
IV ОПТИКА 
21. Општи део 

21.1. Природа светлости 
 Оптика је део физике који проучава 

светлосне појаве и природу светлости. 
Област електромагнетног зрачења коју 
проучава оптика односи се на таласне 
дужине које поред видљивог дела 
спектра (              ) обухватају 
инфрацрвени(             ) и 
ултраљубичасти део спектра (              ).  
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• Ове врсте електромагнетног зрачења 
такође су и биолошки најзначајније. 
Зрачење са Сунца, на пример, обезбеђује 
управо ону температуру на Земљиној 
површини на којој процеси метаболизма 
могу ефикасно да се одвијају. Поменуто 
зрачење је такође и енергијски извор 
фотосинтезе, која је основа целокупног 
ланца исхране свих живих бића.  



• Поред еколошког значаја, светлост 
обезбеђује стицање информација о нашој 
околини: непосредно (преко визуелног 
посматрања) и посредно (преко научног 
сагледавања интеракција светлости са 
супстанцијом). 



• Прве теорије о природи светлости датирају још 
из 17. века. У почетку је доминирала Њутнова 
честична теорија светлости, по којој се 
светлост састојала од малих светлосних честица 
које се простиру у свим правцима. Ипак, 
честична теорија убрзо је одбачена, након 
открића да светлост у ваздуху има већу брзину 
него у другим срединама, а нарочито пошто су 
почетком 19. века опажене појаве 
интерференције, дифракције и поларизације 
светлости, које уствари карактеришу таласно 
кретање. У таквим околностима дошла је до 
изражаја Хајгенсова таласна теорија 
светлости, која је настала отприлике у исто 
време када и Њутнова теорија.  



• Убрзо затим, 1864. године, Максвел даје 
електромагнетну теорију светлости према којој 
је светлост уствари трансферзални 
електромагнетни талас, што је 1888. године 
Херц и експериментално потврдио.  

• 1900. године Планк је уочио да се спектар 
апсолутно црног тела може објаснити 
претпоставком да се зрачење врши у квантима 
енергије, 

 

• h-Планкова константа,  

 

•    je фреквенција зрачења 

E h
346,625 10 Jsh  





• Убрзо затим, 1905. године, Ајнштајн је 
објаснио фотоелектрични ефекат, уводећи 
претпоставку да се светлосна енергија 
може апсорбовати у квантима енергије 

 

• Он је такође претпоставио да се светлост и 
простире у поменутим квантима енергије, 
који су касније названи фотонима, масе  

 

 

• c- брзина светлости,  

•    - таласнa дужинa  
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21.2. Фотометрија 
 

• Фотометрија је део оптике који се бави 
мерењем интензитета светлости и светлосних 
извора. 

• Постоје две врсте светлосних извора: 
топлотни и луминисцентнинајважнији 
топлотни извор јесте Сунце, чија температура 
на површини износи око 

• Луминисцентни светлосни извори раде на 
принципу електричног пражњења кроз гасове 
и паре. У ову групу спадају различите 
флуоресцентне лампе 

6000 K



• У светлосним изворима енергија побуђених 
атома и молекула трансформише се у 
електромагнетну енергију зракова светлости. 

• у фотометрији су уведене две врсте јединица: 
енергијске (засноване на енергијским 
величинама зрачења) и визуелне (засноване 
на дејству зрачења на човечије око) 
 

•     Светлосни флукс представља енергију 
електромагнетног зрачења која у јединици 
времена прође кроз дату површину. 
Енергијска јединица светлосног флукса у SI 
систему јесте, vat   



W



 
 
 
 

• Нека тачкасти извор светлости емитује зраке на све стране, слика 1. 
Ако је просторни угао у одређеном правцу износи , у чијим се 
границама простире светлосни флукс , тада се може дефинисати 
јачина светлости, јачина светлости бројно једнака светлосном 
флуксу по јединичном просторном углу (ват по стерадијану) 
 
 
 
 

• визуелна јединица светлосног флукса у SI систему, лумен 
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• Ако је светлосни извор изотропан, односно 
ако је јачина светлости једнака у свим 
правцима, 

 

 

• где је  укупни светлосни флукс у свим 
правцима, односно по целокупном 
просторном углу  
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• Ако на елемент површине  пада светлосни 
флукс , може се дефинисати осветљеност 

 

• Енергијска јединица за осветљеност у SI 
систему је ват по метру квадратном 

• док је визуелна јединица лукс, lx 
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21.3. Закон одбијања светлости 

• Одбијање (рефлексија) светлости јавља се 
на граничној површини која раздваја две 
различите средине. У зависности од 
рефлектујуће површине, одбијање може 
бити правилно (огледалско) и неправилно 
(дифузно 



 
 
 
 

• Правилно одбијање јавља се на равним и 
глатким површинама, слика 2, 3, када сноп 
паралелних зракова пре одбијања остаје 
паралелан и након одбијања. Неправилно 
одбијање јавља се на неравним и храпавим 
површинама 



• За одбијање светлости важе исти закони као и 
за одбијање механичких таласа.  

• 1.  

• 2. Упадни и одбијени зрак, као и нормала у 
тачки додира, леже у истој равни; 

• 3. Светлосни талас одбија се са супротном 
фазом                 при преласку из оптички ређе 
средине (где је брзина светлости ) у оптички 
гушћу средину 

• Светлосни талас одбија се с истом фазом (   ) 
при преласку из оптички гушће у оптички ређу 
средину. 
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21.4. Закони преламања светлости 
 

 
 
 
 

слика 6 
• Ако монохроматска светлост пада под углом       у 

односу на нормалу на граничну равну површину 
која раздваја две различите средине, слика 6, доћи 
ће до преламања светлости под углом      у односу 
на нормалу, при чему важе исти закони као и код 
преламања механичких таласа. 







• 1. Упадни и преломни зрак, као и нормала у тачки додира, леже у 
истој равни; 

• 2. Однос брзина простирања светлости у обема срединама једнак је 
количнику синуса упадног и преломног угла, и константна је величина 
 

•              - релативни индекс преламања  
• Ако је           онда је  и , односно упадни зрак се прелама ка нормали. 

 
 
 
 
 
 

• Ако је прва средина вакуум, са брзином светлости , а друга средина 
провидна супстанца кроз коју се светлост простире брзином , онда се 
апсолутни индекс преламања друге средине дефинише као 

•   
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• Декарт-Снелијусов закон преламања 
светлости 

 

 

• Апсолутни индекс преламања ваздуха 
нешто је већи од јединице                      , те се 
ваздух у оптичком смислу понаша слично 
вакууму. За остале супстанце n лежи између 
1 и 2, ретко када преко 2 

1 2sin sinn n 

1,0003n 



21.5. Тотална рефлексија 

• Ако зрак из средине са већим индексом 
преламања  наилази у средину са мањим 
индексом преламања  (рецимо из из воде у 
ваздух) 

1 2sin sini in n 



• Са повећавањем упадног угла  расте и 
преломни угао  све док се не дође до његове 
максималне вредности од 

 

• при упадном углу, назива се критични угао, 
који износи              - за систем вода-ваздух 

•  наступа тотална рефлексија те ће се упадни 
зрак на граничној површини одбијати према 
законима одбијања. 
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• Тотална рефлексија има широку примену, посебно 
код оптичких инструмената код којих се 
одговарајућим призмама може променити правац 
светлосних зракова. На слици 21.8 приказана је 
правоугла стаклена призма чији је пресек 
равнострани правоугли троугао. .  Ако зраци падају 
на призму под углом  (                   ), до тоталне 
рефлексије долази једном,, или два пута, 

kr 4 



• Значајна је примена тоталне рефлексије код 
светловода, који се праве од густо 
пакованих влакана (да би светловод био 
еластичан) начињених од стакла великог 
индекса преламања. На тај начин се 
светлост може водити до иначе 
неприступачних места.  

• Светловоди се користе за посматрање 
унутрашњих органа, као на пример у 
бронхоскопу, цистоскопу, итд. 



21.8. Дисперзија светлости 
 

• Дисперзија је појава која се јавља када индекс 
преламања светлости зависи од таласне 
дужине светлости, и може се изразити 
функцијом 

• Функција  може се приближно представити 
Кошијевом формулом за дисперзију ветлости 

• a , b зависе од природе супстанце 
 

• Дисперзију беле светлости први је 
експериментално добио Њутн 1672. године 
користећи стаклену призму 
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• Разлагање беле светлости се лако уочава ако се њен 
сноп усмери на једну од бочних страна тростране 
стаклене призме (Њутнов оглед). После преламања 
кроз призму, на заклону се добија спектар дугиних 
боја (стакло иначе прелама у области нормалне 
дисперсије, па за већу кружну фреквенцију 
светлости, односно за њену мању таласну дужину, 
скретни угао светлости је већи). 

• Због тога црвена светлост, која има мању 
фреквенцију, има и мањи скретни угао, обележен 
са δcr, од љубичасте светлости веће фреквенције, 
чији је угао скретања обележен са δlj. Ове две боје 
су граничне боје дисперзионог спектра. Угао између 
њихових праваца назива се дисперзиони угао D 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80


 



Дуга настаје комбинацијом преламања, дисперзије и унутрашњег 

одбијања Сунчеве светлости на капима кише. 
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22. Геометријска оптика 
 • Геометријска оптика је она грана оптике 

која проучава светлосне појаве не улазећи у 
питање о природи светлости. У њој се 
полази од четири закона, при чему прва 
два представљају апроксимације: 

• 1. Закон праволинијског простирања 
светлости;  

• 2. Закон међусобне независности 
простирања светлосних зрака;  

• 3. Закон одбијања; 

• 4. Закон преламања. 

 



22.1. Огледала 
• Огледала су углачане површине које правилно 

одбијају светлост. У зависности од облика 
углачане површине, огледала могу бити равна, 
сферна, параболична, цилиндрична, итд. 

• Прво ће бити размотрено добијање лика 
предмета код равног огледала. Нека тачкасти 
предмет емитује светлосне зраке, попут извора 
светлости или осветљене тачке. Сви зраци који 
наиђу на површину огледала  одбијаће се од 
површине огледала према закону одбијања 
светлости, при чему ће одбијени углови бити 
једнаки упадним 



• Посматрачу изгледа као да сви зраци после 
одбијања долазе из тачке , која се назива 
ликом тачке  која представља предмет. 
Како овај лик није добијен пресецањем 
реалних зракова, већ њихових 
геометријских продужења, он се назива 
имагинарним (виртуелним) ликом. 

 



• Ипак, поступак добијања лика 
предмета се може знатно 
поједноставити ако се изаберу 
карактеристичне тачке предмета, 
попут тачака P1 и P2 приказаних на 
слици. Њима одговарају ликови L1 
и L2, при чему је лик  имагинаран, 
симетричан и подударан са 
предметом . 



 



• Рефлективна површина код сферних 
огледала део је сферне површине. Сферна 
огледала могу бити удубљена (конкавна) и 
испупчена (конвексна). На слици je 
приказано је конкавно сферно огледало 
чији је полупречник R. Тачка  O која 
представља средиште огледала назива се 
оптички центар, док се права која 
пролази кроз центар сфере  и оптички 
центар  назива оптичка оса. 

• Тачка F је жижа (фокус) сферног огледала; 
након одбијања, у њој се секу сви упадни 
зраци који су паралелни и блиски оптичкој 
оси (параксијални зраци). 
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• За конструкцију лика код сферног огледала 
користе се карактеристични зраци. Има их 
укупно четири, а приказани су на слици за 
случај удубљеног огледала: 

• 1.први је пре одбијања паралелан с оптичком 
осом, након одбијања пролази кроз жижу; 

• 2. други пада на оптички центар , а с оптичком 
осом заклапа исти угао пре и после одбијања; 

• 3. трећи пре одбијања пролази кроз жижу, 
након одбијања паралелан је с оптичком осом; 

• 4. четврти пре и после одбијања пролази кроз 
центар огледала. 

 



 

Sl. 22.4 



• У зависности од растојања  предмета од 
сферног огледала зависи какве ће бити 
основне карактеристике лика. 

• Ако је          , лик је реалан, изокренут и с 
исте стране огледала као и предмет.  

• Лик је умањен ако је 

• једнак предмету ако је 

• док је увећан ако је 
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• Ако је                  , лик је имагинаран, 
усправан, увећан и са супротне стране 
огледала од предмета, као на слици 
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Sl.  



• Код испупченог огледала са слике 22.6, лик 
је увек имагинаран, умањен, усправан и са 
супротне стране огледала у односу на 
предмет 



• једначина сферног огледала 

 

 

 

• Ако је лик имагинаран, узима се   са негативним 
предзнаком, док се код испупчених огледала за  
узима негативна вредност. 

• Сферна огледала имају широку примену код 
различитих оптичких уређаја (микроскопа, дурбина, 
итд.) 
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22.2. Сочива 
 

• Под сочивом се подразумева провидно 
тело ограничено са две криволинијске 
површине (једна од њих може бити и 
равна), при чему је индекс преламања 
сочива различит од индекса преламања 
средине која га окружује. 

•  Код оптичких уређаја најчешће се користе 
сферна сочива. 

 



• Сферно сочиво ограничено је са две сферне 
површине, полупречника кривина.  

• Оптичка оса  O’O’ пролази кроз центре обе 
кривине и кроз оптички центар O који 
представља центар сочива. Раван  nn’ 
нормална је на правац оптичке осе, и 
назива се оптичка раван. 



• У зависности од међусобног растојања 
центара кривина и од полупречника 
кривина, сферна сочива могу бити: 
биконвексна (1), план-конвексна (2), 
конкавно-конвексна (3), биконкавна (4), 
план-конкавна (5) и конвексно-конкавна 
(6); сва су приказана на слици. 

 



• оптичка једначина танких сочива- Код 
танких сочива дебљина сочива не узима се 
у обзир, те се  p и l рачунају од центра 
сочива. 
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• Слика  

 

 

 

• Код конвергентних (сабирних) сочива, зраци 
који су паралелни оптичкој оси пре него што 
падну на сочиво, након преламања пролазе 
кроз жижу (фокус) сочива , која се налази на 
оптичкој оси. 



• Код дивергентних (расипних) сочива, зраци 
паралелни оптичкој оси пре пада на сочиво 
се расипају након преламања, као да 
полазе из жиже  која лежи на жижној 
даљини , с исте стране сочива са које зраци 
наилазе. Расипна сочива имају, баш као и 
сабирна сочива, две жиже које су сада 
имагинарне, јер се у њима секу имагинарни 
зраци. 

 



• Реципрочна вредност жижне даљине сочива 
назива се оптичка јачина сочива 

 

 

 

• Јединица за оптичку јачину сочива у SI систему 
је , a назива се диоптрија 

 

• Код сабирних сочива жижна даљина се узима 
као позитивна, док се код расипних узима као 
негативна. Ово значи да је и оптичка јачина 
сабирних сочива позитивна, док је она код 
расипних негативна. 
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• Као и код сферних огледала, за 
конструкцију лика код сочива користе се 
карактеристични зраци Код сочива постоје 
3 крактеристична зрака: 

• Први је пре преламања паралелан с 
оптичком осом, док након преламања 
пролази кроз жижу; 

• Други пролази кроз оптички центар сочива, 
не мењајући свој правац; 

• Трећи пре преламања пролази кроз жижу, 
док је након преламања паралелан с 
оптичком осом. 

 



 



• Ако је комбиновано сочиво састављено од  
танких сочива која се додирују, онда је 
жижна даљина таквог сочива одређена 
формулом 
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22.3. Недостаци сочива 
 

• углови између зрака и оптичке осе били 
веома мали 

• није узета у обзир чињеница да провидни 
материјали од којих се сочива праве имају 
индексе преламања који зависе од таласне 
дужине светлости, те се јавља дисперзија  



• Код оптичких уређаја обично се користе 
сочива велике оптичке јачине, што значи да 
је жижна даљина таквих сочива мала, 
односно мали су полупречници кривине - 
дебела сочива. Ликови код дебелих сочива 
нејасни су и обојени, тј. имају низ 
недостатака (аберација 

• Последица сферне аберације јесте да 
крајеви сочива више преламају светлост од 
централних делова 

 



• Последица је да лик нема задовољавајућу 
оштрину 



• Код расипног сочива овај ефекат приказан 
је на слици. 

 



• Сферна аберација уклања се коришћењем 
бленде, чиме се елиминишу периферни 
зраци, или комбиновањем сочива, при 
чему је једно сабирно док је друго расипно. 
Ефекти сферне аберације сабирног и 
расипног сочива компензују. 



• Астигматизам је посебан тип аберације 
светлосних снопова који потичу од -тачака 
изван оптичке осе система, при чему се лик 
развлачи у правцу осе система. 
Астигматизам се отклања комбиновањем 
сочива. 



• Дисторзија је недостатак услед зависности 
увећања сочива од растојања предмета од 
оптичке осе сочива 



• Услед дисперзије светлости при проласку кроз 
сочиво долази до хроматичне аберације. 

• љубичаста светлост, која има најмању таласну 
дужину, највише ће се преламати, док ће се 
црвена светлост, која има највећу таласну 
дужину, преламати најмање. Сноп беле 
светлости паралелан оптичкој оси фокусираће 
се у различитим тачкама, зависно од таласне 
дужине, при чему ће љубичаста светлост бити 
фокусирана најближе сочиву, док ће црвена 
бити фокусирана најдаље од сочива,  



 



• Жижне даљине за светлост различитих 
таласних дужина могу да се поклопе ако се 
искобинују два сочива од различитог 
материјала, нпр. сабирно сочиво од крон 
стакла и расипно сочиво од флинт стакла, 
која су међусобно спојена 



22.4. Оптички системи 

• На основу закона који су коришћени при конструкцији 
ликова код огледала и сочива, могу се конструисати 
различити оптички уређаји. Основни део сваког 
оптичког уређаја јесте оптички систем, који се састоји 
од низа огледала, сочива, призми, као и извора 
светлости. По начину посматрања лика оптички уређаји 
могу се поделити у две основне групе: 

• 1. уређаји код којих се лик предмета се добија на 
екрану постављеном у равни лика, независно од тога 
посматра ли се или не; 

• 2. уређаји који функционишу у спрези са људским оком, 
повећавајући способност разлагања истог. 
 



• Оптички систем фотоапарата, мада у 
суштини може бити веома сложен због 
механизма којим се уклањају поједине 
аберације које се код сочива могу јавити, 
може се упрошћено представити једним 
сабирним сочивом.  



• Предмет  налази се на растојању p>2f , те је лик  
реалан, умањен, изврнут и пројектује се на 
фотоемулзију филма, постављеног на растојању l на 
коме важи да је                .  

• Како је растојање  p различито за различите 
предмете који се снимају, померањем сочива може 
се мењати   l тако да се увек добије оштар лик. 
Фотохемијским процесом који се одвија излагањем 
сребро-бромида светлости, на фотоемулзији ће се 
формирати »слика«, која се касније у процесу 
развијања фиксира, дајући негатив. 
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• 22.4.3. Лупа 

• Лупа представља најједноставнији могући 
оптички систем, будући да се састоји само 
од једног јединог сабирног сочива 

• Имајући у виду да је лик код лупе 
имагинаран, једначина сферног сочива 
поприма облик 
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• за увећање лупе може се писати 

 

 

• Лупа се у односу на предмет поставља тако да 
растојање лика у односу на лупу буде l=d једнако 
даљини јасног вида , те је увећање лупе једнако 

 

 

• Да би се добило што веће увећање (oko 20), за лупу 
се користе сочива са малом жижином даљином 
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22.4.4. Микроскоп 
 

• Микроскоп је сложен оптички инструмент 
који се састоји од два оптичка система 
сочива: објектива и окулара, који се могу 
шематски представити простим сабирним 
сочивима, постављеним на крајевима 
тубуса дужине s. 



 



•  Код дебелих сочива која имају мале жижне 
даљине јавља се низ недостатака, који се 
елиминишу комбинацијом сочива, те се 
објектив може састојати и од 12 танких 
сочива, а окулар од 2 до 4 танка сочива. 
Међутим, услед повећаног броја сочива 
знатан део светлости се губи при проласку 
кроз сочива. 

 



• Увећање објектива код квалитетних 
микроскопа креће се од 4 до 100 пута, а 
увећање окулара од 4 до 25 пута, те укупно 
увећање микроскопа може бити и до 2000 
пута. Мада се технички могу добити и већа 
увећања, увећање микроскопа ограничено је 
таласном природом светлости. Наиме, услед 
малих димензија предмета који се посматрају 
микроскопом, долази до појаве дифракције 
светлости. 

• У пракси се често користи увећање 
микроскопа од 1000 до 1500 пута да би се око 
мање напрезало, мада такво увећање не 
доприноси разлагању 



• Сочиво 1 игра улогу колектора и има за циљ 
да формира увећан лик извора светлости у 
равни бленде 2 испред кондезора кога чине 
два сочива. Бленда 2 тако је смештена у 
фокусној равни кондензора да снопови 
паралелних зракова који потичу од тачака 
извора светлости пролазе кроз препарат 
који је на тај начин равномерно осветљен. 
Помоћу бленде 1 може се регулисати 
величина осветљене површине препарата. 

 



 



23. Физичка оптика 

• У поглављу о електромагнетизму је речено 
да светлост представља електромагнетни 
талас; кретање електричног и магнетног 
поља може се представити формулама 
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• Експерименти су показали да физиолошка, 
фотохемијска, фотоелектрична и друга 
деловања светлости изазива осциловање 
електричног поља, те се при разматрању 
светлости користе појмови светлосни 
вектор и амплитуда светлосног вектора, 
при чему се подразумева вектор јачине 
електричног поља, односно његова 
амплитуда. Амплитуда јачине електричног 
поља  

 0 sin
x

t
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• а ова је формула истоветна са формулом за 
осциловање механичког таласа, те је 
нормално очекивати да светлост испољава 
таласне карактеристике, попут 
интерференције, дифракције и 
поларизације 



23.1. Интерференција светлости 

• У поглављу о механичким таласима је поменуто да 
до интерференције таласа долази само ако су 
таласи кохерентни, тј. ако имају исту фреквенцију и 
сталну фазну разлику у произвољној тачки средине. 

• Међутим, експериментално је утврђено да се на 
извесном растојању од извора, знатно већем од 
димензија извора, као резултат сложеног групног 
ефекта образују светлосни таласи који се могу 
сматрати кохерентним. За разлику од механичких 
таласа који могу бити кохерентни и када потичу од 
два извора, светлосни таласи могу бити кохерентни 
само ако потичу од једног јединог извора 



• Interferencija je pojava slaganja dva 
monohromatska koherentna svetlosna zraka 
pri čemu u prostoru dolazi do maksimalnog 
pojačanja ili slabljenja intenziteta svetlosti. 



• У хомогеној средини под оптичком 
дужином пута  подразумева се производ 
геометријске дужине пута  и индекса 
преламања те средине , односно 

• Имајући у виду да једначине за механички 
и светлосни талас имају истоветан облик, 
услови интерференције светлосних таласа 
биће исти као и код механичких таласа 

 

 

• путна разлика, која представља разлику 
оптичких дужина путева два кохерентна 
светлосна таласа (зрака). 
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• У зависности од тога да ли се светлосни 
извор налази на коначном растојању (зраци 
који полазе из појединих његових тачака 
дивергентни су), или у бесконачности 
(зраци који полазе из појединих његових 
паралелни су), разликују се Френелова и 
Фраунхоферова интерференција. 

 



23.2. Дифракција светлости 
 • На слици приказан је монохроматски извор  

светлости таласне дужине    , испред кога је на 
извесном растојању постављен заклон с 
процепом  ширине d , а нешто даље заклон Z1. 

• Међутим, са смањивањем ширине процепа 
долазиће до све већег одступања, тј. до појаве 
која се назива дифракција (савијање) 
светлости.  

• Ефекат дифракције примећује се већ за 
ширине процепа од око                     , а 
најизраженији је ако је 



0,3 mm

~d 



• Difrakcija svetlosti je pojava skretanja 

svetlosnih talasa od pravolinijskog prostiranja 

kada svetlost naiđe na mali otvor ili prepreku. 

Difrakcija svetlosti bitno zavisi od odnosa 

talasne dužine svetlosti i dimenzija otvora. 



23.3. Дифракциона решетка 
 • Дифракциона решетка представља оптички 

уређај који може да се користи уместо 
призме ради добијања спектра беле 
светлости. Она се може направити 
урезивањем великог броја (и до 2000 по 
једном милиметру) паралелних уреза на 
планпаралелној плочи од стакла или кварца 
дијамантом, као на слици  

• растојање између два суседна уреза – c 
константа решетке. 





• Polarizacija dokazuje da su elektromagnetni 
talasi (odnosno svetlost) transverzalni talasi. 

• Bela složena svetlost osciluje u svim pravcima. 
Posle prolaska kroz polarizator,polarizovana 
svetlost osciluje samo u jednoj ravni. 

 


