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Εργαστηριακή άσκηση Φυσικής Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας (Laser) 

Tι είναι το φως; Τον 17ο αιώνα ο Christian Huygens πρότεινε ότι το φως διαδίδεται 

σαν τα υδάτινα κύματα. Βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Νεύτωνα, που πίστευε ότι το φως 

αποτελείται από μικρά σωματίδια. Μετά από 150 χρόνια, ο Tomas Young έκανε ένα απλό 

πείραμα, που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.   

  Έστειλε φως μέσω δυο λεπτών σχισμών που ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Αν ο 

Νεύτωνας ήταν σωστός, οι δύο ακτίνες από την κάθε σχισμή θα παρήγαγαν δυο κηλίδες 

στην οθόνη που προσέπεσαν. Αλλά αυτό που είδε ο Young ήταν τελείως διαφορετικό, 

οπότε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το φως είναι κύμα.    

 Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση, θα μετρήσουμε το μήκος κύματος της 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας που παράγει ο φακός Laser, με τη μέθοδο της συμβολής. Η 

μέθοδος βασίζεται στο πείραμα του Young. Είτε χρησιμοποιήσουμε φράγμα περίθλασης, 

είτε δύο κοντινές λεπτές σχισμές, ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα όσον αφορά τις θέσεις 

των φωτεινών κηλίδων που θα παρατηρήσουμε, οι οποίες ονομάζονται κροσσοί συμβολής.

 Στο σχήμα, η μονοχρωματική ακτινοβολία πέφτει σε πέτασμα που φέρει δύο 

σχισμές με απόσταση d μεταξύ τους. Σύμφωνα με την αρχή του Huygens, οι σχισμές 

γίνονται σύμφωνες πηγές δευτερευόντων φωτεινών κυμάτων. Τα φωτεινά κύματα από τις 

δύο σύγχρονες δευτερογενείς πηγές Π1 και Π2 συμβάλλουν δημιουργώντας στην οθόνη την 

χαρακτηριστική εικόνα εναλλασσόμενων φωτεινών και σκοτεινών κηλίδων. Τα σημεία Κ και 

Λ είναι δύο διαδοχικά σημεία ενισχυτικής συμβολής (κροσσοί μηδενικής και πρώτης τάξης 

αντίστοιχα) και απέχουν μεταξύ τους απόσταση x.                                                          

 Όταν η απόσταση D μεταξύ της οθόνης και του πετάσματος είναι πολύ μεγαλύτερη 

από την d, οι δύο ακτίνες φωτός Π1Λ και Π2Λ είναι πρακτικά παράλληλες μεταξύ τους και το 

ευθύγραμμο τμήμα Π1Μ είναι πρακτικά κάθετο σε αυτές. Κατ΄επέκταση, σύμφωνα με τη  
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γεωμετρία, η γωνία Π2Π1Μ ισούται με τη γωνία θ και  τα ορθογώνια τρίγωνα Π1ΜΠ2 και 

ΚΛΝ είναι όμοια.         

 Για τη διαφορά του δρόμου (Δr) με την οποία δύο κύματα φτάνουν σε σημείο 

ενισχυτικής συμβολής ισχύει: Δr = Ν · λ.       

 Επειδή το σημείο Λ αντιστοιχεί στον κροσσό πρώτης τάξης (Ν = 1), ισχύει:     

Δr= r2 – r1= λ.          

 Δεδομένου ότι τα τρίγωνα Π1ΜΠ2 και ΚΛΝ είναι όμοια, ισχύει: 
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 Επειδή τα δύο τρίγωνα είναι ορθογώνια, ισχύει: ΝΛ = √𝐷2 + 𝑥2,επομένως: 
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και τελικά: 

𝜆 = 𝑑
𝑥

√𝐷2 + 𝑥2
 

 Εφόσον χρησιμοποιούμε φράγμα περίθλασης, η απόσταση d αντιστοιχεί στην 

απόσταση μεταξύ των διαδοχικών γραμμών του φράγματος και θα την υπολογίσετε από 

την πυκνότητα των γραμμών του φράγματος, δηλαδή τον αριθμό των γραμμών ανά μονάδα 

μήκους (ρ).   

Όργανα και υλικά: φακός Laser, φράγμα περίθλασης (ρ= 1000 γραμμές/mm), οθόνη που 

φέρει πάνω της βαθμονομημένο κανόνα, ορθοστάτης με 2 λαβίδες, χάρακας. 

Πειραματική διαδικασία 

1. Στερεώνουμε το φακό και το φράγμα περίθλασης στους δύο ορθοστάτες με τις 

λαβίδες. Η φωτεινή δέσμη του φακού πρέπει να πέφτει κάθετα στο φράγμα 

περίθλασης και αφετέρου όταν δεν μεσολαβεί το φράγμα, η δέσμη να χτυπάει στο 

σημείο «μηδέν» της κλίμακας που είναι ενσωματωμένη στην οθόνη. 

2. Τοποθετούμε το φράγμα σε απόσταση περίπου 12 cm από την οθόνη και αφού 

ενεργοποιήσουμε το Laser, μεταβάλλουμε την απόσταση μέχρι να πάρουμε τις πιο 

ευκρινείς φωτεινές κηλίδες. 

3. Σβήνουμε το Laser και μετράμε την απόσταση D μεταξύ φράγματος και οθόνης.     

4. Ενεργοποιούμε το Laser και μετράμε την απόσταση x ανάμεσα στον κεντρικό και 

στον πρώτης τάξης κροσσό ενισχυτικής συμβολής. 

5. Επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση για μικρότερη (10 cm) και μεγαλύτερη (14 cm) 

απόσταση φράγματος – οθόνης. 

 

Αποτελέσματα 

Α) Να υπολογίσετε την απόσταση d(m) μεταξύ των διαδοχικών γραμμών του φράγματος, 

σύμφωνα με τη σχέση: d = 1/ρ. 

Β) Nα σημειώσετε την απόσταση (m) ανάμεσα στον κεντρικό και στον πρώτης τάξης κροσσό 

ενίσχυσης για κάθε διαφορετική απόσταση φράγματος - οθόνης. 

x1 = ………………………, x2= ………………………, x3 = ………………………. 

Γ) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος από τη σχέση: 𝜆 = 𝑑
𝑥

√𝐷2+𝑥2
, για κάθε απόσταση 

φράγματος – οθόνης. 

λ1 = …………………………, λ2 = …………………………, λ3 =………………………… 

και το μέσο όρο των μετρήσεών σας, �̅� = …………………………..nm. 

Δ) Αν γνωρίζετε ότι το πραγματικό μήκος της ακτινοβολίας του Laser είναι 650 nm, να 

υπολογίσετε την σχετική απόκλιση, ως: 𝜎% =
|𝜆−𝜆𝜋|

𝜆𝜋
 · 100 =   … … … . . . . … … % 

 


