόδου Pd   θα είναι  

50 7 7.14mmP Ad d M     η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στην ακραία 

μεταβολή της διαμέτρου της κόρης του ματιού που είναι 8mm. Άρα τα κιάλια 

αυτών των προδιαγραφών μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε (εκτός από την 

ημέρα) ακόμη και για νυκτερινή κατόπτευση του ουρανού (για παρατήρηση της 

σελήνης, των πλανητών και διαφόρων αστρικών συστημάτων).  

 Κιάλια ή μονόκιαλα με μεγάλη διαοφθαλμική μεγέθυνση είναι αυτά με 

τεχνικά χαρακτηριστικά  20 60 . Στην προκειμένη περίπτωση η διάμετρος της 

κόρης εξόδου  θα είναι:    60 20 3mmP Ad d M    . Επομένως είναι της τάξης 

μεγέθους της ίριδας σε φωτιστικές συνθήκες όρασης (με το φως της ημέρας). Που 

σημαίνει ότι η προσαρμογή (ίριδας-κόρης εξόδου) για το μάτι του παρατηρητή, θα 

είναι δύσκολη. Δηλ. κάθε παραμικρό τρέμουλο του χεριού, θα έχει σαν αποτέλεσμα 

το πεδίο όρασης του αντικειμένου (και κατά προέκταση του ειδώλου) να 

ταλαντεύεται υπερβολικά. Άρα μια τέτοια διόπτρα για να χρησιμοποιηθεί,  θα 

πρέπει  να στηρίζεται ακλόνητα και να μην έρχεται σ' επαφή με τα χέρια μας. Θα 

επαναλάβουμε βέβαια επίσης ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για νυκτερινές 

κατοπτεύσεις λόγω της μικρής κόρης εξόδου του. Τέλος συνοπτικά αναφέρουμε τα 

χαρακτηριστικά ενός διαθλαστικού αστρονομικού τηλεσκοπίου. Είναι τα   20 100  

καθώς και ότι η εστιακή απόσταση του αντικειμενικού του φακού είναι: 1000Af  . 

Άρα:    100 20 5mmP Ad d M    . Και από τη:    1000 20 50mmAf f M    .  

 

 Λήψη φωτογραφιών μέσω τηλεσκοπίου  

 

 Για τη λήψη φωτογραφιών αντικειμένων του πλανητικού μας συστήματος     

χρησιμοποιήθηκε το τηλεσκόπιο Secretan του Αστεροσκοπείου του Α.Π.Θ. 

Πρόκειται για διαθλαστικό τηλεσκόπιο του οποίου η διάμετρος του αντικειμενικού 

του είναι: 200mmAd  και η εστιακή του απόσταση: 3000mmAf  . Οι φωτογραφίες 

είναι εστιακές. Δηλ. η φωτοευαίσθητη επιφάνεια (στην προκειμένη περίπτωση μιας 

CCD κάμερας), τοποθετήθηκε στο εστιακό επίπεδο του αντικειμενικού φακού όπου 

και πάρθηκαν οι φωτογραφίες.  

 1) Στην (Εικ. 2.13) φαίνεται μια φάση του πλανήτη Κρόνου. Η λήψη έγινε 

τις 11-4-2013 σε χρόνο: 21:55UT. Με αριθμητικό άνοιγμα του τηλεσκοπίου f/15. 

CCD camera: DNK, 1156 frames.  
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(Εικ. 2.13) 

 

 1) Στην (Εικ. 2.14) φαίνεται μια περιοχή της Σελήνης, με δεσπόζουσα θέση 

να κατέχει η περιοχή του (ακτινωτού) κρατήρα του Κοπέρνικου. Η λήψη έγινε τις 

22-4-2013 σε χρόνο: 20:22UT. Με αριθμητικό άνοιγμα του τηλεσκοπίου f/5. CCD 

camera: DNK, 180 frames. 

 

 
 

(Εικ. 2.14) 
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 Στην (Εικ. 2.15) φαίνεται το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Τέθηκε σε 

τροχιά περί τη γη τις 24-4-1990. Είναι μήκους 13.2m, διαμέτρου 4.2m και μάζας 

11.25tn. Περιφέρεται σε ύψος 559km πάνω από τη γη με ταχύτητα 25000km/h. 

Διαθέτει εκτός των άλλων, ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο τύπου Ritchey-Chrétien, για 

τις περιοχές του υπεριώδους, ορατού και υπερύθρου τμήματος του Η/Μ φάσματος.  

 

 
 

(Εικ. 2.15) 

 

Οι πληροφορίες που αποκομίζει από το διάστημα είναι μεγάλης σπουδαιότητας, 

γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση επίγειων 

τηλεσκοπίων, κατοπτρικών και διαθλαστικών. Στην (Εικ. 2. 16) μπορούμε να δούμε 

ένα από  τα  τελευταία  επιτεύγματά  του. Πρόκειται  για  την  φωτογραφία  του γα- 

 

 
 

(Εικ. 2.16) 

 

λαξία GNz11 που παρατηρήθηκε προς την κατεύθυνση του αστερισμού της 

Μεγάλης Άρκτου. Η λήψη έγινε στα όρια της διακριτικής ικανότητας του 

τηλεσκοπίου. Δηλ. το τηλεσκόπιο 'δεν θα μπορούσε να δει πιο μακριά'. Ο γαλαξίας 

αυτός απέχει από τη γη απόσταση 13.4 δισεκατομμυρίων ετών φωτός.    
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ΘΕΜΑ 3 
 

 Οπτικά μικροσκόπια 
 

Στα οπτικά μικροσκόπια περιλαμβάνονται τα κάθε είδους οπτικά όργανα με 

τη βοήθεια των οποίων είναι δυνατόν να μεγεθύνουμε και να διακρίνουμε 

μικροσκοπικά αντικείμενα, που είναι αδύνατον να ειδωθούν μέσω του αβοήθητου 

ματιού μας. Κατ' αρχή οι διάφορες κατηγορίες  μικροσκοπίων διακρίνονται με 

βάση την περιοχή του φάσματος που χρησιμοποιούν για ν' αναδείξουν τ' 

αποτελέσματά τους. Που σημαίνει ότι ο όρος οπτική μικροσκοπία (optical 

microscopy) αναφέρεται στη χρησιμοποίηση της ορατής περιοχής του Η/Μ 

φάσματος. Για λόγους αύξησης  της διακριτικής  ικανότητας έχουν αναπτυχθεί μικ- 

 

Σημείωση 

Σαν διακριτική ικανότητα εννοούμε τη δυνατότητα του να μπορούμε μέσω 

του μικροσκοπίου σε συνδυασμό με το μάτι μας να ξεχωρίζουμε δύο σημεία του 

αντικειμένου, τα οποία βρίσκονται σε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Με 

αυστηρό τρόπο η διακριτική ικανότητα σχετίζεται άμεσα κατά τα γνωστά με την 

κυματική φύση του φωτός και συγκεκριμένα με τη θεωρία της περίθλασης. Στο   

(Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός ΘΕΜΑ 1), μελετούμε λεπτομερώς τη διακριτική 

ικανότητα απλού φακού καθώς και του ανθρώπινου ματιού. Στο (ΘΕΜΑ 2) του 

παρόντος κεφαλαίου, ήδη μελετήσαμε τη διακριτική ικανότητα του οπτικού 

συστήματος τηλεσκοπίου - ματιού.      

 
ροσκοπίες για την υπεριώδη καθώς και την περιοχή των ακτινών-Χ. Μια δεύτερη 

κατηγοριοποίηση των μικροσκοπιών της ορατής περιοχής, είναι με βάση τα 

φαινόμενα της οπτικής τα οποία χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς 

ανάδειξης επιπλέον πληροφοριών που αφορούν τα προς μεγέθυνση αντικείμενα. 

Αυτές είναι: Η πολωτική μικροσκοπία (πόλωση του φωτός), η μικροσκοπία φάσεων 

(περίθλαση του φωτός - οπτική Fourier), η διαφορική συμβολομετρική 

μικροσκοπία (συμβολή του φωτός) κ.λ.π. Όμως από τις συνήθεις μικροσκοπίες οι 

επικρατέστερες είναι αυτές του διερχομένου και του ανακλωμένου φωτός.  

 Η του ανακλωμένου φωτός μικροσκοπία, αφορά τη μεγέθυνση και διάκριση 

αντικειμένων τα οποία είναι αδιαφανή. Οπότε για να ειδωθούν πρέπει να φωτιστούν 

από πάνω και το μικροσκόπιο να δεχθεί το ανακλώμενο από αυτά φως. Τέτοιου 

είδους είναι τα λεγόμενα μεταλλουργικά μικροσκόπια (metallurgical 

microscopes). Τα μικροσκόπια διερχομένου χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση 

αντικειμένων ή περιοχών που τα χαρακτηρίζει μια ορισμένη φωτοαντίθεση  
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(contrast), μεταξύ της πλήρους διαφάνειας και αυτής της αδιαφάνειας. Για το λόγο 

αυτό τ' αντικείμενα είναι δυνατόν να φωτιστούν από τα κάτω και το διερχόμενο 

από αυτά φως  να  χρησιμοποιηθεί από το μικροσκόπιο προκειμένου να επιτελέσει 

τη μεγέθυνση και τη διάκριση του αντικειμένου μέσω της απεικόνισης. Τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά αυτού του είδους είναι τα λεγόμενα βιολογικά μικροσκόπια 

(biological microscopes). Πράγματι τα βιολογικά δείγματα τα οποία δεν είναι 

τελείως διαφανή  , εμφανίζουν ως επί το πλείστον μια ορισμένη φωτοαντίθεση που 

τα καθιστά παρατηρήσιμα από τα προαναφερόμενα μικροσκόπια. Το σύνθετο 

μικροσκόπιο το οποίο θα περιγράψουμε στα επόμενα ανήκει σ' αυτή την κατηγορία.  

 

Σημείωση 

Η δομή βιολογικών δειγμάτων τα οποία είναι σχεδόν διαφανή, 

αναδεικνύεται με τη χρήση των λεγόμενων μικροσκοπίων φάσης (phase 

microscopes). Τα τελευταία έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν τις διαφορές 

φάσης (του διαδιδόμενου διά μέσου τους φωτός) που προκύπτουν από σημείο σε 

σημείο, σε διαφορές έντασης του φωτός. (βλ. Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός 

(ΘΕΜΑ 2): Οπτική Fourier). Με συνέπεια να προσδίδουν διαφορές στη 

φωτοαντίθεση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του δείγματος. Με τον τρόπο 

αυτό το μάτι μας μπορεί να ξεχωρίζει τα δομικά του χαρακτηριστικά, παρά το ότι 

με κοινό μικροσκόπιο αυτό είναι σχεδόν αδύνατο.   

 
 

Απλά μικροσκόπια 

 

Όπως ένα τηλεσκόπιο (βλ. ΘΕΜΑ 2), έτσι και η χρήση ενός μικροσκοπίου 

δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς το συνδυασμό του με το μάτι του παρατηρητή μέσω της 

λειτουργίας της όρασης. Και αυτό επειδή οποιοδήποτε αντικείμενο ή είδωλο του 

αντικειμένου θα πρέπει ν' απεικονιστεί στον αμφιβληστροειδή του ματιού και να 

γίνει αντιληπτό μέσω του εγκεφάλου. Στοιχειωδώς η διαδικασία αυτή αναφέρθηκε 

στην (§ 3.7.2). Στην ίδια παράγραφο διατυπώθηκε και αναλύθηκε η έννοια της 

διαοφθαλμικής μεγέθυνσης ενός οπτικού οργάνου. Είχαμε δει ότι για ένα αβοήθητο 

μάτι, το μέγιστο είδωλο στον αμφιβληστροειδή σχηματίζεται όταν το αντικείμενο 

βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης. Δηλ. σε απόσταση 250mm 

από το οπτικό κέντρο του ματιού (προσεγγιστικά από το κέντρο μεταξύ των 

δεσμικών του σημείων). Πέραν τούτου, προκειμένου να δημιουργηθεί στον 

αμφιβληστροειδή μεγαλύτερο είδωλο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα 

βοηθητικό οπτικό σύστημα.  

Το πλέον απλό είναι ένας θετικός φακός, ο λεγόμενος μεγεθυντής φακός για 

τον οποίο στην (§ 3.7.3) είχαμε υπολογίσει και τη σχέση μεταξύ της διαοφθαλμικής 
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μεγέθυνσης M , της εστιακής απόστασης f  του φακού και της ελάχιστης 

απόστασης ευκρινούς όρασης 250mmd   (σχ. 3.7.3.2,3). Το σύστημα αυτό στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ορισμένες φορές  και σαν απλό μικροσκόπιο. Είδαμε ότι 

για ένα απλό αμφίκυρτο φακό με  200mmf   η μεγέθυνση  δεν υπερβαίνει την 

τιμή 2M   με βάση τη σχέση:   1M d f  . Και προκειμένου να την αυξήσουμε 

θα πρέπει να ελαττώσουμε την εστιακή απόσταση f . Κάνοντάς το όμως αυτό, 

αυξάνουμε τη σφαιρικότητα του φακού ελαττώνοντας τη διάμετρό του και 

ταυτόχρονα ελαττώνουμε το πεδίο όρασης του τελικού ειδώλου, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα  τα σφάλματα απεικόνισης. Κατασκευάζονται βέβαια σύνθετα 

συστήματα (compact) απαλλαγμένα σφαλμάτων (οι γνωστές λούπες), αλλά η 

τελική τους διαοφθαλμική μεγέθυνση δεν υπερβαίνει την τιμή 20M  . Εκτός από 

τις λούπες στην (§ 3.7.4), είχαμε μελετήσει και τα μεγεθυντικά συστήματα των 

προσοφθάλμιων φακών, τα οποία ήδη χρησιμοποιήσαμε για τη σύνθεση των 

τηλεσκοπίων. Πράγματι η τελική μεγέθυνση ενός τηλεσκοπίου αφορούσε τη 

μεγέθυνση του πραγματικού ειδώλου που έδινε ο αντικειμενικός του φακός, μέσω 

ενός προσοφθάλμιου. Οι τυπικές διαοφθαλμικές μεγεθύνσεις προσοφθάλμιων 

φακών κυμαίνονται μεταξύ 5 25  . Και η χρήση τους στα μικροσκόπια όπως θα 

δούμε, είναι πανομοιότυπη με αυτή των τηλεσκοπίων.  

 

Σύνθετα μικροσκόπια (αρχές λειτουργίας) 

 

Για τις περιπτώσεις που τα προς παρατήρηση αντικείμενα είναι πολύ μικρών 

διαστάσεων, όπως π.χ. τα κύτταρα (που μια τυπική τους διάμετρος είναι τα 10μm), 

τότε χρειαζόμαστε όπως θα δούμε μεγεθύνσεις που τουλάχιστον για τα οπτικά 

μικροσκόπια θα πρέπει να φθάνει τα 1500 . Για το λόγο αυτό επινοήθηκαν και 

αναπτύχθηκαν τα σύνθετα μικροσκόπια (compound microscopes). Που είναι ο 

συνδυασμός ενός αντικειμενικού οπτικού συστήματος (ειδικός σύνθετος φακός 

πολλών στοιχείων) και ενός προσοφθάλμιου. Και η λειτουργία του είναι η εξής: Ο 

αντικειμενικός φακός (εστιακής απόστασης από 1.6 50mm ) πλησιάζει το 

μικροσκοπικό αντικείμενο (μάλλον μια περιοχή του δείγματος που θέλουμε να 

μεγεθύνουμε) σε απόσταση λίγο πριν από την μπρος του εστία. Και σχηματίζει σε 

μια απόσταση από την πίσω του εστία (περίπου 180mm) ένα πραγματικό είδωλο. 

Το είδωλο αυτό κατόπιν μεγεθύνεται από ένα προσοφθάλμιο σύστημα σαν αυτά 

που περιγράψαμε στην (§ 3.7.4). Το τελικό είδωλο θα είναι φανταστικό και 

παρατηρείται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης με τη βοήθεια του ματιού 

του παρατηρητή. Σαν τελική μεγέθυνση βέβαια του μικροσκοπίου δεν εννοούμε 

την πλευρική τελική μεγέθυνσή του αλλά την τελική  διαοφθαλμική  όπως αυτή την 

ορίσαμε από τις (σχ. 3.7.2.1,2,3). Δηλ.  
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 tan tanM         (3.1) 

 

Όπου    είναι η γωνία με την οποία φαίνεται το τελικό είδωλο στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού από το δεσμικό του σημείο N  , που είναι ίση 

με τη γωνία με την οποία φαίνεται το τελικό φανταστικό είδωλο από το συζυγές 

δεσμικό του σημείο N .   είναι η γωνία που υποτείνεται προς το είδωλο στον 

αμφιβληστροειδή και το αντικείμενο (από τα ,N N   αντίστοιχα) μέσω όμως του 

αβοήθητου ματιού δηλ. χωρίς την παρεμβολή του μικροσκοπίου. Υπενθυμίζουμε 

ότι M A B A B    . Δηλ. ο λόγος των μηκών όπως καταγράφονται στον 

αμφιβληστροειδή, του ειδώλου A B   μέσω του μικροσκοπίου και του ειδώλου 

A B   μέσω του αβοήθητου ματιού. Και όπως ήδη αναφέραμε η διαοφθαλμική 

μεγέθυνση ενός οπτικού μικροσκοπίου μπορεί οριακά να προσεγγίσει την τιμή των 

1500 .  

 Στα επόμενα θα δώσουμε κατ' αρχή ένα απλοποιημένο παράδειγμα των 

στοιχείων και της λειτουργίας που αφορούν ένα σύνθετο μικροσκόπιο. Ειδικότερα: 

 α) Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα οπτικά του 

στοιχεία (κατ' αρχή τους φακούς απεικόνισης) , τις θέσεις, τις διαστάσεις και τις 

αποστάσεις μεταξύ τους. 

 β) Τον τρόπο με τον οποίο διαμεσολαβείτε η απεικόνιση του μικροσκοπικού 

αντικειμένου το οποίο και τελικά θέλουμε να παρατηρήσουμε μεγεθυμένο και 

ευδιάκριτο.  

 Γνωρίζουμε βέβαια - όπως θα δούμε λεπτομερώς και στα επόμενα - ότι κατ' 

αρχή, οι αντικειμενικοί φακοί του μικροσκοπίου είναι σύνθετα οπτικά συστήματα. 

Δηλ. αποτελούνται συνήθως από αριθμό και είδος φακών διευθετημένων με τέτοιο 

τρόπο ούτως ώστε να προλαμβάνονται σφάλματα απεικόνισης. Το ίδιο ισχύει και 

για τους προσοφθάλμιους τους οποίους στοιχειωδώς μελετήσαμε στην (§ 3.7.4). 

Όμως στο παράδειγμα που ακολουθεί θα θεωρήσουμε για λόγους απλότητας και 

διευκόλυνσης σχεδιασμού και υπολογισμών λεπτούς φακούς. Το γεγονός αυτό δεν 

θα μας αποτρέψει τελικά να υπολογίσουμε με βάσει τις εστιακές αποστάσεις και τις 

διαμέτρους αντικειμενικού και προσοφθαλμίου κατά σειρά: Το διάφραγμα 

ανοίγματος  Δ.Α.  του μικροσκοπίου καθώς και τις κόρες εισόδου  P  και εξόδου 

 P  (θέσεις και διαμέτρους). Κατόπιν τη διαοφθαλμική μεγέθυνσή του. Επίσης θα 

υπολογίσουμε το διάφραγμα πεδίου  Δ.Π.  καθώς και τις θυρίδες εισόδου  W  και 

εξόδου  W   (θέσεις και διαμέτρους), με βάση τις οποίες θα προσδιορίσουμε τα 

πεδία όρασης του αντικειμένου και του ειδώλου.  
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 Παράδειγμα 

 Θα θεωρήσουμε ότι ένα σύνθετο μικροσκόπιο αποτελείται από ένα 

αντικειμενικό λεπτό φακό εστιακής απόστασης 25Αf   (αποστάσεις και διαστάσεις 

δίνονται σε χιλιοστά) και διαμέτρου 10Ad  . Επίσης ο προσοφθάλμιός του έχει 

εστιακή απόσταση 25Πf   και διάμετρο 20Πd  . Θέλουμε τελικά να μεγεθύνουμε 

ένα αντικείμενο 2MQ   το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1 28.9s   μπροστά από 

τον αντικειμενικό φακό.  

  

 Σημείωση  

 Η απόσταση 1 28.9s   δεν είναι εντελώς τυχαία σε σχέση με το πρόβλημά 

μας. Κατ' αρχή είναι μεγαλύτερη της εστιακής απόστασης του αντικειμενικού, 

προκειμένου το είδωλό που θα μας δώσει να είναι πραγματικό. Κατά δεύτερο λόγω 

με βάση τη σχέση: 1
1 1

1 1 1

1 1 1
185 25 160Α

Α Α

s f
s s

s s f s f
        

 
. Βλέπουμε δηλαδή 

ότι το πραγματικό είδωλο M Q   μέσω του αντικειμενικού φακού, βρίσκεται σε 

απόσταση 160 μετά την πίσω εστία του (Σχ. 3.1). Τα μικροσκόπια αυτού του είδους 

ονομάζονται μικροσκόπια με οπτικό μήκος (optical length)(160mm) και ο αριθμός 

αυτός είναι εγγεγραμμένος σ' όλους τους αντικειμενικούς φακούς (βλ. Σχ. 3.11) που 

χρησιμοποιούνται στο μικροσκόπιο.  Το οπτικό μήκος του μικροσκοπίου είναι 

περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους με το λεγόμενο μηχανικό τους μήκος, για το 

οποίο θα μιλήσουμε στα επόμενα.  

 Συνήθως οι αντικειμενικοί φακοί χαρακτηρίζονται εκτός των άλλων 

στοιχείων τους από τις μεγεθύνσεις που προκαλούν. Και οι μεγεθύνσεις τους - που 

είναι και αυτές  εγγεγραμμένες στο εξωτερικό τους περίβλημα - είναι πλευρικές και 

όχι διαοφθαλμικές. Τυπικές τιμές είναι οι: 5 , 10 , 20 , 40 , 100     . Καθένας από 

αυτούς τους φακούς έχει διαφορετικές ενεργές εστιακές αποστάσεις που 

κυμαίνονται τυπικά από 50 1.6mm . Επίσης το μήκος τους είναι διαφορετικό και 

τοποθετούνται κοχλιωτά στο ένα άκρο του μηχανικού σωλήνα του μικροσκοπίου. 

Είναι όμως έτσι σχεδιασμένοι ούτως ώστε για όλους τους, το οπτικό μήκος των 

160mm  να είναι το ίδιο. Που σημαίνει ότι σχηματίζουν το πραγματικό τους είδωλο 

σε απόσταση  160mm  από το δευτερεύον ενεργό εστιακό τους επίπεδο.   

 
                 

Με δεδομένο ότι 1 28.9s   και 1 185s   η πλευρική μεγέθυνση για το 

πραγματικό είδωλο θα είναι  1 1 1 1 6.4m s s m     . Επομένως 

        1 6.4 2 12.8M Q m MQ M Q        .  
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Σημείωση 

Θα θέλαμε επίσης το τελικό φανταστικό είδωλο μέσω του προσοφθάλμιου 

φακού, να σχηματίζεται ή δυνατόν στη θέση του αντικειμένου και ν' απέχει από το 

μάτι μας (την περιοχή μεταξύ των δεσμικών του σημείων ,N N  ) απόσταση ίση με 

αυτή της ευκρινούς όρασης που είναι 250mm (όση δηλ. και του αντικειμένου για το 

αβοήθητο μάτι). Το γεγονός αυτό έχει άμεση σχέση με τον ορισμό με τον ορισμό 

της διαοφθαλμικής μεγέθυνσης όπως την ορίσαμε από τη (σχ. 3.7.2.1). Επομένως 

(Σχ. 3.1):  2 250 , 25Πs f     και από τη σχέση:   

2
2 2

2 2 2

1 1 1
22.72Π

Π Π

s f
s s

s s f s f


      
  

. Επομένως το κέντρο του προσοφθάλμιου 

πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 22.72  δεξιά του πραγματικού ειδώλου. Τότε 

και το πραγματικό είδωλο βρίσκεται σε θέση μεταξύ της πρωτεύουσας εστίας του 

προσοφθάλμιου και του κέντρου του, προκειμένου να έχουμε το σχηματισμό ενός 

φανταστικού τελικού ειδώλου.  

                 
 Η πλευρική μεγέθυνση για τη δεύτερη απεικόνιση θα είναι:  

   2 2 2 2 2250 27.72 11m s s m m        . Και η τελική πλευρική μεγέθυνση 

   . 1 2 . 6.4 11 70.4m m m m        . Άρα:      . 140.8M Q m MQ M Q
      .  

 Στην επόμενη φάση θα υπολογίσουμε το διάφραγμα ανοίγματος  Δ.Α.  του 

συστήματος, καθώς και τις κόρες εισόδου  P  και εξόδου  P ,  για το αντικείμενο 

να βρίσκεται σε απόσταση 1 28.9s   από τον αντικειμενικό φακό του μικροσκοπίου. 

Από αριστερά προς τα δεξιά του υφίστανται δύο διαφράγματα, αυτά των ορίων των 

φακών αντικειμενικού και προσοφθάλμιου. Το πρώτο δεν έχει οπτικό στοιχείο ν' 

απεικονιστεί προς τ' αριστερά ενώ το δεύτερο απεικονίζεται μέσω του 

αντικειμενικού φακού σε απόσταση 2   από αυτόν. Θα έχουμε κατά τα γνωστά: 

 2
21

2 2 2

1 1 1 Α

Α Α

f

f f




  
   

 
 και επειδή: 2 225 160 22.2 207.72 28.42        . 

Η πλευρική μεγέθυνση (εδώ απόλυτη τιμή) τότε θα είναι: 

 2 2 2 2 0.136m m       . Και επομένως η διάμετρος του ειδώλου των ορίων 

του προσοφθάλμιου θα είναι: 0.136 20 2.72Πd     . Και η γωνία με την οποία 

υποτείνεται προς τα όριά του από το σημείο του αντικειμένου επί του οπτικού 

άξονα, κατόπιν υπολογισμού είναι 0141 . Επίσης η γωνία που υποτείνεται από το 

ίδιο σημείο προς τα όρια του αντικειμενικού φακού είναι 019.63 . Άρα μπορούμε 

από τα παραπάνω στοιχεία να συμπεράνουμε ότι το διάφραγμα ανοίγματος  Δ.Α.  

του μικροσκοπικού συστήματος θα είναι τα όρια του αντικειμενικού. Και επειδή 

προς τ' αριστερά του δεν υπάρχει απεικονίζον σύστημα, το ίδιο θα είναι και η κόρη 



 

 

- 275 - 

εισόδου  P  με διάμετρο 20Pd  . Και η απεικόνιση της   P  μέσω των οπτικών 

στοιχείων προς τα δεξιά (δηλ. εδώ μέσω του προσοφθάλμιου), θα μας δώσει  τη 

θέση και τη διάμετρο της κόρης εξόδου   P . Πράγματι θα έχουμε: 

 1
1

1 1 1

1 1 1 Π

Π Π

f

f f




  
   

 
 και επειδή 1 25 160 22.72     δηλ.  1 207.72   και 

125 28.42f     . Η πλευρική μεγέθυνση (εδώ απόλυτη τιμή) τότε θα είναι: 

 1 1 1 1 0.136m m       . Και επομένως η διάμετρος της κόρης εξόδου  θα 

είναι: 0.136 10 1.36Pd     . 

 Προκειμένου τώρα να γίνει οπτική προσαρμογή του μικροσκοπίου με το 

μάτι μας, θα πρέπει η κόρη του ματιού (με τυπική διάμετρο 2d  ) να τοποθετηθεί 

ακριβώς στη θέση που σχηματίζεται η κόρη εξόδου του συστήματος. Πράγματι 

όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.1) και έχει προκύψει από υπολογισμούς, η κόρη εξόδου 

βρίσκεται μετά τον προσοφθάλμιο και λίγο μετά τη δευτερεύουσα εστία του. Η 

διάμετρός της είναι λίγο μικρότερη της κόρης του ματιού που σημαίνει ότι όλο το 

φως το προερχόμενο από το αντικείμενο, θα χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό του 

ειδώλου στον αμφιβληστροειδή. Όπως θα δούμε επίσης στα επόμενα η κόρη 

εξόδου σε συνδυασμό με την κόρη του ματιού συνιστούν παράγοντες  που 

επηρεάζουν τη  διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου.  

 Αμέσως μετά μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνολική διαοφθαλμική 

μεγέθυνση του μικροσκοπίου, με  αναφορά το κέντρο της κόρης εξόδου του. Στην 

πραγματικότητα η ακριβής αναφορά είναι η περιοχή των μεταξύ των δεσμικών 

σημείων  ,N N   (Σχ. 3.7.2.5). Αλλά αυτά απέχουν από την κόρη εξόδου λιγότερο 

από 1.5mm  άρα και  δεν προκύπτει σημαντικό σφάλμα. Οπότε για την 

υποτεινόμενη γωνία 2   από τη θέση αυτή προς το μισό του τελικού 

(φανταστικού) ειδώλου M Q   θα είναι:    0tan 2 70.4 264.56 29.8      (όπου 

η απόσταση των 264.56  είναι περίπου ίση με την ελάχιστη απόσταση ευκρινούς 

όρασης). Όσον αφορά δε την υποτεινόμενη γωνία 2  προς το μισό του προς 

μεγέθυνση αντικειμένου θα είναι:   0tan 2 1 264.56 0.433    . Επομένως: 

   tan tan 0.5727 0.00755 75.85M M     . Πρόκειται κατά τα γνωστά για 

το λόγο των μεγεθών των ειδώλων των σχηματιζόμενων στον αμφιβληστροειδή 

μέσω του μικροσκοπίου και μέσω του αβοήθητου ματιού. Στο (Σχ. 3.1) στη θέση 

του αμφιβληστροειδή βλέπουμε να σχηματίζεται μόνο το τελικό είδωλο  M Q   

μέσω του μικροσκοπίου. Το σχηματιζόμενο μέσω του αβοήθητου ματιού είναι 

υπερβολικά μικρών διαστάσεων προκειμένου να φανεί στο σχέδιο.  

 Σαν τελικό στάδιο θα προσδιορίσουμε τα πεδία όρασης του αντικειμένου και 

του ειδώλου. Δηλ. αν το μικροσκόπιό μας με βάση τις διαστάσεις του αντικειμένου 
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και τη θέση του είναι δυνατόν ή όχι να το απεικονίσει πλήρως. Αν δηλ. στο μάτι 

μας θα σχηματιστεί το πλήρες είδωλο του αντικειμένου ή τμήμα του. Προϋπόθεση 

αυτών κατά τα γνωστά είναι να υπολογίσουμε τις θέσεις και τις διαστάσεις του 

διαφράγματος πεδίου  Δ.Π. , και των θυρίδων εισόδου  W  και εξόδου  W   με 

βάση τα πορίσματα του (ΘΕΜΑΤΟΣ 1).  

 Κατ' αρχή βρίσκουμε το παραξονικό είδωλο για καθένα ξεχωριστά από τα 

διαφράγματα ή τα όρια των φακών σε σχέση με το τμήμα του συστήματος το οποίο 

προηγείται από αυτό. Τότε εκείνο που υποτείνεται από το κέντρο της κόρης 

εισόδου  P  με τη μικρότερη γωνία θα είναι η θυρίδα εισόδου  W . Για την 

περίπτωσή μας διαφράγματα είναι μόνο αυτά των φακών. Το διάφραγμα του 

αντικειμενικού δεν έχει προς τ' αριστερά  του οπτικό στοιχείο προκειμένου ν' 

απεικονιστεί. Όσο δε αφορά το διάφραγμα του προσοφθάλμιου, απεικονίζεται στη 

θέση που απέχει απόσταση 2 28.42   μπροστά από τον αντικειμενικό. Άρα από το 

κέντρο της  P  η μικρότερη γωνία υποτείνεται προς το είδωλο των ορίων του 

ειδώλου του προσοφθάλμιου, άρα αυτό θα συνιστά και τη   W , (η γωνία από το 

κέντρο της  P  προς τα όρια του αντικειμενικού είναι 0180 ). Η διάμετρος της  W  

είναι 2.72Wd  . Και το είδωλο της προς τα δεξιά (εδώ μέσω του αντικειμενικού) 

που συμπίπτει με τα όρια του προσοφθάλμιου συνιστά το διάφραγμα πεδίου  Δ.Π. . 

Αλλά και συγχρόνως τη θυρίδα εξόδου  W   επειδή μετά τον προσοφθάλμιο δεν 

υφίσταται άλλο απεικονίζον στοιχείο.  

 Η γωνία όρασης του αντικειμένου θα δίνεται από τη σχέση: 

    0tan 2 1.36 28.42 5.48q q    (είναι η γωνία που υποτείνεται η διάμετρος της 

θυρίδας εισόδου  W  από το κέντρο της κόρης εισόδου  P ). Η γωνία όρασης του 

ειδώλου επίσης θα δίνεται από τη σχέση:     0tan 2 10 28.42 43q q    . (είναι η 

γωνία που υποτείνεται η διάμετρος της θυρίδας εξόδου  W   από το κέντρο της 

κόρης εξόδου  P ). Όμως η γωνία με την οποία υποτείνεται το αντικείμενο από 

την   P  είναι      0tan 2 1 28.9 3.96Φ Φ    και επειδή Φ < q  το αντικείμενο θ' 

απεικονίζεται πλήρως. Πράγματι η γωνία με την οποία υποτείνεται το τελικό 

είδωλο από το κέντρο της κόρης εξόδου  P  θα είναι: 

    0tan 2 70.4 264.56 29.8Φ Φ    . Επομένως Φ < q   οπότε το τελικό είδωλο 

εμφανίζεται  πλήρως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού μας.  
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 Υπολογισμός της συνολικής διαοφθαλμικής μεγέθυνσης  

 συνθέτου μικροσκοπίου μέσω γραφικής μεθόδου 

 

 Το διάγραμμα του (Σχ. 3.2) παριστάνει ένα σύνθετο μικροσκόπιο που 

βρίσκεται  σε  πλήρη  προσαρμογή  με  το  μάτι  ενός παρατηρητή. Τα στοιχεία του 

αντικειμενικού φακού του μικροσκοπίου είναι τα εξής: Γενική ονομασία 

Panachromat (aus JENA). Πλευρική μεγέθυνση: 10 . Οπτικό μήκος 160mm . 

Αριθμητικό άνοιγμα 0.25. Επίσης τα στοιχεία του προσοφθάλμιου είναι τα εξής: 

Τύπου Kelner (aus JENA). Διαοφθαλμική μεγέθυνση: 10 . Αντικειμενικός μας 

σκοπός είναι να εντοπίσουμε τα κύρια επίπεδα αντικειμενικού και προσοφθάλμιου, 

με απώτερο σκοπό μέσω γραφικής μεθόδου απεικόνισης μικροσκοπικού 

αντικείμενου (σε συγκεκριμένη θέση σε σχέση με τον αντικειμενικό), να 

προσδιορίσουμε τη διαοφθαλμική μεγέθυνση του μικροσκοπίου σε συνδυασμό με 

το μάτι του παρατηρητή. Τα κύρια επίπεδα (αντικειμενικού, προσοφθάλμιου, 

ματιού) σαν σύνθετα οπτικά συστήματα χαρακτηρίζονται από τα κύρια επίπεδα 

,A AH H      ,H H 
  και  ,M MH H  . Για το μάτι επίσης σημειώνεται η θέση των 

δεσμικών σημείων ,M MN N   τα οποία κατά τα γνωστά συνιστούν αναφορά για τη 

διατύπωση του ορισμού της διαοφθαλμικής μεγέθυνσης οπτικού συστήματος - 

ματιού. Τα στοιχεία για το μάτι του παρατηρητή έχουν ληφθεί από τον (Πίν. 

3.7.1.9) και το (Σχ. 3.7.1.8).  

 Όπως θα δούμε και στα επόμενα, ο προσδιορισμός των ενεργών εστιακών 

αποστάσεων του αντικειμενικού Af  και του προσοφθάλμιου Πf  υπολογίζονται από 

τους τύπους των (σχ. 3.2) και (σχ. 3.7.3.3). Δηλ. τον:    Am y y z f  . Όπου m  

η πλευρική μεγέθυνση του αντικειμενικού  και z  το οπτικό μήκος του 

μικροσκοπίου ( 160mmz  ). Και τον 250Π ΠM f  όπου 250mm  είναι η ελάχιστη 

απόσταση ευκρινούς όρασης. Επομένως θα έχουμε: 160 10 16mmAf z m    και 

   250 250 10 25mmΠ Πf M   . Με βάση αυτά τα δεδομένα και τον πειραματικό 

προσδιορισμό των εστιών ,A ΠF F  εντοπίσαμε τα κύρια επίπεδα  ,A AH H   και 

,H H 
  και τα  εγγράψαμε στο (Σχ. 3.2).  

 Το προς μεγέθυνση μικροσκοπικό αντικείμενο διαστάσεων 2mmy   είναι 

τοποθετημένο σε απόσταση 2mm  μπροστά από την πρωτεύουσα εστία AF  του 

αντικειμενικού. Και η απεικόνισή του με γραφικό τρόπο δια μέσω του 

αντικειμενικού, μας δίνει το πραγματικό ανεστραμμένο είδωλο  QQ y   μεταξύ 

της πρωτεύουσας εστίας ΠF  του προσοφθάλμιου και του κύριου επιπέδου του ΠH . 

Η απόσταση 160 mAF Q m z   είναι κατά τα γνωστά το οπτικό μήκος του 

μικροσκοπίου.  
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 Σημείωση 

 Η απόσταση  160 mz m  δεν είναι σε γενικές γραμμές  ίση με το μήκος του 

μεταλλικού σωλήνα στον οποίο προσαρμόζονται οι εκάστοτε αντικειμενικοί και οι 

προσοφθάλμιοι φακοί του μικροσκοπίου, που ονομάζεται μηχανικό μήκος του 

μηκροσκοπίου (mechanical length of microscope).Η διαφοροποίηση μεταξύ 

οπτικού και μηχανικού μήκους προέρχεται ως επί το πλείστον από τα 

κατασκευαστικά δεδομένα των διαφόρων εταιρειών που παράγουν μικροσκόπια.  

 
 

 Η περαιτέρω απεικόνιση του πραγματικού ειδώλου y  μας δίνει ένα τελικό 

φανταστικό είδωλο y  στη θέση του προς μεγέθυνση αντικειμένου y . Η θέση αυτή 

 250mm  είναι η ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης η οποία προσμετράτε από                 

 το οπτικό κέντρο του ματιού (περιοχή μεταξύ των δεσμικών σημείων ,M MN N  ). 

Κατά προσέγγιση αν μετρηθεί από τη δευτερεύουσα εστία ΠF   του προσοφθάλμιου 

(όπως γίνεται στο (Σχ. 3.2)) δεν πρόκειται να υπάρξει σημαντική μεταβολή στον 

υπολογισμό της γωνίας   , δηλ. τη γωνία με την οποία φαίνεται το τελικό 

φανταστικό είδωλο από το οπτικό κέντρο του ματιού.  

Από την απεικόνιση μέσω του αντικειμενικού φακού (όμοια τρίγωνα AOO F   

και AQQ F  ) (Σχ. 3.2) βρίσκουμε:    Ay z y f   από την οποία: 

 

 
A A A

OO QQ y y y z
m

f z f z y f

   
           (3.2) 

 

όπου κατά τα γνωστά Af  η ενεργός εστιακή απόσταση του αντικειμενικού φακού 

και z  το οπτικό μήκος του μικροσκοπίου. Δηλ. η απόσταση από τη δευτερεύουσα 

εστία ΑF   του αντικειμενικού μέχρι τη θέση που σχηματίζεται το πραγματικό 

είδωλο. Κατόπιν από την απεικόνιση του y  μέσω του προσοφθάλμιου φακού 

προκύπτει η σχέση: 

 

 tan
Π

y

f



         (3.3) 

 

όπου Πf  η ενεργός εστιακή απόσταση του προσοφθάλμιου φακού και    η γωνία 

με την οποία φαίνεται το τελικό είδωλο y  από τη δευτερεύουσα εστία ΠF   του 

προσοφθάλμιου. Και επειδή η εστία αυτή από το κέντρο της κόρης εξόδου του 

συστήματος (σε προσαρμογή με την κόρη του ματιού) και το οπτικό κέντρο 
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(περιοχή ,M MN N  ) του ματιού απέχουν μεταξύ τους πολύ λίγο τότε     όπου   

η γωνία με την οποία φαίνεται το τελικό είδωλο y  από το οπτικό κέντρο του 

ματιού. Άρα: 

 

 Σημείωση 

 Είναι γνωστό ότι οι αντικειμενικοί και οι προσοφθάλμιοι ενός μικροσκοπίου 

είναι σύνθετα οπτικά συστήματα που αποτελούνται από πολλούς φακούς. Και 

προκειμένου να υπολογίσουμε τη θέση και τις διαστάσεις της κόρης εξόδου  P  θα 

πρέπει να γνωρίζουμε τις θέσεις τις διαστάσεις καθώς και τις εστιακές αποστάσεις 

τους. Επειδή για το πρόβλημα που εξετάζουμε δεν διαθέτουμε αυτά τα στοιχεία και 

προκειμένου να προσδιορίσουμε γραφικά την κόρη εξόδου του συστήματος 

επιχειρούμε την εξής προσέγγιση: Επειδή τα κύρια επίπεδα αντικειμενικών και 

προσοφθάλμιων είναι σχετικά κοντά μεταξύ τους (όπως ήδη τα προσδιορίσαμε 

πειραματικά) , θεωρούμε ότι οι φακοί αυτοί αντικαθίστανται από λεπτούς (σε 

συμμετρική θέση σε σχέση με τα κύρια επίπεδα), με αντίστοιχες εστιακές 

αποστάσεις ο καθένας τους. Και όσον αφορά τις διαμέτρους τους θα είναι η μέση 

τιμή των διαμέτρων των φακών εισόδου και εξόδου του κάθε συστήματος.  

 Συγκεκριμένα είναι 6mmAd   για τον αντικειμενικό και   18mmΠd   για τον 

προσοφθάλμιο. Το διάφραγμα των 6mm  του αντικειμενικού που συνιστά 

ουσιαστικά διάφραγμα ανοίγματος  και κόρη εισόδου για το σύστημα, 

απεικονιζόμενο μέσω του προσοφθαλμίου μας δίνει την κόρη εξόδου   P  σε θέση 

4mm  μετά τη δευτερεύουσα εστία του ΠF   με διάμετρο 2mm . Τη θέση αυτή 

(Σχ. 3.2) βάζουμε να καταλαμβάνει η ίριδα του ματιού του παρατηρητή (διαμέτρου 

2mm ), ερχόμενο τελικά το μάτι σε προσαρμογή με το μικροσκόπιο.  

 
 

  tan tan Πy f        (3.4) 

 

Επίσης η γωνία όρασης του αντικειμένου   θα είναι:  

 

  tan 250y       (3.5)  

 

Και με βάση τη (σχ. 3.1) tan tanM    και τις (σχ. 3.4,5) βρίσκουμε: 

 

  
250

Π

y
M

y f

  
   
  

       (3.6) 
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Επίσης με τη βοήθεια της (σχ.3.2) η (σχ. 3.6) γίνεται: 

 

  
250

A Π

z
M

f f


     (3.7) 

 

Που μας λέει ότι η M  υπολογίζεται εφόσον γνωρίζουμε τις ενεργές εστιακές 

αποστάσεις ,A Πf f  καθώς και το οπτικό του μήκος z . Επίσης η (σχ. 3.6) μας 

επιτρέπει να διατυπώσουμε ένα κανόνα που αφορά τη συνολική  διαοφθαλμική 

μεγέθυνση του μικροσκοπίου. Σύμφωνα με αυτόν: Η  συνολική  διαοφθαλμική 

μεγέθυνση του μικροσκοπίου, είναι ίση με το γινόμενο της πλευρικής μεγέθυνσης 

που μας δίνει ο εκάστοτε αντικειμενικός με τη διαοφθαλμική μεγέθυνση του 

εκάστοτε προσοφθαλμίου.  

 

 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίου και η διακριτική τους ικανότητα. 

 Μεγέθυνση μικροσκοπίου.  Διακριτική ικανότητα μικροσκοπίου 

 

 Η διακριτική ικανότητα ενός μικροσκοπίου (σαν σύστημα αντικειμενικού - 

προσοφθάλμιου - ματιού), αρχής γενόμενης από τη διακριτική ικανότητα των 

αντικειμενικών του φακών και αυτήν του ματιού, σχετίζεται άμεσα με τη θεωρία 

της περίθλασης του φωτός (Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός, ΘΕΜΑ 1). Στην 

πραγματικότητα ο ρόλος ενός αντικειμενικού φακού μικροσκοπίου είναι αφ' ενός 

μεν να διακρίνει λεπτομέρειες του αντικειμένου και αφ' ετέρου να συνεισφέρει στη 

μεγέθυνσή τους μέσω της απεικόνισής του. Στο (Σχ. 3.3) φαίνεται το σχεδιάγραμμα  

 

 
(Σχ. 3.3) 

 

(το οποίο δεν είναι αναλογικό) της τομής ενός αντικειμενικού και τα 

χαρακτηριστικά του οπτικά μεγέθη. Στην προκειμένη περίπτωση απεικονίζει δύο 

σημειακές πηγές ,M Q  που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους (στην 
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πραγματικότητα είναι τα άκρα ενός μικροσκοπικού αντικειμένου MQ ) σε θέση 

πολύ κοντά στο φακό. Το αποτέλεσμα της απεικόνισης διά μέσου του 

αντικειμενικού θα είναι τα πραγματικά είδωλα  ,M Q   (τα  ακραία σημεία του 

ειδώλου M Q   ) πάνω στο επίπεδο απεικόνισης. Και αν m  είναι η πλευρική 

μεγέθυνση του φακού, τότε     M Q m MQ   . Στο ίδιο σχήμα φαίνονται δύο 

συζυγείς ακτίνες (1),(1)  που προέρχονται από το σημείο M , στο χώρο του 

αντικειμένου και του ειδώλου αντίστοιχα, και οι οποίες συνεισφέρουν στο 

σχηματισμό του σημειακού ειδώλου M  . Αν θεωρήσουμε ότι οι κλίσεις τους ,u u  

ως προς τον οπτικό άξονα είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες, τότε η κατεύθυνσή τους 

είναι προς τα όρια της κόρης εισόδου  P  και της κόρης εξόδου  P  από τα 

σημεία ,M M   αντίστοιχα.  

 Όμως στην πράξη ‒ γεγονός που οφείλεται στην κυματική φύση του φωτός ‒ 

στις  θέσεις  ,M Q   δεν  θα έχουμε σημειακά είδωλα, αλλά  τις  κατανομές έντασης  

 

 
 

(Σχ. 3.4) 

 

κατά Airy λόγω της περίθλασης του φωτός από το κυκλικό άνοιγμα της κόρης 

εξόδου   P  του αντικειμενικού φακού. Οι θέσεις των κατανομών της έντασης στα 

σημεία ,M Q   του χώρου του ειδώλου θα εξαρτώνται από τις θέσεις  ,M Q  στο 

χώρο του αντικειμένου (Σχ. 3.4γ), (όπου στα (Σχ. 3.4)  ο σύνθετος αντικειμενικός 

φακός έχει αντικατασταθεί  από ένα λεπτό φακό και η περίθλαση συντελείται στα 
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όριά του). Και όσο  η  απόσταση  των  ,M Q  ελαττώνεται, οι δίσκοι του  Airy 

πλησιάζουν και αλληλεπικαλύπτονται μερικώς μεταξύ τους (Σχ. 3.4β), αφήνοντάς 

μας όμως σ' αυτήν την περίπτωση την αίσθηση ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά 

αντικείμενα. Η αίσθηση όμως αυτή δεν συνεχίζεται εφόσον οι σημειακές πηγές 

,M Q  συνεχίζουν να πλησιάζουν. Πράγματι από ένα σημείο και μετά οι δίσκοι του  

Airy σχεδόν επικαλύπτονται (Σχ. 3.4α) με συνέπεια να μη γίνεται δυνατή η 

διάκριση των ειδώλων ,M Q   σαν δύο. Δεχόμαστε γενικά το κριτήριο του Rayleigh 

κατά το οποίο τα σημεία ,M Q  είναι μόλις διακριτά μεταξύ τους, όταν το μέγιστο 

της κατανομής της έντασης στο M   συμπίπτει με το πρώτο ελάχιστο της κατανομής 

στο Q  (Σχ. 3.4.β). Κάτω από αυτές τις συνθήκες η απόσταση  y M Q    μεταξύ 

των κέντρων των δίσκων του Airy είναι: 

   

     00.61

sin
y M Q my m MQ

n u


     

 
     (3.8) 

 

(Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός ΘΕΜΑ 1 (σχ. 1.9)). Όπου 0  το μ.κ. του 

χρησιμοποιούμενου φωτός στο κενό. n  ο δ.δ. στο χώρο του ειδώλου και η γωνία 

u  ‒  όπως καθορίστηκε στο (Σχ. 3.3) ‒ (είναι αυτή που υποτείνεται από το σημείο 

M  , προς το μισό της διαμέτρου της κόρης εξόδου  P ).   

 Για να 'μεταφέρουμε' τώρα τη (σχ. 3.8) στο χώρο του αντικειμένου, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ημιτονική συνθήκη του Abbe (βλ. Άσκ. 10 

λυμένη): 

 

  sin sinn y u ny u        (3.9) 

 

για την οποία οι γωνίες ,u u  μπορεί να είναι και εκτός παραξονικών ορίων. 

Πράγματι όπως έχουμε ήδη αναφέρει η γωνία u  λόγω μικρότητας και εγγύτητας 

του αντικειμένου προς τον αντικειμενικό φακό του μικροσκοπίου, μπορεί να πάρει 

την τιμή  ακόμη και 060 . Τότε με τη βοήθεια των (σχ. 3.8,9) βρίσκουμε: 

 

  0
min

0.61

sin
y y

n u


      (3.10)  

 

όπου n  ο δ.δ. στο χώρο του αντικειμένου και λόγω της αποδοχής του κριτηρίου του 

Rayleigh η απόσταση y  θα είναι πλέον η ελάχιστη η οποία μπορεί να διακριθεί από 

τον αντικειμενικό φακό του μικροσκοπίου. Και η απόσταση αυτή θα μπορούσε να 

γίνει μικρότερη: 
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 α) Με την ελάττωση του μήκους κύματος 0  (όπως π.χ. για ένα μικροσκόπιο 

που εργάζεται στη  φασματική περιοχή του υπεριώδους ).  

 β) Με την αύξηση του δείκτη διάθλασης n  στο χώρο του αντικειμένου 

(όπως αυτό μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση των λεγόμενων καταδυτικών 

αντικειμενικών φακών μικροσκοπίου σε περιβάλλον δ.δ.  n  και όχι στον αέρα). 

 γ) Με την αύξηση της γωνίας u  (με την χρήση αντικειμενικών φακών 

διαφορετικών εστιακών αποστάσεων). 

 Η ποσότητα sinn u  από τη (σχ. 3.10), είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα 

μεγέθη των αντικειμενικών φακών των μικροσκοπίων και ονομάζεται αριθμητικό 

άνοιγμα (numerical aperture)(NA) και είναι πάντοτε εγγεγραμμένο στο περίβλημα 

του φακού. Στην πράξη το μέγιστο επιτυγχανόμενο αριθμητικό άνοιγμα είναι: 

  1.35
max

NA  για φως μ.κ. 0 0.55μm  . Τα δεδομένα αυτά εφαρμοζόμενα στη (σχ. 

3.10) μας δίνει το όριο διακριτικής ικανότητας (με βάση πάντα το κριτήριο το 

Rayleigh)  :  min 0.248μmy  . Επίσης από την ίδια σχέση μπορούμε να δούμε ότι η 

διακριτική ικανότητα των αντικειμενικών φακών των μικροσκοπίων εξαρτάται (για 

δεδομένο μ.κ.) από τα δεδομένα μόνο του χώρου του αντικειμένου που είναι τα  

,n u .  

 Όμως η 'διάκριση' των πληροφοριών που μας δίνει ένας αντικειμενικός 

φακός, θα πρέπει να γίνουν ορατές μέσο του ματιού του παρατηρητή, το οποίο 

όπως γνωρίζουμε έχει και το ίδιο μια ορισμένη διακριτική ικανότητα. Και με βάση 

τα δεδομένα που αναλύονται στο (Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός ΘΕΜΑ 1 (σχ. 

1.14)), η γωνία με την οποία φαίνονται δύο μόλις διακριτά σημεία στο επίπεδο ενός 

'αντικειμένου' που βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης είναι: 

 

tan 0.000355rad 1.15R Ra a    (α).  Αλλά από τη (σχ. 3.6): 
250

Π

y
M

y f

  
   
  

 για 

miny y  θα έχουμε:  tan tan
250

min
R R

Π

My y
a a

f


 
   

 
  (β). Και επομένως για τη  

διαοφθαλμική μεγέθυνση του μικροσκοπίου προκειμένου οι διακρινόμενες από τον 

αντικειμενικό του φακό πληροφορίες του αντικειμένου να γίνουν ορατές και μέσω 

του ματιού του παρατηρητή, θα πρέπει να ισχύουν οι  (σχ. (α),(β)). Δηλ. 

 

  0.000355
250

minMy
      (3.11) 

 

Και αντικαθιστώντας το miny  από τη (σχ. 3.10) τελικά βρίσκουμε: 
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0

0.08875 ( )

0.61

NA
M




      (3.12) 

 

όπου η σταθερή 0.08875 στον αριθμητή εκφράζεται σε mm. Και αν τώρα 

( ) ( ) 1.35maxNA NA   και 3
0 0.55 10 mm   , από τη (σχ. 3.12) βρίσκουμε τελικά: 

350M  . Δηλ. η μεγέθυνση αυτή θα είναι επαρκής προκειμένου να μας αναδείξει 

λεπτομέρειες του αντικειμένου παρά το ότι χρησιμοποιήσαμε αντικειμενικό φακό 

με  ( ) ( ) 1.35maxNA NA  , ο οποίος μας δίνει το ελάχιστο επιτυγχανόμενο διακριτικό 

όριο.  

 Προκειμένου όμως κατά την παρατήρηση μέσω του μικροσκοπίου να μην 

προκαλείται ένταση στα μάτια του παρατηρητή, η μεγέθυνση πρακτικά 

αποδείχθηκε ότι θα πρέπει να είναι 4-5 φορές μεγαλύτερη από αυτή που 

επιτυγχάνεται μέσω του τύπου της (σχ. 3.12). Δηλ. 1500M  . Εφόσον όμως τις 

περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να δουλεύουμε οριακά (δηλ. σε πολύ μεγάλες 

μεγεθύνσεις), θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε συνδυασμούς 

αντικειμενικών - προσοφθάλμιων σε μικρότερη διαοφθαλμική μεγέθυνση. Δηλ. για 

τις περιπτώσεις που η περαιτέρω μεγέθυνση δεν αναδεικνύει επί πλέον 

πληροφορίες. 

 

 Διαοφθαλμική μεγέθυνση μικροσκοπίου και διακριτική ικανότητα 

  

 Μια χρήσιμη και παραστατική διαδικασία που συσχετίζει τη διαοφθαλμική 

μεγέθυνση ενός μικροσκοπίου με τη διακριτική του ικανότητα, μπορούμε να 

πετύχουμε  απλοποιώντας το σύστημα αντικειμενικού προσοφθάλμιου. 

Αντικαθιστώντας τους δηλαδή με λεπτούς φακούς. Οι τελευταίοι θα έχουν 

ορισμένη διάμετρο  ,A Πd d  και ορισμένη  εστιακή απόσταση  ,A Πf f . Στην 

προκειμένη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι τα πραγματικά είδωλα που 

επιτυγχάνονται μέσω των αντικειμενικών σχηματίζονται στη θέση της εμπρός 

εστίας F  των προσοφθάλμιων για ευκολία της σχεδίασης της πορείας των 

ακτινών. Γνωρίζουμε βέβαια ότι προκειμένου το τελικό φανταστικό είδωλο να 

σχηματίζεται στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης, θα πρέπει το πραγματικό 

να σχηματίζεται λίγο μετά την  F . Η κόρη εξόδου  P  του συστήματος θα 

προκύπτει από την απεικόνιση των ορίων του αντικειμενικού φακού που ενέχει εδώ 

θέση   διαφράγματος ανοίγματος  Δ.Α.  και κόρης εισόδου  P  μέσω του 

προσοφθάλμιου. Επίσης η ακτίνα της κόρης του ματιού του παρατηρητή είναι 

1mm. Αν τώρα η διάμετρος του αντικειμενικού και η εστιακή απόσταση του 

προσοφθάλμιου είναι τέτοιες ώστε η διάμετρος της κόρης εξόδου να είναι ίσες και 
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να ταυτίζονται , τότε θα λέμε ότι η διαοφθαλμική μεγέθυνση είναι η κανονική 

διαοφθαλμική μεγέθυνση ( normal visual magnification). Στις επόμενες 

περιπτώσεις θα δούμε το πώς ακριβώς συσχετίζονται μεγέθυνση και διακριτική 

ικανότητα μικροσκοπίου, με την αλλαγή των διαμέτρων και των εστιακών 

αποστάσεων των φακών.  

 

 
(Σχ. 3.5) 

 

α) Στην περίπτωση αυτή (Σχ. 3.5α), η διάμετρος του αντικειμενικού φακού 

και η εστιακή απόσταση του προσοφθάλμιου, μας οδηγούν σε μια κόρη εξόδου που 

η  διάμετρός της  ταυτίζεται με  αυτήν της κόρης του ματιού (κανονική μεγέθυνση).   

Και εφόσον η απόσταση των σημείων ,M Q  είναι τέτοια που μόλις να διακρίνονται 

μεταξύ τους, τότε τα σημεία ,M Q   στον αμφιβληστροειδή του ματιού είναι τα 
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κέντρα των δίσκων του Airy που υπακούουν στο κριτήριο του Rayleigh. Η εικόνα 

των δίσκων φαίνεται δίπλα από το εκάστοτε σχήμα.  

 β) Στην περίπτωση του (Σχ. 3.5β) ελαττώνεται η διάμετρος του 

αντικειμενικού φακού όχι όμως η θέση του και η εστιακή του απόσταση. Επίσης τα 

στοιχεία του προσοφθάλμιου παραμένουν τα ίδια. Στην περίπτωση αυτή η 

διάμετρος της κόρης εξόδου είναι μικρότερης διαμέτρου από ότι της κόρης του 

ματιού. Και με το δεδομένο ότι η περίθλαση συντελείται από την κόρη εξόδου, οι 

δίσκοι του Airy στον αμφιβληστροειδή θα είναι μεγαλύτερης διαμέτρου. Η 

απόστασή μεταξύ τους όμως παραμένει η ίδια (ίδια απόσταση μεταξύ των ,M Q ) 

και τότε: 1) Έχουμε σαφή ελάττωση (μέχρις απώλειας) της διακριτικής ικανότητας 

του μικροσκοπίου (λόγω ελάττωσης του περιθλώντος ανοίγματος) και 2) Έχουμε 

απώλεια φωτός μέσω του ματιού (λόγω της ελάττωσης της διαμέτρου του 

αντικειμενικού).   

 γ) Στην περίπτωση του (Σχ. 3.5γ) αυξάνουμε μόνο τη διάμετρο του 

αντικειμενικού φακού (από ότι στην περίπτωση (α)) με τα υπόλοιπα δεδομένα να 

παραμένουν τα ίδια. Τότε η διάμετρος της κόρης εξόδου θα είναι μεγαλύτερη από 

αυτή της κόρης του ματιού. Επομένως: 1) Η διακριτική ικανότητα του 

μικροσκοπίου παραμένει η ίδια (τώρα το περιθλόν άνοιγμα είναι η κόρη του 

ματιού, όπως και στην περίπτωση (α)). 2) Θα έχουμε όμως απώλεια φωτεινότητας  

του τελικού ειδώλου, επειδή η κόρη εξόδου είναι μεγαλύτερη αυτής της κόρης του 

ματιού. 

 δ) Στην περίπτωση αυτή (Σχ.3.5.δ) έχουμε τα ίδια δεδομένα (όπως και για 

την περίπτωση (γ)) εκτός του ότι ελαττώνουμε την εστιακή απόσταση του 

προσοφθάλμιου φακού. Και έστω ότι η ελάττωση είναι τέτοια ώστε να έχουμε 

πλήρη προσαρμογή της  κόρης εξόδου και της  κόρης του  ματιού δηλ. (συνθήκες 

κανονικής μεγέθυνσης). Τότε με βάση τη (σχ. 3.7) θα έχουμε αύξηση της 

διαοφθαλμικής μεγέθυνσης του μικροσκοπίου ( δηλ. απομάκρυνση των ,M Q   στον 

αμφιβληστροειδή) που σημαίνει απομάκρυνση των κέντρων των δίσκων του Airy. 

Και όσον αφορά το μέγεθος των δίσκων, θα είναι αυτή του παραδείγματος (α) 

(ταύτιση κόρης εξόδου - κόρης ματιού). Επομένως για την περίπτωση αυτή θα 

έχουμε: 1) Αύξηση της διακριτικής ικανότητας (απομάκρυνση των δίσκων) και 2) 

Αύξηση φωτεινότητας του τελικού ειδώλου λόγω αύξησης της διαμέτρου του 

αντικειμενικού.  

 ε) Στην περίπτωση αυτή διατηρούμε τα δεδομένα (όπως αυτά του 

παραδείγματος (δ)) εκτός από το ότι ελαττώνουμε τη διάμετρο του αντικειμενικού 

φακού τόσο όσο η διάμετρος της κόρης εξόδου να είναι μικρότερη αυτής της ίριδας 

του ματιού. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε απομάκρυνση των δίσκων του Airy 

στον αμφιβληστροειδή (αύξησης της μεγέθυνσης όπως ακριβώς στην περίπτωση 
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(δ)), αλλά ταυτόχρονα αύξηση της διαμέτρου τους (επειδή η διάμετρος της κόρης 

εξόδου από την οποία γίνεται η περίθλαση, τώρα είναι μικρότερη από αυτήν της 

ίριδας του ματιού). Επομένως: 1) Τα σημεία ,M Q  θα είναι διακριτά λόγω του ότι 

θα ισχύει το κριτήριο του Rayleigh, η διακριτική όμως ικανότητα δεν θα είναι 

αυξημένη σε σχέση με αυτή του παραδείγματος (δ) επειδή ταυτόχρονα αυξάνεται 

και η διάμετρος των δίσκων του Airy. 2) Η φωτεινότητα στον αμφιβληστροειδή θα 

ελαττωθεί αφ' ενός μεν επειδή η διάμετρος του αντικειμενικού έγινε μικρότερη, αφ' 

ετέρου λόγω του ότι οι δίσκοι του Airy λόγω αύξησης της διαμέτρου τους, θα 

κατανεμηθούν σε μεγαλύτερη επιφάνεια. 

 

 Διαοφθαλμική  μεγέθυνση συναρτήσει των αριθμητικών ανοιγμάτων 

 αντικειμενικού φακού και ματιού 

   

 Στα επόμενα ‒ λόγω του αρκετά μεγάλου ενδιαφέροντός του ‒ θα 

αναδείξουμε μια σχέση που θα μας δίνει την διαοφθαλμική μεγέθυνση ενός 

μικροσκοπίου με τη βοήθεια των διακριτικών ικανοτήτων του αντικειμενικού 

φακού και του ματιού , που κατά τα γνωστά σχετίζονται με  τα αριθμητικά 

ανοίγματα αντικειμενικού και ματιού. Για το λόγο αυτό εκκινούμε από τη (σχ. 3.6): 

 

    
250

Π

y
M

y f

  
   
  

    (3.13) 

 

το (Σχ. 3.5α) και την ημιτονική συνθήκη του Abbe (σχ. 3.9): 

 

  sin sinn y u ny u        (3.14) 

 

Όπου y y  η πλευρική μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού και ,u u  οι γωνίες με τις 

οποίες φαίνεται το μισό της διαμέτρου του αντικειμενικού από τα σημεία ,M M  . Επίσης 

για κάθε είδους συνήθους μικροσκοπίου 1.0n  . Δηλ. δεξιά του αντικειμενικού το 

περιβάλλον είναι ο αέρας. Επομένως από τη (σχ. 3.14) θα έχουμε: 

  

  
sin

sin

y n u

y u





      (3.15) 

 

Και επειδή η γωνία u  είναι σχετικά μικρή (όχι όμως και η u ) από το (Σχ. 3.5α) 

βρίσκουμε: 

 

    sin tan Πu u R f         (3.16) 
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όπου R  η ακτίνα της κόρης του ματιού και Πf  η εστιακή απόσταση του 

προσοφθάλμιου. Τότε από τις (σχ. 3.13,15,16) (σε συνθήκες κανονικής 

μεγέθυνσης) θα έχουμε: 

 

  
 

 
 
 αντικειμενικούsin

250  ματιού

NAn u
M

R NA
         (3.17) 

 

που σημαίνει ότι η κανονική διαοφθαλμική μεγέθυνση συνθέτου μικροσκοπίου (για 

1mmR  ), είναι ίση με 250 φορές το αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού του 

φακού. Ή το αριθμητικό άνοιγμα του ματιού (με τη μεσολάβηση του μικροσκοπίου 

και πάλι σε συνθήκες κανονικής μεγέθυνσης) , αυξάνεται στα όρια του αριθμητικού 

ανοίγματος του αντικειμενικού του φακού. Αν θεωρήσουμε στην οριακή περίπτωση 

ότι:   αντικειμενικού 1.35
max

NA  , τότε από τη (σχ. 3.7) βρίσκουμε: 340maxM  . Στο 

ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε χρησιμοποιώντας τη (σχ. 3.12).  

 

 Παράδειγμα 1 

 Διαθέτουμε ένα αντικειμενικό φακό μικροσκοπίου με συγκεκριμένο 

αριθμητικό άνοιγμα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της χρήσης προσοφθάλμιων 

φακών οι οποίοι θα προκαλούν: 1) Κανονική διαοφθαλμική μεγέθυνση, 2) 

Μικρότερη της κανονικής και 3) Μεγαλύτερη της κανονικής.  

 

● 1) Με βάση τη (σχ. 3.17):     αντ/κού  ματιούM NA NA  θα έχουμε: 

 250  αντ/κούM NA  . Δηλ. για να έχουμε κανονική μεγέθυνση, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε ένα προσοφθάλμιο έτσι ώστε η τιμή της μεγέθυνσης να είναι 

αυτή που δίνεται από την τελευταία σχέση. Π.χ. έστω ότι διαθέτουμε ένα 

αντικειμενικό φακό 10  με 0.25NA  . Τότε 250 0.25 62.5M     που είναι η 

κανονική διαοφθαλμική μεγέθυνση του μικροσκοπίου. Αλλά από τη (σχ. 3.2) 

160 Am f . Και επειδή 10 16mmAm f   . Επίσης από τη (σχ. 3.7) 
250

A Π

z
M

f f


  

για 62.5, 160, 16 40A ΠM z f f     . Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η 

διαοφθαλμική μεγέθυνση του προσοφθάλμιου που δίνεται από τη (σχ. 3.7.3.2): 

250
1

Π

M
f

  , θα έχει την τιμή: 7.25M   . Αλλά οι πλησιέστεροι προς την τιμή 

αυτή προσοφθάλμιοι που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι οι: 5 10  .  

 2) Αν χρησιμοποιήσουμε προσοφθάλμιο με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη 

αυτής της κανονικής (μικρότερης δηλ. διαοφθαλμικής μεγέθυνσης), τότε από τη 

(σχ. 3.7) η διαοφθαλμική μεγέθυνση του μικροσκοπίου θα είναι μικρότερη από την 
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κανονική. Και η διάμετρος της κόρης εξόδου (δεδομένου ότι τα όρια του 

αντικειμενικού απεικονίζονται τώρα από φακό με μεγαλύτερη εστιακή απόσταση), 

θα είναι μεγαλύτερη αυτής του ματιού. Όμως οι δίσκοι του Airy θα είναι της ίδιας 

διαμέτρου (περίθλαση τώρα από την κόρη του ματιού), αλλά πιο κοντά μεταξύ τους 

(λόγω ελάττωσης της M  του μικροσκοπίου). Άρα η διακριτική ικανότητα του 

μικροσκοπίου θα είναι μικρότερη της κανονικής. Και η φωτεινότητα του τελικού 

ειδώλου μικρότερη (λόγω του ότι θα περνάει λιγότερο φως από την κόρη του 

ματιού).  

  3) Αν χρησιμοποιήσουμε προσοφθάλμιο με εστιακή απόσταση μικρότερη 

αυτής της κανονικής (μεγαλύτερης  δηλ. διαοφθαλμικής μεγέθυνσης), τότε από τη 

(σχ. 3.7) η διαοφθαλμική μεγέθυνση του μικροσκοπίου θα είναι μεγαλύτερη από 

την κανονική. Και η διάμετρος της κόρης εξόδου (δεδομένου ότι τα όρια του 

αντικειμενικού απεικονίζονται τώρα από φακό με μικρότερη εστιακή απόσταση), 

θα είναι μικρότερη αυτής του ματιού. Όμως οι δίσκοι του Airy θα είναι 

μεγαλύτερης διαμέτρου (περίθλαση τώρα από άνοιγμα μικρότερο από την κόρη του 

ματιού), αλλά πιο μακριά  μεταξύ τους (λόγω αύξησης της M  του μικροσκοπίου). 

Άρα δεν θα έχουμε κανένα όφελος όσον αφορά τη διακριτική ικανότητα του 

μικροσκοπίου. Και η φωτεινότητα του τελικού ειδώλου θα είναι μικρότερη (λόγω 

διεύρυνσης των δίσκων του Airy).   

 

 Παράδειγμα 2 

 Επιθυμούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη διαοφθαλμική μεγέθυνση για ένα 

μικροσκόπιο. Τι αριθμητικού ανοίγματος  NA  αντικειμενικούς πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε για ίδιο πάντα προσοφθάλμιο.  

 

● 1) Με βάση τη (σχ. 3.17):     αντ/κού  ματιούM NA NA  θα έχουμε: 

    αντ/κού =  ματιούNA M NA . Και επειδή   ματιού = 1 250NA , τότε θα είναι 

    αντ/κού = 250 0.004NA M M  . Επομένως αν ο αντικειμενικός έχει ακριβώς 

αυτό το αριθμητικό άνοιγμα, η μεγέθυνση είναι η κανονική. Αν π.χ. 100M   τότε 

θα πρέπει   αντ/κού = 0.4NA . Διαγραμματικά η περίπτωση αυτή είναι του (Σχ. 

3.5α).  

 2) Αν το αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού   = sinNA n u  είναι 

μικρότερο του κανονικού, τότε για δ.δ. n  σταθερό η γωνία u  θα είναι μικρότερη 

Δηλ. θ' αντιστοιχεί σε μικρότερης διαμέτρου αντικειμενικό φακό (αλλά ίδιας 

εστιακής απόστασης, δεδομένου ότι η  M  είναι σταθερή). Επομένως η κόρη 

εξόδου θα έχει μικρότερη διάμετρο της κόρης του ματιού, επομένως οι δίσκοι του 

Αiry θα διευρυνθούν ενώ η απόστασή τους θα παραμείνει η ίδια (επειδή η  M  δεν 
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μεταβλήθηκε (Σχ. 3.5β). Επομένως η διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου θα 

ελαττωθεί. Όσο δε για τη φωτεινότητα του τελικού ειδώλου θα είναι μικρότερη 

(λόγω διεύρυνσης των δίσκων του Airy).   

 3) Αν το αριθμητικό άνοιγμα του αντικειμενικού   = sinNA n u  είναι 

μεγαλύτερο του κανονικού, τότε για δ.δ. n  σταθερό η γωνία u  θα είναι 

μεγαλύτερη. Δηλ. θ' αντιστοιχεί σε μεγαλύτερης διαμέτρου αντικειμενικό φακό 

(αλλά ίδιας εστιακής απόστασης, δεδομένου ότι η  M  είναι σταθερή (Σχ. 3.5γ)). 

Επομένως η κόρη εξόδου θα έχει μεγαλύτερη διάμετρο της κόρης του ματιού. Η 

περίθλαση θα γίνει στην κόρη του ματιού, οπότε οι δίσκοι του Airy θα έχουν την 

κανονική τους διάμετρο (όπως αυτή του (Σχ. 3.5α)). Η απόστασή τους θα 

παραμείνει η ίδια (επειδή η  M  δεν μεταβλήθηκε).  Επομένως η διακριτική 

ικανότητα του μικροσκοπίου θα παραμείνει η ίδια. Όσο δε για τη φωτεινότητα του 

τελικού ειδώλου μάλλον θα παραμείνει περίπου η ίδια. Και αυτό επειδή η αύξηση 

της διαμέτρου της κόρης εξόδου αντισταθμίζεται από την αύξηση της διαμέτρου 

του αντικειμενικού φακού.  

 

 Τα διάφορα είδη των αντικειμενικών φακών των μικροσκοπίων 

 

 Ο υπολογισμός των προαναφερόμενων διακριτικών ορίων των 

μικροσκοπίων με βάση τη θεωρία της περίθλασης του φωτός, ισχύει με την 

προϋπόθεση ότι τα συστήματα των φακών δεν εμφανίζουν σφάλματα. Σφάλματα 

όπως της σφαιρικής εκτροπής, της κόμης, του αστιγματισμού, της καμπυλότητας 

του πεδίου καθώς και τα χρωματικά, θα πρέπει να διορθώνονται κατά τη διαδικασία 

του σχεδιασμού και της κατασκευής τους. Γεγονός είναι ότι για όσα περισσότερα 

σφάλματα είναι διορθωμένο ένα σύστημα τόσο πιο περίπλοκο είναι και τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στοιχείων που το απαρτίζουν. Για το λόγο αυτό οι 

χαρακτηριστικές ομάδες αντικειμενικών φακών, είναι διορθωμένες σε ορισμένα 

από αυτά τα σφάλματα.  

 Από τη (σχ. 3.7) βλέπουμε ότι η διαοφθαλμική μεγέθυνση  M  του 

μικροσκοπίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της εστιακής απόστασης Af  του 

αντικειμενικού. Και από τη (σχ. 3.17) επειδή   αντ/κούM NA , συμπεραίνουμε ότι 

και το αριθμητικό άνοιγμά του, θα είναι παρομοίως αντιστρόφως ανάλογο της 

εστιακής του απόστασης. Στα (Σχ. 3.6) παραθέτουμε μια κατηγορία αντικειμενικών 

φακών με το γενικό τίτλο: Αχρωματικοί (Achromatic objectives). Πρόκειται για 

αντικειμενικούς φακούς που είναι διορθωμένοι χρωματικά στις δύο ακραίες 

περιοχές του ορατού φάσματος (βλ. § 3.6.20 στα μ.κ. 656nm, 486nmC F   . 

Επίσης είναι διορθωμένοι για το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής και της κόμης 

(για το μ.κ. της πράσινης γραμμής του Hg 546nm  ). Οι του (Σχ. 3.6α) (που 
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συνίστανται από ένα απλό αχρωματικό φακό), είναι οι χαμηλής ισχύος 

αντικειμενικοί (low power objectives). Η εστιακή τους απόσταση είναι 25mmAf   

και το αριθμητικό του άνοιγμα   0.15NA  . Οι του (Σχ. 3.6β) (που συνίστανται από 

δύο  αχρωματικούς  φακούς) είναι  οι λεγόμενοι τύπου Lister με εστιακή απόσταση  

     

  
 

(Σχ. 3.6) 

 

: 16 25mmAf  και   :  0.3NA έ ω ς . Οι του (Σχ. 3.6γ) είναι οι λεγόμενοι  τύπου Amici 

(Amici type) με 4mmAf   και   = 0.7NA . Τέλος οι λεγόμενοι καταδυτικοί τύπου 

Amici (oil immersion Amici type) με 2mmAf   και   = 1.3NA . Στους καταδυτικούς 

αντικειμενικούς φακούς, η απόσταση μεταξύ του πρώτου φακού του μικροσκοπίου 

και της καλυπτρίδας που εφαρμόζεται στο πάνω μέρος του προς μεγέθυνση 

δείγματος, πληρούται με ειδικό υγρό ορισμένου δ.δ. (συνήθως 1.515n  ). Όπως θα 

δούμε και στα επόμενα, το δείγμα είναι τοποθετημένο πάνω σε μια γυάλινη πλάκα, 

την αντικειμενοφόρο.  

 Είναι εμφανές από τα (Σχ. 3.6) ότι όσο αυξάνει το αριθμητικό άνοιγμα του 

αντικειμενικού φακού, τόσο περισσότερο περίπλοκη είναι η δομή του. Και ο λόγος 
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είναι ο εξής: Ήδη από τον αντικειμενικό του (Σχ. 3.6γ) για τον οποίο   = 0.7NA , η 

γωνία με την οποία προσπίπτει στην είσοδο του φακού μια ακτίνα προερχόμενη 

από το αντικείμενο, είναι περίπου 060  σε σχέση με τον οπτικό του άξονα. Και το 

ερώτημα που τίθεται είναι με ποιο τρόπο οι ακτίνες αυτές θα οδηγηθούν 

καμπτόμενες (μέσω του φακού) με πορεία προς το είδωλο, χωρίς όμως να 

εμφανίζουν οπτικά σφάλματα. (Ας θυμηθούμε εδώ ότι η παραξονική προσέγγιση 

αφορά ακτίνες που οδεύουν σε σχέση με τον οπτικό άξονα με γωνίες 0 03 4 ).   

Για το λόγο αυτό η ακτίνα από το O  (Σχ. 3.6.γ) προσπίπτει σ' ένα επιπεδόκυρτο 

(σχεδόν ημισφαιρικό) φακό του οποίου η κυρτή επιφάνεια λειτουργεί κάτω από την 

απλανητική (aplanatic) λεγόμενη συνθήκη (βλ. Άσκ. 9 λυμένη). Που σημαίνει ότι η 

κλίση της ακτίνας κατά την όδευσή της ελαττώνεται σημαντικά όμως χωρίς να 

εμφανίσει σφάλμα σφαιρικής εκτροπής και κόμης, παρά το ότι έχουμε εμφάνιση 

επιμήκους χρωματικής εκτροπής. Όμως το χρωματικό αυτό σφάλμα διορθώνεται 

(αντισταθμίζεται) από τους δύο αχρωματικούς φακούς που ακολουθούν, και οι 

οποίοι δίνουν και την τελική κλίση της ακτίνας (επίτευξη της τελικής ισχύος του 

συστήματος) οδεύοντας προς το είδωλο.  

 Προκειμένου τώρα να δούμε πως λειτουργεί ο καταδυτικός φακός του (Σχ. 

3.6.δ)   με  2mmAf   και    = 1.3NA  θ' ανατρέξουμε  στο   (Σχ. 3.7α)   που  απηχεί  

 

 
 

(Σχ. 3.7α) 

 

λίγο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το προς 

παρατήρηση δείγμα προκειμένου η πλευρική μεγέθυνση του αντικειμενικού να 

είναι της τάξης του 100 . Για το λόγο αυτό στη βάση του μικροσκοπίου (1) η οποία 

διαθέτει άνοιγμα από το οποίο περνάει το φως που φωτίζει το δείγμα, τοποθετείται 

μια διαφανής γυάλινη πλάκα πάχους 1mm  (2) η λεγόμενη αντικειμενοφόρος. 
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Πάνω σ' αυτή τοποθετείται το προς παρατήρηση δείγμα (3) που βρίσκεται στο 

εσωτερικό υγρού βάλσαμου του Καναδά (ή άλλου αντίστοιχου υγρού). Το δείγμα 

σκεπάζεται από μια υπέρλεπτη γυάλινη πλάκα (πάχους 0.17mm )(4) την 

ονομαζόμενη καλυπτρίδα. Πάνω στην καλυπτρίδα τοποθετείται μια σταγόνα του 

υγρού κατάδυσης (συνήθως 1.515n  )(5) και ο πρώτος φακός του αντικειμενικού 

(6) έρχεται σε επαφή μαζί του. Όλη αυτή η διαδικασία ακολουθείται προκειμένου 

μια ακτίνα φωτός από τη θέση O  του αντικειμένου, οδεύοντας να φθάσει στην 

επίπεδη επιφάνεια (α) του ημισφαιρικού φακού (6) του αντικειμενικού χωρίς να 

διαθλαστεί από αυτήν. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το αριθμητικό 

άνοιγμα στο χώρο του αντικειμένου να έχει τη μέγιστή του τιμή,  επειδή η γωνία 

(στην περίπτωση που μελετούμε) είναι 060u  . Οπότε: 
0sin 1.515 sin 60 1.312NA n u    . Δηλ. πλησιάζει τη μέγιστή του τιμή.  

 

 Σημείωση* 

 Η διαδικασία με βάση την οποία ένας καταδυτικός φακός μπορεί ν' αυξήσει 

σε σημαντικό βαθμό το αριθμητικό του άνοιγμα (και κατά προέκταση ν' αυξήσει τη 

διακριτική του ικανότητα), μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του (Σχ. 3.7β). Στο σχήμα 

αυτό μπορούμε να δούμε ένα αντικειμενικό φακό μικροσκοπίου ο οποίος βρίσκεται 

σε θέση απόστασης εργασίας (working distance), από το προς παρατήρηση και 

μεγέθυνση δείγμα. Όπου το τελευταίο είναι τοποθετημένο ανάμεσα στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα και την καλυπτρίδα. Θεωρούμε ότι μια τυπική τιμή του δ.δ. 

της καλυπτρίδας είναι 1.515n  . Θεωρούμε επίσης ότι ο αντικειμενικός φακός, 

είναι νοητά χωρισμένος σε δύο τμήματα για λόγους σύγκρισης. Για το αριστερό του 

τμήμα, ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ καλυπτρίδας και του πρώτου φακού του 

αντικειμενικού είναι ο αέρας δ.δ. 1.0n  . Ενώ στο δεξιό του τμήμα πληρούται με 

υγρό (το καταδυτικό υγρό) του οποίου ο δ.δ. έχει την ίδια τιμή με αυτόν της 

καλυπτρίδας δηλ. 1.515n  .  

 Θέλουμε να δούμε για τις δύο των περιπτώσεων, την πορεία των ακτινών 

που προέρχονται από το αντικείμενο (που βρίσκεται μεταξύ αντικειμενοφόρου και 

καλυπτρίδας) και οδεύουν προς την είσοδο του αντικειμενικού φακού. Και πιο 

συγκεκριμένα το οριακό γωνιακό άνοιγμα u  με το οποίο μπαίνουν στον 

αντικειμενικό. Δεδομένου ότι η γωνία αυτή κατά τα γνωστά καθορίζει το 

αριθμητικό άνοιγμα ( NA ) του αντικειμενικού και κατά προέκταση τη διακριτική 

του ικανότητα. 

 

 

                                                 
* D. B. Murphy: 'Fundamental of Light Microscopy and Electronic Imaging'  
Wiley-Liss. A John Wiley  Sons, Inc. Pub. USA (2001).  
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 α) Ενδιάμεσος χώρος αέρας 

 

 Στην προκειμένη περίπτωση για τις ακτίνες που προέρχονται από το 

αντικείμενο και αφικνούνται στην πάνω επιφάνεια της καλυπτρίδας μπορούν να 

συμβούν δύο τινά. 1) Να υποστούν ολική ανάκλαση στην πάνω επιφάνεια της 

καλυπτρίδας εφόσον η γωνία πρόσπτωσής τους είναι μεγαλύτερη της ορικής. Και 

επειδή 1.515n  , με βάση τη (σχ. 3.3.4.1): sin 1c n   βρίσκουμε: 041.3c  . Άρα 

ακτίνες  προερχόμενες  από  το  αντικείμενο  με  c   ανακλούνται  ολικά  και δεν  

 

 
 

(Σχ. 3.7β) 

 

προσλαμβάνονται από τον αντικειμενικό. 2) Να διαθλαστούν προς τον αέρα 

εφόσον η γωνία πρόσπτωσής τους είναι μικρότερη της ορικής. Από πρακτική 

άποψη οι οριακά οδεύουσες από το αντικείμενο, προσπίπτουν στην καλυπτρίδα με 

γωνία 039  . Που σημαίνει με βάση το νόμο του Snell ότι η οριακή (μέγιστη) 

γωνία ακτινών που οδεύουν προς τον αντικειμενικό είναι 072  . Πράγματι από τη 
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σχέση: 0 0sin sin 1.515sin 39 sin 72.4n u u u      . Οπότε για την περίπτωση 

που ο αντικειμενικός χρησιμοποιείται στον αέρα, το αριθμητικό του άνοιγμα θα 

δίνεται από τη σχέση: 0sin 1.0 sin 72.4 0.95NA n u NA     .  

 

 β) Ενδιάμεσος χώρος υγρό δ.δ. 1.515n =  

 

Στην προκειμένη περίπτωση οι ακτίνες που προέρχονται από το αντικείμενο 

και αφικνούνται στην πάνω επιφάνεια της καλυπτρίδας, επειδή συναντούν το υγρό 

δ.δ. 1.515n   δεν θα διαθλαστούν και συνεχίζουν την πορεία τους μπαίνοντας στον 

πρώτο φακό του αντικειμενικού. Για καταδυτικούς φακούς με διαοφθαλμική 

μεγέθυνση της τάξης 100 , η διάμετρος του πρώτου φακού είναι πολύ μικρή της 

τάξης των 0.5mm και η απόσταση εργασίας τους περίπου 0.1 mm. Επομένως η 

μέγιστη γωνία u  με την οποία μπαίνουν οι ακτίνες στο φακό κατ' ευθείαν από το 

αντικείμενο θα είναι:   0tan 0.5 2 0.1 2.5 68.2u u    .  Οπότε για την περίπτωση 

που ο αντικειμενικός χρησιμοποιείται σαν καταδυτικός, το αριθμητικό του άνοιγμα 

θα δίνεται από τη σχέση: 

 0sin 1.515 sin 68.2 1.4NA n u NA     . 

  Επομένως με τη βοήθεια της (σχ. 3.10):    0 00.61 0.61 sinminy NA n u   , 

το διακριτικό όριο miny  για τις δύο των περιπτώσεων θα είναι με 0 0.55μm  :   α) 

Αντικειμενικός στον αέρα για τον οποίο 0.95NA   βρίσκουμε: 0.35μmminy   και β) 

Για καταδυτικό αντικειμενικό για τον οποίο 1.4NA   βρίσκουμε: 0.24μmminy  .  

 
  

 Κατ' ακολουθία η ακτίνα στη θέση (β) (Σχ. 3.7β) της κυρτής επιφάνειας του 

ημισφαιρικού φακού διαθλάται, αλλά κάτω από απλανητικές συνθήκες. Κατόπιν 

προσπίπτει κάθετα στη θέση (γ) θετικού μηνίσκου φακού και εξερχόμενη στη θέση 

(δ) διαθλάται και πάλι  κάτω από απλανητικές συνθήκες. Η διέλευση της ακτίνας 

μέσω των δύο φακών με το συγκεκριμένο τρόπο διορθώνει - όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει - τα σφάλματα της σφαιρικής εκτροπής και της κόμης για ακτίνες με 

υπερβολικά μεγάλες κλίσεις σε σχέση με τον οπτικό άξονα (για μια μέση περιοχή 

του ορατού φάσματος  0 0.546μm  . Τέλος όπως φαίνεται στο (Σχ. 3.6δ), οι 

ακτίνες οδεύουν δια μέσου δύο αχρωματικών φακών, οι οποίοι αφ' ενός μεν 

αντισταθμίζουν τα χρωματικά σφάλματα που προκύπτουν από τους δύο πρώτους 

φακούς, αφ' ετέρου συνεισφέρουν στη συνολική αύξηση της ισχύος του 

αντικειμενικού φακού. Τελικά οι καταδυτικοί φακοί μεγάλης ισχύος έχουν το 

πλεονέκτημα της αύξησης της λαμπρότητας του τελικού ειδώλου και της αύξησης 

του βάθους πεδίου παρατήρησης. Όμως δυστυχώς εμφανίζουν προβλήματα 
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πλευρικής χρωματικής εκτροπής επειδή τελικά το μήκος του ενδιάμεσου ειδώλου 

y  εξαρτάται από το δ.δ. n  του χώρου του αντικειμένου. Πράγματι από τις (σχ. 

3.6,17) και το (Σχ. 3.5α):  

   
 

 
 

 
αντ/κού αντ/κού250 sin

250 αντ/κού sin tan
ματιού 1 sinΠ Π

NA NAy y n u
M NA u u

y f NA y f u

 
      


 . 

Το σφάλμα αυτό συνήθως διορθώνεται με την κατασκευή ειδικών προσοφθάλμιων 

που αντισταθμίζουν το σφάλμα των αντικειμενικών.  

 Μια δεύτερη κατηγορία αντικειμενικών μικροσκοπίου είναι οι λεγόμενοι 

Φθοριούχοι (Fluorites) ή ημιαποχρωματικοί (semi-apochromats). Για τους 

προαναφερόμενους πολλά από τα στοιχεία τους κατασκευάζονται από κρυσταλλικό 

Φθοριούχο Ασβέστιο  2CaF  με 01.434 587nmn    . Πρόκειται για υλικό (Σχ. 

3.5.1.5) του οποίου η 'διαφάνεια' εκτείνεται για   μεταξύ (0.3-7μm). Εκτός της 

χρωματικής τους διόρθωσης (όπως και των αχρωματικών) είναι δυνατόν να 

διορθωθεί και η σφαιρική τους εκτροπή σε δύο ή τρείς περιοχές του ορατού 

φάσματος. Συνήθως από το υλικό αυτό κατασκευάζονται αντικειμενικοί με μεγάλο 

αριθμητικό άνοιγμα ( 1.3NA  ) και χρησιμοποιούνται για τις μικροσκοπίες 

φθορισμού, φάσεων και πολωτικής.  

 Μια τρίτη κατηγορία αντικειμενικών μικροσκοπίου είναι οι λεγόμενοι 

αποχρωματικοί (apochromats) (Σχ. 3.8). Πρόκειται για αντικειμενικούς που είναι 

διορθωμένοι σε τρείς περιοχές του ορατού φάσματος και η σφαιρική τους εκτροπή 

σε  δύο. Η κατασκευαστική  τους δομή  είναι παρόμοια με αυτή των άλλων αντικει- 

 

 
 

(Σχ. 3.8) 

 

μενικών. Αλλά συνήθως αντί των διπλών επικολλημένων αχρωματικών φακών 

(doublet) χρησιμοποιούνται τριπλοί  αχρωματικοί (triplet) (Σχ. 3.7.4.1γ). Όσο δε για 

το αριθμητικό τους άνοιγμα, μπορεί να φθάσει την τιμή  1.4NA  . 
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Χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στη μικροσκοπία φθορισμού για την οποία  

δεν είναι αποδεκτά χρωματικά σφάλματα. Στον (Πίν. 3.9) παραθέτουμε μια σειρά 

αντικειμενικών φακών καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που τους διακρίνουν.    

        
Μ : 

Διαοφθαλμική 

μεγέθυνση 

Τύπος φακού 
Μέσο 

κατάδυσης  

Απόσταση 

Εργασίας 

(mm) 

Αριθμητικό 

άνοιγμα 

Διακριτικό 

Όριο (μm) 

Βάθος 

Εστίασης 

(mm) 
10 Αχρωματικός Αέρας 4.4 0.25 1.34 8.80 

20 Αχρωματικός Αέρας 0.53 0.45 0.75 2.72 

40 Φθοριούχος Αέρας 0.50 0.75 0.45 0.98 

40 Φθοριούχος υγρό 0.20 1.30 0.26 0.49 

60 Αποχρωματικός Αέρας 0.15 0.95 0.35 0.61 

60 Αποχρωματικός υγρό 0.09 1.40 0.24 0.43 

100 Αποχρωματικός υγρό 0.09 1.40 0.24 0.43 

Δείκτης διάθλασης καταδυτικού υγρού: 1.515n   

 

(Πίν. 3.9) 

 

 Για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες αντικειμενικών φακών το σφάλμα 

του αστιγματισμού (§ 3.6.1.3) είναι σχετικά μικρό. Για το σφάλμα όμως της 

καμπυλότητας του πεδίου (§ 3.6.1.4) απαιτείται αναδιαμόρφωση των στοιχείων που 

απαρτίζουν τον αντικειμενικό φακό. Η καμπυλότητα του πεδίου αναφέρεται στην 

επιτυγχανόμενη  'επιπεδότητα'  του  τελικού  ειδώλου  στο επίπεδο απεικόνισης του  

 

 
 

(Σχ. 3.10) 

 

μικροσκοπίου. Δηλ. στην περίπτωση ύπαρξης του σφάλματος, η εστίαση του 

ειδώλου δεν είναι η ίδια από το κέντρο προς την περιφέρεια. Παραδείγματα αυτής  

της αλλαγής μπορούμε να δούμε στα (Σχ. 3.10). Εκεί αντιπαρατίθενται ανά ζεύγη 
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προς σύγκριση, η αλλαγή της δομής του συστήματος του αντικειμενικού που 

εμφανίζει και δεν εμφανίζει το σφάλμα της καμπυλότητας του πεδίου. Και αυτό για 

τις τρεις κατηγορίες: Αχρωματικών, Ημιαχρωματικών και Αποχρωματικών φακών. 

Τότε οι διορθωμένοι και γι' αυτό το σφάλμα αντικειμενικοί φακοί ονομάζονται 

αντίστοιχα: πλανοαχρωματικοί (Plan-achromats), πλανοημιαποχρωματικοί 

(Plan-semi-apochromats) ή (Fluotar) και πλανοαποχρωματικοί (Plan-

apochromats) ή (Plan-Fluotar). Στους φακούς αυτούς είναι σαφής  - όπως 

βλέπουμε στο (Σχ. 3.10) - η χρησιμοποίηση αρνητικών φακών για τη διόρθωση της 

καμπυλότητας του πεδίου.    

 

 
 

(Εικ. 3.11) 

 

  Οι αντικειμενικοί φακοί των μικροσκοπίων προκειμένου να γίνουν 

αναγνωρίσιμοι, έχουν ανεξίτηλα γραμμένα στην εξωτερική τους επιφάνεια (Εικ. 

3.11)  ορισμένα στοιχεία. Τα πλέον χαρακτηριστικά είναι: Η εταιρεία κατασκευής,  

 

Πλευρική μεγέθυνση Κώδικας Zeiss 

1 , 1.25   Μαύρο 

2.5  Χακί 

4 , 5   Κόκκινο 

6.3  Πορτοκαλί 

10  Κίτρινο 

16 , 20 , 25 , 32     Πράσινο 

40 , 50   Φωτεινό μπλε 

63  Σκούρο μπλε 

100   Λευκό 

  

(Πίν. 3.12) 
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το είδος του αντικειμενικού φακού (από την άποψη διόρθωσης σφαλμάτων), η 

πλευρική  μεγέθυνση  και  το  αριθμητικό τους άνοιγμα. Επιπλέον στοιχεία είναι η 

απόσταση εργασίας μεταξύ αντικειμενικού - δείγματος, το μηχανικό μήκος του 

σωλήνα, το πάχος της καλυπτρίδας, το αν είναι καταδυτικός κ. ά. Επίσης αρκετοί 

από αυτούς προς το κάτω μέρος του εξωτερικού περιβλήματος, είναι εγγεγραμμένη 

περιμετρικά μια έγχρωμη ταινία, ενδεικτική της μεγέθυνσής του. Στον (Πίν. 3.12) 

δίνονται τα χρώματα και οι αντίστοιχες μεγεθύνσεις με βάση τους κωδικούς της 

εταιρίας Zeiss.  

  

 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίου διορθωμένοι σφαλμάτων, 

 σε πεπερασμένη απόσταση 

 

 Οι αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίου τους οποίους μελετήσαμε μέχρις εδώ, 

είδαμε ότι σχηματίζουν ένα ενδιάμεσο πραγματικό είδωλο (Σχ. 3.13) σε μια θέση 

που απέχει απόσταση  z  από το πίσω εστιακό  τους  επίπεδο. Την  απόσταση  αυτή  

 

 
(Σχ. 3.13) 
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την είχαμε ονομάσει οπτικό μήκος του μικροσκοπίου και για μια ορισμένη 

κατασκευαστική εταιρεία είναι σταθερή. Π.χ. για την εταιρεία Zeiss 160mmz  και 

αποτελεί - όπως και ορισμένες άλλες - τη βάση για την οπτο-μηχανική σύνθεση 

ενός μικροσκοπίου. Με δεδομένο βέβαια ότι οι αντικειμενικοί φακοί αυτού του 

είδους σχηματίζουν το είδωλό τους στην πεπερασμένη απόσταση  z , θα πρέπει να 

είναι και οπτικά διορθωμένοι όσον αφορά τα σφάλματά τους για την ίδια 

απόσταση.  

 Μια άλλη σταθερή ενός μικροσκοπίου είναι η λεγόμενη παραεστιακή 

απόσταση (parfocal distance). Πρόκειται για την απόσταση μεταξύ του πίσω 

εστιακού επιπέδου του αντικειμενικού και της θέσης του δείγματος σε απόσταση 

εργασίας. Του τελευταίου θεωρούμενου μεταξύ της αντικειμενοφόρου πλάκας και 

της καλυπτρίδας. Παραμένοντας η απόσταση αυτή σταθερή (εκ κατασκευής) για 

αντικειμενικούς διαφόρων μεγεθύνσεων, σημαίνει ότι θα έχουμε πάντοτε ευκρινές 

τελικό είδωλο διαφορετικών μεγεθύνσεων.  

 

 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίου διορθωμένοι σφαλμάτων, 

 σε άπειρη απόσταση 

 

 Εκτός της μικροσκοπίας διερχομένου φωτός, την οποία σε μεγάλη έκταση 

περιγράψαμε μέχρις εδώ, είναι γνωστό από την εισαγωγή που κάναμε, ότι 

υφίστανται και άλλου είδους μικροσκοπίες όπως: Η συμβολομετρική, η φάσεων, η 

πολωτική κ.λ.π. Για τις μικροσκοπίες αυτές στη διαδρομή των ακτινών, πριν τη 

δημιουργία του ενδιάμεσου ειδώλου, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

παρεμβολής διαφόρων οπτικών στοιχείων τα οποία όμως μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο σε παράλληλη δέσμη ακτινών (παράλληλο μέτωπο κύματος). 

Τέτοια στοιχεία είναι: Φίλτρα, διαχωριστές δέσμης, πολωτές κ.λ.π. Επομένως όπως 

φαίνεται και στο (Σχ. 3.14) η δέσμη των ακτίνων μετά τον αντικειμενικό θα πρέπει 

να είναι παράλληλη. Δηλ. το δείγμα να βρίσκεται στο εμπρός εστιακό του επίπεδο. 

Με τη διάταξη αυτή το ενδιάμεσο (πραγματικό ) είδωλο σχηματίζεται σε άπειρη 

απόσταση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι αντικειμενικοί αυτού του είδους θα πρέπει 

να είναι διορθωμένοι για άπειρη απόσταση σχηματισμού του ειδώλου τους.  

 Προκειμένου τώρα το ενδιάμεσο είδωλο του μικροσκοπίου να σχηματιστεί 

στη θέση του διαφράγματος πεδίου του προσοφθάλμιου (βλέπε λεπτομέρειες στα 

επόμενα), για να λάβουμε το τελικό (φανταστικό) μεγεθυμένο είδωλο, θα πρέπει 

στο εσωτερικό του σωλήνα του μικροσκοπίου (μεταξύ αντικειμενικού και 

προσοφθάλμιου) να παρεμβληθεί θετικός φακός στο εστιακό επίπεδο του οποίου 

(όπου και η θέση του διαφράγματος πεδίου του προσοφθάλμιου) θα σχηματιστεί το 

προαναφερόμενο είδωλο. Ο φακός αυτός με την ονομασία φακός σωλήνα (tube 
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lens) χρησιμοποιείται επίσης για τη διόρθωση των σφαλμάτων απεικόνισης σε 

συνδυασμό με το οπτικό σύστημα του αντικειμενικού. 

 Είναι αυτονόητο ότι η πλευρική μεγέθυνση του συστήματος αντικειμενικού - 

φακού σωλήνα,  θα  είναι ίση με  το λόγο των  εστιακών αποστάσεων του δευτέρου  

  

 
 

(Σχ. 3.14) 

 

προς τον πρώτο. Συνήθως η εστιακή απόσταση του φακού του σωλήνα είναι της 

τάξης των 200mm . Π.χ. για τα μικροσκόπια της Zeiss: 164.5mmtf  . Για να 

ξεχωρίσουμε ένα αντικειμενικό φακό ότι είναι διορθωμένος για άπειρη απόσταση, 

θα δούμε αν στην εξωτερική του επιφάνεια (στη θέση που αναγράφονται τα άλλα 

του στοιχεία) είναι τυπωμένο το σύμβολο του απείρου ( ). 

 

 Βάθος εστίασης και βάθος πεδίου για οπτικά συστήματα 

 περιορισμένα από την άποψη της περίθλασης (diffraction limited)  

 

 Στην (§ 3.6.3) αναλύσαμε τις έννοιες του βάθους εστίασης και του βάθους 

πεδίου κατά την απεικόνιση ενός αντικειμένου μέσω φακού. Η μελέτη όμως αυτή 

έγινε καθαρά με όρους γεωμετρικούς. Δηλ. το όριο των διαστάσεων της κηλίδας 
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που καθόριζε το διακριτικό όριο του φακού στο επίπεδο εστίασής (απεικόνισής) 

του, ήταν πολύ κοντά στις διαστάσεις του κύκλου ελάχιστης ασάφειας. Το επίπεδο 

το κάθετο στον οπτικό άξονα στη θέση αυτή (συμμετρικό των δύο τμημάτων της 

καυστικής επιφάνειας) το είχαμε ορίσει σαν επίπεδο βέλτιστης εστίασης.  

 Όταν όμως ένα οπτικό σύστημα είναι περιορισμένο από την άποψη της 

περίθλασης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κατανομή της έντασης του 

φωτός στην περιοχή εστίασης, καθορίζεται αυστηρά από κυματικούς όρους. Δηλ. 

από το φαινόμενο της περίθλασης του φωτός συγκλίνοντος μετώπου κύματος από 

τα όρια ενός ανοίγματος ή από τα όρια της κόρης εξόδου ενός οπτικού συστήματος. 

Όπως π.χ. από ένα αντικειμενικό φακό μικροσκοπίου.  

 Αποδεικνύεται ότι η κατανομή της έντασης του φωτός στην περιοχή 

εστίασης κατά μήκος του οπτικού άξονα z  και σε επίπεδα ,x y  κάθετα στον z , 

δίνεται από τις σχέσεις: 
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1
0 0

2 sin 4
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     (3.18) 

 

όπου:   
2 2 2

2 22 2 2
,u z r x y

f f f

     


  

     
               

     (3.19) 

 

  το μ.κ. του φωτός στο μέσο διάδοσης,   η ακτίνα του κυκλικού (για την 

περίπτωσή μας) ανοίγματος ή της κόρης εξόδου. f  η απόσταση εστίασης από το 

κυκλικό άνοιγμα, z  η συντεταγμένη κατά μήκος του οπτικού άξονα και ,x y  οι 

συντεταγμένες στο επίπεδο το κάθετο σ' αυτόν. Το διάγραμμα του (Σχ. 3.15) παρισ- 

 

 
 

(Σχ. 3.15) 
                                                 
 M. Born and E. Wolf: 'Principles of Optics' Pergamon Press. Fifth Ed. (1975) Oxford (Ch. 8.8).  
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τάνει τη δομή των ισοφώτων καμπυλών (καμπυλών ίσης έντασης του φωτός).  

 Μπορούμε να προσδιορίσουμε το βάθος εστίασης  Δz , δεχόμενοι ότι το 

όριο αυτό καθορίζεται από το πρότυπο περίθλασης κατά μήκος του άξονα z  που 

δίνεται από τη δεύτερη των (σχ. 3.18). Το πρότυπο αυτό αντιστοιχεί σε περίθλαση 

του φωτός από σχισμή ορισμένου πλάτους (Κεφ. 7: Περίθλαση του φωτός). Τα 

σημεία  Δz  από τη θέση 0z  , δεχόμαστε ότι αντιστοιχούν στο 0.8 της έντασης 

του κεντρικού λοβού περίθλασης (Σχ. 3.16) οπότε: 

 

 
 

(Σχ. 3.16) 

 

  
2 2

1
3.2

2 2

f f
Δz =




  

    
     

   
     (3.20) 

 

όπου 0 n    και από τη (σχ. 3.20) θα έχουμε: 

 

   

2 2

2 2 0 0
2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 tan 2 sin 2 2

n
Δz = n n

f u u n nNA NA

 
  



                              
    (3.21) 

 

Η τελευταία σχέση μας δίνει και το βάθος εστίασης ενός φακού ή ενός οπτικού 

συστήματος από την κόρη εξόδου του οποίου προκύπτει συγκλίνον σφαιρικό 

μέτωπο κύματος στο χώρο του ειδώλου. Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζεται και το 

βάθος πεδίου Δz  στο χώρο του αντικειμένου. Δίνεται από τη σχέση: 

                                                 
 T. S. Tkaczyk: 'Field Guide to Microscopy' SPIE Field Guides Vol. FG13. Bellingham, Washington USA 
(2002).  
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0
2

1

2

n
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NA


     (3.22) 

 

όπου τώρα   sinNA n u  και n  ο δ.δ. στον ίδιο χώρο. Επίσης ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο συσχετισμός των (σχ. 3.21,22) για έναν αντικειμενικό φακό 

μικροσκοπίου, που γίνεται με τη βοήθεια της ημιτονικής συνθήκης του Abbe: 

sin sinny u n y u    όπου ,y y  οι εγκάρσιες διαστάσεις αντικειμένου - ειδώλου και 

m y y  η πλευρική μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού. βρίσκουμε τελικά: 

 

   2Δz = m Δz n n     (3. 23) 

 

 Παράδειγμα 

 Διαθέτουμε τους αντικειμενικούς φακούς μικροσκοπίου: α) Planachromat 

 10 , 160, 0.25 (πλευρική μεγέθυνση, οπτικό μήκος και αριθμητικό άνοιγμα). β) 

Planachromat  40 ,160,0.65  και γ) Planachromat  100 ,160,1.25  aus Jena. Να 

προσδιοριστούν για τους προαναφερόμενους φακούς το βάθος εστίασης και το 

βάθος πεδίου.  

 

● α)  
 

0
02

, 1.0 0.55μm, 0.25 8.8μm
n

2Δz = n NA 2Δz =
NA


     

 

      
  10, 8.8μm, 1.0, 1.0

2 1760μm = 1.76mm

2Δz = m Δz n n m Δz = n n

Δz =

     


 

 

 β)  
 

0
02

, 1.0 0.55μm, 0.65 1.3μm
n

2Δz = n NA 2Δz =
NA


     

 

      
  40, 1.3μm, 1.0, 1.0

2 4160μm = 4.16mm

2Δz = m Δz n n m Δz = n n

Δz =

     


 

 

 γ)  
 

0
02

, 1.515 0.55μm, 1.25 0.53μm
n

2Δz = n NA 2Δz =
NA


     

 

      
  100, 0.53μm, 1.515, 1.0

2 6996.7μm 7mm

2Δz = m Δz n n m Δz = n n

Δz =
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 Το σύστημα φωτισμού του μικροσκοπίου 

 

 Είναι αυτονόητο ότι το τελικό μεγεθυμένο είδωλο το παρατηρούμενο μέσο 

του μικροσκοπίου, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη λαμπρότητα προκειμένου να 

είναι δυνατή η διάκριση των λεπτομερειών του. Και αυτό εξαρτάται από τη 

λαμπρότητα της περιοχής του δείγματος (αντικειμένου) που θέλουμε να 

παρατηρήσουμε και που στην προκειμένη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι είναι 

διαπερατό ή ημιδιαπερατό από το φως (δηλ. δεν είναι παντελώς διαφανές). 

Ειδικότερα: α) Στο δείγμα πρέπει να φωτίζεται μόνο η περιοχή που θέλουμε να 

δούμε, για ν' αποφεύγεται ο διάχυτος παράσιτος φωτισμός ή οι εκλάμψεις. β) Ο 

φωτισμός του πρέπει να είναι ομογενής και ελεγχόμενης έντασης και γ) Το γωνιακό 

άνοιγμα της δέσμης που το φωτίζει, πρέπει να είναι μεταβλητή, έτσι ώστε η 

αποκλίνουσα από το δείγμα δέσμη να καλύπτει ένα επιθυμητό τμήμα της 

επιφάνειας εισόδου του αντικειμενικού φακού.  

 Για τους λόγους αυτούς τα σύγχρονα μικροσκόπια χρησιμοποιούν 

εξειδικευμένους τρόπους φωτισμού των προς παρατήρηση δειγμάτων. Και αυτό το 

οπτικό σύστημα, που ονομάζεται σύστημα φωτισμού (illumination system) σε 

γενικές γραμμές συνίσταται: α) Από την πηγή φωτισμού (π.χ. μια λυχνία 

πυράκτωσης αλογόνου), β) Από ένα συλλέκτη φακό (ή όπως διαφορετικά λέγεται 

φακός πεδίου), ο οποίος συγκεντρώνει το φως της πηγής και γ) Από ένα 

συμπυκνωτή φακό, ο οποίος δημιουργεί μια ισχυρά συγκλίνουσα δέσμη που 

φωτίζει το αντικείμενο. Για την περίπτωση που εξετάζουμε (των ημιδιαφανών 

δειγμάτων) το σύστημα φωτισμού βρίσκεται κάτω από την τράπεζα στην οποία 

τοποθετείται το δείγμα.  Στο (Σχ. 3.17) μπορούμε να δούμε την γραφική ανάπτυξη 

ενός πλήρους μικροσκοπίου το οποίο περιλαμβάνει: α) Το μάτι του παρατηρητή, β) 

Τον προσοφθάλμιο φακό, γ) Τον αντικειμενικό φακό (προσοφθάλμιος και 

αντικειμενικός, είναι προσαρμοσμένοι (βιδωμένοι) κατά τα γνωστά το σωλήνα του 

μικροσκοπίου), δ) Το σύστημα φωτισμού.  

 Θα πρέπει εδώ ν' αναφέρουμε ότι με την αφαίρεση του προσοφθάλμιου και 

την τοποθέτηση κατάλληλου οπτικού συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί CCD 

camera για τη λήψη των τελικών μεγεθυμένων ειδώλων μέσω του μικροσκοπίου, 

όπως θα δούμε στα επόμενα.  

 

 Τρόποι φωτισμού του συνθέτου μικροσκοπίου  

 

 Οι κυρίαρχοι τρόποι φωτισμού των δειγμάτων του μικροσκοπίου είναι δύο: 

α) Η μέθοδος φωτισμού Nelson ή κριτική μέθοδος φωτισμού (Nelson 

illumination) και β) Η μέθοδος φωτισμού Κöhler (Κöhler illumination).  
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(Σχ. 3.17) 
 

α)  Μέθοδος φωτισμού Nelson 
 
 Στο (Σχ. 3.18α) βλέπουμε σε ευθεία ανάπτυξη το σύστημα ενός 

μικροσκοπίου του οποίου οι φακοί (προσοφθάλμιος, αντικειμενικός ,συμπυκνωτής 

και συλλέκτης) αντικαθίστανται για λόγους απλότητας από λεπτούς φακούς. Η 

πηγή φωτισμού (1) συνίσταται συνήθως από μια λυχνία αλογόνου με πυκνή 

διάταξη νήματος (ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στους προβολείς 

διαφανειών). Η πηγή τροφοδοτείται μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή. 

Μεσολαβεί ο συμπυκνωτής φακός (3) του οποίου η κύρια λειτουργία είναι ν' 

απεικονίζει το νήμα της πηγής πάνω ακριβώς στο προς παρατήρηση δείγμα (4) που 

είναι τοποθετημένο στην τράπεζα του μικροσκοπίου. Πριν τον συμπυκνωτή φακό 

υπάρχει κυκλικό  μεταλλικό  διάφραγμα (2)  μεταβλητής διαμέτρου. Πρόκειται για
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ένα διάφραγμα ανοίγματος που μπορεί να ελέγχει το άνοιγμα του κώνου του φωτός 

που προσπίπτει στο δείγμα. Μεσολαβεί ο  αντικειμενικός φακός του μικροσκοπίου 

(5)  του  οποίου  κατά   τα  γνωστά  η   βασική  λειτουργία  είναι  η  παραγωγή  του 

πραγματικού ειδώλου στη θέση (7) (ενδιάμεσο είδωλο). Στη θέση (6) εντοπίζεται 

το πραγματικό είδωλο του διαφράγματος του συμπυκνωτή φακού (μέσω αυτού και 

του αντικειμενικού), το οποίο ενέχει θέση διαφράγματος ανοίγματος (έλεγχος της 

ποσότητας του φωτός κατά την απεικόνιση μέσω του αντικειμενικού). Η θέση (7) 

(σχηματισμού του ειδώλου μέσω του αντικειμενικού) είναι και η θέση του 

διαφράγματος πεδίου του προσοφθάλμιου φακού (8) του μικροσκοπίου. Τελικά 

μέσω του προσοφθάλμιου φακού, παίρνουμε το τελικό (φανταστικό είδωλο)      

στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης, 'προέκταση' του ειδώλου που 

σχηματίζεται από το φακό του ματιού στον αμφιβληστροειδή του (10).  

 Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Nelson, είναι το μεγάλο ποσοστό 

φωτός που χρησιμοποιείται για το φωτισμό του αντικειμένου, σε σχέση με αυτό 

που παράγεται από την πηγή και που αγγίζει το 80%. Το ίδιο πλεονέκτημα ισχύει 

και για τις  περιπτώσεις που ο συμπυκνωτής φακός αντικαθίσταται από παραβολικό 

ή ελλειψοειδές κάτοπτρο. Από τα σημαντικότερα βέβαια μειονεκτήματά της, είναι 

ότι πάνω στο δείγμα, εμφανίζεται η δομή του νήματος της πηγής. Για την αποφυγή 

αυτού του γεγονότος, θα μπορούσε μπροστά στην πηγή να τοποθετηθεί ένα 

θαμπόγυαλο προκειμένου να εξαλειφτούν τα χωρικά της χαρακτηριστικά. Όμως σ' 

αυτή την περίπτωση θα έχουμε και πάλι απώλεια φωτισμού λόγω σκέδασης.      

 

β)  Μέθοδος φωτισμού Κöhler 
 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται πλέον σε κάθε σύγχρονο ερευνητικό 

μικροσκόπιο. Η βασική της διαφορά από αυτή του Nelson είναι ότι στο επίπεδο του 

δείγματος δεν απεικονίζονται τα χωρικά χαρακτηριστικά της πηγής φωτισμού. Θ' 

αναφερθούμε σε δύο διαδικασίες που διευκρινίζουν τον τρόπο φωτισμού Κöhler.  

 

1)  Η πορεία των ακτίνων του φωτός που σχετίζονται με τη διαδικασία 

του τρόπου φωτισμού 

 

Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο (Σχ. 3.18γ). Εδώ η πηγή φωτός (1) 

απεικονίζεται μέσω ενός συλλέκτη φακού (collective lens) (2) στο εμπρός εστιακό 

επίπεδο του συμπυκνωτή φακού (condenser lens) (5). Στη θέση αυτή υπάρχει το 

διάφραγμα του συμπυκνωτή (4). Επίσης μπροστά από το συλλέκτη φακό, υπάρχει 

και ένα άλλο διάφραγμα που ενέχει θέση διαφράγματος πεδίου όπως θα δούμε στα 

επόμενα. Από οποιοδήποτε τώρα σημείο του ειδώλου της πηγής στη θέση (4) μέσω 

του συμπυκνωτή θα οδεύει παράλληλη δέσμη ακτινών και θα φωτίζει το δείγμα στη 
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θέση (6). Οι ακτίνες κατόπιν συνεχίζοντας θα εστιάζονται από τον αντικειμενικό 

φακό (7) στη θέση (8) που είναι το πίσω εστιακό του επίπεδο. Η θέση αυτή (στην 

οποία απεικονίζεται και πάλι το νήμα της πηγής) συνιστά διάφραγμα ανοίγματος. 

Μια τελευταία απεικόνιση αυτού του ειδώλου γίνεται μέσω του προσοφθάλμιου 

φακού (10) στο εσωτερικό του κρυσταλλώδους φακού του ματιού του παρατηρητή 

(11).  

 

2)  Η πορεία των ακτίνων του φωτός που σχετίζονται  

 με την απεικόνιση του αντικειμένου 

 

 Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο (Σχ. 3.18β). Όπως θα δούμε στα επόμενα, 

το διάφραγμα πεδίου (3) του συλλέκτη φακού απεικονίζεται μέσω του συμπυκνωτή 

φακού (5) στο επίπεδο του αντικειμένου (δείγματος). Κατόπιν το δείγμα 

απεικονίζεται μέσω του αντικειμενικού (7) στη θέση (9) που συνιστά διάφραγμα 

πεδίου του προσοφθάλμιου του μικροσκοπίου. Και τελικά μέσω του 

προσοφθάλμιου φακού (10) παίρνουμε στην ελάχιστη απόσταση ευκρινούς όρασης, 

το τελικό (φανταστικό) είδωλο, 'προέκταση' του ειδώλου που σχηματίζεται στον 

αμφιβληστροειδή του ματιού (12).  

 Από πρακτική άποψη η διαδικασία φωτισμού Κöhler, την οποία 

ακολουθούμε για να φωτίσουμε το προς μεγέθυνση αντικείμενο ομογενώς είναι η 

εξής: Τοποθετούμε το δείγμα στη θέση (6) (σχ. 3.18β). Κατόπιν το απεικονίζουμε 

μετακινώντας το σωλήνα του μικροσκοπίου (και βλέποντας δια μέσου του). Ο 

σωλήνας κατά τα γνωστά περιλαμβάνει στα άκρα του τον αντικειμενικό και τον 

προσοφθάλμιο, έκαστος για την περίπτωσή μας χαμηλής ισχύος (Π.χ. Αντ/κός 10 -

Προσ/ος 10 ). Σε δεύτερη φάση με κλειστό το διάφραγμα του συμπυκνωτή φακού 

(4) εστιάζουμε στο κάτω μέρος του το νήμα της πηγής, μετακινώντας μπρος- πίσω 

τη λυχνία (1) και κατόπιν το ανοίγουμε. Σε τρίτη φάση κλείνουμε μερικώς το 

διάφραγμα (3) του συλλέκτη φακού (2) και με μετακίνηση πάνω - κάτω του 

συμπυκνωτή φακού (5), το εστιάζουμε (βλέποντας πάντα μέσω του μικροσκοπίου) 

στο επίπεδο του δείγματος. Το (κυκλικό) πεδίο όρασης του μικροσκοπίου στο 

επίπεδο του τελικού ειδώλου και το (κυκλικό) είδωλο του διαφράγματος πεδίου 

μέσω του συμπυκνωτή στον ίδιο χώρο, πιθανόν να μην είναι ομόκεντρα. Για το 

λόγο αυτό ο συμπυκνωτής φακός έχει τη δυνατότητα της μετακίνησης κατά x y , 

προκειμένου να γίνει η διόρθωση. Αυτός τελικά είναι ο τρόπος μέσω του οποίου το 

αντικείμενο φωτίζεται σχεδόν με ομογενή τρόπο. Η απόδοση της μεθόδου 

φωτισμού  Κöhler είναι σχετικά μικρότερη αυτής του Nelson για την ίδια πηγή 

φωτισμού. Την πορεία των ακτινών του φωτός από το αντικείμενο (ή το συζυγές 

του επίπεδο που είναι το διάφραγμα του συλλέκτη φακού) (συνεχής γραμμή) και 

την πορεία των ακτινών από την πηγή φωτός (διακεκομμένη γραμμή) μπορούμε να 
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τη δούμε επίσης στο (Σχ. 3.17). Πρόκειται για ένα μικροσκόπιο που ο 

προσοφθάλμιός του είναι τύπου Huygens (Σχ. 3.7.4.3), ο αντικειμενικός του τύπου  

Lister (Σχ. 3.6β) και ο συμπυκνωτής του τύπου  Amici (3.19α).  

 

 Οι συμπυκνωτές φακοί 

 

 Η λειτουργία ενός συμπυκνωτή φακού, είναι να συγκεντρώνει το φως μιας  

πηγής σε πολύ μικρή περιοχή. Που σημαίνει ότι το είδωλο της πηγής πρέπει να 

είναι πολύ μικρότερο των διαστάσεών της. Το τελευταίο προϋποθέτει ότι οι 

συμπυκνωτές συνίστανται από συστήματα φακών, που ο αριθμός τους εξαρτάται 

από τις επιπλέον ιδιότητες που θα θέλαμε να έχουν. Ένας από τους συνήθεις 

συμπυκνωτές είναι αυτός του Abbe (Σχ. 3.19α), ο οποίος όμως λόγω διασκεδασμού 

 

 
 

(Σχ. 3.19) 

 

του φωτός από τα επί μέρους στοιχεία του αλλοιώνει το φάσμα της πηγής που 

φωτίζει το προς μεγέθυνση αντικείμενο. Το σφάλμα αυτό διορθώνεται με τη 

χρησιμοποίηση αχρωματικού συστήματος συμπυκνωτή (Σχ. 3.19β). Ένας άλλος 

επίσης  συμπυκνωτής διορθωμένος για τα σφάλματα της σφαιρικής εκτροπής και 

της κόμης (λειτουργία σε απλανητικές συνθήκες), είναι αυτός του (Σχ. 3.19γ). Σε 

γενικές γραμμές όμως ένας συμπυκνωτής δεν είναι απαραίτητο να είναι 

διορθωμένος σφαλμάτων. Οι διορθώσεις τους όμως συνεισφέρουν στη αύξηση της 

λαμπρότητας του φωτιζόμενου δείγματος. Είναι επίσης απαραίτητο, ο κώνος των 

ακτινών φωτός που προσπίπτουν από τον συμπυκνωτή  στο αντικείμενο, να είναι 

κατά το δυνατόν ίδιος με αυτόν που εισέρχεται στον αντικειμενικό φακό του 

μικροσκοπίου.   
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Ολοκληρωμένη δομή ενός μικροσκοπίου διερχομένου φωτός 

 

Στο (Σχ. 3.20) βλέπουμε το σκαρίφημα αυτής της δομής, για το σύνθετο 

μικροσκόπιο διερχομένου φωτός Ergaval aus Jena και οι (Εικ. 3.21) είναι η 

φωτογραφική του απεικόνιση. Τα μηχανικά μέρη του μικροσκοπίου στα οποία είναι 

προσαρμοσμένα και τα οπτικά, διακρίνονται στα εξής: 

 

 
 

(Σχ. 3.20) 

 

(Α) Πλατφόρμα μικροσκοπίου με το σύστημα φωτισμού  

(Β) Βραχίονας ανάρτησης του σωλήνα του μικροσκοπίου  

(Γ) Σύστημα έδρασης για τη μετακίνηση α) Του βραχίονα, β) Του συμπυκνωτή   

 φακού και γ) Της τράπεζας του μικροσκοπίου 

(Δ) Τράπεζα τοποθέτησης των δειγμάτων 

(Ε) Σωλήνας μικροσκοπίου  



 

 

- 313 - 

(Α) Στην πλατφόρμα του μικροσκοπίου είναι ενσωματωμένο το ντουί (1) στο 

οποίο προσαρμόζεται η λυχνία φωτισμού (2). Μετά τη λυχνία στη θέση (3) είναι 

δυνατή (ή όχι) η παρεμβολή ενός επιπέδου σκεδαστή (θαμπόγυαλο) το οποίο 

ορισμένες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη παρεμβολή του για την 

ομογενοποίηση του φωτός που προέρχεται από τη λυχνία φωτισμού. Κατόπιν 

μεσολαβεί ένας ασφαιρικός φακός (aspherab lens) (φακός θετικός με μη 

σφαιρικές επιφάνειες), ο συλλέκτης φακός (4). Ο τελευταίος 'φωτίζει' σχεδόν 

ομογενώς το διάφραγμα πεδίου του (5), που βρίσκεται ακριβώς μπροστά του και 

είναι μεταβλητής διαμέτρου. Για την εκτροπή του φωτός προς τον συμπυκνωτή 

φακό χρησιμοποιείται ένα επίπεδο κάτοπτρο (6). Στη θέση (7) στην επιφάνεια της 

πλατφόρμας, υπάρχει μια βάση στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα 

φίλτρα. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να απομονώσουμε από το συνεχές φάσμα 

της πηγής του λευκού φωτός διάφορες φασματικές περιοχές για το φωτισμό του 

δείγματος.  

 

(Β)   Το ένα τμήμα (το κατακόρυφο) του βραχίονα ανάρτησης, είναι 

προσαρμοσμένο μέσω γραναζιών  με το σύστημα έδρασης για τη μετακίνηση (Γ). 

Με αυτό τον τρόπο ο σωλήνας του μικροσκοπίου (Ε) μπορεί να μετακινείται πάνω - 

κάτω χονδρικά ή μικρομετρικά. Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε αντικειμενικός 

φακός του μπορεί να πλησιάζει ή ν' απομακρύνεται από την τράπεζα του 

μικροσκοπίου, όπου βρίσκεται τοποθετημένο το προς παρατήρηση δείγμα. Στο 

άλλο άκρο του βραχίονα (το σχεδόν οριζόντιο), βρίσκεται συνδεδεμένο το σύστημα 

του σωλήνα του μικροσκοπίου.  

 

(Γ) Στο σύστημα έδρασης για τη μετακίνηση του βραχίονα (που είναι σταθερά 

προσαρμοσμένο με την πλατφόρμα του μικροσκοπίου) υπάρχουν τρία κουμπιά. 

Ένα (8) το οποίο προκαλεί τη χονδρική μετακίνηση του βραχίονα πάνω - κάτω και 

συγχρόνως βέβαια του σωλήνα του μικροσκοπίου (με συνέπεια το πλησίασμα ή την  

απομάκρυνση του εκάστοτε αντικειμενικού από το δείγμα). Το δεύτερο κουμπί (9) 

έχι την ίδια λειτουργία αλλά σε μικρομετρική κλίμακα. Το τρίτο από τα κουμπιά 

(10), είναι αυτό που μετακινεί πάνω - κάτω: α) Το σύστημα στο οποίο βρίσκεται 

τοποθετημένος ο συμπυκνωτής φακός (12), β) Το μεταβλητό του διάφραγμα (13) 

και γ) Τους δύο στιλίσκους (14) που με τη βοήθειά τους γίνεται το κεντράρισμα του 

πεδίου όρασης του συμπυκνωτή με το αντίστοιχο του πεδίου δια μέσου του 

αντικειμενικού. Επίσης στην πορεία των ακτινών πριν τον συμπυκνωτή και το 

διάφραγμά του, μπορεί να παρεμβληθεί ένας ισχυρά συγκεντρωτικός φακός (11). Η 

παρεμβολή του αφορά τις περιπτώσεις που οι χρησιμοποιούμενοι αντικειμενικοί 

φακοί είναι χαμηλής ισχύος ( 5 ,10 ), προκειμένου να μπορεί να φωτίζεται διά 
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μέσου τους όλο το πεδίο του αντικειμενικού. Στο ίδιο τέλος σύστημα μετακίνησης, 

βρίσκεται και η τράπεζα τοποθέτησης των δειγμάτων (15).  

 

(Δ) Η τράπεζα τοποθέτησης των δειγμάτων (15), διαθέτει ένα κεντρικό άνοιγμα. 

Πάνω του τοποθετείται το εκάστοτε δείγμα (16) (στην αντικειμενοφόρο πλάκα), το 

οποίο φωτίζεται μέσω του συμπυκνωτή φακού. Με τη βοήθεια δύο κουμπιών σε 

κατακόρυφη θέση στο δεξιό τμήμα της τράπεζας (τα οποία δεν φαίνονται στο (σχ. 

3.20)), έχουμε τη δυνατότητα να τη μετακινούμε μικρομετρικά (ταυτόχρονα βέβαια 

και το δείγμα) οριζόντια κατά τις διευθύνσεις  ,x y .  

 

(Ε) Ο 'σωλήνας' του μικροσκοπίου είναι στην πραγματικότητα ένα αρκετά 

περίπλοκο σύστημα. Στο κάτω άκρο του, είναι τοποθετημένο ένα ρεβόλβερ (18) 

στο οποίο μπορούν να προσαρμοστούν ένα σύνολο από 4-5 αντικειμενικοί φακοί 

(17) με διαφορετική ο καθένας τους πλευρική μεγέθυνση. Όσον αφορά τους 

προσοφθάλμιους φακούς (21) όπως βλέπουμε πάντα από το (Σχ. 3.20), δεν 

τοποθετούνται σε ευθεία διεύθυνση με τους εκάστοτε αντικειμενικούς. Αλλά 

παρουσιάζουν μια κλίση  περίπου 030  σε σχέση με την τράπεζα των δειγμάτων. 

Προφανώς πρόκειται για εργονομική διευθέτηση, προκειμένου η παρατήρηση μέσω 

του μικροσκοπίου να γίνεται από καθισμένο παρατηρητή (22) και πιο ξεκούραστα. 

Για το λόγο αυτό μετά τον αντικειμενικό φακό, στην πορεία των ακτινών του 

φωτός, παρεμβάλλεται ένα πρίσμα εκτροπής 030  τις οποίες κατευθύνει προς τον 

προσοφθάλμιο. Στην είσοδο και την έξοδο του πρίσματος τοποθετούνται δύο 

αχρωματικοί φακοί (20), διορθωτικοί των σφαλμάτων του. Το μηχανικό μήκος του 

σωλήνα (του οποίου τη σημασία περιγράψαμε στα προηγούμενα) θα είναι το 

άθροισμα των μηκών μεταξύ των σημείων: 1 2 3 4, , ,Q Q Q Q .  

 

 Μονοφθάλμιο και διοφθάλμιο μικροσκόπιο 

 

 Η μέχρι εδώ μελέτη ενός μικροσκοπίου, αφορούσε την παρατήρηση μέσω 

ενός σωλήνα, που στα άκρα του είναι προσαρμοσμένοι ο αντικειμενικός και ο 

προσοφθάλμιός του. Τέτοιου είδους όμως μικροσκόπια που ονομάζονται 

μονοφθάλμια (monocular), σήμερα δεν είναι ευρείας χρήσης. Για τον απλό λόγο 

ότι δυσκολεύουν την κατόπτευση μέσω μόνο του ενός ματιού. Πολύ πιο άνετη και 

ακριβής γίνεται η παρατήρηση μέσω των δύο ματιών. Επιπλέον για την δεύτερη 

περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα της ευκρινούς όρασης μέσω των δύο τώρα 

προσοφθάλμιων (με δυνατότητα κατάλληλης ρύθμισής τους) για τη διόρθωση των 

σφαλμάτων, που για το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων είναι διαφορετικά για τα 
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δύο μάτια των παρατηρητών. Τα μικροσκόπια που χρησιμοποιούν τέτοιο σύστημα 

παρατήρησης ονομάζονται διοφθάλμια (binocular).  

 Η λειτουργία τους συνίσταται στο διαχωρισμό της δέσμης φωτός που 

προέρχεται από τον αντικειμενικό φακό, σε δύο  ισοδύναμα μέρη με τη βοήθεια 

πρισμάτων και διαχωριστών και η οδήγησή τους προς τους δύο προσοφθάλμιους.     

     

 
 

(Εικ. 3.21) 

 

 Σημείωση 

 Διαχωρισμό μιας δέσμης φωτός σε δύο 'τμήματα', συνήθως πετυχαίνουμε με 

την εξάχνωση ενός λεπτού μεταλλικού (ημιδιαφανούς) υμενίου στη μια επιφάνεια 

μιας γυάλινης πλάκας ή της επιφάνεια ενός πρίσματος (βλ. Κεφ. 4: Διασκεδασμός 

του φωτός ΘΕΜΑ 2). Το πάχος του υμενίου ρυθμίζει και το ποσοστό ανακλώμενης 

- διερχόμενης δέσμης.    

 
 

 Στο (Σχ. 3.22) βλέπουμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο 

πρίσματα ορθής εκτροπής (2),(3) και ένα πρισματικό διαχωριστή δέσμης (1). Ο 

τελευταίος  αποτελείται από δύο πρίσματα σε επαφή μεταξύ τους η μία επιφάνεια 

των οποίων είναι επιστρωμένη με το προαναφερόμενο μεταλλικό υμένιο, και 

συνιστά τη διαχωριστική επιφάνεια. Η δέσμη από το αντικειμενικό σύστημα 

απεικόνισης  προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια και διαχωρίζεται σε δύο 
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δέσμες που είναι παράλληλες μεταξύ τους και οδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις. 

Κατόπιν ανακλώνται ολικά από τα δύο πρίσματα ορθής εκτροπής (2),(3) και 

οδεύουν παράλληλα προς τους δύο προσοφθάλμιους.       

 

 
 

(Σχ. 3.22) 

 

 Η μια πλευρά του πρίσματος (2) ορθής εκτροπής, έχει προεκταθεί έτσι ώστε 

ν' αντισταθμίζεται η αύξηση του οπτικού δρόμου που προκύπτει από την 

προέκταση της μιας πλευράς του διαχωριστή. Η διαδικασία αυτή έχει σαν συνέπεια 

να έχουμε τα ίδια οπτικά σφάλματα κατά τη διέλευση του φωτός μέσω των 

πρισμάτων στους δύο κλάδους του συστήματος. Η προσαρμογή των δύο κλάδων 

στην απόσταση των δύο ματιών εκάστου παρατηρητή, γίνεται με παράλληλη 

μετατόπιση των πρισμάτων (2) και (3). Και το τελευταίο επιτυγχάνεται 

περιστρέφοντάς τα περί τον μηχανικό άξονα που είναι παράλληλος με τη διεύθυνση 

του προσπίπτοντος στο διαχωριστή φωτός, του προερχόμενου από τον 

αντικειμενικό (μέσω του πρίσματος των 030 ). Το μηχανικό μέρος όπου είναι 

προσαρμοσμένο το οπτικό (με τους δύο προσοφθάλμιους) που μόλις περιγράψαμε, 

φαίνεται στο πάνω μέρος των (Εκ. 3.21α,β).  

 Θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι η αλλαγή της απόστασης μεταξύ των ματιών 

από παρατηρητή σε παρατηρητή (μέσω παράλληλης μετατόπισης των δύο 

προσοφθάλμιων) προϋποθέτει διορθωτική εστίαση του δείγματος . Το τελευταίο 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μετατόπισης του συστήματος αντικειμενικού - 

προσοφθάλμιου (δηλ. του σωλήνα του μικροσκοπίου) μέσω των κουμπιών (8), (9) 

(Σχ. 3.20). Η όλη αυτή διαδικασία από τον παρατηρητή γίνεται μέσω του δεξιού 

του ματιού (με κλειστό το αριστερό). Κατόπιν με αλλαγή του κλεισίματος μεταξύ 

των δύο ματιών μπορεί ο παρατηρητής να διορθώσει το σφάλμα εστίασης του 

αριστερού του ματιού. Και αυτό είναι δυνατόν να γίνει μέσω του αριστερού 
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προσοφθάλμιου επειδή διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα μικρομετρικής μετατόπισης 

μέσω περιστροφής.   

 

 Λήψη φωτογραφιών μέσω μικροσκοπίου 

 

 Προκειμένου να λάβουμε φωτογραφίες μεγεθυμένων περιοχών ενός 

αντικειμένου μέσω του μικροσκοπίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε 

σε μια θέση στην πορεία των ακτίνων, ένα πραγματικό είδωλο αυτών των 

περιοχών. Εκεί ακριβώς θα τοποθετήσουμε τη φωτοευαίσθητη επιφάνεια του 

φωτογραφικού μας συστήματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κατ' αρχή από τη 

διάταξη του μικροσκοπίου ν' αφαιρέσουμε το προσοφθάλμιο σύστημα και εφ' όσον 

υπάρχει, το σύστημα του πρίσματος εκτροπής. Και στη θέση αυτών (μετά τον 

αντικειμενικό φακό) να τοποθετήσουμε ένα είδος οπτικού προβολικού συστήματος, 

το οποίο σε συνδυασμό με τον αντικειμενικό θα μας δώσει το πραγματικό είδωλο. 

Τότε η συνολική πλευρική μεγέθυνση του συστήματος, θα είναι ίση με το γινόμενο 

των πλευρικών μεγεθύνσεων αντικειμενικού και προβολικού συστήματος. 

 Χρησιμοποιήσαμε για το σκοπό αυτό το μικροσκόπιο διερχομένου φωτός 

Ergaval Aus Jena (Εικ. 3.21) το οποίο περιγράψαμε στα προηγούμενα. Αφαιρέσαμε 

το διοφθάλμιο σύστημα όρασης καθώς και τη θήκη που βρίσκεται το πρίσμα 

εκτροπής 030 . Και στη θέση τους τοποθετήσαμε το προβολικό οπτικό σύστημα, 

όπως αυτό φαίνεται στην (Εικ. 3.24). Το  προβολικό σύστημα σε συνδυασμό με τον 

 

 
 

(Εικ. 3.24) 
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αντικειμενικό φακό του μικροσκοπίου δημιουργεί σε μια ορισμένη απόσταση από 

το πάνω άκρο, του ένα πραγματικό μεγεθυμένο είδωλο μιας περιοχής του προς 

παρατήρηση δείγματος. Στη θέση αυτή ακριβώς τοποθετούμε τη φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια μιας CCD camera η οποία είναι συνδεδεμένη με Η/Υ. Η τελευταία 

λειτουργεί μέσω ενός προγράμματος για τη λήψη των φωτογραφιών. Η εστίαση 

κάθε φωτογραφίας, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν τις φωτιστικές συνθήκες, 

γίνεται μέσω των κουμπιών εστίασης και των διαφραγμάτων του μικροσκοπίου σε 

πραγματικό χρόνο (video) μέσω της  οθόνης του Η/Υ  (Εικ. 3.24). Παραθέτουμε 

τελικά τρεις φωτογραφίες που πήραμε με το προαναφερόμενο μικροσκόπιο.  

 1) Στην (Εικ. 3.25) φαίνεται σε μεγέθυνση μια περιοχή ενός φράγματος 

περίθλασης  δύο διαστάσεων. Το φράγμα είναι αποτυπωμένο πάνω σε 

φωτογραφικό φιλμ Kodalith  με  τη  μέθοδο της  φωτογράφισης από απόσταση ενός     

 

 
 

(Εικ. 3.25) 

 

προτύπου μεγάλων διαστάσεων. Το φράγμα συνίσταται από διαφανή κυκλικά 

ανοίγματα διαμέτρου 2 0.05mmR  (σε εντελώς αδιαφανές υπόβαθρο) και σε 

τετραγωνική περιοδική διάταξη. Η απόσταση μεταξύ τους  είναι  0.1mmd  . 

Αντικειμενικός μικροσκοπίου: Planacromat 40 , 0.65NA  . Σύστημα προβολής: 

πλευρικής μεγέθυνσης 1 . Με κατ' ευθεία παρατήρηση μέσω τοποθέτησης της 

διαφάνειας στο επίπεδο του δείγματος.  
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 Στην (Εικ. 3.26) φαίνονται σε μεγέθυνση τα μυκόρριζα, να καταλαμβάνουν 

όλη την έκταση των ημιδιαφανών μεμβρανών, που διαχωρίζουν τα διαδοχικά 

στρώματα της (ρίζας) ενός κρεμμυδιού. Τα μυκόρριζα αποτελούν ένα ειδικό 

συμβιωτικό μόρφωμα, που προκύπτει από τη συνένωση των ριζών ενός φυτού (εδώ 

του κρεμμυδιού) με μύκητες διαφόρων ειδών. Η παρατήρηση έγινε με εστίαση κατ' 

ευθείαν  της  ημιδιαφανούς μεμβράνης  που  ήταν τοποθετημένη  πάνω σε μια αντι- 

 

 
 

(Εικ. 3.26) 

 

κειμενοφόρο πλάκα. Αντικειμενικός μικροσκοπίου: Planacromat 40 , 0.65NA  . 

Σύστημα προβολής: 1 .  

 3) Στην (Εικ. 3.27) φαίνεται σε μεγέθυνση η περιοχή ενός ορυκτού. Από το 

ορυκτό αυτό έχει αποκοπεί, επικολληθεί και στιλβωθεί πάνω σε μια 

αντικειμενοφόρο πλάκα, ένα υπέρλεπτο τμήμα του πάχους 0.1mmd  . Η λεπτότητά 

του το καθιστάει ημιδιαπερατό. Επομένως παρατηρήσιμο  μέσω του μικροσκοπίου 

διερχομένου φωτός.  Στην εικόνα παρατηρούμε: 1) Τις πράσινες (βεραμάν) 

περιοχές που συνίστανται από Αμφίβολο που ανήκει στην ομάδα των ινοπυριτικών 

ορυκτών. 2) Τις καφέ περιοχές που αποτελούνται από καστανό Μαρμαρυγία 

(Βιοτιτή) που ανήκει στην ομάδα των φιλοπυριτικών ορυκτών. 3) Τη  λευκή περιο- 
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(Εικ. 3.27) 

 

χή που είναι άχρωμος Χαλαζίας. 4) Το δεξιό κάτω τμήμα της φωτογραφίας, που 

συνίσταται από Γρανάτη με ψηλό ανάγλυφο. 5) Η κεντρική μαύρη περιοχή (όπου 

το φως έχει απορροφηθεί τελείως) μάλλον ανήκει σε μεταλλικό υλικό.    
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ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1.  Θεωρούμε (Σχ. α) δύο επίπεδα κάτοπτρα 1 2,R R  σε ορθογώνια θέση  μεταξύ 

τους. Στο  εσωτερικό τους  βρίσκεται  το αντικείμενο O   και κοντά σ’ αυτό το μάτι 

ενός παρατηρητή ( ) . Να  γίνει ο γραφικός  προσδιορισμός του συνόλου των  σχη-  

 

 
 

ματιζόμενων ειδώλων. Πόσος είναι ο αριθμός των ειδώλων στην περίπτωση που τα 

δύο κάτοπτρα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 060  (Σχ. β). 

 

 ΛΥΣΗ 

 

    Το O  ως προς το 1R  σχηματίζει το είδωλο 1O  και ως προς το 2R  το είδωλο 

2O . Επίσης το 1O  σαν φανταστικό αντικείμενο σε σχέση με το 2R  σχηματίζει το 

είδωλο 3O . Αλλά επίσης και το  2O  σε σχέση με το 1R  σχηματίζει το 3O  ακριβώς 

στην ίδια θέση. Επομένως ο συνολικός αριθμός των σχηματιζόμενων ειδώλων είναι  

τρία τα  οποία βρίσκονται  πάνω σε μια περιφέρεια κύκλου με κέντρο την κορυφή 

των κατόπτρων και ακτίνα την OK .  

 Με την ίδια ακριβώς διαδικασία στο (Σχ. β) γίνεται ο γραφικός 

προσδιορισμός του αριθμού των ειδώλων για την περίπτωση που η γωνία μεταξύ 

των επιπέδων κατόπτρων είναι 060  . Εκεί μπορούμε να δούμε ότι ο τελικός 

αριθμός των σχηματιζόμενων ειδώλων είναι πέντε. Γενικότερα μπορούμε να πούμε 

ότι εφόσον η διαίρεση 0360   δίνει ακέραιο αριθμό τότε ο αριθμός των 

σχηματιζόμενων ειδώλων θα είναι:  0360 1N   .  
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2.    Διάπυρο λεπτό σύρμα μήκους AB l  τοποθετείται κατά μήκος του άξονα 

κοίλου σφαιρικού κατόπτρου εστιακής απόστασης f , έτσι ώστε τα άκρα του να 

συνιστούν  συζυγή σημεία κατά  την διαδικασία της απεικόνισης διά μέσου του. Να  

βρεθεί η απόσταση x  του πλησιέστερου προς την κορυφή του κατόπτρου άκρου A  

του σύρματος συναρτήσει των l  και f .  

 

ΛΥΣΗ 

 

Επειδή όπως μπορούμε να δούμε και στο επόμενο σχήμα τα άκρα ,A B  του 

διάπυρου σύρματος συνιστούν συζυγή σημεία, τότε στιγματική δέσμη από το A  

ανακλώμενη  από  το  κοίλο  κάτοπτρο θα  εστιάζεται  στο σημείο B . Επομένως  ε- 

 

 
 

πειδή: OA s x   και OB OA AB s x l       και    1 1 1s s f   όπου f  η 

εστιακή απόσταση του κατόπτρου θα έχουμε: 

 

 
1 1 1

x x l f
 


   (1) 

 

η οποία μετά από τις πράξεις γίνεται: 

 

  2 2 0x f l x lf        (2) 

 

Η λύση της δευτεροβάθμιας αυτής εξίσωσης μας δίνει: 
  2 2

1,2

2 4

2

f l f l
x

  
  . 

Επειδή όμως: 2 2 2 22 4 2 4f f l f l f l       η λύση:   
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  2 2

2

2 4

2

f l f l
x

  
  σαν αρνητική απορρίπτεται. Επομένως η απόσταση του 

σημείου A  από την κορυφή O  του κατόπτρου θα είναι: 
  2 2

1

2 4

2

f l f l
x x

  
  . 

 

3. Να γίνει ο γραφικός προσδιορισμός των ειδώλων, κατά την απεικόνιση 

αντικειμένου που βρίσκεται μεταξύ επιπέδου και κυρτού κατόπτρου (μέχρι 

δεύτερης τάξης είδωλα).   

 

ΛΥΣΗ 

 

Το αντικείμενο    απεικονίζεται μέσω του κυρτού κατόπτρου στο 

φανταστικό είδωλο    και μέσω του επιπέδου στο φανταστικό   . Το φαντασ- 

 

 
 

τικό είδωλο    απεικονίζεται μέσω του κυρτού κατόπτρου στο επίσης 

φανταστικό είδωλο   
 . Και το    μέσω του επιπέδου στο και πάλι 

φανταστικό   
 .  

 

4. Να σχεδιαστεί γραφικά και να υπολογιστεί λογιστικά ο αριθμός των 

ειδώλων κατά την απεικόνιση αντικειμένου 1 40y   μεταξύ ενός κυρτού και ενός 

κοίλου κατόπτρου. 2 240ύf f     και 1 75ίf f     . Η απόσταση μεταξύ των 

κατόπτρων είναι 217.27d   και η θέση του αντικειμένου από το κοίλο κάτοπτρο 

είναι 1 130s  .  

 

ΛΥΣΗ 
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1)   Απεικόνιση μέσω πρώτα του κοίλου και κατόπιν του κυρτού κατόπτρου 

 

α) 1 75f   , 1 130s  , 217.27d   

 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
177.27

130 75
s

s s f s
       

  
 

β) 2 40s   , 2 240f    

 2

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
34.28

40 240
s

s s f s
       

  
 

 1
1

1

177.27
1.363

130

s
m

s


       

 
 2

2

2

34.28
0.857

40

s
m

s


        

Οπότε:      1 2 1.363 0.857 1.168m m m m         

και     1 1 1
1 2 1 1 1

1 1 1

1.168 40 46.72
y y y

m m m y m y y
y y y

 

  
          


 

 

2)   Απεικόνιση μέσω πρώτα του κυρτού και κατόπιν του κοίλου κατόπτρου 

 

α) 2 240f   , , 1 87.27z  , 217.27d   

 1

1 1 2 1

1 1 1 1 1 1
63.99

87.24 240
z

z z f z
       

  
 

β) 2 63.99 217.27 281.26z     , 1 75f    

 2

2 2 1 2

1 1 1 1 1 1
102.27

281.26 75
z

z z f z
       

  
 

 1
1

1

63.99
0.733

87.24

z
m

z


        

 2
2

2

102.27
0.363

281.25

z
m

z


         

Οπότε:     1 2 0.733 0.363 0.266m m m m 
           

και    2 2 2
1 2 2 2 2

2 2 2

0.266 40 10.64
y y y

m m m y m y y
y y y

 

  
              


 

(Στο σχήμα η κλίμακα είναι 1/2).  

 

5) Κοίλο σφαιρικό και επίπεδο κάτοπτρο βρίσκονται αντικριστά και απέχουν 

μεταξύ τους κατά 2000z  . Η εστιακή απόσταση του κοίλου κατόπτρου είναι 

500f    και σε απόσταση 1 650s    από την κορυφή του βρίσκεται αντικείμενο ύ- 
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ψους 100AB   . Να προσδιοριστεί το είδος, η θέση και το μέγεθος του τελικού 

ειδώλου.  

 

ΛΥΣΗ 

 

1)   Απεικόνιση μέσω πρώτα του κοίλου και κατόπιν του επιπέδου κατόπτρου 

 

α) 1 1100 500 2000 650AB y f z s         

 

 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1
2164.5

650 500
s

s s f s
       

  
 

 1 1
1 1 1

1 1

2164.5
3.33 333

650

y s
m y my y

y s

 
              

 

β) Δηλ. το είδωλο μέσο του κοίλου κατόπτρου απεικονίζεται πίσω από το 

επίπεδο κάτοπτρο στη θέση:  1 2164.5s   . Το είδωλο αυτό που είναι φανταστικό 

αντικείμενο για το επίπεδο κάτοπτρο στη θέση 164.5x  , μας δίνει τελικά ένα 

πραγματικό είδωλο στη θέση 164.5x    μπροστά από το ίδιο κάτοπτρο (Σχ. α).  

 

2)   Απεικόνιση μέσω πρώτα του επιπέδου και κατόπιν του κοίλου κατόπτρου 

 

α)  Το αντικείμενο 1 100AB y    απεικονίζεται τώρα πρώτα μέσω του 

επιπέδου κατόπτρου και μας δίνει ένα φανταστικό είδωλο (ιδίων διαστάσεων),  που 

απέχει από την κορυφή του κοίλου κατόπτρου κατά 2 3350s   (Σχ. α).  

 

β) Το φανταστικό αυτό είδωλο, συνιστά πραγματικό αντικείμενο για το κοίλο 

κάτοπτρο (Στη θέση 2 3350s  ) και απεικονίζεται δια μέσου του: 

 

   2

2 2 1

1 1 1 1 1 1
587.7

3350 500
s

s s f s
       

  
 

 
   2 1

1 1 1 1

2 1

587.7
0.175 0.175 100 17.5

3350

s y
m y m y y y

s y

 
                   

 

Επομένως μας δίνει ένα πραγματικό και ανεστραμμένο είδωλο στη θέση  

2 587.7s   , του οποίου το μέγεθος είναι: 1 17.5y   . (Στο (Σχ. α) μόλις διακρίνεται 

λόγω της μικρότητάς του).  
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 Στην ίδια όπως και προηγουμένως διάταξη, μεταφέρουμε το αντικείμενο 

1 100AB y    σε απόσταση από την κορυφή του κοίλου κατόπτρου κατά 

1 250s   . Να προσδιοριστούν οι θέσεις, τα είδη και τα μεγέθη των προκυπτόντων 

ειδώλων.  

 

1)   Απεικόνιση μέσω πρώτα του κοίλου και κατόπιν του επιπέδου κατόπτρου 

 

α) 1 1100 500 2000 250AB y f z s         

 

 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1
500

250 500
s

s s f s
       

  
 

 
 

  1 1
1 1 1

1 1

500
2 2 100 200

250

y s
m y my y

y s

 
                

 

Δηλ. το είδωλο μέσω του κοίλου κατόπτρου είναι φανταστικό και βρίσκεται στη 

θέση  1 500s    από την κορυφή του. Είναι επίσης όρθιο και διπλάσιο του 

αντικειμένου  1 1 200A B    . 

 

β)  Το προαναφερόμενο είδωλο βρίσκεται σε απόσταση 2500x   από το 

επίπεδο κάτοπτρο. Και απεικονιζόμενο διά μέσου του, θα μας δώσει και πάλι 

φανταστικό όρθιο και ιδίων διαστάσεων είδωλο 1 1 1 200A B y     , σε απόσταση  

2500x    μετά το επίπεδο κάτοπτρο.    

 

2)   Απεικόνιση μέσω πρώτα του επιπέδου και κατόπιν του κοίλου κατόπτρου 

 

α)  Το αντικείμενο 1 100AB y    απεικονίζεται τώρα πρώτα μέσω του 

επιπέδου κατόπτρου και μας δίνει ένα φανταστικό είδωλο  ιδίων διαστάσεων 

 2 2 100A B   ,  που απέχει από την κορυφή του κοίλου κατόπτρου κατά 2 3350s   

(Σχ. β).  

 

β) Το φανταστικό αυτό είδωλο, συνιστά πραγματικό αντικείμενο για το κοίλο 

κάτοπτρο (Στη θέση 2 3350s  ) και απεικονίζεται δια μέσου του: 

 

   2

2 2 2

1 1 1 1 1 1
577

3750 500
s

s s f s
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  2 1

2 1 1 1 1

2 1

577
0.153 0.153 100 15.3

3750

s y
m y m y y y

s y

 
                   

 

Επομένως μας δίνει ένα πραγματικό και ανεστραμμένο είδωλο στη θέση  2 577s   , 

του οποίου το μέγεθος είναι: 1 2 2 15.3y A B    . (Στο (Σχ. β) μόλις διακρίνεται λόγω 

της μικρότητάς του).  

 

6. Διαθέτουμε ένα πρίσμα ορθής εκτροπής με ιδ. 1 1.658n   το οποίο κατ’ αρχή 

βρίσκεται στον αέρα με ιδ.. 2 1.0n  . Μια ακτίνα φωτός πέφτει κάθετα στην μία από 

τις  ίσες έδρες του όπως αυτό φαίνεται στο (Σχ. α). Να  προσδιοριστεί αρχικά η 

πορεία της μέσω του πρίσματος. Κατόπιν το πρίσμα εμβαπτίζεται σε δοχείο που 

περιέχει νερό με ιδ.. 2 1.33n    (Σχ. β). Ζητείται να βρεθεί ποια θα είναι τότε η 

πορεία του της ακτίνας για τις ίδιες ακριβώς συνθήκες πρόσπτωσής της στο πρίσμα. 

 

ΛΥΣΗ 

 

 Στην πρώτη περίπτωση του (Σχ. α), η ακτίνα μετά τη διάδοσή της στο 

πρίσμα,  προσπίπτει  στην υποτείνουσά του με  γωνία  045  . Για την  περίπτωση  

 

 
 

όμως διάθλασης από οπτικά πυκνότερο υλικό σε οπτικά αραιότερο (πρίσμα: 

1 1.658n   - αέρας:  2 1.0n  ) η ορική γωνία c  προσδιορίζεται από τη σχέση: 

 

          2 1sin 1 1.658c n n        οπότε:      037.1c   

 

Από την τελευταία παρατηρούμε ότι 1 c  . Δηλ. υφίσταται τελικά ολική 

ανάκλαση, οπότε η ακτίνα θ’ αναδύεται μέσω του πρίσματος με γωνία πάλι 045  ως 

προς την κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης.  
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 Στην δεύτερη όμως περίπτωση (Σχ. β) που το πρίσμα είναι εμβαπτισμένο 

στο νερό, για την ανάκλαση στην ενδοεπιφάνεια μεταξύ πρίσματος με 1 1.658n   

και του νερού 2 1.33n    η ορική γωνία c   θα είναι: 

 

             2 1sin 1.33 1.658c n n       οπότε:     053.3c    

 

Επειδή όμως τώρα 1 c   , δεν θα πληρούνται οι συνθήκες ολικής ανάκλασης 

οπότε η ακτίνα θα διαθλάται προς το νερό με γωνία 2  που θα προσδιορίζεται από 

το νόμο του Snell:  1 1 2 2sin sinn n   από την οποία για 1 1.658n  , 2 1.0n    και 

0
1 45   βρίσκουμε ότι: 0

2 61.8  . 

 

7. Παράλληλη δέσμη μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει με διεύθυνση τη 

διαθλαστική γωνία A  ορθού τριγωνικού πρίσματος και παράλληλα με τη βάση του. 

Ν’ αποδειχθεί ότι οι διευθύνσεις των ανακλωμένων ακτίνων στις δύο πλευρές του 

σχηματίζουν γωνία   ίση με το διπλάσιο της διαθλαστικής του γωνίας.  

 

 ΛΥΣΗ 

 

Στο σχήμα, παρουσιάζεται μια τομή του πρίσματος που είναι κάθετη στις 

κατακόρυφες πλευρές του. Εκεί σχεδιαγραφείτε και  η γεωμετρία του προβλήματος  

 

 
 

με βάση το νόμο της ανάκλασης των ακτίνων του φωτός στις πλευρές του 

πρίσματος, που περιλαμβάνουν τη διαθλαστική γωνία A . Με τη βοήθεια επίσης 

των νόμων των τριγώνων θα έχουμε για τις γωνίες τους: 
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 m q A       (1)           0180         (2) 

 

 m         (3)              q       (4) 

 

Επίσης:  0360A             (5) 

 

στην οποία αντικαθιστώντας τις ,   από τις (σχ. 3,4)  βρίσκουμε: 

 

 02 360m q A         (6) 

 

Στην τελευταία αν αντικαταστήσουμε το άθροισμα m q  από τη (σχ. 1) και τη   

από τη (σχ. 2), βρίσκουμε τελικά: 

 

 2A     (7) 

 

 Η σχέση αυτή είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης πρόσπτωσης της 

προσπίπτουσας παράλληλης δέσμη φωτός καθώς και της τιμής της διαθλαστικής 

γωνίας A  του πρίσματος. Χρησιμοποιείται συνήθως για τον ακριβή προσδιορισμό 

της A  με τη βοήθεια φασματοσκοπίου (γωνιομέτρου), με το οποίο είμαστε σε θέση 

να προσδιορίσουμε επακριβώς τη γωνία  .    

  

8) Η κύρια τομή ABC  ενός ορθού πρίσματος,  είναι ορθογώνιο  ισοσκελές 

τρίγωνο του οποίου η ορθή γωνία είναι A . Μια παράλληλη δέσμη ακτινών 

μονοχρωματικού φωτός, προσπίπτει στην έδρα AB  (καλύπτοντάς την ολόκληρη)  

και είναι παράλληλη προς τη βάση του BC . Ν' αποδειχθεί ότι η προσπίπτουσα 

δέσμη διαχωρίζεται σε δύο κατά την έξοδό της από τις έδρες  ,AC BC . Επίσης να 

βρεθεί η διατομή τους. Ο δ.δ. του πρίσματος είναι 2n  .  

 

 ΛΥΣΗ 

 

 Η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης των οδευουσών  ακτινών των παραλλήλων 

προς τη βάση BC  του πρίσματος θα είναι: 0
1 45  . Και επομένως με βάση το νόμο 

του Snell η γωνία διάθλασης στο εσωτερικό του: 

            0 0
1 1 1 1 1sin sin arcsin sin arcsin sin 45 2 30n n            .  

Επομένως η δέσμη των διαθλώμενων ακτινών στο εσωτερικό του πρίσματος 

συνεχίζουν να είναι παράλληλες. Και θεωρούμε μια  χαρακτηριστική από αυτές την 
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ZC  η οποία όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα περνάει από το άκρο  του  C . 

Τότε:  060AZC   και από το ορθογώνιο τρίγωνο  CAZ  βρίσκουμε τη σχέση:  
0cot 60 δηλαδή : 3AZ AC AZ AB   

επειδή το τρίγωνο ABC  είναι ισοσκελές οπότε: AB AC . Τότε θα έχουμε: 

 

 
 

δηλαδή 0.422
1

BZ AB AZ ΒΖ = ΑΒ 1- ΒΖ = ΑΒ
3

 
   

 
 

Οι ακτίνες που προσπίπτουν μεταξύ των σημείων ,B Z  της έδρας AB , μετά τη 

διάθλασή τους προσπίπτουν στην βάση BC  του πρίσματος. Τότε: 

       0 0 0 0 0180 180 45 120 15HGB B BHG HGB HGB          

Επομένως η ακτίνα HG  προσπίπτει στην επιφάνεια BC  με γωνία πρόσπτωσης 
075  . Και με το δεδομένο ότι η κρίσιμη (ορική) γωνία γι' αυτή τη διάθλαση θα 

είναι:   0arcsin 1 2 45c   , η ακτίνα HG  θα υπόκειται σε ολική ανάκλαση στην 

επιφάνεια BC  στο σημείο G  και θα προσπίπτει στην επιφάνεια AC  του πρίσματος. 

Άρα τελικά όλο το τμήμα της αρχικά προσπίπτουσας δέσμης μεταξύ των σημείων 

,B Z   ανακλάται ολικά στην επιφάνεια BC  προσπίπτει στην επιφάνεια AC  και 

λόγω συμμετρίας του προβλήματος, εξέρχεται από αυτήν παράλληλη με την στην 

επιφάνεια AB  προσπίπτουσα. Και θα είναι: 

0.422CZ BZ = ΑΒ    

 Το τμήμα της δέσμης των ακτινών φωτός το οποίο προσπίπτει στο τμήμα 

AZ  της έδρας ΑΒ  μετά τη διάθλαση στο εσωτερικό του πρίσματος προσπίπτει 

στην έδρα AC . Τότε η γωνία AED  θα είναι: 

   0180AED A ADE    οπότε:    0 0 0 0180 90 60 30AED AED      
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Επομένως οι παράλληλες ακτίνες που προσπίπτουν στη έδρα AC , προσπίπτουν με 

γωνία μεγαλύτερη της ορικής. Και επομένως θα υφίστανται στη έδρα AC  ολική 

ανάκλαση με πορεία προς την έδρα BC . Και η γωνία EFC  θα είναι: 

       0 0 0 0 0180 180 45 30 105EFC C CEF EFC EFC          

Επομένως η ακτίνα EF  προσπίπτει στην έδρα BC  με γωνία πρόσπτωσης 0
2 15   

και βγαίνει από την BC  με γωνία διάθλασης 2  που δίνεται από τη σχέση: 

   0 0
2 2 2 2 2sin sin arcsin sin arcsin 2 sin15 21.5n n            

Επίσης η ακτίνα που προσπίπτει στο σημείο A , βγαίνει στον αέρα από το σημείο J  

της έδρας BC  του πρίσματος. Και όσον αφορά το τμήμα CJ  των ακτινών που 

βγαίνουν από την  έδρα BC  θα προσδιορίζεται από το τρίγωνο AJC . Για το 

τελευταίο ισχύουν οι σχέσεις: 

   
0

0

sin 30
0.517 0.517

sin105sin sin

CJ AC
CJ AC CJ AC AB AC AB

CAJ CJA
        

 Άρα παράλληλη δέσμη ακτινών που καλύπτει προσπίπτουσα όλη την 

επιφάνεια AB  του πρίσματος, διαχωρίζεται τελικά σε δύο που βγαίνουν από τις 

έδρες   ,BC AC  προς τον αέρα. Γι' αυτές ισχύουν οι σχέσεις:  0.422CZ ΑΒ   και 

0.517CJ AB .  

 

9.  Ν’ αποδειχθεί ότι για το εικονιζόμενο σφαιρικό δίοπτρο ακτίνας 

καμπυλότητας  r  και δεικτών  διάθλασης ,n n  υφίστανται  δύο σημεία ,M M   όπου  

 

 
 

n
CM r

n


  και 

n
CM r

n
 


   n n , τα οποία είναι συζυγή για οποιαδήποτε ακτίνα 

RT  προσπίπτει στην επιφάνειά του και διέρχεται νοητά από το M . Τα σημεία  
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,M M   ονομάζονται απλανητικά (aplanatic) και είναι απαλλαγμένα των σφαλμάτων 

της σφαιρικής εκτροπής και της κόμης.  

  

 ΛΥΣΗ 

 

 Θεωρούμε την προσπίπτουσα ακτίνα RT (με κατεύθυνση προς το σημείο 

M ) στη σφαιρική επιφάνεια, με γωνία πρόσπτωσης  . Η τελευταία διαθλάται στο 

εσωτερικό του διόπτρου δ.δ. n  (με διεύθυνση προς το σημείο M   και γωνία 

διάθλασης  . Γνωρίζουμε όμως ότι: 

 

   CM CT n n        (1) 

 

Επίσης εφαρμόζοντας το νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο TCM  θα έχουμε: 

 

  
 




sin

sin sin sin

CM CT CM CTM

CTCTM TMC TMC
        (2) 

 

Τότε από τις (σχ. 1,2) βρίσκουμε:  

 

  



sin

sin

CTM n

nTMC


      (3) 

 

Επίσης CTM   και με βάση το νόμο του Snell: sin sinn n    και σύγκρισής του 

με τη (σχ. 3) βρίσκουμε ότι TMC  . Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα τρίγωνα 

,CTM CTM   είναι όμοια. πράγματι διαθέτουν μια κοινή πλευρά (την CT ), μια 

κοινή γωνία (την TCM ) όπως επίσης και ότι:  TMC CTM  . Επομένως: 

 CTM TM C   . Οπότε και με τη βοήθεια της (σχ. 1): 

 

  
CM CT n

CT CM n


 


        (4) 

 

από την οποία τελικά βρίσκουμε: 

 

  σταθ.
n n

CM CT r
n n

   
 

      (5)  
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Και επειδή καμιά άλλη υπόθεση δεν έχει γίνει για την παραγωγή της (σχ. 5), 

μπορούμε να πούμε ότι το σημειακό είδωλο M   θα είναι το ίδιο για όλες τις ακτίνες 

τις προσπίπτουσες στη σφαιρική επιφάνεια και κατευθυνόμενες προς το σημείο M . 

Δηλ. το αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο της θέσης του T  στην επιφάνεια του 

διόπτρου. Που σημαίνει ότι το M   είναι τελείως απαλλαγμένο από το σφάλμα της 

σφαιρικής εκτροπής. Και επειδή ,M M   είναι συζυγή το ίδιο θα ισχύει και για το 

σημείο M .   

 

10) Ν’ αποδειχθεί ότι κατά τη διαδικασία της απεικόνισης μέσω ενός διόπτρου 

αν ,y y  είναι τα μεγέθη αντικειμένου - ειδώλου και ,n n  οι δ.δ. του χώρου του 

αντικειμένου και του ειδώλου αντίστοιχα, τότε ισχύει η σχέση:  

 

 sin sinny a n y          (ημιτονική συνθήκη του Abbe) 

 

όπου ,a   οποιασδήποτε τιμής (δηλ. και μη παραξονικές) συζυγείς γωνίες των 

ακτίνων μεταξύ αντικειμένου και ειδώλου σε σχέση με τον οπτικό άξονα.  

 

 ΛΥΣΗ 

 

 Από τη θεωρία τω διόπτρων και από το τρίγωνο TMC  (Σχ. 1) θα έχουμε με 

βάση το νόμο των ημιτόνων: 

 

 
 0sin 180 sin sin

sin

a
s r r

s r r a

 
   


   (1) 

 

 
 

(Σχ. 1) 

 

όπου r  η ακτίνα καμπυλότητας του διόπτρου και  ,s s  οι αποστάσεις αντικειμένου 

– ειδώλου σε σχέση με την κορυφή του A . Επίσης από το τρίγωνο TCM   θα έχουμε 

τη σχέση:  
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sin sin sin

sin
s r r

s r r

  



 
     


    (2) 

 

Με τη βοήθεια του διαγράμματος απεικόνισης μέσω του σφαιρικού διόπτρου 

του (Σχ. 2), ο λόγος των μεγεθών ειδώλου - αντικειμένου θα είναι: 

 

 
 

(Σχ. 2) 

 

 
y CM s r

y CM s r

   
 


    (3)  

 

λόγω της ομοιότητας των τριγώνων OMC  και Q M C  . Τότε από τις (σχ. 1,2,3) και 

το νόμο του Snell βρίσκουμε τελικά: 

 

  
sin

sin

y n a

y n 





          ή         sin sinny a n y       (4) 

 

Η  (σχ. 4) ισχύει πανομοιότυπα  και  για ένα λεπτό  φακό  (Σχ. 3) ο οποίος 

 

 
 

(Σχ. 3) 

 

 διαχωρίζει δύο οπτικά μέσα με δ.δ. n  και n . 
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 Για την περίπτωση που οι προσεγγίσεις είναι παραξονικές τότε: sin  και 

sin    οπότε η (σχ. 4) γίνεται: 

 

  ny n y       (5) 

 

Η (σχ. 5) τότε ονομάζεται εξίσωση του Lagrange.  

 

11.  Φωτεινό αντικείμενο QM  βρίσκεται σε απόσταση D  από πέτασμα (Π). 

Ένας λεπτός συγκλίνων φακός τοποθετημένος μεταξύ αντικειμένου και πετάσματος  

(όπως φαίνεται στο  παρακάτω  σχήμα), δίνει  πάνω  στο  τελευταίο πραγματικό εί- 

 

 
 

 
δωλο σε δύο θέσεις, που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d . Ν’ αποδειχθεί ότι η 

εστιακή του απόσταση f  του φακού  θα δίνεται από τη σχέση:  2 2 4f D d D  .  

       

ΛΥΣΗ 
 

Από το νόμο απεικόνισης των λεπτών φακών θα έχουμε: 
1 1 1

s s f
 


 όπου 

,s s  οι αποστάσεις αντικειμένου ειδώλου από το κέντρο του φακού στην πρώτη του 

θέση. Αλλά: s D s    οπότε η τελευταία σχέση γίνεται: 
1 1 1

s D s f
 


.  Και μετά 

την εκτέλεση των πράξεων βρίσκουμε: 2 0s Ds Df   . Η λύσεις της τελευταίας θα 

είναι: 
2

1,2

4

2 2

D DfD
s


   . Και με την προϋπόθεση ότι: 2 4 0D Df   η διαφορά 

1 2s s  είναι ίση με d  . Δηλ.  2
1 2 4s s D Df d    . Επομένως  2 2 4d D Df   και 

τελικά:  2 2 4f D d D  .  

 
12 Διαθέτουμε ένα σύστημα τριών λεπτών φακών 1 2 3, ,    (θετικού - 

αρνητικού - θετικού). Η  απόσταση μεταξύ του  πρώτου  και  του  δευτέρου  είναι  
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1 30d   και μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου επίσης  2 30d  . Οι εστιακές τους 

αποστάσεις είναι κατά σειρά: 1 1 2 2 3 320, 40, 15f f f f f f           . Αντικείμενο 

10MQ y   τοποθετείται μπροστά από τον πρώτο φακό και σε απόσταση 1 40s  . 

Να βρεθεί το είδος, το μέγεθος και η θέση του τελικού ειδώλου κατά την 
απεικόνιση δια μέσω του συστήματος.   
 
 ΛΥΣΗ 
 
 Ο γραφικός προσδιορισμός του τελικού ειδώλου φαίνεται στο προηγούμενο 

σχήμα. Από τον οποίο διαπιστώνουμε ότι το τελικό είδωλο είναι πραγματικό όρθιο 

και πολύ μεγαλυτέρων διαστάσεων από το αντικείμενο.  

  Όσον αφορά τον λογιστικό υπολογισμό του, θα προκύψει από τις διαδοχικές 

απεικονίσεις μέσω των τριών λεπτών φακών. 

 

α) Απεικόνιση μέσω του φακού 1 : 1 1 20f f    ,  1 40s   

1
1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 40
40 1

40 20 40

s
s m m

s s f s s


             

  
 

 

β) Απεικόνιση μέσω του φακού 2 : 2 2 40f f    ,   

 2 1 1 210 10s s d s       

 
2

2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 13.3
13.3 1.33

10 40 10

s
s m m

s s f s s


             

   
 

 

γ) Απεικόνιση μέσω του φακού 3 : 3 3 15f f    ,   

 

 3 2 313.3 30 13.3 10 16.7s d s        

3
3 3 3

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 147.35
147.35 8

16.7 15 16.7

s
s m m

s s f s s


             

  
 

 

Και όσον αφορά την για ττη συνολική μεγέθυνση .totm  θα έχουμε: 

    . 1 2 3 .1 1.33 8.82 11.73tot totm m m m m         

Ένα τέτοιο σύστημα φακών, χρησιμοποιείται σαν φακός προβολής διαφανειών 

(slides). 

 
 
 

13. Στο (Σχ. 1) βλέπουμε ένα σύστημα που αποτελείται από δύο φακούς. Ο 

πρώτος θετικός και ο δεύτερος αρνητικός, με δ.δ. 1 2,n n . Έχουν ακτίνες  
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καμπυλότητας 1 1,r r  και 2 2,r r . Η απόσταση μεταξύ τους είναι d  και περιβάλλονται 

από αέρα που σημαίνει ότι: 1.0n n n    . Καλούμαστε να υπολογίσουμε 

αλγεβρικά και γραφικά: α) Τις ενεργές εστιακές αποστάσεις του συστήματος β) Τις 

θέσεις των εστιακών επιπέδων και γ) Τις θέσεις των κυρίων επιπέδων. δ) Τι 

ειδιότητες θα μπορούσε να έχει αυτό το σύστημα; 

 

 ΛΥΣΗ 

 

 Για τον αλγεβρικό υπολογισμό του προβλήματος χρησιμοποιούμε τους 

τύπους που μας δίνουν οι (σχ. 3.5.2.4.3,4,5,6,7), λαμβάνοντας υπόψη μας και τις 

(σχ. 3.5.2.4.1,2). Όσον αφορά ο βήμα προς βήμα γραφικός προσδιορισμός τους, 

φαίνεται στο (Σχ. 1)  (προσδιορισμός των ,F F   και  ,H H  ).  

 

 
 

(Σχ. 1) 

 

 Για  το  σύστημα αυτό  των φακών παρατηρούμε ότι τα κύρια επίπεδα 

,H H   είναι μετατοπισμένα προς τα αριστερά του συστήματος, δηλ. αριστερότερα 

της πρώτης διαθλαστικής επιφάνειας του φακού 1A . Ένα τέτοιο σύστημα φακών 

ονομάζεται telephoto και χαρακτηρίζει τους τηλεφακούς των φωτογραφικών 

μηχανών καθώς και την κλάση εκείνη των τηλεσκοπίων που ονομάζονται 

Γαλιλαιικά (Galilean). Προορίζονται – ως επί το πλείστον – για την απεικόνιση 

αντικειμένων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. 

Στο (Σχ. 2) γίνεται εμφανής η λειτουργία ενός τηλεφακού σαν το σύστημα 

απεικόνισης μιας φωτογραφικής μηχανής. Βλέπουμε ότι η ενεργός εστιακή 

απόσταση f H F    του τηλεφακού, είναι αρκετά μεγαλύτερη από το φυσικό 

μήκος του (δηλ. το σύστημα θετικού και αρνητικού φακού). Επίσης η επιφάνεια 

του τελευταίου διόπτρου του (δηλ. του αρνητικού φακού) από το επίπεδο 

απεικόνισης (σημείο F  ) είναι αρκετά μικρή. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει ν’ 



 

 

- 342 - 

απεικονίζουμε αντικείμενα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση (προκαλώντας τη 

σύγκλιση των ακτίνων  στο επίπεδο  απεικόνισης  της  φωτογραφικής μηχανής), γε-  

 

 
 

(Σχ. 2) 

 

γονός  το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν με τη χρησιμοποίηση μόνο ενός π.χ. θετικού 

φακού. Ο τελευταίος αν είχε την εστιακή απόσταση του συστήματος, θα εστίαζε 

πολύ μακριά. Αν βέβαια χρησιμοποιούσαμε θετικό φακό με μικρή εστιακή 

απόσταση, τότε όπως αποδεικνύεται η γωνιακή μεγέθυνση του συστήματος θα ήταν 

πολύ μικρή. Επίσης η κατάλληλη επιλογή του συστήματος των δύο φακών, 

αποδεικνύεται ότι διορθώνει σφάλματα απεικόνισης. Ένας σύγχρονος βέβαια 

τηλεφακός είναι ένα περίπλοκο οπτικό σύστημα που περιλαμβάνει οπτικά στοιχεία 

(φακούς και διαφράγματα) πολύ περισσότερα των δύο. Τα προαναφερόμενα 

αφορούν μόνο την αρχή λειτουργίας του.  

 

14. Στο (Σχ. 1) βλέπουμε ένα σύστημα που αποτελείται από δύο φακούς. Ο 

πρώτος αρνητικός και ο δεύτερος θετικός, με δ.δ. 1 2,n n . Έχουν ακτίνες  

καμπυλότητας 1 1,r r  και 2 2,r r . Η απόσταση μεταξύ τους είναι d  και περιβάλλονται 

από αέρα που σημαίνει ότι: 1.0n n n    . Καλούμαστε να υπολογίσουμε 

αλγεβρικά και γραφικά: α) Τις ενεργές εστιακές αποστάσεις του συστήματος,  β) 

Τις θέσεις των εστιακών επιπέδων και γ) Τις θέσεις των κυρίων επιπέδων. δ) Τι 

ιδιότητες θα μπορούσε να έχει αυτό το σύστημα; 

 

 ΛΥΣΗ 

 

Για τον αλγεβρικό υπολογισμό του προβλήματος χρησιμοποιούμε τους 

τύπους που μας δίνουν οι (σχ. 3.5.2.4.3,4,5,6,7), λαμβάνοντας υπόψη μας και τις 
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(σχ. 3.5.2.4.1,2). Όσον αφορά ο βήμα προς βήμα γραφικός προσδιορισμός τους, 

φαίνεται στο (Σχ. 1)  (προσδιορισμός των ,F F   και  ,H H  ). 

 

 
 

(Σχ. 1) 

 

Για  το  σύστημα αυτό  των φακών  παρατηρούμε ότι τα κύρια επίπεδα 

,H H   εντοπίζονται δεξιότερα της τελευταίας διαθλαστικής επιφάνειας του θετικού 

φακού. Ένα τέτοιο σύστημα  φακών  ονομάζεται retro focus  και χαρακτηρίζει τους 

ευρυγώνιους  φακούς  των  φωτογραφικών μηχανών. Οι ευρυγώνιοι φακοί χρησιμο- 

 

 
 

(Σχ. 2) 

 

ποιούνται προκειμένου να απεικονιστεί στο forma της φωτ. μηχανής, όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο πεδίο. Πράγματι αν επιθυμούμε ν’ απεικονίσουμε ακτίνες που 

έχουν μεγάλη  κλίση ως προς τον οπτικό άξονα, τότε  αυτές δεν έχουν δυνατότητα 

ν’ απεικονιστούν από ένα μόνο θετικό φακό (σαν φακό βέβαια της φωτ. μηχανής). 

Αν όμως μπροστά από τον θετικό τοποθετηθεί κατάλληλος αρνητικός φακός, ο 
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τελευταίος θα τις συλλέξει οπότε θ’ απεικονιστούν μέσω του δευτέρου θετικού 

φακού. 

 Όπως βλέπουμε το φυσικό μήκος ενός ευρυγώνιου φακού είναι αρκετά 

μεγαλύτερο από την ενεργό του  εστιακή απόσταση  (Σχ. 2). Η τελευταία είναι 

αρκετά μικρή, με συνέπεια το ευρύ πεδίο (μέχρι και 0180  για φωτ. φακό fish eye) 

να μπορεί ν’ απεικονιστεί στην απόσταση που είναι τοποθετημένο το φωτ. film ή το 

πλαίσιο των CCD στοιχείων. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι τέτοιου είδους απεικόνιση 

επιφέρει μεγάλη παραμόρφωση στο τελικό είδωλο. 

 

15.  Ν' αποδειχθεί ότι σύστημα δύο λεπτών φακών κατασκευασμένων από το ίδιο 

υλικό που η απόσταση d  μεταξύ τους δίνεται από τη σχέση:  1 2 2d f f   (όπου 

1 2,f f  οι εστιακές τους αποστάσεις), συνιστά αχρωματικό σύστημα. Δηλ. είναι 

διορθωμένο από το σφάλμα συγκεκριμένα της εγκάρσιας (πλευρικής) χρωματικής 

εκτροπής.  

 

 ΛΥΣΗ 

 

 Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιούμε τη (σχ. 3.5.2.4.11) που 

μας δίνει τη συνολική ισχύ P  του συστήματος των δύο λεπτών φακών: 

 

  1 2 1 2P P P dPP      (1) 

 

 
 

όπου:         1 1 2

1 2

1 1
1 1 1P n n R R n K

r r

 
        

 
. Επίσης θα έχουμε: 

       2 3 4

3 4

1 1
1 1 1P n n R R n K

r r

 
        

 
. Και αντικαθιστώντας τις σχέσεις 

αυτές στη (σχ.1) θα έχουμε:       1 1 1 1P n K n K d n n KK
         ή τελικά: 
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2

1 1P n K K d n KK
          (2) 

 

Προκειμένου τώρα το σύστημα να είναι ανεξάρτητο του δ.δ. n  δηλ. να καταστεί 

αχρωματικό, θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 

 

  0dP dn      (3) 

 

Οπότε διαφορίζοντας τη (σχ. 2) ως προς n  και εξισώνοντάς την με το μηδέν θα 

έχουμε: 

   2 1 0K K d n KK         (4) 

 

που είναι η συνθήκη που καθιστά το σύστημα των δύο φακών αχρωματικό. 

Πολλαπλασιάζοντας τώρα τη (σχ. 4) με  1n   θα έχουμε: 

       1 1 2 1 1 0n K n K d n K n K         η οποία τελικά γράφεται: 

1 2 1 22 0P P dPP   . Οπότε: 

    

  1 2 1 22d P P PP        (5) 

 

Και επειδή: 1 1 2 21 , 1P f P f   θα έχουμε τελικά: 

 

  1 2 2d f f      (6) 

 

Από το σχήμα παρατηρούμε ότι το σύστημα τελικά δεν εμφανίζει εγκάρσια 

χρωματική εκτροπή δεδομένου ότι οι ακτίνες εξέρχονται του συστήματος 

παράλληλες (επειδή οι κλίσεις τους είναι ανεξάρτητες του δείκτη διάθλασης των 

φακών). Εμφανίζεται βέβαια - όπως μπορούμε να δούμε στο ίδιο σχήμα - μόνο μια 

ελάχιστη επιμήκης χρωματική εκτροπή. (Δ.Α.) , P , P , 

 

16. Στα (Σχ. α, β, γ) βλέπουμε το διάφραγμα 1 2Δ Δ  να βρίσκεται πίσω από ένα 

λεπτό θετικό φακό, αλλά σε διαφορετικές θέσεις σε σχέση με την εστία του F  . Για 

μια συγκεκριμένη θέση κάθε φορά ενός αξονικού σημείου M  (σαν αντικείμενο), 

να προσδιοριστούν γραφικά οι θέσεις και τα μεγέθη: Του διαφράγματος ανοίγματος 

 Δ.Α. , της κόρης εισόδου  P   και της κόρης εξόδου  P  εκάστου των 

συστημάτων.  

  

ΛΥΣΗ 
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α) Στην περίπτωση του (Σχ. α) η απεικόνιση του 1 2Δ Δ  προς τα αριστερά μέσω 

του φακού μας δίνει το πραγματικό είδωλο 1 2Δ Δ  . Επομένως από το M  η μικρότερη 

υποτεινόμενη γωνία  (σε σχέση  με  το 1 2Δ Δ   και τα όρια του  φακού) είναι η προς το  

 
 

1 2Δ Δ  . Άρα η κόρη εισόδου  P  είναι το  1 2Δ Δ  . Το φυσικό διάφραγμα είδωλο του 

οποίου είναι η  P  είναι το 1 2Δ Δ . Αυτό συνιστά και το   Δ.Α. . Επειδή επίσης δεξιά 
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του  Δ.Α.  δεν υπάρχει στοιχείο για ν' απεικονιστεί, το ίδιο θ' αποτελεί και κόρη 

εξόδου  P  του συστήματος.  

β)  Στην περίπτωση του (Σχ. β) η απεικόνιση του 1 2Δ Δ  προς τα αριστερά μέσω 

του φακού, μας δίνει το φανταστικό είδωλο 1 2Δ Δ  . Τότε για τα δύο διαφράγματα 

(του φακού και του 1 2Δ Δ  ), η μικρότερη υποτεινόμενη γωνία προς αυτά είναι η προς 

το 1 2Δ Δ  . Αυτό θα είναι και η κόρη εισόδου  P  του συστήματος. Και επειδή το 

φυσικό διάφραγμα είδωλο του οποίου είναι το 1 2Δ Δ   είναι το 1 2Δ Δ , αυτό θα συνιστά 

και το διάφραγμα ανοίγματος   Δ.Α.  του συστήματος. Και επειδή δεξιά του  Δ.Α.  

δεν υπάρχει στοιχείο για ν' απεικονιστεί, το ίδιο θ' αποτελεί και κόρη εξόδου  P  

του συστήματος. 

γ) Στην περίπτωση του (Σχ. γ) η απεικόνιση του 1 2Δ Δ  προς τα αριστερά μέσω 

του φακού, μας δίνει ένα πραγματικό είδωλο 1 2Δ Δ  . Αλλά στην περίπτωση αυτή 

λόγω της θέσης του αξονικού σημείου M , η μικρότερη υποτεινόμενη γωνία είναι 

αυτή προς τα όρια του φακού. Άρα τα όρια του φακού συνιστούν την κόρη εισόδου 

 P  του συστήματος. Και επειδή  P  και όρια φακού ταυτίζονται, ο ίδιος συνιστά 

και το διάφραγμα ανοίγματος   Δ.Α. . Επίσης επειδή δεξιά του φακού δεν υπάρχει 

απεικονίζον στοιχείο, τα όριά του θα συνιστούν και την κόρη εξόδου  P .  Άρα για 

την περίπτωση αυτή  Δ.Α. ,  P  και  P  ταυτίζονται με τα όρια του φακού.  
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ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Ένα είδωλο που παράγεται από κοίλο κάτοπτρο είναι το 1 4  του μεγέθους 

του αντικειμένου. Αν το αντικείμενο μετακινηθεί από την αρχική του θέση κατά 

5cm προς το κάτοπτρο, το είδωλό του θα γίνει το μισό του αντικειμένου. Να βρεθεί 

η εστιακή απόσταση του κατόπτρου. 

 Υπόδειξη: Αν 1 2,s s  οι θέσεις του αντικειμένου με αναφορά την κορυφή του 

κατόπτρου τότε: 1 2 5cms s  . Και με τη βοήθεια των απεικονίσεων για τις δύο 

περιπτώσεις θα πρέπει να βρούμε:  1 2 2s s f  . Οπότε τελικά: 2.5cmf  .  

 

2. Ένα φωτεινό αντικείμενο μήκους 150, είναι τοποθετημένο μεταξύ ενός 

κυρτού και ενός κοίλου κατόπτρου όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα (κατοπτρικές 

επιφάνειες αντικριστές). Οι ακτίνες καμπυλότητας κοίλου και κυρτού κατόπτρων 

είναι 1 550r    και 2 600r    και οι εστιακές τους αποστάσεις 1 275f    και 

2 300f    αντίστοιχα.  Το αντικείμενο απέχει από το κοίλο κάτοπτρο απόσταση 150 

και η απόσταση μεταξύ των κατόπτρων είναι 750. Θεωρούμε δύο διαδοχικές 

ανακλάσεις  του αντικειμένου, πρώτα στο κυρτό και μετά στο κοίλο κάτοπτρο.  

Κάτω  από  αυτές  τις  συνθήκες  να γίνει:  α) Ο γραφικός  προσδιορισμός  του τελι- 

 

 
 

κού ειδώλου μέσω του συστήματος των δύο κατόπτρων και β) Ο αλγεβρικός 

προσδιορισμός της θέσης , της μεγέθυνσής του και του είδους του. Να 

επαναληφθούν οι παραπάνω διαδικασίες κατά την απεικόνιση του αντικειμένου 

πρώτα μέσω του κοίλου και μετά μέσω του κυρτού των δύο κατόπτρων. (Τα μεγέθη 

και οι αποστάσεις μετρούνται σε χιλιοστά).  

 Υπόδειξη: Η λογική της επίλυσης αυτής της άσκησης είναι πανομοιότυπη με 

αυτή της λυμένης (Άσκ. 4). α) Η απεικόνιση του αντικειμένου πρώτα μέσω του 

κυρτού και μετά του κοίλου κατόπτρου, θα μας δώσει ένα τελικό είδωλο που θα 

βρίσκεται σε απόσταση 1 387s    από την κορυφή του κοίλου κατόπτρου και θα 

έχει μέγεθος 1 20y   . Δηλ. θα είναι πραγματικό και ανεστραμμένο. β) Η 

απεικόνιση του αντικειμένου πρώτα μέσω του κοίλου και μετά του κυρτού 
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κατόπτρου, θα μας δώσει ένα τελικό είδωλο που θα βρίσκεται σε απόσταση 

1 234.8s    από την κορυφή του κυρτού κατόπτρου και θα έχει μέγεθος 1 71.7y   . 

Δηλ. θα είναι φανταστικό και όρθιο.  

 

3. Ν' αποδειχθεί ότι μεταξύ της διαθλαστικής γωνίας   ενός τριγωνικού  

πρίσματος δείκτη διάθλασης n  και της κρίσιμης γωνίας c , προκειμένου 

οποιαδήποτε ακτίνα διαπερνά τη μια του έδρα να μην βγαίνει από την άλλη, θα 

πρέπει να υφίσταται η σχέση: 2 c  .   

 Υπόδειξη: Από το παρακάτω σχήμα προκειμένου να έχουμε ολική 

ανάκλαση, θα πρέπει 2 c    (όπου c  η ορική γωνία). Κατόπιν θα βρούμε τη σχέση  

 

 
 

μεταξύ 1 2,     . Σαν συνεπαγωγή των προηγούμενων θα καθορίσουμε την 

ανισότητα μεταξύ των 1, c    . Και σ' αυτή  την ανισότητα  η 1  θ' αντικατασταθεί 

συσχετιζόμενη με την c , για τις οριακές συνθήκες πρόσπτωσης της  1 . Επίσης με 

τη βοήθεια του κάτω τμήματος του σχήματος μπορούμε να βρούμε για το πότε 

ισχύει η σχέση: 2 c  .  

 

4. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο συνδυασμός δύο πρισμάτων Porro σε 

ορθογώνια μεταξύ τους διευθέτηση. Ένα επίπεδο αντικείμενο της μορφής βέλους – 

κύκλου στη θέση (1),  πρόκειται  ν' απεικονιστεί  δια  μέσου τους. Να  σχεδιαστεί η 

διάταξη στο χώρο των διαδοχικών ειδώλων λίγο μετά τις τέσσερεις διαδοχικές 

ανακλάσεις στις  επιφάνειες των δύο πρισμάτων. Ποια είναι η προσανατολισμός 
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του τελικού ειδώλου σε σχέση με το αντικείμενο μετά την έξοδό του από το 

δεύτερο πρίσμα στη  θέση (2);  

 

 

 
 

 Υπόδειξη: Το αντικείμενο μετά από τέσσερεις διαδοχικές ολικές 

ανακλάσεις,  θα υποστεί στροφαναστροφή.   

 

5. Το ένα άκρο μιας κυλινδρικής γυάλινης ράβδου δ.δ. 1.50n   υπόκειται σε 

τριβή και λείανση μέχρις ότου πάρει τη μορφή ημισφαιρική, όπως φαίνεται στο 

επόμενο  σχήμα. Η ακτίνα καμπυλότητάς της είναι 20mmR  . Ένα   φωτεινό  

κατακόρυφο  αντικείμενο  μορφής   βέλους  ύψους 1mmy    τοποθετείται σε απόσ- 

 

 
 

ταση  80mms   από την κορυφή της ράβδου. α) Να βρεθεί: η θέση, το μέγεθος και 

η μορφή του τελικού ειδώλου για την περίπτωση που η ράβδος βρίσκεται στον 

αέρα. β) Ποια θα είναι  η θέση, το μέγεθος και η μορφή του τελικού ειδώλου για 

την περίπτωση που η ράβδος εμβαπτιστεί σε νερό δ.δ. 1.33n  .  

 Υπόδειξη: α)  Έστω ,s y   είναι η θέση και το μέγεθος του ειδώλου κατά την 

απεικόνισή του αντικειμένου μέσω του σφαιρικού διόπτρου. Τότε με βάση τον τύπο 

του Gauss (παραξονική προσέγγιση) θα βρούμε: 120mms   . Επομένως το είδωλο 

θα είναι πραγματικό ανεστραμμένο (στο εσωτερικό της ράβδου) και το μέγεθός του 

θα είναι  1mm = -1y m  . β) Με τη βοήθεια του ίδιου τύπου για 1.33n   και 

1.50n   θα βρούμε: 180mms   . Άρα το είδωλο θα είναι φανταστικό, όρθιο και 
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σε απόσταση από την κορυφή της ράβδου (στο εσωτερικό του νερού). Το δε  

μέγεθός του θα είναι  2mm = +2y m  . 

 

6. Ν' αποδειχθεί ότι η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο συζυγών σημείων κατά 

την απεικόνιση μέσω ενός θετικού λεπτού φακού είναι 4 f . Και το τελευταίο 

συμβαίνει όταν: s s . Όπου ,s s  οι αποστάσεις αντικειμένου και ειδώλου από το 

κέντρο του φακού. f  η εστιακή του απόσταση.  

 Υπόδειξη: Για Ψ = s+ s  και το νόμο της απεικόνισης βρίσκουμε:  
2s

Ψ =
s - f

. 

Κατόπιν υπολογίζουμε την ακραία τιμή αυτής της συνάρτησης. Στο επόμενο σχήμα  

 

 
 

επίσης δίνουμε τη γραφική παράσταση της  Ψ =Ψ s .  

 

7. Αμφίκυρτος λεπτός φακός  Φ  του οποίου η εστιακή απόσταση είναι 

40f  , τοποθετείται όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, μεταξύ επιπέδου 

κατόπτρου  Κ  και κατακόρυφου αντικειμένου 15MQ   που το καθένα τους είναι 

κάθετο στον οπτικό άξονα του φακού. Γνωστού όντος ότι η απόσταση  του αντικει- 
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μένου από το φακό είναι 60s   και η απόσταση μεταξύ φακού και κατόπτρου 

1 2 20O O d  , να βρεθεί το είδος το μέγεθος και η θέση του τελικού ειδώλου.  

 Υπόδειξη: Το αντικείμενο MQ  απεικονιζόμενο από δεξιά προς τ' αριστερά 

μέσω του φακού θα μας έδινε σε συγκεκριμένη θέση  ένα πραγματικό είδωλο προς 

τα αριστερά του. Λόγω όμως της ύπαρξης του κατόπτρου, το είδωλο αυτό θα είναι 

φανταστικό σε συμμετρική θέση σε σχέση με το κάτοπτρο. Το είδωλο αυτό συνιστά 

φανταστικό αντικείμενο κατά την απεικόνισή του και πάλι δια μέσου του φακού. 

Με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πραγματικού (τελικού ειδώλου) μεταξύ του 

φακού και του αντικειμένου.  

 

8. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τη θέση που κατέχουν δύο λεπτοί 

αποκλίνοντες  ομοαξονικοί  φακοί    1 2Φ , Φ  εστιακών αποστάσεων  1 12.5f    και  

 

 
 

2 20f    που η απόσταση μεταξύ τους είναι 50d  . Αντικείμενο όρθιο μήκους 

1 15y   βρίσκεται μπροστά από το φακό  1Φ  και σε απόσταση 1 25s  . α) Να γίνει 

ο γραφικός προσδιορισμός του τελικού ειδώλου μέσω των δύο φακών. β) Να 

υπολογιστεί επίσης λογιστικά η θέση, το είδος και το μέγεθος του τελικού ειδώλου. 

γ) Θεωρούμε  το σύστημα των δύο φακών σαν ένα παχύ φακό. Τότε: Να 

προσδιοριστούν γραφικά καθώς και να υπολογιστούν λογιστικά: 1) Οι ενεργές 

εστιακές αποστάσεις ,f f   του συστήματος των δύο φακών. 2) Οι θέσεις των 

εστιακών επιπέδων ,F F   καθώς και των κυρίων επιπέδων ,H H  . 3) Τέλος να γίνει 

η απεικόνιση του αντικειμένου με τη βοήθεια των κυρίων επιπέδων και των κυρίων 

εστιών.        

 Υπόδειξη: α) Ο γραφικός προσδιορισμός θα μας δώσει ένα τελικό είδωλο το 

οποίο είναι φανταστικό όρθιο, μικρότερο του αντικειμένου σε θέση μεταξύ των  

   1 2Φ , Φ  και μάλιστα μετά την εστία 2F   του φακού   2Φ . β) Ο λογιστικός 
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υπολογισμός θα μας δώσει τελικά ένα είδωλο σε απόσταση 2 14.89s    (αριστερά) 

από το φακό  2Φ . Η συνολική μεγέθυνση του συστήματος θα είναι 

. 1 2 0.0845totm m m   . Άρα και από εδώ προκύπτει ότι το τελικό είδωλο θα είναι 

φανταστικό, όρθιο και μικρότερο του αντικειμένου. γ)  Υπολογίζεται τελικά ότι: 

3.03f f    . Επίσης: 1 2 1 210.6, 15.15, 7.57, 12.12O F O F O H O H         . 

Γραφικά τα κύρια επίπεδα ,H H   εντοπίζονται μεταξύ των φακών    1 2Φ , Φ . 

Επίσης τα εστιακά επίπεδα ,F F   εντοπίζονται μεταξύ των κυρίων επιπέδων ,H H  . 

Τέλος η απεικόνιση μέσω των κυρίων επιπέδων, οδηγεί σε τελικό είδωλο (είδος, 

θέση, μέγεθος), πανομοιότυπο με αυτό μέσω της απεικόνισης διαδοχικά από τους 

δύο φακούς ξεχωριστά.  

 

9.  Αντικείμενο 1 1 10M Q   είναι τοποθετημένο σε απόσταση 1 100s   μπροστά 

από θετικό  λεπτό  φακό  εστιακής απόστασης 80f  . Σε απόσταση 100d  μετά το  

 

 
 

φακό βρίσκεται κυρτό σφαιρικό κάτοπτρο με 50F   . Να προσδιοριστεί γραφικά 

και να υπολογιστεί αλγεβρικά το είδος, η θέση και το μέγεθος του τελικού ειδώλου 

μέσω του συστήματος των δύο οπτικών στοιχείων. 

 Υπόδειξη:  Το αντικείμενο 1 1M Q  απεικονιζόμενο από αριστερά προς τα 

δεξιά μέσω του φακού θα μας έδινε σε συγκεκριμένη θέση  ένα πραγματικό είδωλο 

2 2M Q  προς τα δεξιά του. Λόγω όμως της ύπαρξης του κυρτού κατόπτρου, το 

είδωλο αυτό θα συνιστά φανταστικό αντικείμενο σε σχέση με το κάτοπτρο και 

απεικονιζόμενο δια μέσου του κατόπτρου μας δίνει ένα φανταστικό είδωλο 3 3M Q . 

Το είδωλο αυτό συνιστά φανταστικό αντικείμενο κατά την απεικόνισή του και πάλι 

δια μέσου του φακού. Με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πραγματικού τελικού 

ειδώλου 4 4M Q  μέσω του φακού. Το είδωλο αυτό θα βρίσκεται στη θέση 3 160s   

(δηλ. στο χώρο του αρχικού αντικειμένου) και το μέγεθος του θα είναι   4 4 8M Q   .  
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10. Δίνεται ο παχύς κοιλόκυρτος αρνητικός φακός του σχήματος, πάχους 10d    

και με ακτίνες καμπυλότητας  1 10r    και  2 20r   . Ο δ.δ. του είναι 1.5dn   και 

περιβάλλεται από αέρα. Να υπολογιστούν: α) Oι ενεργές εστιακές αποστάσεις 

,f f   και β) Oι θέσεις των κυρίων επιπέδων ,H H  . γ) Αντικείμενο ύψους 20h   

βρίσκεται μπροστά από το φακό και σε απόσταση από το κύριο επίπεδο H  80s  . 

Να υπολογιστεί το είδος, η θέση και το μέγεθος του ειδώλου.  

 

 
 
 

 Υπόδειξη: Μια αρχική παρατήρηση είναι ότι ο φακός είναι συγκεντρικός. 
Δηλ. τα κέντρα καμπυλότητας των δύο του επιφανειών συμπίπτουν  1 2c c . α) Οι 

ενεργές εστιακές αποστάσεις είναι ίσες μεταξύ τους με 60f f    . β) Λογιστικά 

επίσης βρίσκουμε: 1 10A H    και 2 20A H    . Δηλ. βασικό χαρακτηριστικό αυτού 

του φακού είναι ότι τα κύρια επίπεδά του ταυτίζονται και βρίσκονται αριστερά του. 
Και μάλιστα συμπίπτουν με τα κέντρα καμπυλότητας 1 2,c c . Δηλ. ο φακός 

συμπεριφέρεται  σαν λεπτός. γ) Κατά την απεικόνιση το είδωλο σχηματίζεται σε 
απόσταση 34.2s   , δηλ. βρίσκεται αριστερά του φακού, είναι όρθιο και 
φανταστικό.        

 
11. Θεωρούμε το οπτικό σύστημα του παρακάτω σχήματος το οποίο αποτελείται 

από δύο λεπτούς φακούς    ,    της ίδιας εστιακής απόστασης f . Η απόσταση 

1ΜΦ   αντικειμένου  -  φακού είναι  21ΜΦ f . Και  η απόσταση μεταξύ των φακών  
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είναι: 41 2Φ Φ f . Στην ενδιάμεση θέση μεταξύ των    1 ,    στη θέση M   

(συζυγούς του M  ως προς το φακό  1 ) τοποθετούμε διάφραγμα των διαστάσεων 

που φαίνεται στο σχήμα. Να προσδιοριστούν οι θέσεις και τα μεγέθη των 

στοιχείων: Του διαφράγματος ανοίγματος  Δ.Α. , της κόρης εισόδου  P   και της 

κόρης εξόδου  P  του συστήματος. Επίσης: Του διαφράγματος πεδίου  Δ.Π. , της 

θυρίδας εισόδου  W   και της θυρίδας εξόδου του  W  .  

 Υπόδειξη: Στο παρακάτω σχήμα  παραθέτουμε τις  θέσεις και  τις διαστάσεις  
 

 
 

των ζητούμενων στοιχείων. Επίσης διαγράφονται οι πορείες ορισμένων 
χαρακτηριστικών ακτινών, που εκκινούν από ένα σημείο  του αντικειμένου και 
καταλήγουν στο συζυγές  του, του τελικού ειδώλου.    
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