
Δλόηεηα 1ε 
Βαζηθά ζηνηρεία νπηηθήο 

• Απιό θαη πνισκέλν θσο. Ιδηόηεηεο. 
• Γηάδνζε θσηόο ζε πιηθά. 
• Γείθηεο δηάζιαζεο (n). 
• Ιζόηξνπα θαη αληζόηξνπα πιηθά. 
• Ταθηηθή θαη έθηαθηε αθηίλα. 
 

Τν Πεηξνγξαθηθό κηθξνζθόπην 
Ηιίαο Φαηδεζενδσξίδεο , Λέθηνξαο ΔΜΠ 

Μάξηηνο & Απξίιηνο 2003, Σεπηέκβξηνο 2004 



Ιδηόηεηεο ηνπ απινύ θσηόο 

Κξαδαίλεηαη πξνο όιεο ηηο 
δηεπζύλζεηο πνπ είλαη θάζεηεο 
πξνο ηελ δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ 

Παξάγεηαη ζπλήζσο από απιέο 
ιάκπεο ππξαθηώζεσο. 
Δπίζεο θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ είλαη 
απιό θσο. 

Τν ιεπθό θσο πεξηέρεη όιεο ηηο 
ζπρλόηεηεο, εάλ δελ έρεη πεξάζεη 
ήδε κέζα από θάπνην πιηθό θαη 
έηζη θάπνηεο από ηηο ζπρλόηεηεο 
απηέο λα απνξξνθεζνύλ. 



Ιδηόηεηεο ηνπ πνισκέλνπ θσηόο 

Κξαδαίλεη κόλν ζε έλα επίπεδν. 
Σε απηό ην επίπεδν αλήθεη θαη ε 
δηεύζπλζε δηάδνζήο ηνπ. 

Παξάγεηαη από ην απιό θσο αθνύ 
πεξάζεη κέζα από αληζόηξνπν πιηθό, 
πνιύ ιεπηέο ζρηζκέο ή θάησ από εηδηθέο 
θπζηθέο δηεξγαζίεο (π.ρ. ιέηδεξ, 
νιηθή αλάθιαζε θ.η.ι.) 



Από απιό ζε Πνισκέλν θσο 

 

Φπζηθό, 
απιό θσο 
(Έληαζε Ι0) 

Πνισηήο 

Πνισκέλν 
Φσο 

(Έληαζε I1= Ι0/2) 
έλα επίπεδν θξάδαλζεο. 

Αλαιπηήο* 
(θάζεηα πξνο 
ηνλ πνισηή) 

Καηάζβεζε 
(Έληαζε I2= 0) 
 

* Ο αλαιπηήο είλαη επίζεο έλαο πνισηήο πνπ έρεη πεξηζηξαθεί θαηά 90° γύξσ από 
  άμνλα θάζεην ζην επίπεδό ηνπ. 

Μεηά ηνλ αλαιπηή 
 

δελ δηέξρεηαη θσο 
(γηαηί ην θσο θξαδαίλεη 
θάζεηα πξνο ηελ δηεύζπλζε 
πνπ ν αλαιπηήο επηηξέπεη). 



Γηάδνζε θσηόο ζε πιηθά θαη 
Γείθηεο δηάζιαζεο (n) 

cv= ηαρύηεηα θσηόο ζην θελό αέξνο 
cm= ηαρύηεηα θσηόο ζην πιηθό 
nm= δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ 

Οξπθηό πιηθό 
cm, nm 

Κελό αέξνο 
cv 

cv nm=        >1  
cv 

cm 

ιv ιm 

ιv 

ιm= 
ιv 

nm 

Τν θσο ράλεη ηαρύηεηα όηαλ κπαίλεη ζε έλα πιηθό, θαη γηα λα 
δηαηεξήζεη ηελ ζπρλόηεηά ηνπ κεηώλεη θαη ην κήθνο θύκαηόο ηνπ. 

Γηαηήξεζε ηεο 

ζπρλόηεηαο f ζεκαίλεη 

δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο 

Δ=h f 
E=ελέξγεηα, h=ζηαζεξά Plank, f=ζπρλόηεηα 

 

f = cv / ιv = cm / ιm, 
όπνπ cv>cm  ιv>ιm 

f=2π 
ζε ρξόλν t 

f=2π 
ζε ρξόλν t 

f=2π 
ζε ρξόλν t 



Οξπθηά θαη Γείθηεο δηάζιαζεο 

• Οξπθηά & πιηθά κε έλα δείθηε δηάζιαζεο 

– Ιζόηξνπα (ύαινο, λεξό, αέξαο θ.η.ι.) 

– Κξύζηαιινη ηνπ θπβηθνύ ζπζηήκαηνο 

• Οξπθηά & πιηθά κε δύν δείθηεο δηάζιαζεο 

– Τξηγσληθό, ηεηξαγσληθό θαη εμαγσληθό 
θξπζηαιιηθό ζύζηεκα 

• Οξπθηά & πιηθά κε ηξεηο δείθηεο δηάζιαζεο 

– Οξζνξνκβηθό, κνλνθιηλέο θαη ηξηθιηλέο 
θξπζηαιιηθό ζύζηεκα 

 



Ιζόηξνπα νξπθηά 
• Αέξαο, θελό, λεξό 
• Ύαινο θαη άκνξθα πιηθά 
• Οξπθηά ηνπ θπβηθνύ 

Πνισηήο 

 

Αλαιπηήο 

Ιζόηξνπν 
νξπθηό ή 

πιηθό 

Όια ηα ηζόηξνπα νξπθηά (ή πιηθά) ζην πεηξνγξαθηθό κηθξνζθόπην θαη 
κε θάζεηα Νίθνιο (Nicols) παξνπζηάδνπλ πάληα θαηάζβεζε (είλαη ζθνηεηλά). 

Κάζεηα Νίθνιο (Nicols) 



Αληζόηξνπα νξπθηά • Όια ηα νξπθηά εθηόο 
   ηνπ θπβηθνύ 
• Ιζόηξνπα θάησ από 
   κεραληθή πίεζε 

Πνισηήο Αλαιπηήο 

Αληζόηξνπν 
νξπθηό 

Κάζεηα Νίθνιο (Nicols) 

Θέζε ελίζρπζεο 
ρξσκάησλ πόισζεο 
(πξάζηλν + θόθθηλν = πνξηνθαιί) 

Θέζε θαηάζβεζεο 
όηαλ ηα αλύζκαηα ησλ θξαδάλζεσλ 

είλαη παξάιιεια κε ηνλ πνισηή 
θαη ην αλαιπηή, δειαδή 

ζε 4 πεξηπηώζεηο. 
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Αλαιπηήο 
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Αλαιπηήο 



Μαζεκαηηθή εμήγεζε ησλ ρσκάησλ 
πόισζεο θαη ηεο θαηάζβεζεο 

0 45 90 135 180 225 270 315 360

nα 

nγ 

1 1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 Θέζεηο κέγηζησλ ρξσκάησλ πόισζεο 1 Θέζεηο θαηάζβεζεο 

Η θόθθηλε θακπύιε είλαη ε δηαθνξά ησλ δηαθνξώλ ησλ αλπζκάησλ ησλ ζπληζησζώλ ησλ δύν δεηθηώλ δηάζιαζεο 
όηαλ πξνβιεζνύλ ζε ζύζηεκα δύν θάζεησλ αμόλσλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ πνισηή θαη ζηνλ αλαιπηή. 

Γηαθνξά 90 κνηξώλ 

Γηαθνξά 90 κνηξώλ 

Οη θακπύιεο αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζηξνθή ηνπ δείγκαηνο θαηά 360°, 
δειαδή κηα πιήξε πεξηζηξνθή ηεο ηξάπεδαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.  



Ταθηηθή θαη Έθηαθηε αθηίλα 

Κξύζηαιινο 
Αζβεζηίηε 

Φαξηί κε κία 
ηειεία 

ΔΑ = Δίδσιν έθηαθηεο αθηίλαο 
ΤΑ = Δίδσιν ηαθηηθήο αθηίλαο 

ΔΑ 

ΤΑ 

Δπηθάλεηα 
Κξπζηάιινπ 
Αζβεζηίηε 

ΤΑ ΔΑ 

Οη θξαδάλζεηο ηεο 
ηαθηηθήο θαη ηεο 
έθηαθηεο αθηίλαο 
είλαη πάληα 
θάζεηεο 
κεηαμύ ηνπο. 

Πνισηήο κε 
θάζεηεο 
γξακκώζεηο 

Πνισηήο κε 
νξηδόληηεο 
γξακκώζεηο 



Ιζόηξνπνη θξύζηαιινη 

na 

nb 

nc 
na = nb = nc 

Αλ θύγεη θσο από ην θέληξν ηνπ 
θξπζηάιινπ, απηό ζα δηαδνζεί 
κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα πξνο όιεο 
ηηο θαηεπζύλζεηο. 
 
Αλ κπνξνύζακε μαθληθά λα 
παγώζνπκε ηνλ ρξόλν θαη λα 
δνύκε ην κέησπν θύκαηνο ηνπ 
θσηόο, απηό ζα ζρεκάηηδε 
κηα ζθαίξα. 

Γηα λα είλαη ην ζρήκα απόιπηα ζσζηό πξέπεη λα θαληαζηνύκε όηη ν θξύζηαιινο πνπ ζρεδηάζακε απνηειεί 
έλα κηθξό κόλν κέξνο ελόο κεγάινπ θξπζηάιινπ πνπ θαιύπηεη όιν ην νπηηθό καο πεδίν. 



Μνλάμνλεο θξύζηαιινη 

na 

nb 

nc 

na = nb ≠ nc 

Τν κέησπν θύκαηνο ηνπ 
θσηόο, ζα ζρεκάηηδε 
έλα ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο. 

Οπηηθά αξλεηηθόο 
θξύζηαιινο 
nc > nb, na 

Οπηηθά ζεηηθόο 
θξύζηαιινο 
nc < nb, na 

nb 

nc 

ΟΑ 

Γηα λα είλαη ην ζρήκα απόιπηα ζσζηό πξέπεη λα θαληαζηνύκε όηη ν θξύζηαιινο πνπ ζρεδηάζακε απνηειεί 
έλα κηθξό κόλν κέξνο ελόο κεγάινπ θξπζηάιινπ πνπ θαιύπηεη όιν ην νπηηθό καο πεδίν. 

θύθινο 



Γηάμνλεο θξύζηαιινη 

na ≠ nb ≠ nc 

Τν κέησπν θύκαηνο ηνπ 
θσηόο, ζα ζρεκάηηδε 
έλα ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο. 

Οπηηθά αξλεηηθόο 
θξύζηαιινο 

Οπηηθά ζεηηθόο 
θξύζηαιινο 

ΟΑ2 ΟΑ1 

2V 

na 

nb 

nc 

n’b n’’b 

na = n´b ≠ n´´b 

Αιιά …. 

Γηα λα είλαη ην ζρήκα απόιπηα ζσζηό πξέπεη λα θαληαζηνύκε όηη ν θξύζηαιινο πνπ ζρεδηάζακε απνηειεί 
έλα κηθξό κόλν κέξνο ελόο κεγάινπ θξπζηάιινπ πνπ θαιύπηεη όιν ην νπηηθό καο πεδίν. 

θύθινο 

θύθινο 



Δμήγεζε ηνπ ειιεηςνεηδνύο εθ 
πεξηζηξνθήο γηα δηάμνλεο θξπζηάιινπο 

Αο ζεσξήζνπκε όηη έρνπκε ηνλ nβ ζαλ ηνλ 
κηθξόηεξν από ηνπο ηξεηο δείθηεο 
δηάζιαζεο, ελώ ν nγ είλαη ν κεγαιύηεξνο. 
 
Αθνύ ην nα έρεη ηηκή κεηαμύ ησλ nβ θαη nγ, 
ηόηε ζίγνπξα ππάξρεη κηα ηνκή nβ

’ ίζε κε 
ην nα. 
 
Απηή ε ηνκή είλαη έλαο θύθινο κηα θαη 
nα=nβ

’ θαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο. 
 
Αλ έλα νξπθηό θνπεί θαηά απηήλ ηελ ηνκή, 
ηόηε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηζόηξνπν θαη δίλεη 
ζπλερή θαηάζβεζε ζε θάζεηα Νίθνιο. 
 
Δπζεία θάζεηε ζε απηό ην επίπεδν 
ηαπηίδεηαη κε ηελ δηάδνζε ηνπ θσηόο θαη 
ιέγεηαη νπηηθόο άμνλαο. 
 
Σε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη θαη 
δεύηεξν επίπεδν ζπκκεηξηθό σο πξνο ην 
επίπεδν πνπ νξίδνπλ νη nα-nγ. 

nβ=1 

nα=2 

nγ=3 

Διιείςεηο 

nβ
’=2 

Κύθινο 



Δλόηεηα 2ε 
Παξαηήξεζε κε θπζηθό νξαηό 

θσο ιεπηώλ ηνκώλ νξπθηώλ θαη 
πεηξσκάησλ 

•Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ 

•Όξηα θξπζηάιισλ 

•Γηαθάλεηα – Αδηαθάλεηα νξπθηώλ 

•Φξώκα νξπθηώλ 

•Σρηζκόο θξπζηάιισλ 

•Υθή/κνξθνινγία πεηξώκαηνο 



Κξύζηαιινη ζε ιεπηέο ηνκέο (1) 
• Κξύζηαιινο είλαη ε πεξηνδηθή αλαπαξαγσγή, γεσκεηξηθά ζηνλ ρώξν 

(ζε ηξεηο δηαζηάζεηο), κηαο βαζηθήο αηνκηθήο δνκήο ζηνηρείσλ 
ελσκέλα κε ρεκηθνύο δεζκνύο. 

• Τα όξηα θξπζηάιισλ είλαη ηεκλόκελα 
επίπεδα πνπ πεξηθιείνπλ έλαλ όγθν 
γεκάην κε πεξηνδηθά ηαμηλνκεκέλα 
άηνκα ζηνηρείσλ ηεο θύζεο. 

• Σην κηθξνζθόπην βιέπνπκε κηα 
ιεπηή ηνκή (γεσκεηξηθά, έλα επίπεδν) 
ηνπ πεηξώκαηνο ή νξπθηνύ. 

• Η ηνκή ηνπ επηπέδνπ απηνύ κε ηα 
επίπεδα ησλ εδξώλ ζρεκαηίδνπλ 
επζύγξακκα ηκήκαηα πνπ 
ζρεκαηίδνπλ πάληα έλα θνίιν, 
θιεηζηό γεσκεηξηθό ζρήκα. 



Κξύζηαιινη ζε ιεπηέο ηνκέο (2) 

• Ωζηόζν, ε πξνεγνύκελε πεξίπησζε είλαη ε ηδαληθή θαη νη 
θξύζηαιινη ζπάληα παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ όξηα πνπ λα 
παξνπζηάδνληαη ζηελ ιεπηή ηνκή ζαλ επζύγξακκα 
ηκήκαηα ελσκέλα ζε έλα θνίιν θιεηζηό γεσκεηξηθό 
ζρήκα. Σπλήζσο ηα όξηα θαζνξίδνληαη από ηνλ δηαζέζηκν 
ρώξν θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ θξπζηάιινπ. 

• Κξύζηαιινη πνπ θξπζηαιιώλνληαη πξώηνη, έρνπλ ηελ 
επρέξεηα λα ζρεκαηηζηνύλ 
θαιύηεξα, πιεζηάδνληαο ηα 
ηδαληθά γεσκεηξηθά ηνπο 
ζρήκαηα. 

• Κξύζηαιινη πνπ ζρεκαηίδνληαη 
ηειεπηαίνη, απιά γεκίδνπλ ηνλ 
δηαζέζηκν ρώξν. 



Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ (1) 

Δπεδξηθνί θαηλνθξύζηαιινη νιηβίλε ζε κηθξνθξπζηαιιηθή κάδα θαη ύαιν. 
 
Τα όξηα ησλ θξπζηάιισλ δηαθξίλνληαη πιήξσο (επεδξηθό ζρήκα). 
 
Τν κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ είλαη κεγαιύηεξν (θαηλνθξύζηαιινη) από ηνπο 
γεηηνληθνύο θξπζηάιινπο πνπ απνηεινύλ ηελ ππόινηπε κάδα. 

Οιηβίλεο 
 
Σύζηεκα: νξζνξνκβηθό 
Φεκηθόο ηύπνο :  Mg2SiO4 – Fe2SiO4 



Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ (2) 

Δπεδξηθνί έσο ππνεδξηθνί θαηλνθξύζηαιινη απγίηε (άζπξνη θξύζηαιινη) 
ζε κάδα άιισλ κηθξόηεξσλ θξπζηάιισλ. 
 
Οη θξύζηαιινη δελ παξνπζηάδνπλ όιεο ηνπο ηηο έδξεο 
θαιά αλεπηπγκέλεο (ππνεδξηθνί). 

Απγίηεο (ιεπθό ρξώκα) 
 
Σύζηεκα: Μνλνθιηλέο 
Φεκηθόο ηύπνο: Ca (Mg, Fe) Si2O6 



Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ (3) 

Υπνεδξηθνί έσο αλεδξηθνί θξύζηαιινη ζθαπόιηζνπ (δηαθαλείο/ιεπθνί θξ.) θαη 
αλεδξηθνί θξύζηαιινη θιηλνππξόμελνπ (πξάζηλν/αρλό θαθεηί ρξώκα). 
 
Σην θέληξν κε θαθέ ρξώκα θαίλεηαη έλαο θξύζηαιινο βηνηίηε. 

Σθαπόιηζνο (ιεπθό ρξώκα) θαη 
θιηλνππξόμελνο (πξαζηλσπνί θξ.) 
 
Σύζηεκα: Τεηξαγσληθό 
Φεκηθόο ηύπνο: 
           3(NaAlSi3O8).NaCl –  
         - 3(CaAl2Si2O8).CaCO3 



Φξώκα ησλ νξπθηώλ 

• Τν ρξώκα ηνπ νξπθηνύ αληηζηνηρεί ζηηο ζπρλόηεηεο πνπ 
απνξξνθνύληαη από ην θάζκα ηνπ ιεπθνύ θσηόο όηαλ απηό δηέιζεη 
κέζα από ηνλ όγθν ηνπ νξπθηνύ. 
 

• Αλάινγα ην πάρνο ηεο ιεπηήο ηνκήο ην ρξώκα ηνπ νξπθηνύ κπνξεί 
λα ζθνηεηληάδεη (παρηά ηνκή) ή λα μεζσξηάδεη (πνιύ ιεπηέο ηνκέο) 
 

• Βιέπνπκε ην αιεζηλό ρξώκα ηνπ νξπθηνύ κόλν κε θπζηθό θσο, 
δειαδή ρσξίο πνισηή ή αλαιπηή. Πνιιά πνισηηθά κηθξνζθόπηα 
έρνπλ θαη απηή ηελ δπλαηόηεηα. 
 

• Τν ρξώκα ηνπ νξπθηνύ νθείιεηαη βαζηθά ζηελ ειεθηξνληαθή δνκή 
ησλ αηόκσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη. Φσηόληα ζπγθεθξηκέλσλ 
ζπρλνηήησλ απνξξνθνύληαη όηαλ ε ελέξγεηά ηνπο θαηαλαιώλεηαη 
πιήξσο ζηελ κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από κηα θαηώηεξε ελεξγεηαθή 
ζηηβάδα ζε κηα αλώηεξε. 



Φξώκα νξπθηώλ 

Ο βηνηίηεο ζην κηθξνζθόπην κε ιεπθό 
θπζηθό θσο έρεη θαθεηί ρξώκα. 
K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2 
Μνλνθιηλέο 

Ο κνζρνβίηεο αληίζηνηρα δελ έρεη 
 ρξώκα, είλαη δηάθαλνο. 

KAl3Si3O10(OH,F)2 
Μνλνθιηλέο 

Τα πεξηζζόηεξα νξπθηά ζε ιεπηέο ηνκέο θαη θάησ από θπζηθό ιεπθό θσο 
είλαη δηάθαλα. Κάπνηα όκσο, παξνπζηάδνπλ θάπνην ρξώκα. 
Έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε εύθνια λα μερσξίζνπκε ηνλ βηνηίηε 

από ηνλ κνζρνβίηε, πνπ θαηα ηα άιια παξνπζηάδνπλ όκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 



Γηαθαλή θαη αδηαθαλή νξπθηά 

• Τα νξπθηά, θαζώο θαη όια ηα πιηθά, επηηξέπνπλ λα 
δηέιζεη ην θσο από ηελ κάδα ηνπο ή όρη. 

 

• Τα δηαθαλή νξπθηά επηηξέπνπλ ηελ δηάδνζε ηνπ θσηόο 
(ζρεδόλ πάληα κε απνξξνθήζεηο θάπνησλ ζπρλνηήησλ) 

 

• Τα αδηαθαλή νξπθηά απνξξνθνύλ πιήξσο ην θσο πνπ 
πξνζπαζεί λα δηέιζεη δηακέζνπ ηεο κάδαο ηνπο. 

 

• Υπάξρεη θαη ε πεξίπησζε πνπ αδηαθαλή νξπθηά, ζε πάξα 
πνιύ ιεπηέο ηνκέο, λα επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπ 
θσηόο. 



Γηαθαλή θαη αδηαθαλή νξπθηά 
Τα νξπθηά κπνξνύλ λα είλαη ηειείσο δηαθαλή, νπόηε ην θσο ηα δηαπεξλά 
ζε ιεπηέο ηνκέο ή θαη ζε παρύηεξα δείγκαηα, εκηδηαθαλή, νπόηε ιίγν θσο 

κπνξεί λα ηα δηαπεξάζεη, θαη ζε αδηαθαλή, όπνπ δελ πεξλά ην θσο θαη 
θαίλνληαη πάληα καύξα ζην κηθξνζθόπην. 

Τα αδηαθαλή είλαη ζπλήζσο ηα κέηαιια θαη ηα νμείδηά ηνπο. 

Αδηαθαλέο νξπθηό είλαη ν 
καγλεηίηεο (Fe+2Fe+3

2O4) πνπ 
βξίζθεηαη ζε κηα κάδα δηαθαλώλ 
θξπζηάιισλ κειίιηζνπ 
(Ca2Al2SiO7 – Ca2MgSi2O7). 



Σρηζκόο ελόο νξπθηνύ (1) 

Αληηζηνηρεί ζε θξπζηαιινγξαθηθέο 
επηθάλεηεο όπνπ νη ρεκηθνί δεζκνί είλαη 
αζζελέζηεξνη απ’ όηη ζε άιιεο θαηεπζύλζεηο. 
 
Η ζρέζε κε ηνπο θξπζηαιινγξαθηθνύο 
άμνλεο είλαη θαη ζρέζε κε ηνπο νπηηθνύο 
κε απνηέιεζκα λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 
πεξηπηώζεηο: 
 

• Οξζή θαηάζβεζε: ν ζρηζκόο είλαη 
   παξάιιεινο κε ηα επίπεδα θξάδαλζεο 
   ηνπ πνισηή ή ηνπ αλαιπηή 
• Πιάγηα θαηάζβεζε: ν ζρηζκόο 
   ζρεκαηίδεη γσλία κε ηα παξαπάλσ 
   επίπεδα θξάδαλζεο 

Ο ζρηζκόο είλαη ιεπηέο γξακκώζεηο πνπ θαίλνληαη θάησ από ην 
κηθξνζθόπην, ηδηαίηεξα ζε κεγάιε κεγέζπλζε. 

 

Έλα νξπθηό κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζρηζκνύο ή θαη θαζόινπ ζρηζκό 

Απιόο ζρηζκόο Βηνηίηε - ζε θάζεηε δηεύζπλζε 
(M2, από ηελ Σπιινγή ηνπ εξγαζηεξίνπ καο). 



Σρηζκόο ελόο νξπθηνύ (2) 
Αζβεζηίηεο Αλδαινπζίηεο (Al2SiO5) 

Σρηζκόο 90° 

Γιαπθνθαλήο 
(Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2) 
Σρηζκόο 120° 



Υθή ηνπ πεηξώκαηνο 
Σηελ ηνκή ηεο εηθόλαο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθά νξπθηά. 

Με βάζε ηα πξνεγνύκελα κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θαη λα θαηαηάμνπκε 
ηα πεηξώκαηα κε βάζε ηελ πθή ηνπο. Απηό ζα ην κάζνπκε όκσο ζηελ 

πεηξνινγία. 

•Αδηαθαλή νξπθηά 
 

•Έγρξσκα  νξπθηά 
•Βηνηίηεο (πξάζηλν) 
•Κεξνζηίιβε (θαθέ) 

 
•Γηαθαλή νξπθηά 

•Φαιαδίαο 
•Καιηνύρνο άζηξηνο 

•Πιαγηόθιαζην. 



Δλόηεηα 3ε 
Οξπθηά κε πνισκέλν θσο 
(κε ρξήζε ηνπ πνισηή ζην 

κηθξνζθόπην) 

• Πνισηήο ή ρξήζε παξάιιεισλ Nicols 

• Πιενρξστζκόο 

 

 



Φξήζε πνισηή (παξάιιεια Nicols) 

Πνισηήο 

Έλα εηδηθό θίιηξν, αθξηβώο κεηά 
ηελ ιάκπα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη 
πξηλ από ηελ ιεπηή ηνκή ηνπ 
δείγκαηόο καο, κεηαηξέπεη ην 
θπζηθό θσο πνπ βγάδεη ε ιάκπα 
ππξαθηώζεσο ζε πνισκέλν. 
Τν θσο πιένλ πάιεηαη ζε έλα 
επίπεδν. 
 
Κάπνηνη από ηνπο θξπζηάιινπο 
πνπ ζα βάινπκε γηα αλαγλώξηζε 
έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα δηαζπνύλ ην θσο απηό ζε 
δύν ζπληζηώζεο, θάζε κία κε ην δηθό ηεο ρξώκα. 
 
Τν θάζε ρξώκα εκθαλίδεηαη δύν θνξέο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θξπζηάιινπ θαηά 
360°. Αλ πξνζαλαηνιίζνπκε ην έλα ρξώκα, ηόηε ζα βξνύκε ην άιιν ρξώκα κεηά 
από πεξηζηξνθή θαηά 90° θαί πξνο ηηο δύν δηεπζύλζεηο. 

Τν θαηλόκελν απηό ην ιέκε πιενρξστζκό. 



Πιενρξστζκόο ηνπ Βηνηίηε 
Έηζη θαίλεηαη ν πιενρξστζκόο ζε παξάιιεια Νίθνιο θαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή 

ηνπ θξπζηάιινπ. Τν ρξώκα ησλ πιενρξστθώλ νξπθηώλ είλαη κεηαμύ δύν 
ρξσκάησλ. Η επαλάιεςε ησλ ρξσκάησλ γίλεηαη θάζε 180°. 



Μαζεκαηηθή εμήγεζε ηνπ 
πιενρξστζκνύ 

0 45 90 135 180 225 270 315 360

1 2 

1 2 

1 1 Τα δύν αθξαία ρξώκαηα ηνπ πιενρξστζκνύ 

Η θόθθηλε θακπύιε παξνπζηάδεη ηελ κεηαβνιή ησλ ρξσκάησλ πιενρξστζκνύ ζε δύν αθξαίνπο ζπλδπαζκνύο πνπ επαλαιακβάλνληαη 
δύν θνξέο ν θαζέλαο. Δίλαη νη δηαθνξά ησλ πξνβνιώλ ησλ αλπζκάησλ ησλ δύν δεηθηώλ δηάζιαζεο ζε έλαλ άμνλα κόλν, απηόλ ηνπ πνισηή. 

Γηαθνξά 180 κνηξώλ 

Γηαθνξά 180 κνηξώλ 

Οη θακπύιεο αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζηξνθή ηνπ δείγκαηνο θαηά 360°, 
δειαδή κηα πιήξε πεξηζηξνθή ηεο ηξάπεδαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.  



Γηα λα δνύκε ηνλ πιενρξστζκό 
ινηπόλ πξέπεη ... 
• Να βιέπνπκε ηα νξπθηά κε πνισκέλν θσο 

(ν πνισηήο είλαη πάληα ελεξγόο ζηα πνισηηθά κηθξνζθόπηα –ν ρξήζηεο σζηόζν 
κπνξεί λα ηνλ αθαηξέζεη). 

• Να παξνπζηάδνπλ ηα νξπθηά πιενρξσηζκό 
(ηα νξπθηά παξνπζηάδνπλ πιενρξσηζκό όηαλ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά δεηθηώλ 
δηάζιαζεο). 

• Να πεξηζηξέθνπκε ηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ώζηε 
λα δνύκε ηελ ελαιιαγή ηνπ ρξώκαηνο 
(επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο ζπκβαίλεη θάζε 180°, ελώ νη 
ελαιιαγέο από ην έλα ρξώκα ζην άιιν ζπκβαίλνπλ θάζε 90°) 

• Με πνισκέλν θσο δελ βιέπνπκε πιένλ ην πξαγκαηηθό 
ρξώκα ηνπ νξπθηνύ, εθηόο θαη εάλ απηό δελ είλαη 
πιενρξστθό. 

• Ο πιενρξστζκόο αλακηγλύεηαη κε ην θπζηθό ρξώκα ηνπ 
νξπθηνύ, νη δηαθνξέο δελ είλαη πάληα πνιύ κεγάιεο. 

• Η έληαζε ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ πιενρξστζκνύ εμαξηάηαη 
από ηελ δηαθνξά ησλ δεηθηώλ δηάζιαζεο ζηα 
δηπινζιαζηηθά νξπθηά. 



Δλόηεηα 4ε 
Οξπθηά κε πνισκέλν θσο θαη 

αλαιπηή (θάζεηα Nicols) 

•Φξώκαηα πόισζεο θαη θαηάζβεζε. 

• Γηπινζιαζηηθόηεηα. Κιίκαθα Michel-Levy. 

• Παξάιιεια θαη θάζεηα Νίθνιο (Nicols). 

• Πιαθίδην γύςνπ. Πξόζζεζε ή αθαίξεζε ησλ 
ρξσκάησλ πόισζεο. 

 

 



Πνισηηθό κηθξνζθόπην κε θάζεηα 
Nicols 

Καη έηζη αξρίδεη λα επηδεηθλύεη 
ε θύζε ηελ νκνξθηά ηνπ 
θόζκνπ ηνπ θσηόο θαζώο 
απηό πεξλά από ηα 
πεηξώκαηα θαη ηα νξπθηά 
απηώλ. 
 
Η κειέηε ησλ πεηξσκάησλ 
κε ην πνισηηθό κηθξνζθόπην 
είλαη κόλν επράξηζηεο 
εθπιήμεηο, όρη κόλν ζην κάηη 
αιιά θαη ζην κπαιό. 
 
Ιζηνξία εθαηνκκπξίσλ 
ρξόλσλ κπνξεί λα ηππσζεί 
ζε κηα κηθξή επηθάλεηα 
δείγκαηνο όπσο απηή ζηα 
αξηζηεξά. 



Γηπινζιαζηηθόηεηα: ν ιόγνο γηα 
ηνλ νπνίν έρνπκε ρξώκαηα 
πόισζεο θαη θαηάζβεζε 

Καζπζηέξεζε κήθνπο θύκαηνο 
(retardation)  

Γ = d (nαξγή – nγξήγνξε) = d  δ 

Γηπινζιαζηηθόηεηα 
(birefringence) 

δ  = nαξγή – nγξήγνξε 

nxxx = δείθηεο δηάζιαζεο 
i = αθέξαηνο αξηζκόο 
ι = κήθνο θύκαηνο 
d = πάρνο νξπθηνύ 

Όηαλ     Γ = i ι    έρνπκε θαηάζβεζε 
             
Όηαλ     Γ = (i + 1/2) ι   έρνπκε κέγηζην έληαζεο (κέγηζηα ρξώκαηα) 
 
Σε θάζε άιιε πεξίπησζε έρνπκε αλάκημε ρξσκάησλ ζε ελδηάκεζα ρξώκαηα 

Γηα κνλνρξσκαηηθό θσο ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 



Φξώκαηα πόισζεο θαη θαηάζβεζε 

Λεπθό θσο Μνρξσκαηηθό θσο 

Πνιιαπιά κήθε θύκαηνο ηνπ ιεπθνύ 
θσηόο ζπκβάιινπλ θαη ε αλάκημε ησλ 

ηειηθώλ ηνπο πξντόλησλ δίλεη 
ηηο ηάμεηο ρξσκάησλ ηεο θιίκαθαο 

Michel-Levy. 

Έλα κήθνο θύκαηνο (π.ρ. θόθθηλν) 
θσηόο ζπκβάιιεη θαη δίλεη 

θαηαζβέζεηο θαη εληζρύζεηο. 

Πνισηήο Πνισηήο 

Αλαιπηήο Αλαιπηήο 

Σθήλα γπαιηνύ Σθήλα γπαιηνύ 



Φσο ζε θάζε: ελίζρπζε 

Γύν αθηίλεο θσηόο πνπ είλαη 
ζε θάζε … 

1. “Ξεθηλάλε” ηαπηόρξνλα 
2. Έρνπλ ην ίδην κήθνο θύκαηνο 
3. ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο εληάζεηο 

… ζπκβάιινπλ 
δίλνληαο … 

Φσο κε … 
1. Ίδην κήθνο θύκαηνο 
2. Έληαζε ίζε κε ην άζξνηζκα 

ησλ αξρηθώλ αθηηλώλ 
(θπκάησλ) 
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Φσο κε ι/2 δηαθνξά θάζεο: 
θαηάζβεζε 

Γηαθνξά θάζεο θαηά ι/2 θαη ίδηα έληαζε θσηόο (Α1=Α2) νδεγεί 
ζε θαηάζβεζε (Α1+Α2=0  Α1=-Α2) 
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Κιίκαθα Michel-Levy 
Οη ηάμεηο ρξσκάησλ ιόγσ δηπινζιαζηηθόηεηαο 
(όπσο απηέο θαίλνληαη ζην κηθξνζθόπην) 

Γηπινζιαζηηθόηεηα (n1 - n2) 
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Πξώηε ηάμε Γεύηεξε ηάμε Τξίηε ηάμε Τέηαξηε ηάμε Πέκπηε ηάμε Έθηε ηάμε 

Καζπζηέξεζε θύκαηνο ζε λαλόκεηξα (nm) 

http://www.microscopyu.com/articles/polarized/polarizedintro.html


Φξώκαηα πόισζεο 
Παξάιιεια θαη θάζεηα Νίθνιο 

Φξώκαηα πόισζεο είλαη ηα ρξώκαηα πνπ παίξλνπλ 
ηα νξπθηά ζε θάζεηα Νίθνιο. 

Παξάιιεια Νίθνιο Κάζεηα Νίθνιο 

Μν 

Βη Βη 

Μν 

Μνζρνβίηεο (Μν) θαη Βηνηίηεο (Βη) 

Φξώκαηα πόισζεο δεύηεξεο ηάμεο, 
κπιε-ζαιαζζί γηα ηνλ Μνζρνβίηε 
θνθθηλνθάζηαλν γηα ηνλ Βηνηίηε, 

γθξί γηα ηα ππόινηπα νξπθηά (ραιαδίαο, άζηξηνη) 
Μαύξα ηα νξπθηά ζε θαηάζβεζε. 

Φαίλνληαη κόλν ηα ρξώκαηα ησλ 
νξπθηώλ (εδώ ζηελ κέγηζηε ζέζε 

ησλ πιενρξστθώλ ρξσκάησλ) 



Πιαθίδην ηεο Γύςνπ 
Πξνζζέηεη κηα θαζπζηέξεζε κήθνπ θύκαηνο 
ηεο ηάμεο ησλ Γ=550nm ή Γ=537nm. 

Πνισηήο 
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Γξήγνξε 
αθηίλα 

Αξγή 
αθηίλα 

Δηζάγεηαη κε πξνζαλαηνιηζκό 45° σο 
   πξνο ην ζηαπξόλεκα κε ηελ αξγή αθηίλα 
      ζε δηεύζπλζε ΒΑ-ΝΓ (δηαθξίλεηαη ζαλ 
        κηθξό βέινο πάλσ ζην εμάξηεκα) θαη 
        ηελ γξήγνξε αθηίλα ζηελ θάζεηε από 
       ηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε (ΒΓ-ΝΑ). 

Πξώηε ηάμε ρξσκάησλ Γεύηεξε ηάμε ρξσκάησλ 

Φξώκα Γύςνπ 
550nm 

Πξόζζεζε 
ρξσκάησλ Αθαίξεζε 

ρξσκάησλ 

Πξόζζεζε ρξσκάησλ 
Ταύηηζε αξγήο αθηίλαο 

νξπθηνύ κε αξγή αθηίλα 
ηεο γύςνπ 

Αθαίξεζε ρξσκάησλ 
Ταύηηζε γξήγνξεο 

αθηίλαο 
νξπθηνύ κε αξγή αθηίλα 

ηεο γύςνπ 


