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Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας 
 
Όταν φωτεινή δέσμη φωτός συναντά στην πορεία του εμπόδια ή περνάει από λεπτές 

σχισμές υφίσταται περίθλαση, φτάνει δηλαδή σε σημεία που δεν προβλέπονται από την 
ευθύγραμμη διάδοσή του. Το φαινόμενο είναι εντονότερο όταν οι σχισμές έχουν πλάτος 
συγκρίσιμο με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 

 
 

 
Το φαινόμενο της περίθλασης είναι ιδιαίτερα έντονο αν αντί μιας λεπτής σχισμής 

έχουμε σύστημα πολλών όμοιων λεπτών σχισμών που βρίσκονται σε ίσες πολύ μικρές 
αποστάσεις μεταξύ τους. Το σύστημα αυτών των σχισμών αποτελεί ένα οπτικό φράγμα 
περίθλασης. 

Αν στην πορεία μιας λεπτής παράλληλης δέσμης μονοχρωματικού φωτός 
παρεμβληθεί ένα οπτικό φράγμα περίθλασης, πίσω από το φράγμα σε ένα πέτασμα παίρνουμε 
ένα σύστημα φωτεινών περιοχών που εναλλάσσονται από σκοτεινές περιοχές. Για την 
ερμηνεία του φαινομένου πρέπει να δεχτούμε ότι οι φωτεινές σχισμές του φράγματος 
γίνονται σύμφωνες πηγές δευτερευόντων φωτεινών κυμάτων (αυτή η πρόταση είναι γνωστή 
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ως η αρχή του Huygens). Τα φωτεινά κύματα που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο διαδίδονται 
σε όλες τις διευθύνσεις. 

 
 
Σε μερικές από αυτές τις διευθύνσεις οι φωτεινές ακτίνες που συμβάλουν διατρέχουν 

αποστάσεις που η διαφορά τους (διαφορά οπτικών διαδρομών) είναι - ανά δύο - ακέραια 
πολλαπλάσια του μήκους κύματος δηλ. κ.λ (όπου κ= 0,1,2,…) και σε κάποιες άλλες 
αποστάσεις που - ανά δύο - είναι περιττά πολλαπλάσια του δηλ.  (2κ+1).λ/2 (όπου κ= 
0,1,2,…).  

Στην πρώτη περίπτωση οι ακτίνες, όταν συναντήσουν ένα πέτασμα σχηματίζουν 
φωτεινούς κροσσούς συμβολής (ενισχυτική συμβολή), ενώ στη δεύτερη περίπτωση δίνουν 
σκοτεινούς κροσσούς (αποσβεστική συμβολή). 

Φωτεινούς κροσσούς παίρνουμε για τις διευθύνσεις εκείνες για τις οποίες ισχύει η 

σχέση .   (1)
d

   όπου κ η τάξη του φωτεινού κροσσού και d  η απόσταση των 

σχισμών. 
Τη γωνία θ μπορούμε να την υπολογίσουμε αν μετρήσουμε την απόσταση xκ του 

φωτεινού κροσσού κ-τάξης από τον κεντρικό κροσσό και την απόσταση L του φράγματος 

περίθλασης από το πέτασμα. Η εφαπτομένη της γωνίας θ θα είναι   (2)
x

L
  , αλλά επειδή 

η γωνία είναι πολύ μικρή ισχύει ημθ = εφθ. 
 
Συνεπώς από τις (1) και (2) θα έχουμε:  
 

1. .
. λ=    και για κ=1   λ=   (3)

.

x d x d x

d L L L
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Ως πηγή παράλληλης μονοχρωματικής δέσμης θα χρησιμοποιήσουμε ένα Laser. To 
laser έχει την ικανότητα να δημιουργεί μια πολύ στενή παράλληλη δέσμη μονοχρωματικού 
φωτός, μεγάλης λαμπρότητας, γι’ αυτό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο φως 
της ημέρας, χωρίς να είναι απαραίτητη η συσκότιση του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται 
το πείραμα. 

Το εκπληκτικό φαινόμενο της περίθλασης που αναδεικνύει την κυματική φύση του 
φωτός άργησε να ανακαλυφθεί για δύο λόγους.  

1. Για να συμβεί θα πρέπει οι δύο πηγές να είναι σύγχρονες και σύμφωνες. Με άλλα 
λόγια να λαμβάνουν ταυτόχρονα το μέγιστο και το ελάχιστο και τα μέγιστα και 
ελάχιστα να είναι και ίσα. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν η ίδια πηγή περνώντας από 
δύο σχισμές διασπαστεί σε δύο πηγές, αντιθέτως δεν μπορεί να συμβεί για δύο 
ανεξάρτητες πηγές φωτός. 

2. Επειδή το μήκος κύματος του ορατού φωτός είναι πολύ μικρό (400 – 700nm) για να 
προκύψει μια μετρήσιμη τιμή για το x θα πρέπει το α να είναι πολύ μικρό. Άρα το 
φαινόμενο εμφανίζεται μόνο όταν η απόσταση των δύο σχισμών είναι πάρα πολύ 
μικρή. 

 
Όργανα – Υλικά 
1. Laser pointer 
2. Φράγμα περίθλασης με γνωστή την απόσταση ανάμεσα στις σχισμές του 
3. Πέτασμα  
4. Μετροταινία/ χάρακας 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1) Τοποθετούμε το φράγμα περίθλασης σε απόσταση  L από ένα πέτασμα (ως πέτασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας τοίχος) με τον άξονά του κάθετο σε αυτό και μετράμε την 
απόσταση φράγματος περίθλασης – πετάσματος: L=............... 
 

     
                                                         Φράγμα περίθλασης 

 
2) Υπολογίζουμε την απόσταση ανάμεσα σε δυο διαδοχικές σχισμές του φράγματος (στα 
οπτικά φράγματα περίθλασης που κατασκευάζονται σε οπτικά εργαστήρια δίνεται από τον 
κατασκευαστή ο λόγος σχισμές/mm του φράγματος): d=............... 
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3) Ακριβώς μπροστά στο οπτικό φράγμα τοποθετούμε το laser pointer. Μετράμε την 
απόσταση (2.x1) ανάμεσα δύο πρώτους (1ης τάξης) φωτεινούς κροσσούς εκατέρωθεν του 
κεντρικού φωτεινού κροσσού. Επειδή οι φωτεινές περιοχές έχουν πλάτος που δε γίνεται να 
αγνοηθεί η μέτρηση αφορά στο κέντρο των φωτεινών περιοχών.  

2.x1=...............  x1=............... 
 
4) Υπολογίζουμε από την εξίσωση (3) το μήκος κύματος του laser pointer: 

1. λ=
x

d
L

   ......................... 

5) Τέλος, υπολογίζουμε το σχετικό σφάλμα (θεωρούμε ότι λθεωρ είναι εκείνο που δίνει ο 
κατασκευαστής του laser pointer) με τη βοήθεια της σχέσης:    

σ = (|λθεωρ-λπειρ|/λθεωρ).100% 
Υπολογισμοί:……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Ενδεικτικές μετρήσεις που έγιναν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας 
 

Στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας χρησιμοποιήθηκε laser pointer με λ=635-650 
nm σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, οπότε θεωρούμε ότι λθεωρ=(635+650)nm/2= 642,5nm 
(Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να μετρήσουμε το λθεωρ του laser pointer με τη βοήθεια ενός 
φασματοσκοπίου) και φράγμα περίθλασης με 300 σχισμές ανά mm δηλ. με  απόσταση 
ανάμεσα σε δυο διαδοχικές σχισμές του d=(10-3/300) m. 
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Για απόσταση φράγματος περίθλασης – πετάσματος L=10cm, η απόσταση 2.x1 
ανάμεσα στους δύο πρώτους (1ης τάξης) φωτεινούς κροσσούς εκατέρωθεν του κεντρικού 
φωτεινού κροσσού μετρήθηκε ίση με 2.x1=3,85cm x1= 1,925cm. 

Συνεπώς από την εξίσωση (3) θα έχουμε:   

3
1

πειρ πειρ πειρ

. 10 .1,925
λ = λ λ 642

300.10

d x m cm
nm

L cm



   
 

Mε σφάλμα σ = (|λθεωρ-λπειρ|/λθεωρ).100%  σ = (|642,5nm-642nm|/642,5nm).100%   
σ = 0,078% 

 

 
 

Κροσσοί συμβολής από φράγμα περίθλασης με 100 σχισμές/ mm 
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Κροσσοί συμβολής από φράγμα περίθλασης με 300 σχισμές/ mm 

 
 
 

 
Κροσσοί συμβολής από φράγμα περίθλασης με 600 σχισμές/ mm 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

I) Περίθλαση 
 

Συμβολή φωτός: Είναι το φαινόμενο της μη ομοιόμορφης κατανομής της φωτεινής 
ενέργειας στο χώρο αλλά της δημιουργίας μεγίστων και ελαχίστων (κροσσών συμβολής) που 
προκύπτουν από την πρόσθεση φωτεινών κυμάτων τα οποία προέρχονται από πεπερασμένο 
(συνήθως μικρό) αριθμό στοιχειωδών συμφώνων φωτεινών πηγών. (Σύμφωνες λέγονται οι 
πηγές που η διαφορά φάσης παραμένει σταθερή με το χρόνο.) 
 

Περίθλαση φωτός: Είναι το φαινόμενο της μη ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός όταν 
πέφτει στα όρια εμποδίων και προκύπτει από την πρόσθεση φωτεινών κυμάτων τα οποία 
προέρχονται από την διαίρεση μιας φωτεινής πηγής σε απειροστές σύμφωνες πηγές. 
 

Τόσο το φαινόμενο της συμβολής όσο και το φαινόμενο της περίθλασης είναι καθαρά 
κυματικά φαινόμενα και δεν απαντώνται μόνο στο φως αλλά και σ’ οποιαδήποτε κύματα. 
 

Περίθλαση Fresnel - Fraunhofer: Στο σχήμα 1α οι ακτίνες που πέφτουν στη σχισμή Σ 
και αυτές που φεύγουν δεν είναι παράλληλες. Τότε έχουμε την λεγόμενη περίθλαση Fresnel. 
Αν η πηγή Π και το πέτασμα απομακρυνθούν από την σχισμή τότε οι ακτίνες που πέφτουν 
και αυτές που φεύγουν μπορούν να θεωρηθούν παράλληλες. Τότε έχουμε την λεγόμενη 
περίθλαση Frunhofer (σχήμα 1β).  
 

 
 
Στο εργαστήριο για να πετύχουμε περίθλαση Frunhofer χρησιμοποιούμε δύο 

συγκλίνοντες φακούς. Ο ένας τοποθετείται πριν τη σχισμή και στην εστιακή απόσταση 
βάζουμε την πηγή και ο άλλος μετά τη σχισμή και στην εστιακή του απόσταση βάζουμε το 
πέτασμα. Έτσι οι ακτίνες που πέφτουν και αυτές που φεύγουν από τη σχισμή είναι 
παράλληλες (σχήμα 1γ). Όσα αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για περίθλαση Fraunhofer. 
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Περίθλαση σε απλή σχισμή: Παράλληλη δέσμη φωτός πέφτει κάθετα σε απλή σχισμή 
(σχήμα 2).  

Σχήμα 2 
 

Λόγω περίθλασης η ένταση της δέσμης μετά τη σχισμή δεν θα είναι ίδια σ' όλα τα 
σημεία. Αποδεικνύεται ότι η σχέση που μας δίνει την ένταση Ι σ' ένα σημείο του πετάσματος 

είναι:                          
2

0

.α.ημθ
  με  Α=   (1)

λ
( )I I
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Όπου:  
 Ι0 η μέγιστη τιμή της έντασης, την οποία έχουμε στο σημείο της οθόνης που είναι 

ακριβώς απέναντι από τη σχισμή, 
 α το πλάτος της σχισμής, 
 λ το μήκος κύματος του φωτός και 
 θ η γωνία που δείχνει την απόκλιση της δέσμης. 

 
Η γραφική παράσταση της σχέσης (1) φαίνεται στο σχήμα 2. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

μέγιστα και ελάχιστα. Πάνω λοιπόν στην οθόνη θα υπάρχουν φωτεινές και σκοτεινές 
περιοχές (κροσσοί συμβολής). Το (ημΑ/Α)2 ονομάζεται παράγοντας περίθλασης. 

Η θέση των ελαχίστων της έντασης δίνεται από τη σχέση: α.ημθκ = κ.λ  
όπου: κ: η τάξη του ελάχιστου (το πρώτο ελάχιστο έχει κ=1, το δεύτερο κ=2 κ.ο.κ.) και  
θκ: η γωνία απόκλισης που αντιστοιχεί στο κ ελάχιστο. 
 
 
Περίθλαση σε διπλή σχισμή: 

Αν τώρα παράλληλη δέσμη πέσει κάθετα πάνω σε διπλή σχισμή (σχήμα 3) 
αποδεικνύεται ότι η ένταση Ι μετά τη σχισμή θα δίνεται από τη σχέση: 

Σχήμα 3 

2 2
0.( ) .   (2)

.d.ημθ .α.ημθ
με   β=    και   Α=

λ λ

( )I I


 





 

Όπου:  
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 Ι0 η μέγιστη τιμή της έντασης, την οποία έχουμε στο σημείο της οθόνης που είναι 
ακριβώς απέναντι από τη σχισμή, 

 α το πλάτος της σχισμής, 
 d η απόσταση μεταξύ των δύο σχισμών 
 λ το μήκος κύματος του φωτός και 
 θ η γωνία που δείχνει την απόκλιση της δέσμης. 

 
Το (συνβ)2 ονομάζεται παράγοντας συμβολής και γίνεται μέγιστος όταν d.ημθκ=κ.λ ,  

άρα η θέση των μεγίστων θα δίνεται από τη σχέση: d.ημθκ = κ.λ  
όπου: κ: η τάξη του μεγίστου και θκ: η γωνία απόκλισης που αντιστοιχεί στο κ μέγιστο. 
  
Περίθλαση σε φράγμα:  
Φράγμα είναι μια διάταξη Ν σχισμών που ισαπέχουν. H απόσταση d μεταξύ των σχισμών 
ονομάζεται σταθερά του φράγματος. Αν παράλληλη δέσμη φωτός πέσει πάνω σε φράγμα 
κάθετα τότε η ένταση μετά το φράγμα δίνεται από τη σχέση: 

2 2
0

( . )
. .   (3)( ) ( )I I
  


 


  

Επειδή τα φράγματα συνήθως έχουν πολύ λεπτές σχισμές γι' αυτό o παράγοντας 
περίθλασης (ημΑ/Α)2 πλησιάζει στη μονάδα. Έτσι η ένταση εξαρτάται βασικά από τον 
παράγοντα συμβολής (ημ(Ν.β)/ημβ)2 που παίρνει τη μέγιστη τιμή του όταν: d.ημθκ=κ.λ 

 
Η γραφική παράσταση της (3) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 4. 

Σχήμα 4 
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II) Αρχή λειτουργίας των LASER 
 

Από τα αρχικά των λέξεων Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 
που στα ελληνικά σημαίνει «ενισχυτής φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας» 
 

Όπως ξέρουμε τα άτομα αποτελούνται από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Τα 
ηλεκτρόνια βρίσκονται σε ορισμένες ενεργειακές στάθμες, δηλαδή καθένα έχει και κάποια 
ενέργεια. Η ενέργεια αυτή είναι όπως τη λέμε κβαντισμένη. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει 
οποιαδήποτε τιμή αλλά ορισμένες. Οι ενεργειακές στάθμες στις οποίες βρίσκονται τα 
ηλεκτρόνια όταν το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία ονομάζονται θεμελιώδεις στάθμες. 

Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί παίρνοντας ενέργεια με κάποιο τρόπο να ανέβει από τη 
θεμελιώδη στάθμη σε στάθμη μεγαλύτερης ενέργειας. Τότε λέμε ότι το άτομο βρίσκεται σε 
διέγερση. Όταν τώρα το ηλεκτρόνιο επιστρέψει στη θεμελιώδη του στάθμη τότε έχουμε την 
αποδιέγερση. Η αποδιέγερση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) αυθόρμητα και β) 
εξαναγκασμένα. 

Στην αυθόρμητη αποδιέγερση χωρίς κανένα αίτιο το διεγερμένο ηλεκτρόνιο 
επιστρέφει στη θεμελιώδη του κατάσταση εκπέμποντας ένα φωτόνιο το οποίο αντιστοιχεί 
στην επιπλέον ενέργεια που είχε το ηλεκτρόνιο – φωτόνιο είναι ένα σωμάτιο χωρίς μάζα και 
φορτίο με ενέργεια E=hf (όπου h: σταθερά του Planck, f: συχνότητα).  

Στην εξαναγκασμένη αποδιέγερση ένα φωτόνιο πέφτει στο διεγερμένο άτομο και 
εξαναγκάζει το ηλεκτρόνιο να επιστρέψει στη θεμελιώδη του κατάσταση εκπέμποντας ένα 
φωτόνιο ίδιο με το φωτόνιο που προκάλεσε την αποδιέγερση. 

 

 
 
Στην εξαναγκασμένη αποδιέγερση στηρίζεται η λειτουργία των Laser. Όπως είπαμε 

ένα φωτόνιο μπορεί να εξαναγκάσει ένα διεγερμένο άτομο να εκπέμψει ένα επιπλέον ίδιο 
φωτόνιο. Τα δύο αυτά φωτόνια μπορούν να αναγκάσουν άλλα δύο διεγερμένα άτομα να 
εκπέμψουν άλλα δύο φωτόνια κ.ο.κ.. Έτσι από ένα φωτόνιο μπορούμε να πάρουμε χιλιάδες 
ίδια αν το υλικό μας βρίσκεται σε κατάσταση «Αντιστροφής πληθυσμού», δηλαδή να 
έχουμε ενίσχυση. Όταν λέμε ότι τα εξαναγκασμένα φωτόνια είναι ίδια δεν εννοούμε μόνο ότι 
έχουν την ίδια ενέργεια Ε=hf αλλά και την ίδια διεύθυνση και φάση. 
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Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια φωτεινή πηγή που να μας δίνει μια δέσμη 

παράλληλη, μιας μόνο συχνότητας (μονοχρωματική[1]) και σταθερής φάσης (σύμφωνη). 
Λόγω ακριβώς αυτών των ιδιοτήτων τα Laser χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλές 
εφαρμογές.  

 

 
 
Εξαναγκασμένη εκπομπή έγινε για πρώτη φορά το 1960. Στο Laser He-Ne 

εξαναγκασμένη αποδιέγερση παθαίνουν μόνο τα άτομα του νέου (Ne) ενώ ο ρόλος του ηλίου 
(He) είναι να διεγείρει τα άτομα του Ne. 
 
Σημείωση [1]: Στην πραγματικότητα, παρόλο που θεωρούμε «μονοχρωματική» τη δέσμη 
ενός Laser, πρόκειται για μια δέσμη φωτός σε μια πολύ στενή περιοχή μηκών κυμάτων Δλ, 
κάτι που επιβάλλεται από την αρχή απροσδιοριστίας του Heisemberg.  
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