15. kai - Ljósgeislafræði
Úr okkar daglega lí þá nnst okkur ljós fara eftir beinum línum því skuggar eru skarpir
og við sjáum ekki fyrir horn. Hins vegar þá hegðar ljós sér eins og bylgjur en bylgjulengdin
á sýnilegu ljósi er bara svo smá að ljósið beygir mjög lítið fyrir horn en við tökum bara
ekki eftir því.

15.1 Endurvarp ljóss
Í 14. kaa sáum við að þegar ljós endurvarpast þá er innfallshorn jafnstórt og útfalls-

horn.

Mynd 1: Endurvarp ljósgeisla af spegli
Þegar yrborðið sem ljósgeislinn sepglast af er mjög slétt þá myndast skörp spegilmynd
eins og í spegli. Ef yrborðið er hrjúft þá myndast ekki skörp spegilmynd eins og gerist
þegar horft er á esta hluti aðra en spegla t.d. pappírsblað.

15.2 Ljóshraði og brotstuðull
Ljósið ferðast með gríðarlegum hraða um tómarúm og sá hraða er 300.000 km/s sem
jafngildir u.þ.b. milljarður kílómetra á klukkustund. Það tekur ljósið aðeins rétt rúmar 8
mínútur að ferðast frá sólinni til jarðarinnar og rétt rúma sekúndu að ferðast frá tunglinu
til jarðarinnar. Það sem við ætlum að fjalla um núna er að ljóshraðinn er misjafn eftir
efnum. Ljóshraðinn í lofti er nánast sá sami í lofti og tómarúmi en í vatni er hann 75%
af ljóshraða í tómarúmi.
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brotstuðull lofts er u.þ.b. 1 og brotstuðull margra glertegunda er í kringum 1,5.

þar sem

c = 3 · 108

m/s þ.e.

ljóshraði í tómarúmi.
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Brotstuðull vatns er

1, 33,

Á næst mynd sést hvað gerist þegar ljósgeisli lendir á gegnsæju efni, þá brotnar hluti
af geislanum inn í efnið og hluti endurvarpast af því. Ef fyrir neðan gegnsæja efnið er
ógegnsætt efni þá endurvarpast ljósgeislinn á skileti gegnsæja og ógegnsæja efnisins.

Mynd 2: Ljósendurvarp og ljósbrot
Við lærðum í síðasta kaa hvað gerist þegar bylgja fer úr efni 1 í efni 2 með bylgjuhraða
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n1 sin θ1 = n2 sin θ2

(15.4)

sem má umrita í

og þessi jafna kallast jafna

Snell

og oft er talað um

Snellslögmál

Mynd 3: Snellslögmál
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í þessu samhengi.

15.3 Alspeglun
n2 < n1

Þegar ljósgeisli fer úr efni 1 í efni 2 þ.a.

þ.e. ljóshraðinn í efni 2 er hærri en

ljóshraðinn í efni 1 þá getur geislinn lent í því að speglast fullkomlega. Á myndinn sést
hvernig skjöldur skjaldbökunnar speglast fullkomlega af vatnsyrborðinu og aftur ofan í
vatnið (þar er

n1 = 1, 33

(vatn) og

n2 = 1

(loft) svo

n2 < n1 ).

Mynd 4: Alspeglun í vatni
En hver eru mörkin fyrir því að geisli endurvarpist fullkomlega? Jaðartilvikið er þegar
θ2 = 90◦ í jöfnu Snells. Þá fer inngeislinn út samsíða skiletinum eins og rauði geislinn á
næstu mynd.

Mynd 5: Ljósbrot (grænn), geisli samsíða skiletinum (rauður) og alspeglun (blár)
Skoðum þetta nú stærðfræðilega (rifjum upp að

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 = n2
þ.e.

θ1 = arcsin

n2
.
n1

⇒

sin 90◦ = 1):

n1 sin θ1 = n2

⇒

sin θ1 =

Þetta horn kallast markhorn og við táknum það
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(15.5)

þ.a.

θmark = arcsin

n2
.
n1

(15.6)

Fyrir öll innfallshorn stærri en markhornið verður alspeglun en fyrir horn minni en markhornið brotnar inngeislinn og fer í hitt efnið.

Mynd 6: Alspeglun! Innfallshornið i er stærra en markhornið.

Fyrir vatn þá er

θmark = arcsin

1
≈ 48, 6◦ .
4/3

Næsta mynd sýnir vasaljós í vatni sem

hallað er á mismunandi vegu:

Mynd 7: Vasaljós í vatni
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Alspeglun getur líka átt sér stað í gleri og það er hagnýtt í ljósleiðurum:

Mynd 8: Alspeglun í gleri t.v. - Ljósleiðari t.h.

15.4 Prisma
Hefurðu séð hulstrið af geisladisknum The Dark Side of the Moon með Pink Floyd? Á
því hulstri má sjá prisma. Prisma er þrístrendingur úr glæru efni. Þegar hvítt ljós fer í
gegnum prisma þá brotnar það uppi í liti (sjá mynd).

Mynd 9: Hvítt ljós í prisma
Ástæðan er sú að hvítt ljós samanstendur af öllum litum og litir hafa ólíkar öldulengdir.
Ljósgeislar brotna mismikið eftir því hver öldulengd þeirra er svo þeir greinast í sundur
við að fara í gegnum prismað, þetta er sýnt á næstu mynd:
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Mynd 10: Hvítt ljós í prisma, smelltu á myndina fyrir hreymynd

15.5 Regnbogi
Líklega hefur þú séð regnboga, en veistu hvernig hann myndast? Þegar hvítt ljós lendir
á vatnsdropum í andrúmsloftinu þá brotnar ljósið upp í liti eins og í prisma.

Mynd 11: Regnbogi

15.6 Lögmál Fermats
Franski stærðfræðingurinn Fermat áttaði sig á því að

ljósið

fer ávallt þá leið sem tekur stystan tíma að ferðast.

Þess

vegna breytir ljós um stefnu við það að fara úr einu efni
í annað, ljósið reynir nefnilega að eyða meiri tíma í efninu
sem það fer hraðar í!
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15.7 Linsur
Linsur koma víða við sögu í okkar daglega lí.

Myndavélar hafa linsur, gleraugu eru

linsur, skjávarpar hafa linsu og linsur eru á mörgum eiri stöðum. Til eru margar ólíkar
gerðir af linsum en estar eiga þær þó það sameiginlegt að þær eru gerðar úr hluta af
kúlum. Næsta mynd sýnir þverskurð nokkurra ólíkra linsa sem allar hafa það sameiginlegt
að vera gerðar úr kúluötum.

Mynd 12: Nokkrar ólíkar linsur

Linsuás er lína þvert á miðpunkt linsunnar. Linsuplan er planið sem er hornrétt á
linsuásinn og fer í gegnum miðpunkt linsunnar. Næsta mynd sýnir linsuplan og linsuás:

Mynd 13: Linsuplan og linsuás.
Það skiptir miklu máli að vita hvað raunmynd og sýndarmynd er. Dæmi um sýndarmynd er spegilmynd sem þið sjáið af ykkur sjálfum þegar þið horð í spegil. Dæmi um
raunmynd er myndin sem er á sýningartjaldinu í bíó.
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15.8 Safnlinsur
Safnlinsa virkar þannig að allir geislar sem eru samsíða linsuásnum og fara í gegnum
linsuna lenda í einum punkti, svokölluðum brennipunkti. Fjarlægð brennipunktsins frá
miðju linsunnar er táknuð með

f.

Mynd 14: Brennipunktur safnlinsu

Skoðum núna tvö tilfelli:

(1) Ef hlutur er fyrir innan brennipunktinn
og horft er á hann hinum megin við linsuna
þá virkar safnlinsa eins og stækkunargler.
Þá myndast sýndarmynd af hlutnum.

(2) Ef hlutur er fyrir utan brennipunktinn
og horft er á hann hinum megin við linsuna
þá snýst hluturinn á hvolf og það myndast

raunmynd af honum.
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Til þess að átta sig á því hvernig ljós frá punkti fer í gegnum safnlinsu dugar að teikna
tvo ljósgeisla.
(1) Teikna geisla úr punktinum samsíða linsuásnum. Sá geisli fer í gegnum brennipunktinn
hinum megin við linsuna.
(2) Teikna geisla í gegnum miðpunkt linsunnar. Sá geisli fer beina leið
Næstu tvær myndir sýna hvernig skal teikna þessa geisla fyrir raunmynd og sýndarmynd:

Mynd 15: Geislagangur í safnlinsu fyrir raunmynd og sýndarmynd
Takið eftir stærðunum
við brennivíddina

a og b á myndunum að ofan.

f:

Einföld formúla lýsir tengslum þeirra

1 1
1
+ =
a b
f

(15.7)

og þessi formúla kallast linsuformúlan fyrir þunnar linsur. Tölurnar
jákvæðar en talan
er

b getur verið jákvæð eða neikvæð.

Þegar

a>f

er

a og f eru alltaf
b > 0 en þegar a < f

b < 0.

15.9 Dreilinsur
Dreilinsa, líkt og nafnið segir til um, dreir geislum.

Geislar sem falla á dreilinsu

samsíða linsuásnum beygja allir út frá upphafsstefnu og virðist allir koma úr einum punkti.
Sá punktur kallast brennipunktur dreilinsu.
dreilinsu er táknuð

Fjarlægð brennipunkts frá miðpunkti

f.

Mynd 16: Brennipunktur dreilinsu
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15.10 Stækkun í safnlinsu
15.10.1

Stækkun

Þegar ljós frá hlut fer í gegnum safnlinsu þá verður myndin annaðhvort stærri en eða
minni en hluturinn. Rifjum upp að fjarlægð hlutar frá linsuplani safnlinsu er táknuð
fjarlægð myndar frá linsuplani safnlinsu er táknuð

b.

a og

Einföld formúla segir til um hversu

mikið safnlinsa stækkar (eða minnkar) hlut en sú formúla er:

stækkun

15.10.2

=

b
a

(15.8)

Hornstækkun

Þegar auga er sett alveg upp að safnlinsu og horr á hlut sem er fyrir innan brennipunktinn, þá verður sýndarmyndin stærri en raunveruleg stærð hlutarins.

Ef

við

cm

fjarlægð

um við

horfum

α

eins

t.d.
og

á
á

bjöllu

mynd

í

þá

25

köll-

það horn sem bjallan spann-

ar.

Ef við horfum nú á bjölluna í gegnum
stækkunargler þannig að framhluti bjöllunnar sé í brenniplani stækkunarglersins
(brenniplan er línan sem er hornrétt á

β

brennipunktinn) þá köllum við

hornið

sem bjallan spannar núna.

Hornstækkun er þá gen með formúlunni

hornstækkun

=

β
α

(15.9)

og með smá umritun má fá út að

hornstækkun
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=

25

cm

f

(15.10)

15.11 Linsugerðarjafnan
Til þess að smíða safnlinsu eða dreilinsu þá gerum við svona:

Mynd 17: Smíðun safnlinsu og dreilinsu
Eins og sést á myndinni þá er

R1

R2 er radíus seinni hringsins.
f . Ef n er brotstuðull glersins

radíus fyrri hringsins og

Brennivídd linsunnar sem myndast táknum að venju með

í linsunni þá segir eftirfarandi formúla til um brennivídinna:

1
= (n − 1)
f
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1
1
+
R1 R2


(15.11)

