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Тема: Коливальні хвилі 
Тема уроку: Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Ефект 
Допплера 
Мета уроку: : ознайомити учнів з різними способами дослідження оптичних явищ 
(інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світла); навчити визначати й аналізувати 
умови, за яких спостерігаються ці явища;  продовжити формувати  уявлення про світло. 
Розкрити причинно-наслідкові зв’язки при спостереженні оптичних явищ у природі та в 
лабораторних умовах, з метою пояснення проведених експериментів (на основі розвитку 
уявлень і знань про світло, зв’язку електричного та магнітного полів, тощо). Продовжувати 
формувати інтерес до історії розвитку фізики як фундаментальної науки. Розвивати 
реалістичну «Я-концепцію» в учнів, їхній світогляд 
 

 Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики 

Хвильова оптика розглядає світло як процес поширення електромагнітних (світлових) 
хвиль у просторі. Всі задачі оптики можна розв'язати на основі хвильових уявлень. 
Однак це вимагає застосування громіздкого 

математичного апарата. Ще задовго до з'ясування хвильової природи світла вчені 
користувалися геометричними методами розв'язування задач на побудову 
зображень у дзеркалах і лінзах, а також під час розрахунку оптичних приладів. Ці 
методи становлять зміст геометричної оптики (яку ще називають променевою), в якій 
явища поширення світла і принципи дії оптичних приладів вивчають на основі 
уявлень про світлові промені. 

Основними поняттями геометричної оптики є промінь і пучок. У ній розглядаються: 
падіння, відбивання і заломлення променів; розбіжні, збіжні і паралельні пучки 
променів; хід променів у призмі, лінзі, мікроскопі, телескопі тощо. 

Чи означає це, що через лінзи і призми проходять не світлові хвилі, а промені, що від 
дзеркал відбиваються не хвилі, а промені? Що являють собою світлові промені? Яка 
їх фізична суть? 

Світлові промені — це лінії, вздовж яких поширюється світлова хвиля. Зміст понять 
промінь і пучок стає зрозумілим з такого досліду. 

Закриємо вікно картоном з кількома невеликими отворами і напустимо в кімнату 
трохи диму. Ми побачимо, що через отвори в картоні проривається сонячне світло у 
вигляді вузьких циліндричних пучків. Конічні пучки виникають, якщо помістити 
маленьку лампочку в непрозорий ящик з отворами. Циліндричні або конічні пучки, 
всередині яких поширюється світло, називають світловими пучками. Лінії, які 
вказують напрям поширення світла (у тому числі твірні і осі світлових пучків), 
називаюсь світловими променями. 

Геометрична оптика грунтується на трьох законах: прямолінійного поширення світла 
(в однорідному середовищі), відбивання і заломлення світла. Ці закони можна 
дістати з хвильової теорії як граничний випадок, коли розміри перешкод — на шляху 
світла набагато більші, ніж довжина світлової хвилі. Таким чином, використання 
поняття світлового променя зовсім не обов'язкове для розуміння того, що 
відбувається під час поширення світла. Воно просто полегшує розгляд. 



Уявлення та закони геометричної оптики справедливі лише тією мірою, в якій можна 
нехтувати явищами інтерференції світлових хвиль. Завдяки дифракції світлова хвиля 
трохи заходить за краї екрана і прямолінійність поширення світла порушується. 
Замість очікуваного за законами геометричної оптики пучка з різко окресленими 

твірними, дістанемо пучок, що розширюється, і в якого немає чіткої межі. Помітне 
свічення спостерігатиметься в конусі (мал. 133), кут розхилу якого можна визначити 

за формулою , де D — діаметр діафрагми (отвору в непрозорому екрані). 

Отже, при наявності діафрагми (а вона завжди є в будь-якому оптичному приладі)

 закон прямолінійності поширення світла порупгувться. 

Однак у ряді випадків розширення пучка мале 

порівняно з діаметром діафрагми, і тоді можна в першому наближенні дифракцією 
нехтувати. 

З малюнка 133 видно, що , а при малих ку- 

тах можна вважати, що . Отже,  

Умова набуває вигляду,  звідки випливав: 

 (66.1) 

Це і в критерій застосовності уявлень про світлові промені Іноді кажуть, що 
геометрична оптика справедлива, якщо розміри діафрагми набагато більші від 
довжини світлової хвилі. Однак цього недостатньо, тому що не враховується 
відстань L від екрана (місця спостереження) до діафрагми. При значних L умова 
(66.1) порушується і картина, що спостерігається на досліді, різко відрізняється від 
розрахованої за законами геометричної оптики, навіть коли отвір і досить великий. 

Отже, лише при виконанні умови можливий 

перехід від хвильових уявлень до уявлень про світлові промені під час розгляду 
оптичних явищ, тобто геометрична оптика є граничним випадком хвильової оптики. 

 


