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BIẾN ĐIỆU BƯỚC SÓNG VỚI BẢN TRONG SUỐT (THỦY TINH)
Mặt đầu sóng là những mặt phẳng hoặc mặt cầu có c ùng trạng thái dao động. Tia sáng l à
những đường thẳng vuông góc với các mặt đầu sóng. Đối với sóng phẳng, các tia sáng
song song với nhau. Vì vậy, toàn bộ đặc tính của sóng phẳng có thể đ ược khảo sát dễ
dàng bằng cách biễu diễn nó bằng một tia. Đó chính l à phương pháp quang hình học.
Khi một tia sáng đi qua một bản trong suốt bằng thủy tinh, đ ường đi của nó không
bị lệch mà chỉ dịch chuyển một đoạn bằng h. Điều này có thể chứng minh được một cách
dễ dàng qua định luật Snell (check it!).

Mục tiêu chính của chúng ta ở đây là làm cách nào để thu được bước sóng ở đầu
ra dao động xung quanh bước sóng trung tâm. Có thể đạt được điều đó bằng cách đặt một
bản thủy tinh trong suốt phía sa u lăng kính và kết nối bản thủy tinh này với một bộ tạo
dao động có tần số  nào đó qua một cơ cấu truyền động cơ học. Trong các hình vẽ dưới
đây, hình đầu biễu diễn trường hợp bản thủy tinh được đặt sao cho pháp tuyến của nó gần
như trùng với các tia sáng. Khi đó, ở đầu ra ta nhận đ ược tia sáng màu xanh. Hình vẽ tiếp
theo biễu diễn trường hợp khi ta quay bản thủy tinh đi một góc n ào đó ngược chiều kim
đồng hồ. Lúc này, toàn bộ các tia (phổ), bị dịch chuyển xuống phía d ưới một đoạn nào
đó. Và như vậy, ở đầu ra, chúng ta nhận đ ược tia màu vàng. Hai chú ý quan trọng là:
 Khe của máy đơn sắc được giữ cố định.
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Hiện nay, trong các máy đơn sắc, người ta không còn dùng lăng kính nữa mà
dùng cách tử.

