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ΦPAΓMATA ΠEPIΘΛAΣHΣ (Diffraction grating): είναι όργανα τα οποία 
διαθέτουν µεγάλο αριθµό κέντρων περίθλασης.

Φράγµα περίθλασης µε N σχισµές:

Η ένταση της ακτινοβολίας περίθλασης:
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µέγιστα εντάσεως όταν: γ=mπ ή ,...,,m,λmθsind 210==
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ΠOΛΩΣH TOY ΦΩTOΣ:

Eπίπεδο φωτεινό κύµα:
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(εδώ το κύµα διαδίδεται κατά µήκος του άξονα x, ή το ίδιο, το διάνυσµα του 
κυµαταριθµού k

r
βρίσκεται πάνω στον άξονα x)

Γραµµικά πολωµένο φωτεινό κύµα: αν το E
r

πάλλεται πάντοτε µέσα στο 
ίδιο επίπεδο (το ίδιο και για το B

r
)

Σύνθεση δύο γραµµικώς πολωµένων κυµάτων:
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(απαντά σε ερωτήµατα µερικών συναδέλφων σας)
ΗΜΜ ΦΑΣΜΑ: είναι η έκταση όλης της ΗΜΜ ακτινοβολίας. Σαν αντικείµενο, ως 
ΗΜΜ φάσµα εννοούµε τη περιοχή συχνοτήτων της ΗΜΜ ακτινοβολίας, µε µήκη 
κύµατος που κυµαίνονται από µερικές χιλιάδες χιλιοµέτρων µέχρι των διαστάσεων του 
ατόµου.
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ΗΜΜ ΦΑΣΜΑ εκποµπής: είναι τα φάσµα της ΗΜΜ ακτινοβολίας που εκπέµπει 
µια πηγή, το οποίο µπορεί να είναι συνεχές φάσµα ή γραµµικό.

(α) Γραµµικά ΗΜΜ ΦΑΣΜΑΤΑ εκποµπής: είναι το φάσµατα της ΗΜΜ 
ακτινοβολίας την οποίαν εκπέµπουν τα στερεά ή υγρά σώµατα όταν πυρωθούν σε 
υψηλές θερµοκρασίες.

(β) Γραµµικά ΗΜΜ ΦΑΣΜΑΤΑ εκποµπής: είναι το φάσµατα της ΗΜΜ 
ακτινοβολίας την οποίαν εκπέµπουν τα αέρια ή οι ατµοί σώµατα όταν διεγερθούν (βλέπε 
το παρακάτω µοντέλο του Bohr διέγερσης και αποδιέγερσης για το άτοµο του υδρογόνου)

Το Φυσικό φως: είναι το κλάσµα της ΗΜΜ ακτινοβολίας που είναι ορατή 
από το ανθρώπινο µάτι. Τα όρια του ορατού φάσµατος στον αέρα
κυµαίνονται από 4000-7000 Å ή συναρτήσει της συχνότητος, στη ζώνη 
450-750 teraΗertz. Ένα προσαρµοσµένο µάτι έχει µεγίστη ευαισθησία 
γύρω στα 5550 Å
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Γραµµικά πολωµένο φως: όλα τα στοιχειώδη ηλεκτρικά κύµατα 
πάλλονται µέσα στο ίδιο επίπεδο 

Mη πολωµένο φως: τα επίπεδα ταλαντώσεως των στοιχειωδών 
συνιστωσών φωτεινών κύµατα είναι τυχαία 

Mερικώς πολωµένο φως: υπάρχει κάποιο επίπεδο γύρο από το οποίο 
βρίσκονται όλα τα επίπεδα ταλαντώσεως των στοιχειωδών φωτεινών 
κυµάτων.

Πόλωση φωτός: είναι η µετατροπή του φυσικού φωτός σε γραµµικά 
πολωµένο 

Πολωτές και αναλύτες

(νόµος του Malus: I=Io cos2θ)

Πόλωση φωτός κατά την ανάκλαση: H ανακλώµενη ακτίνα είναι µερικώς 
πολωµένη (γυaλιά Polaroid) 
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Nόµος του Brewster:     tan θ1 = n

ΠEPIΘΛAΣH AKTINΩN X:

W. Roentgen 1895: ανεκάλυψε τις ακτίνες X  (λ~1Ao)

M. von Laue 1913:  ο κρύσταλλος µπορεί να παίξει τον ρόλο φράγµατος 
για την περίθλαση ακτίνων X 
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KPYΣTAΛΛOI: είναι σώµατα των οποίων οι στοιχειώδεις δοµικοί λίθοι είναι κανονικά 
διατεταγµένοι στον χώρο ώστε να εµφανίζεται µία περιοδικότητα κατά µήκος των 3αξόνων 

Ενισχυτική συµβολή, όταν: ,...,,m,λmθsind 2102 ==
(νόµος του Bragg)  

 

ΣKE∆AΣH TOY ΦΩTOΣ: φως διερχόµενο δια µέσου χώρου µε µικρά 
σωµατίδια (µεγέθους ~ λ) υφίσταται διάχυση (δηλ. εκτροπή από την 
αρχική διεύθυνση προς όλες τις διευθύνσεις)

Nόµος του Rayleigh για το σκεδαζόµενο φως: 4
1
λ

~Iσκεδ  

Tί χρώµα φαίνεται το φως των προβολέων των αυτοκινήτων που σκεδάζεται από τα σταγονίδια της οµίχλης 

(γιατί)?    ?
(µπλε)

Tίχρώµαπρέπει να εκπέµπουν οι φάροι οµίχλης (γιατί)?   ?
(κόκκινο)

Tί χρώµα είναι το φως του ουρανού (γιατί)?   ?
(µπλε)

Kατά την δύση, τι χρώµα έχει το ηλιακό φως (γιατί)? ?
(κόκκινο)


