
Η φύση του φωτόςΗ φύση του φωτός



Το ρήµα οράω – ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής 
φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. 
Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει 
µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα και 
τα καθιστούν ορατά.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

ΛΥΓΚΕΥΣ     ΙΔΑΣ



Το βλέµµα της Μέδουσας που απολιθώνει.



Σήµερα βέβαια γνωρίζουµε ότι η όραση είναι παθητική λειτουργία.



Θεωρίες για τη φύση του φωτός

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ( π.χ. Εµπεδοκλής ) είχαν 
υιοθετήσει αυτό που σήµερα ονοµάζουµε σωµατιδιακή 
φύση του φωτός.

Την άποψη αυτή δέχτηκε πολύ αργότερα και ο Isaac
Newton ( 1643 – 1727 ). 

Πίστευε ότι το φως αποτελείται από σωµατίδια 
απείρων ειδών , που το κάθε είδος προκαλούσε την 
αίσθηση ενός µόνο χρώµατος. 



Σωµατιδιακή φύση του φωτός

Το ότι το λευκό φως αποτελείται από άπειρα χρώµατα το 
γνώριζε από πειράµατα µε το πρίσµα.



Όταν το φως ανακλάται 
σε λεία επιφάνεια η 
γωνία πρόσπτωσης 
ισούται µε την γωνία 

ανάκλασης.

φπ φα

Το ίδιο συµβαίνει µε Το ίδιο συµβαίνει µε 
την ανάκλαση µιας 
σφαίρας σε τοίχωµα.

φπ φα



φπ φα
Το φως λοιπόν 
αποτελείται από 
σωµατίδια.

φπ φα



Την διάθλαση του φωτός ερµήνευε δεχόµενος δυνάµεις που 
δέχονται τα σωµατίδια όταν από το ένα µέσο µπαίνουν στο 
άλλο.



Η κυµατική φύση του φωτός

Θ’ ακουστεί το τύµπανο ;

Ναι. 

Ο ήχος είναι κύµα.



Η κυµατική φύση του φωτός

Είναι ορατή η λάµπα ;

Όχι. 

Θα έλεγε κανείς ότι τα σωµατίδια 
του φωτός δεν « στρίβουν »



Η κυµατική φύση του φωτός

Αν όµως η πόρτα 
αντικατασταθεί 
από πολύ λεπτή 
σχισµή , το φως 
πηγαίνει προς πηγαίνει προς 
πολλές 
κατευθύνσεις.

Τελικά µήπως είναι κύµα ;



Οι Christian Huygens ( 1629 – 1695 ) και 
Tomas Yoyng ( 1773 – 1829 ) , µε 
πειραµατικές διαδικασίες απέδειξαν ότι το 
φως είναι εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό κύµα.

Ένα κύµα , βέβαια , θέλει κάποιο µέσο για να 
διαδοθεί. διαδοθεί. 

Ένα τέτοιο µέσο θα µπορούσε να είναι 
ο αιθέρας .





�� James Clerk MaxwellJames Clerk Maxwell

�� Το φως είναι εγκάρσια Το φως είναι εγκάρσια HH//MM
κύµατα.κύµατα.

James Clerk Maxwell 
Γεννήθηκε στο Εδιµβούργο της Σκοτίας, το 1831.Γεννήθηκε στο Εδιµβούργο της Σκοτίας, το 1831.
Μεγάλος µαθηµατικός και φυσικός. Οι εργασίες του, περισσότερο από κάθε 
άλλον επιστήµονα του 19ου αιώνα, επηρέασαν τη φυσική του 20ου αιώνα.
Μεταξύ των επιτευγµάτων του είναι η διατύπωση της κινητικής θεωρίας 
των αερίων στη θερµοδυναµική.
Η µεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν οι εργασίες του στον ηλεκτρισµό και 
τον µαγνητισµό (1856-1873). Το 1873, στο έργο του «Μια πραγµατεία 
στον ηλεκτρισµό και στο µαγνητισµό», παρουσιάζει τις εξισώσεις, που 
σήµερα φέρουν το όνοµά του, και οι οποίες εκφράζουν τους βασικούς 
νόµους του ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού και ταυτόχρονα ενοποιούν
τους, ως τότε, χωριστούς αυτούς τοµείς της Φυσικής.



Ο Maxwell απέδειξε ότι ο εξισώσεις του προβλέπουν 
κύµατα ταλαντούµενου ηλεκτρικού και µαγνητικού 
πεδίου που ταξιδεύουν στο χώρο µε ταχύτητα ίση µε 
την ταχύτητα του φωτός.
Πρότεινε επίσης ότι το φως είναι µορφή 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Σε κείµενό του, το 
1865, γράφει, αναφερόµενος στην ταχύτητα των 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων: «Η ταχύτητα αυτή είναι ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων: «Η ταχύτητα αυτή είναι 
τόσο κοντά στην ταχύτητα του φωτός, ώστε φαίνεται 
ότι έχουµε ισχυρές ενδείξεις να συµπεράνουµε ότι το 
ίδιο το φως είναι µία ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µε 
τη µορφή κυµάτων που διαδίδονται µέσω του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου».
Πέθανε το 1879.



Σύµφωνα µε τις εξισώσεις του Maxwell , ένα 
ταλαντούµενο φορτίο παράγει ηλεκτροµαγνητικό 
κύµα . 

Η ηλεκτροµαγνητική θεωρία



Το ηλεκτροµαγνητικό αυτό κύµα διαδίδεται µε 
ταχύτητα c = 3.108 m / s .

Η ηλεκτροµαγνητική θεωρία

Με την ίδια όµως ταχύτητα διαδίδεται και το Με την ίδια όµως ταχύτητα διαδίδεται και το 
φως εποµένως :

Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικό κύµα.



Τα µήκη κύµατος του ορατού φωτός είναι Τα µήκη κύµατος του ορατού φωτός είναι 
από 400 από 400 nm  nm  ως  700 ως  700 nm nm περίπου.περίπου.
Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού 
κύµατος κύµατος cc, η συχνότητα , η συχνότητα f  f  και το µήκος και το µήκος 
κύµατος κύµατος λλ συνδέονται µε τη σχέση:συνδέονται µε τη σχέση:

θεµελιώδης εξίσωση της θεµελιώδης εξίσωση της 
κυµατικήςκυµατικήςc=λfc=λf

Οι εντάσεις Ε και Β των πεδίων είναι κάθετες Οι εντάσεις Ε και Β των πεδίων είναι κάθετες 
στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Τα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Τα 
Η/Μ κύµατα είναι εγκάρσια.Η/Μ κύµατα είναι εγκάρσια.



Εφτά χρόνια µετά το θάνατο του Εφτά χρόνια µετά το θάνατο του 
Maxwell, ένας νεαρός γερµανός Maxwell, ένας νεαρός γερµανός 
φυσικός αποδείχνει πειραµατικά φυσικός αποδείχνει πειραµατικά 
ότιότι
ο Maxwell είχε δίκιο.ο Maxwell είχε δίκιο.

Ο νεαρός είναι ο Ο νεαρός είναι ο Heinrich Rudolf Heinrich Rudolf 
Hertz.Hertz.

Ο Η. Hertz γεννήθηκε το 1857 στο Αµβούργο της Γερµανίας από 
µεγαλοαστική οικογένεια. 
Σπούδασε φυσική µε καθηγητές τους διάσηµους G. Kirchhoff και H. 
Helmholtz.
Το 1886-7, έκανε τα πιο σπουδαία του πειράµατα. 
Πέτυχε να δηµιουργήσει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, που την ύπαρξή τους 
είχε προβλέψει ο Maxwell, χρησιµοποιώντας ταλαντούµενο ηλεκτρικό 
δίπολο. 



Μέτρησε την ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων και την βρήκε ίση µε την ταχύτητα του 
φωτός.
Απέδειξε επίσης ότι τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
έχουν τις ιδιότητες του φωτός: ανάκλαση, 
διάθλαση, πόλωση και συµβολή.
Τα πειράµατα του Hertz απέδειξαν ότι ο Maxwell 
είχε προβλέψει σωστά.
Τα πειράµατά του όµως είχαν και µια άλλη, 
πρακτική αξία, που µάλλον δεν είχε αναγνωρίσει ο 
ίδιος: την αξιοποίηση των ηλεκτροµαγνητικών 

Guglielmo Marconi

(1874-1937)

ίδιος: την αξιοποίηση των ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων στις τηλεπικοινωνίες.
Αυτό θα κάνει, λίγο αργότερα, ο ιταλός Guglielmo 
Marconi, ο οποίος κατορθώνει, το 1901, την 
πρώτη διηπειρωτική τηλεπικοινωνία, φέρνοντας 
την ανθρωπότητα στο κατώφλι της σηµερινής 
εποχής.
Ο Hertz πέθανε το 1894, σε ηλικία 36 χρονών.
Προς τιµή του, το όνοµά του δόθηκε στη µονάδα 
συχνότητας στο S.I. 

Ένας από τους πρώτους 
ραδιοφωνικούς ποµπούς





Η θεωρία των κβάντα.
Οι προαναφερθείσες θεωρίες ( κλασική φυσική ) , αδυνατούν 
να εξηγήσουν αλληλεπιδράσεις φωτός – ύλης .

Έτσι το 1900 ο Max Planck , για να εξηγήσει την 
ακτινοβολία θερµού σώµατος , εισάγει την θεωρία των 
κβάντα.

Σύµφωνα µ΄αυτήν το φως εκπέµπεται και απορροφάται από την Σύµφωνα µ΄αυτήν το φως εκπέµπεται και απορροφάται από την 
ύλη, όχι συνεχώς αλλά ασυνεχώς , δηλαδή κατά στοιχειώδη 
ποσά ενέργειας που ονοµάζονται ΄φωτόνια ή κβάντα.

Η ενέργεια κάθε φωτονίου είναι :

.E h f= Όπου h = 6,63.10-34 J.s , η 
σταθερά του Planck και f η 
συχνότητα του φωτός.



Όταν µια ποσότητα είναι κβαντωµένη, σηµαίνειΌταν µια ποσότητα είναι κβαντωµένη, σηµαίνει ότι ότι 
παίρνει µόνο διακριτές τιµές, δηλαδή τιµές που παίρνει µόνο διακριτές τιµές, δηλαδή τιµές που 
είναι είναι ακέραια πολλαπλάσια κάποιας ελάχιστης τιµής, ακέραια πολλαπλάσια κάποιας ελάχιστης τιµής, 
του κβάντουτου κβάντου..

Παραδείγµατα κβαντωµένων ποσοτήτων:Παραδείγµατα κβαντωµένων ποσοτήτων:
�� Η µάζα µιας ράβδου χρυσού: είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της Η µάζα µιας ράβδου χρυσού: είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της 

µάζας ενός ατόµου χρυσού. ∆ηλ. το κβάντο της µάζας του µάζας ενός ατόµου χρυσού. ∆ηλ. το κβάντο της µάζας του 
χρυσού είναι η µάζα ενός ατόµου χρυσού.χρυσού είναι η µάζα ενός ατόµου χρυσού.χρυσού είναι η µάζα ενός ατόµου χρυσού.χρυσού είναι η µάζα ενός ατόµου χρυσού.

�� Το ηλεκτρικόΤο ηλεκτρικό φορτίο :φορτίο : είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 
στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίουστοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου ee, δηλ. του φορτίου, δηλ. του φορτίου του του 
ηλεκτρονίου (ηλεκτρονίου (ee=1,6=1,6xx1010--1919 C)C). ∆ηλ. το κβάντο του φορτίου. ∆ηλ. το κβάντο του φορτίου
είναι το φορτίοείναι το φορτίο του ηλεκτρονίου.του ηλεκτρονίου.

�� Μια εικόνα στην οθόνη υπολογιστή: αποτελείται από έναν Μια εικόνα στην οθόνη υπολογιστή: αποτελείται από έναν 
ακέραιο αριθµό στοιχειωδών εικονοστοιχείων (ακέραιο αριθµό στοιχειωδών εικονοστοιχείων (pixel)pixel). ∆ηλ. . ∆ηλ. 
το κβάντο µιας εικόναςτο κβάντο µιας εικόνας είναι το εικονοστοιχείο.είναι το εικονοστοιχείο.

�� Ένας φακός, που δίνει ερυθρό φως, εκπέµπει έναν ακέραιο Ένας φακός, που δίνει ερυθρό φως, εκπέµπει έναν ακέραιο 
αριθµό φωτονίων ερυθρού φωτός. αριθµό φωτονίων ερυθρού φωτός. 



Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. 

Αν ρίξουµε φως σ΄ένα µέταλλο , αυτό εκπέµπει ηλεκτρόνια,

Την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων µπορούµε να την 
µετρήσουµε. Τι θα συµβεί αν αυξήσουµε την ένταση του 
φωτός ; Θα αυξηθεί η εν λόγω κινητική ενέργεια  ;

Όχι

Θα αυξηθεί ο αριθµός των εκπεµποµένων ηλεκτρονίων . 

Το παραπάνω φαινόµενο 
ονοµάζεται φωτοηλεκτρικό 
φαινόµενο.



Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. 

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο εξήγησε ο Albert Einstein. 

Είχε την τόλµη να δεχτεί την σωµατιδιακή φύση του φωτός. 
Κάθε σωµατίδιο –φωτόνιο ελευθερώνει ένα και µόνο ένα 
ηλεκτρόνιο.

Αν αυξήσουµε την ένταση του φωτός , αυξάνουµε το Αν αυξήσουµε την ένταση του φωτός , αυξάνουµε το 
πλήθος των φωτονίων και εποµένως το πλήθος των 
εκπεµποµένων ηλεκτρονίων.

Η ταχύτητα των ηλεκτρονίων θ΄αυξηθεί µόνο αν 
κάθε φωτόνιο αποκτήσει µεγαλύτερη ενέργεια.

Για να συµβεί όµως αυτό πρέπει ν΄αυξήσουµε 
την συχνότητα του φωτός.



Η σηµερινή άποψη για το φωςΗ σηµερινή άποψη για το φως

�� Τι είναι τελικά το φως; Σωµάτιο ή κύµα;Τι είναι τελικά το φως; Σωµάτιο ή κύµα;
–– Η σηµερινή άποψη: Η σηµερινή άποψη: 

�� TTο φως έχει διπλή φύση, συµπεριφέρεται σαν κύµα ο φως έχει διπλή φύση, συµπεριφέρεται σαν κύµα 
και σαν φωτόνιο (σωµατιδιακή φύση).και σαν φωτόνιο (σωµατιδιακή φύση).

�� Όταν το φως ταξιδεύει είναι κύµα, όταν εκπέµπεται Όταν το φως ταξιδεύει είναι κύµα, όταν εκπέµπεται �� Όταν το φως ταξιδεύει είναι κύµα, όταν εκπέµπεται Όταν το φως ταξιδεύει είναι κύµα, όταν εκπέµπεται 
ή απορροφάται είναι φωτόνιο.ή απορροφάται είναι φωτόνιο.

�� Η κυµατική φύση του φωτός εµφανίζεται στα Η κυµατική φύση του φωτός εµφανίζεται στα 
φαινόµενα: συµβολή, περίθλαση και πόλωση.φαινόµενα: συµβολή, περίθλαση και πόλωση.

�� Η σωµατιδιακή φύση του φωτός εµφανίζεται:Η σωµατιδιακή φύση του φωτός εµφανίζεται:
στο φωτοηλεκτρικό φαινόµενο και στην στο φωτοηλεκτρικό φαινόµενο και στην 
ακτινοβολία θερµού σώµατοςακτινοβολία θερµού σώµατος



Τι µάθαµεΤι µάθαµε

�� TTο φως έχει ο φως έχει διπλή φύσηδιπλή φύση, συµπεριφέρεται σαν κύµα και σαν σωµατίδιο., συµπεριφέρεται σαν κύµα και σαν σωµατίδιο.
�� Σε ορισµένα φαινόµενα εκδηλώνεται η κυµατική φύση του φωτός, ενώ Σε ορισµένα φαινόµενα εκδηλώνεται η κυµατική φύση του φωτός, ενώ 

σε άλλα η σωµατιδιακή του φύση.σε άλλα η σωµατιδιακή του φύση.
�� Σύµφωνα µε την κυµατική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσια Σύµφωνα µε την κυµατική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσια 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.
�� Ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο Ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο 

ταλαντώνεται.ταλαντώνεται.ταλαντώνεται.ταλαντώνεται.
�� Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος Η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος cc, η συχνότητα , η συχνότητα f  f  

και το µήκος κύµατος και το µήκος κύµατος λλ συνδέονται µε τη σχέση: συνδέονται µε τη σχέση: c=c=λλff..
�� Σύµφωνα µε την κβαντική θεωρία, κάθε άτοµο, όταν εκπέµπει ή Σύµφωνα µε την κβαντική θεωρία, κάθε άτοµο, όταν εκπέµπει ή 

απορροφά φωτεινή ενέργεια, αυτή είναι σε στοιχειώδηαπορροφά φωτεινή ενέργεια, αυτή είναι σε στοιχειώδη πακέτα πακέτα 
ενέργειαςενέργειας, που ονοµάζονται , που ονοµάζονται κβάντα φωτόςκβάντα φωτός ή ή φωτόνιαφωτόνια..

�� Κάθε φωτόνιο συχνότητας  Κάθε φωτόνιο συχνότητας  ff έχει ενέργεια έχει ενέργεια EE που δίνεται από τη σχέση:που δίνεται από τη σχέση:
E=hfE=hf..




