
Φωτεινές πηγές-Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης 
1. Θερμές φωτεινές πηγές 
Σε αυτές περιλαμβάνεται ο ήλιος και οι λάμπες πυρακτώσεως. 
Παρέχουν συνεχή φάσματα. 
Το φάσμα του ήλιου αντιστοιχεί σε μέλαν σώμα  
θερμοκρασίας 6000 βαθμών Kelvin. 
Λάμπες πυρακτώσεως: Μετατρέπουν ηλεκτρική ισχύ σε 
ορατή ακτινοβολία και υπέρυθρη που χάνεται υπό μορφή 
θερμότητας προς το περιβάλλον. 
2. Ψυχρές φωτεινές πηγές. Εδώ το φως οφείλεται σε  
αποδιέγερση ατόμων ή μορίων που έχουν ήδη διεγερθή. Η 
αποδιέγερση προκαλείται με την διοχέτευση ηλεκτρικού 
ρεύματος. Επομένως, το φάσμα που παρέχουν οι πηγές  
αυτές είναι γραμμικό. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβά- 
νονται οι λυχνίες ατμών υδραργύρου, νατρίου και ξένου. 
Στις ψυχρές φωτεινές πηγές ανήκουν επίσης οι λαμπτήρες 
φθορισμού που δίνουν σύνθετο φάσμα. 
Εκτός από φάσματα  εκπομπής που δίνουν οι φωτεινές πη- 
γές θα πρέπει να αναφερθούν και τα φάσματα απορρόφη- 
σης αερίων που προκύπτουν αν στο δρόμο δέσμης λευκού 
φωτός παρεμβληθή το αέριο (στο σχήμα 1, ατμός Να). Η  
αντιστοιχία μεταξύ φάσματος εκπομπής και φάσματος  
απορρόφησης φαίνεται στο Σχήμα 2. 
Ενώ τα συνεχή φάσματα δίνουν πληροφορίες για την  
θερμοκρασία της πηγής, τα γραμμικά είναι χαρακτηριστικά του 
αερίου που εκπέμπει ή απορροφά και της ταχύτητας με την 
οποία κινείται το αέριο (μετατόπιση των φασματικών γραμμών 
λόγω φαινομένου Doppler-Fizeau. Μέτρηση ταχύτητας  
ουρανίων σωμάτων). 
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Laser 
              3. Ενισχυτές φωτός μέσω εξαναγκασμένης εκπομπής, τα γνωστά Laser  (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation).  
              Ένα laser εκτός από ενισχυτής φωτός μπορεί να λειτουργήσει και σαν  μονοχρωματική φωτεινή πηγή, που 

εκπέμπει παλμούς έντονου συμφώνου φωτός. Προκειμένου να παρατηρηθή αυτή η ενίσχυση ή η εκπομπή φέρομε 
μεγάλο αριθμό ατόμων ή ιόντων σε κατάσταση διεγέρσεως σε μετασταθείς καταστάσεις*. Επειδή η διηγερμένη 
κατάσταση είναι μετασταθής* ο πληθυσμός της αυξάνει πολύ και παρατηρείται αντιστροφή πληθυσμού, δηλαδή 
υπάρχουν περισσότερα άτομα σε διηγερμένη κατάσταση παρά στην θεμελιώδη.Η μετάβαση από την διηγερμένη 
κατάσταση στην θεμελιώδη μπορεί να επιταχυνθή με ένα εξαναγκάζον εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Κατά 
την εξαναγκασμένη αποδιέγερση η εκπεμπόμενη ομάδα κυμάτων είναι της ίδιας φάσης με το εξαναγκάζον κύμα και 
επομένως οι εκπεμπόμενες ομάδες κυμάτων είναι όλες σύμφωνες μεταξύ τους . Τα άτομα  ή μόρια ανήκουν στο 
‘ενεργό μέσον’, που μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή αέριο. 

              Κατά την παραπάνω διεργασία το εξαναγκάζον ηλεκτρομαγνητικό κύμα ενισχύεται διαρκώς και το laser λειτουργεί 
σαν ενισχυτής. 

             
             *Μετασταθής κατάσταση: κατάσταση με χρόνο ζωής μεγάλο σε σχέση με τους συνήθεις μικρούς χρόνους ζωής (συνήθως                  ) διηγερμένων 

καταστάσεων.  
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Laser σαν πηγή εντόνου συμφώνου φωτός 

     Στα Σχήματα 1,2 φαίνεται το πρώτο laser με ενεργό μέσο ένα κρύσταλλο ρουμπινιού.  
     Φωτόνια (σε πολύ μικρό ποσοστό) είναι δυνατόν να εκπεμφθούν αυθόρμητα κατά  την  αποδιέγερση διηγερμένων  
     ατόμων ή ιόντων. Το δημιουργούμενο  ηλεκτρομαγνητικό κύμα, διαδιδόμενο προς τυχαία διεύθυνση, πυροδοτεί μία 
     αλυσιδωτή αντίδραση προκαλώντας νέα άλματα και γίνεται διαρκώς ισχυρότερο. Τα κάτοπτρα στα Σχήματα 1, 2  
     προκαλούν επανάληψη του φαινομένου και διαρκή ενίσχυση με την δημιουργία στασίμων κυμάτων, ενώ το φώς  
     εκπέμπεται μέσω του ημιδιαφανούς κατόπτρου. 
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Τα laser βρίσκουν ευρεία χρήση,  μεταξύ άλλων, στην χειρουργική και στην κατεργασία υλικών (τομές και συγκολλήσεις) 
καθώς και στην  τοπογραφία, την τηλεμετρία και τις τηλεπικοινωνίες. 
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Κυματική ερμηνεία φαινομένων της οπτικής 
Το φως,  όπως ήδη έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, μπορεί σύμφωνα με μία από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, να 
θεωρηθεί σαν ηλεκτρομαγνητικό κύμα και κάθε δέσμη μονοχρωματικού φωτός έχει την θέση της στο φάσμα 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  
Το ακτινικό μοντέλο δίνει ικανοποιητική ερμηνεία για μακροσκοπικά φαινόμενα στα οποία τα όργανα που χρησιμοποιούνται 
(κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα) έχουν μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με το μήκος κύματος του φωτός. 
Σαν ηλεκτρομαγνητικό κύμα το φως εμφανίζει, εκτός από τα φαινόμενα ανακλάσεως και διαθλάσεως που ήδη περιγράφηκαν 
και τα οποία μπορούν να ερμηνευθούν και με το ακτινικό μοντέλο, τα φαινόμενα της περιθλάσεως συμβολής και πολώσεως, 
τα οποία δεν  μπορούν να ερμηνευθούν με το ακτινικό μοντέλο. 
Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα αποτελείται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό κύμα. Τα δύο κύματα είναι αλληλένδετα με 
τα ανύσματα των δύο πεδίων διαρκώς κάθετα μεταξύ τους και επίσης  κάθετα στην διεύθυνση διαδόσεως του κύματος, 
δηλαδή τα κύματα είναι εγκάρσια.  
  
 
 
 
 
 
 
                           Σχήμα 1                                                                                         Σχήμα 2 
Προκειμένου να μελετηθεί ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται κατά μία διεύθυνση, αρκεί η μελέτη ενός από τα δύο 
κύματα συνηθέστερα του ηλεκτρικού. Η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος ( υπενθυμίζοντας ότι κύμα είναι μια χρονική και 
τοπική διαταραχή), που επιτρέπει τον υπολογισμό του Ε σε κάθε σημείο χ κάθε χρονική στιγμή t,  είναι:  

                                        
                                  

Tο                       ονομάζεται φάση του κύματος και εξαρτάται τόσο από την θέση χ όσο και τον χρόνο t.  
 
Στο Σχήμα 1 φαίνεται ένα στιγμιότυπο ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ενώ στο Σχήμα 2 φαίνονται δύο διαδοχικά στιγμιότυπα 
του μέτρου της εντάσεως Ε του ηλεκτρικού πεδίου.  
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Συμβολή του φωτός  
• Η σύνθεση μηχανικών κυμάτων της ίδιας συχνότητας ή 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που εκπέμπονται από 
δύο πηγές (έστω ραδιοφωνικούς σταθμούς) της ίδιας 
συχνότητας δίνει φαινόμενα συμβολής, όπως αυτά που 
φαίνονται στα παραπλέυρως σχήματα. 

• Δεν συμβαίνει το ίδιο με φως που προέρχεται από 
φυσικές φωτεινές πηγές, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Και 
αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις προηγούμενες πηγές 
κυμάτων, κάθε φωτεινή πηγή (έστω λυχνία ατμών Να) 
αποτελείται από μεγάλο πλήθος στοιχειωδών φωτεινών 
πηγών που είναι τα άτομα της λυχνίας. Για να έχουμε 
φαινόμενα συμβολής σε κύματα που εκπέμπονται από 
δύο λυχνίες ατμών Να,  θα έπρεπε 

 α) σε κάθε στοιχειώδη φωτεινή πηγή της μιας λυχνίας να 
αντιστοιχεί μία όμοια στοιχειώδης πηγή της άλλης και  

β) όλες οι στοιχειώδεις πηγές ανά ζεύγη να έχουν την ίδια 
διαφορά φάσεως.  

        Δύο τέτοιες πηγές, που προφανώς δεν είναι δυνατόν να 
είναι φυσικές φωτεινές πηγές, λέγονται σύμφωνες 
πηγές και τα κύματα αντίστοιχα σύμφωνα κύματα. 

       Φαινόμενα συμβολής σε φως μπορούμε να 
παρατηρήσουμε μόνον δημιουργώντας τεχνητές 
φωτεινές πηγές.  

Συμβολή 
κυμάτων που 
παράγονται σε 
νερό από δύο 
όμοιες πηγές. 
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Συμβολή φωτεινών κυμάτων προερχομένων από δύο σχισμές 
Πείραμα του Young 

Οι δύο σχισμές στο δεύτερο πέτασμα  γίνονται, σύμφωνα με την αρχή τoυ Huygens,  
πηγές δευτερογενών κυμάτων που, προφανώς, είναι σύμφωνα μεταξύ τους.  

Στην οθόνη σχηματίζονται φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες, αποτέλεσμα της συμβολής 
των κυμάτων που προέρχονται από τις δύο σχισμές. 
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Συμβολή φωτεινών κυμάτων προερχομένων από πολλές σχισμές            
Φράγμα-Φασματοσκόπιο με φράγμα 

 Το διαφανές φράγμα είναι γυάλινο πλακίδιο με μεγάλο αριθμό 
χαραγών που ισαπέχουν μεταξύ τους.  
Αν πέσει παράλληλη μονοχρωματική δέσμη φωτός στο φράγμα, οι 
χαραγές δρούν σαν αδιαφανή διαστήματα, οπότε τα κύματα που 
περνάνε από τις περιοχές που δεν έχουν χαραχθεί διαδιδόμενα 
κατά Huygens προς όλες τις διευθύνσεις, συμβάλλουν και δίνουν 
φως προς ωρισμένες μόνον διευθύνσεις . Τοποθετώντας 
συγκλίνοντα φακό πίσω από το φράγμα, και στο εστιακό του 
επίπεδο πέτασμα, βλέπουμε στο πέτασμα αυτό λεπτές φωτεινές 
γραμμές           συμμετρικές ως προς την κεντρική      . 
 

1, 2...Φ Φ 0Φ

 Οι φωτεινές γραμμές (ενισχυτική συμβολή) εμφανίζονται μόνον 
προς εκείνες  τις διευθύνσεις προς τις  οποίες τα δευτερογενή 
κύματα θα έχουν διαφορές δρόμου ίσες με ακέραια πολλαπλάσια 
του μήκους κύματος λ. 
 Για τις διευθύνσεις αυτές ισχύει: 
 
 
Προφανώς, μέσω της παραπάνω σχέσης μπορεί να υπολογισθή το μήκος κύματος λ της μονοχρωματικής 
ακτινοβολίας.  Αν το προσπίπτον φώς είναι λευκό, ή αποτελείται από ωρισμένα μήκη κύματος θα αναλυθή 
περνώντας από το φράγμα. Έτσι, τα φράγματα μπορούν να αντικαταστήσουν τα πρίσματα σε φασματοσκόπια 
(φασματοσκόπια με φράγμα, που έχει πολλές χιλιάδες χαραγές).     
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Περίθλαση του φωτός 
 
Aπόκλιση της πορείας του φωτός από την ευθύγραμμη πορεία 

παρατηρείται όχι μόνον κατά την ανάκλαση και την 
διάθλαση, αλλά και κατά την περίθλαση.  

Στα παραπλεύρως σχήματα φαίνεται η περίθλαση φωτεινής 
δέσμης, η οποία προκαλείται λόγω της παρεμβολής 
πετάσματος  ΒΓ στην πορεία της δέσμης . Το φαινόμενο 
συνίσταται στον σχηματισμό αυξομοιώσεων της εντάσεως 
του φωτός πάνω σε οθόνη  Α΄Β΄Γ ΄, η οποία βρίσκεται σε 
μεγάλη απόσταση από  το  πέτασμα  ΒΓ, ενώ το όριο της 
σκιάς πάνω στην οθόνη δεν είναι σαφές. 

Το φαινόμενο ερμηνεύεται με βάση την αρχή του Huygens. 
Στην προκειμένη περίπτωση το πέτασμα κόβει τα 
δευτερογενή κύματα που προέρχονται από το τμήμα ΒΓ 
της ισοφασικής επιφάνειας ΑΒΓ. Η σύνθεση των 
δευτερογενών κυμάτων που προέρχονται από το τμήμα ΑΒ 
δίνει το φαινόμενο που παρατηρείται. 

Φαινόμενα περιθλάσεως εμφανίζουν όλα τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο στην πορεία 
τους. 
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Διακριτικό όριο του οφθαλμού και οπτικών οργάνων 
Αν δύο σημειακές φωτεινές πηγές είναι πολύ κοντά  η μία στην άλλη, τότε τα είδωλά τους που 

σχηματίζονται από ένα φακό είναι δυνατόν να εμφανίζουν αλληλεπικάλυψη λόγω του 
φαινομένου της περιθλάσεως στην περίμετρο του φακού. Αυτό οδηγεί στον καθορισμό μιας 
ελάχιστης απόστασης μεταξύ των φωτεινών πηγών για την οποία τα είδωλα είναι διακριτά,       
το διακριτικό όριο του φακού. 

Μιλάμε αντίστοιχα για διακριτικό όριο του οφθαλμού και οργάνων όπως το μικροσκόπιο. 
Για ένα φακό, το διακριτικό όριο εξαρτάται από το μήκος κύματος της φωτεινής δέσμης, την 

διάμετρο του φακού και την απόσταση του ειδώλου από τον φακό.   
Στα μικροσκόπια το διακριτικό όριο δ δίνεται από την σχέση: 
 
 
όπου Α είναι το αριθμητικό άνοιγμα του μικροσκοπίου. 
An Φ είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των ακραίων ακτίνων  που εισέρχονται  
στον αντικειμενικό φακό και προέρχονται από το αντικείμενο, το Α δίνεται από τη σχέση: 
 
εξαρτώμενο από τον δείκτη διαθλάσεως στον χώρο του αντικειμένου (n=1 για τον αέρα) 
Προφανώς, το αριθμητικό άνοιγμα θα μεγαλώση, αν μεταξύ φακού και αντικειμένου παρεμβληθή 

υλικό μεγαλύτερου δείκτη διάθλασης από αυτόν του αέρα. 
Από την παραπάνω σχέση φαίνεται πώς η αύξηση του αριθμητικού ανοίγματος δεν μπορεί να 

είναι απεριόριστη. 
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Πόλωση 

• Τα ανύσματα (πάντα κάθετα μεταξύ τους) 
ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου του 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος που εκπέμπεται 
από κάθε μία από τις στοιχειώδεις φωτεινές 
πηγές, από τις οποίες αποτελείται μία φωτεινή 
πηγή, πάλλονται σε ένα επίπεδο, δηλαδή τόσο 
το ηλεκτρικό, όσο και το μαγνητικό κύμα κάθε 
στοιχειώδους πηγής είναι γραμμικά 
πολωμένα. 

• Επειδή οι στοιχειώδεις πηγές δεν είναι 
σύμφωνες μεταξύ τους, το φυσικό φώς, στο 
σύνολό του, δεν είναι γραμμικά πολωμένο. 

• Διέλευση δέσμης φυσικού φωτός μέσα από 
ωρισμένους κρυστάλλους έχει σαν αποτέλεσμα 
την πόλωση του φωτός προς ένα 
χαρακτηριστικό επίπεδο. Από τέτοιους 
πολωτές είναι φτειαγμένα τα φίλτρα polaroid. 

        Στα παραπλεύρως σχήματα φαίνεται η 
πόλωση φυσικού φωτός κατά το        
χαρακτηριστικό επίπεδο πολωτή και το 
μηχανικό ισοδύναμο.  

       Ο ίδιος πολωτής μπορεί να χρησιμοποιηθή  
       για την  ανίχνευση του πολωμένου φωτός, 

οπότε και ονομάζεται αναλύτης. 
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Διπλή διάθλαση 
Ωρισμένα κρυσταλλικά υλικά, όπως είναι ο ασβεστίτης ( CaCO3 ) ή ο χαλαζίας (  SiO2 ), με κατάλληλα 
διαμορφωμένες εξωτερικές επιφάνειες  εμφανίζουν το φαινόμενο της διπλοθλαστικότητας, κατά το οποίο 
ακτίνα που πέφτει σε μία εξωτερική επιφάνεια τους εισέρχεται στον κρύσταλλο διαχωρισμένη σε δύο ακτίνες 
κάθετα πολωμένες μεταξύ τους. Από αυτές η μία ακολουθεί τον νόμο της διαθλάσεως (τακτική ακτίνα) σε 
αντίθεση με την άλλη (έκτακτη ακτίνα).  Για μία διεύθυνση , τον οπτικό άξονα (άξονας Ο στο σχήμα), 
τακτική και έκτακτη ακτίνα συμπίπτουν (έχουν την ίδια ταχύτητα διαδόσεως μέσα στο διπλοθλαστικό υλικό). 
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Εφαρμογές 
 
Διχρωικοί κρύσταλλοι: Διπλοθλαστικοί κρύσταλλοι που παρουσιάζουν διαφορετική απορρόφηση για την τακτική 
και έκτακτη ακτίνα. Αν ακτίνα φυσικού φωτός, πέσει σε διχρωικό κρύσταλλο, θα αναλυθή  στις δύο κάθετα  
πολωμένες ακτίνες και επειδή η μία απορροφάται έντονα, κατά την έξοδο από τον  κρύσταλλο  θα έχη απομείνει  
μόνον η μία . Οι γνωστοί πολωτές Polaroid μπορεί:  
• να αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μικρών διχρωικών κρυστάλλων που ακινητοποιούνται παράλληλα  
διατεταγμένοι μέσα σε στρώμα πλαστικού 
• να είναι κατασκευασμένοι από φύλλο πλαστικού, το οποίο μετά από κατάλληλη επεξεργασία (ελκυσμό και 
εναπόθεση μορίων ιωδίου στα διατεταγμένα μόρια του υλικού μετά τον ελκυσμό), απορροφά το φώς ανάλογα με 
το επίπεδο ταλαντώσεώς του. 
Το ανακλώμενο σε μια επιφάνεια φυσικό φώς εμφανίζεται  πολωμένο. Φύλλα Polaroid χρησιμοποιούνται σε  
γυαλιά ηλίου, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αφ’ενός ελάττωση της έντασης του φωτός (αφού μέρος του  
 απορροφάται) αλλά και αποφυγή της αντηλιάς που οφείλεται σε ανάκλασή του στο οδόστρωμα ή στην επιφάνεια  
μιας λίμνης. Επίσης, χρησιμοποιούνται σε  φωτογραφικές μηχανές (φωτογράφιση αντικειμένων πίσω από τζάμια). 
Φωτοελαστικότητα: Το γεγονός ότι ισότροπα υλικά μπορεί να μετατραπούν σε διπλοθλαστικά εάν υποβληθούν 
σε ελαστικές παραμορφώσεις, χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής γυάλινων αντικειμένων.  
Τα αντικείμενα  τοποθετούνται μεταξύ πολωτή και αναλύτη, με διασταυρωμένα  τα χαρακτηριστικά  
τους επίπεδα, οπότε και παρατηρούνται φωτεινές και σκοτεινές λωρίδες όπως αυτές του σχήματος.  
Μελέτη αυτών των εικόνων οδηγεί σε συμπεράσματα για τις 
τάσεις που επικρατούν μέσα στο αντικείμενο. 
Οπτικά ενεργά υλικά: προκαλούν στροφή του επιπέδου  
ταλαντώσεως πολωμένου φωτός. Από  την γωνία στροφής 
 στο πείραμα του σχήματος μπορεί να υπολογισθή η 
 περιεκτικότητα σε ζάχαρη του  διαλύματος.  
 
Κ.-Α. Θ. Θωμά 



Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο  

Ο χαλαζίας εκτός της διπλοθλαστικότητας εμφανίζει 
και πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες.  
Το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού ανακαλύφθηκε 
το 1880 από τους Curie. Αυτοί παρατήρησαν ότι 
ωρισμένοι κρύσταλλοι όταν υποβληθούν σε 
μηχανική πίεση πολώνονται ηλεκτρικά (και άρα 
παράγουν ηλεκτρική τάση)  με βαθμό πόλωσης 
ανάλογο της μηχανικής πίεσης. Αντίστροφα, οι ίδιοι 
κρύσταλλοι υφίστανται παραμόρφωση υπό την 
επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. 

Βάσει αυτής της αρχής δουλεύουν όλα τα 
ηλεκτρονικά ρολόγια χαλαζία (quartz) . Περιέχουν 
ένα κρύσταλλο χαλαζία του οποίου το πάχος είναι 
πολύ καλά καθορισμένο και  καθορίζει τη 
συχνότητα με την οποία πάλλεται (λεπταίνει ή 
γίνεται παχύτερο) όταν δουλεύει το ρολόι. Ο 
κρύσταλλος συνήθως πάλλεται σε πολύ υψηλές 
συχνότητες, δηλαδή λεπταίνει και στη συνέχεια 
γίνεται παχύτερος  10.000 ή και 100.000 φορές το 
δευτερόλεπτο.  
Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο χρησιμοποιείται και 
για μέτρηση πάχους λεπτών υμενίων, κατά την 
διάρκεια της ανάπτυξής τους με την εισαγωγή 
στον ίδιο χώρο μετρητικού οργάνου στο οποίο 
είναι ενσωματωμένος  πιεζοηλεκτρικός 
κρύσταλλος. Η μεταβολή της ιδιοσυχνότητας του 
κρυστάλλου, η οποία εξαρτάται από το πάχος του, 
δίνει την δυνατότητα υπολογισμού του πάχους του 
υμενίου. Κ.-Α. Θ. Θωμά 



Πηγές 

• Κ.Δ. Αλεξοπούλου: Γενική Φυσική - Οπτική. 
• Paul G. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής. 
• Serway: Physics for scientists and engineers. 
• Google images. 

 

Κ.-Α. Θ. Θωμά 
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