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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 

 

 Οι φοιτητές που ασκούνται στο εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ, πρέπει να γνωρίζουν 

τα παρακάτω σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο διεξαγωγής των 

εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

♦ Η διάρκεια άσκησης είναι τρεις ώρες και οι φοιτητές οφείλουν να 

προσέρχονται την ακριβή ώρα έναρξης των ασκήσεων. (∆εν ισχύει το 

Ακαδηµαϊκό τέταρτο). 

♦ Πρέπει να είναι πλήρως προετοιµασµένοι και ενηµερωµένοι για το 

αντικείµενο το οποίο πραγµατεύεται η άσκηση. Οι απαραίτητες γνώσεις 

αναγράφονται στην αρχή κάθε άσκησης του φυλλαδίου αυτού και οι 

φοιτητές θα εξετάζονται πάνω σε αυτές. 

♦ Επιτυχηµένη ολοκλήρωση του Εργαστηρίου ΙΙΙ προϋποθέτει να έχουν οι 

φοιτητές ΟΚΤΩ παρουσίες, ΟΚΤΩ βαθµολογηµένες εργασίες και συνολικά 

βαθµό µεγαλύτερο του ΠΕΝΤΕ. Ο τρόπος υπολογισµού του τελικού βαθµού 

περιγράφεται παρακάτω. 

 
 
 
1.  ΑΠΟΥΣΙΕΣ. 

• Η παρουσία στην εργαστηριακή εξάσκηση είναι απόλυτα υποχρεωτική. Η µη 
προσέλευση στο εργαστήριο, σηµαίνει απουσία. 

 
• Μόνο Μία (1) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απουσία µπορεί να γίνει δεκτή. Το 

δικαιολογητικό παραδίδεται στη Γραµµατεία του Εργαστηρίου. Η απουσία θα 
συµπληρωθεί στο τέλος του εξαµήνου εάν υπάρχει χρόνος. 

 
•  Σε ειδικές µόνο περιπτώσεις (όπως νοσηλεία σε νοσοκοµείο) µπορεί να γίνει 
δεκτή και δεύτερη (ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ) απουσία. 

 
• Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ∆ΥΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ συνεπάγονται αυτόµατα 
αποκλεισµό του φοιτητή από το Εργαστήριο και επανάληψη ολόκληρης της 
σειράς σε µεταγενέστερο εξάµηνο. 
  



2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 
 
• Ο βαθµός κάθε εργαστηριακής άσκησης θα είναι το αποτέλεσµα τριών 
παραµέτρων: 

 

1. Της προφορικής εξέτασης. 
2. Της πειραµατικής εκτέλεσης της άσκησης. 
3. Της γραπτής έκθεσης. 

 
Οι περιπτώσεις 1 και 2 θα παρέχουν τον προφορικό βαθµό (δηλ.το βαθµό µε τη 
µεγαλύτερη βαρύτητα).  
 
 
3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ 

Φοιτητής που δεν εξασφαλίζει προβιβάσιµο συνολικό βαθµό υποχρεούται σε 
Πρακτική Εξέταση που δίνεται στην αρχή της επόµενης εξεταστικής περιόδου στην 
οποία ανήκει το µάθηµα. 
 
Η Πρακτική Εξέταση περιλαµβάνει θεωρητική εξέταση και πειραµατική εκτέλεση 
µιας εκ των ασκήσεων του Εργαστηρίου. 
 
 
 

4. ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Κατά τη διάρκεια της τρίωρης άσκησης οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν 
το µεγαλύτερο µέρος των υπολογισµών που χρειάζονται και ΟΛΕΣ τις γραφικές 
παραστάσεις στον Η/Υ. Έτσι, θα έχουν ολοκληρώσει ένα µέρος της γραπτής 
έκθεσης. Αυτό το µέρος θα ελέγχεται και θα βαθµολογείται από τον υπεύθυνο 
της άσκησης πριν αποχωρήσουν οι φοιτητές. 
 
 

Η γραπτή έκθεση θα περιλαµβάνει: 

Α. Τον αριθµό της άσκησης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής. 

Β. Τον τίτλο και το θέµα της άσκησης. 

Γ. Το σκοπό της άσκησης και τη διαδικασία αυτής.  

∆.     Τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που αφορούν κυρίως την 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ και που θα συναντήσετε σε κάθε 

άσκηση. Τα ερωτήµατα θα απαντώνται µε τη σειρά και θα αριθµούνται. Στα 

ερωτήµατα η απάντηση θα δίνεται µέσω υπολογισµών, πινάκων, 



γραφικών παραστάσεων ή σχολίων. ∆εν χρειάζεται να γίνει αντιγραφή του 

ερωτήµατος.  

♦ Οι ζητούµενοι υπολογισµοί θα γίνονται ενδεικτικά µε ένα ζευγάρι τιµών. 
Προσέξτε να µετατρέπετε όλες τις µονάδες των µεγεθών, στο ίδιο σύστηµα 
µονάδων που θα επιλέξετε. 

 

♦ ΟΙ πίνακες θα έχουν µορφή όµοια µε την υποδεικνυόµενη στο φυλλάδιο και θα 
είναι χαραγµένοι στο πρόχειρο από το σπίτι, για την γρήγορη καταγραφή 
των µετρήσεων. Στην γραπτή έκθεση θα κολλάτε τον πίνακα τιµών από τον 
Η/Υ. Για να εκτυπώσουµε ΜΟΝΟ τα δεδοµένα µας και όχι όλο τον πίνακα, 
µαυρίζουµε την περιοχή των µετρήσεων και στη εντολή ‘print’  κτυπάµε 
‘selection’ . 

 

♦ Οι γραφικές παραστάσεις θα γίνονται µε ακρίβεια, µε το χέρι, σε κατάλληλο 
χαρτί (µιλλιµετρέ, λογαριθµικό ή ηµιλογαριθµικό) και µε την βοήθεια του Η/Υ και 
θα επικολλούνται στο τετράδιο. 
Σηµείωση: Στις γραφικές παραστάσεις θα φαίνονται καθαρά τα πειραµατικά 
σηµεία και µια οµαλή γραµµή ανάµεσα τους, που θα φέρεται µε τη βοήθεια 
καµπυλόγραµµου) ή µε τον Η/Υ (scatter+B-Spline), εάν η διασπορά των 
σηµείων είναι µικρή. (δείτε επόµενη σελίδα). 
 

 
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαµόρφωση της έκθεσης θα δίνουν τα οποιαδήποτε εύστοχα 
σχόλια που θα έχουν σχέση µε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 
 
 
 
5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει απαραίτητα να έχει µαζί του κατά την ώρα της άσκησης:  

• Τετράδιο καρέ εργαστηρίου  

• Κολλητική ταινία ή κόλλα  

• Ψαλίδι, χάρακα 

• Μιλλιµετρέ χαρτί και υπολογιστή τσέπης. 

• Καλό είναι να έχετε ανά οµάδα τουλάχιστον ένα USB memory disk. 



ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Η θεωρία που περιέχεται σε αυτό το φυλλάδιο είναι µια µικρή περίληψη των 

απαραίτητων γνώσεων για την αντίστοιχη άσκηση. 

Η θεωρία των ασκήσεων του εργαστηρίου αυτού καλύπτονται εν γένει από τα 

συγγράµµατα Γενικής Φυσικής που έχετε πάρει το πρώτο έτος.  

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διαβάσει οπωσδήποτε τα κεφάλαια 

που αναφέρονται στις “Απαραίτητες γνώσεις”  της κάθε άσκησης. Μπορούν 

επίσης να χρησιµοποιήσουν τα βιβλία της βιβλιοθήκης του Τµήµατος ή ότι άλλο 

αντίστοιχο βιβλίο διαθέτουν. Η γνώση του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων 

φωτεινών πηγών, φωτοδιόδων, ανιχνευτών, κλπ. που χρησιµοποιούνται στην 

κάθε άσκηση είναι τελείως απαραίτητη.. 

 

Στο ιστότοπο, http://www.academicearth.org/subjects/physics  

Θα βρείτε video  µε ενδιαφέρουσες διαλέξεις από κορυφαίους καθηγητές 

φυσικής Αµερικανικών Παν/µίων. Θα ήταν χρήσιµο να το επισκεφτείτε.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Σε ένα εργαστήριο οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες για τη δική σας 

ασφάλεια αλλά και τη σωστή χρήση των οργάνων.  

 

1) Μη βάζετε τα µάτια σας στη διεύθυνση της δέσµης του laser.  

2) Μην ακουµπάτε µε τα χέρια σας τις επιφάνειες των φακών, πολωτών και 

κατόπτρων. Τα δακτυλικά αποτυπώµατα καταστρέφουν τις ευαίσθητες 

επιφάνειες των οπτικών οργάνων γι αυτό, εάν χρειάζονται καθάρισµα, 

συµβουλευτείτε τον επιβλέποντα. 

3) Μην ακουµπάτε τις θερµές πηγές και τα δοχεία µε ζεστό νερό. 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 

Α. Οδηγίες Επεξεργασίας δεδοµένων και κατασκευής γραφικών παραστάσεων 

µε το πρόγραµµα ORIGIN  
 

1. ∆ιαµήκη και εγκάρσια κύµατα. 

2. Θερµικές ιδιότητες στερεών. 

3. Προσδιορισµός του λόγου γ=cp/cv  µε τις µεθόδους Clements-Desormes , 

Ruchardt  και Rinkel . 

4. Φασµατοσκοπία ορατού µε φασµατοσκόπιο σταθερής εκτροπής και φράγµατος 

περίθλασης 

5. Φασµατοσκοπία ορατού µε Η/Υ. Φασµατοφωτόµετρο 

6. Μελέτη φαινοµένων πόλωσης φωτός 

7. α) Μέτρηση εστιακής απόστασης φακών 

β) Μελέτη οπτικών ινών και  

γ) Ενεργειακές πηγές 

8. Μελέτη Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων στην περιοχή των µικροκυµάτων & 

Συµβολόµετρο Μichelson-Morley  

 



 1.1 

ΑΣΚΗΣΗ  1 

∆ΙΑΜΗΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ 

 

Η Άσκηση 1 χωρίζεται σε δύο µέρη. Σκοπός του πρώτου µέρους είναι να µελετήσετε 

διαµήκη κύµατα. Σκοπός του δεύτερου είναι η µελέτη εγκάρσιων κυµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα ο σκοπός της άσκησης είναι:  

α) η µελέτη οδεύοντων και στάσιµων διαµήκων κυµάτων και ο  υπολογισµός της 

ταχύτητας του ήχου στον αέρα µε διάφορες µεθόδους και  

β) η µελέτη εγκαρσίων κυµάτων σε χορδή στερεωµένη στα άκρα. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Κύµατα, Συµβολή, διάδοση κυµάτων στον αέρα, διαµήκη κύµατα σε ηχητικούς 

σωλήνες, εγκάρσια κύµατα σε χορδές περιορισµένες στα άκρα, στάσιµα κύµατα, 

µεταβολή φάσεως µε ανάκλαση, υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 
HALLIDAY-RESNICK-
WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 
16.2  16.3  16.4  16.5  
16.6  16.9  16.10  16.12  
16.13  17.2    17.3    17.4  
17.5  17.7 

T2.1  T2.2  T2.3  T3.2  T4.2  
T4.3  T4.5 

15.1  15.2  15.3  15.4  
15.6  15.7  15.8   16.1  
16.2   16.4   16.6 

 
 

A. ∆ΙΑΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

ΘΕΩΡIΑ 

 

 Το κύµα είναι µια διαταραχή που διαδίδεται µέσα σε κάποιο υλικό ή στο κενό 

µε ορισµένη ταχύτητα. Κάθε κύµα περιγράφεται από µια εξίσωση που δίνει, σε κάθε 

σηµείο του χώρου, τη διαταραχή σαν συνάρτηση του χρόνου. 

 Ανάλογα µε την περιοδική κίνηση των µορίων του µέσου, τα κύµατα 

χωρίζονται σε εγκάρσια και διαµήκη. Στα διαµήκη κύµατα οι αποµακρύνσεις των 

µορίων είναι παράλληλες στην διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Στο Σχ. 1 



 

φαίνονται διαµήκη κύµατα σε

σωλήνα (Σχ. 1β). Ένα διάµηκες

µεταξύ 20 Hz και 20 kHz, 

διαταραχή διαδίδεται σε ένα

προκαλεί µεταβολές στην πίεση

ρευστό δίνεται από την σχέση

όπου, Β=-V (∆P/∆V) είναι το

elasticity) και ρο η πυκνότητα του

αριθµός, καθώς το ∆P/∆V

ελάττωση του όγκου  

Σχήµα   1. (α) ∆ιαµήκες κύµα

και (γ) Μεταβολή της πίεσης

 

Στην άσκηση αυτή θα υπολογίσουµε

δύο πειράµατα, που χρησιµοποιο

 ι) οδεύοντα κύµατα

συµπίεση και εκτόνωση του

αραιωµάτων αντίστοιχα, Σχ.1β

του ηχητικού κύµατος δίνεται από

1.2 

τα σε ένα ελατήριο (Σχ. 1α) και σε ένα ανοικτό

Ένα διάµηκες κύµα µε συχνότητα στην ακουστή περιοχή

20 kHz, ονοµάζεται ηχητικό κύµα. Στην περίπτωση

διαδίδεται σε ένα ελαστικό µέσο (ρευστό), η µετατόπιση

µεταβολές στην πίεση (Σχ. 1γ). Η ταχύτητα διάδοσης του

την σχέση  

υ=[Β/ρ0]
½ 

είναι το µέτρο ελαστικότητας του µέσου (b

πυκνότητα του ρευστού σε κατάσταση ηρεµίας. Το

V είναι αρνητικό, αφού η αύξηση της πίεσης

κύµα σε ελατήριο, (β) ∆ιαµήκες κύµα σε ηχητικό

της πίεσης που δηµιουργείται λόγω του ηχητικού κύµατος

στον ίδιο σωλήνα. 

θα υπολογίσουµε την ταχύτητα διάδοσης ηχητικών

που χρησιµοποιούν οδεύοντα ή στάσιµα κύµατα. 

κύµατα: Όταν η διάδοση γίνεται σε ιδανικό αέριο

εκτόνωση του αερίου στις περιοχές των πυκνωµάτων

χ.1β. Αν αυτές οι µεταβολές είναι αδιαβατικές

κύµατος δίνεται από τη σχέση: 

σε ένα ανοικτό ηχητικό 

ακουστή περιοχή, δηλαδή 

Στην περίπτωση που η 

µετατόπιση των µορίων 

ιάδοσης του ήχου σε ένα 

bulk modulus of 

ηρεµίας. Το B είναι θετικός 

αύξηση της πίεσης προκαλεί 

 

κύµα σε ηχητικό σωλήνα 

ηχητικού κύµατος µέσα 

ηχητικών κυµάτων µε 

ιδανικό αέριο έχουµε 

των πυκνωµάτων και των 

αδιαβατικές η ταχύτητα 

(α) 



 1.3 

υ=(γ RT/m)½                      (1) 

όπου γ=cp/cv, ο λόγος των ειδικών θερµοτήτων υπό σταθερή πίεση και σταθερό 

όγκο αντίστοιχα ο οποίος για διατοµικό αέριο είναι 1.4, R η παγκόσµια σταθερά των 

αερίων (8,31 J mol-1K-1) και m η γραµµοµοριακή µάζα του αερίου (για τον 

ατµοσφαιρικό αέρα m=28.8 10-3 kg/mol). Από την εξ.(1) παρατηρούµε ότι η 

ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται µόνον από το µέσο και την θερµοκρασία.  

Γνωρίζοντας την απόσταση πηγής-µικροφώνου (Σχ.2), µπορούµε 

µετρώντας, µε έναν παλµογράφο, την διαφορά φάσεως (ή την καθυστέρηση στο 

χρόνο άφιξης) του κύµατος από την πηγή στο µικρόφωνο, να υπολογίσουµε την 

ταχύτητα του ήχου.  

 ιι) στάσιµα κύµατα: Τα χαρακτηριστικά του µέσου διάδοσης των ηχητικών 

κυµάτων (π.χ. διάδοση σε ηχητικό σωλήνα ανοιχτό ή κλειστό ή σε χορδή 

στερεωµένη στο ένα ή και στα δύο της άκρα) καθορίζουν τις συνοριακές συνθήκες 

στη λύση της εξίσωσης του κύµατος. Όταν έχουµε έναν ηχητικό σωλήνα που είναι 

ανοιχτός στο ένα άκρο και κλειστός στο άλλο, ένα κύµα, αφού προσπέσει στο 

κλειστό άκρο, ανακλάται και συµβάλει µε το προσπίπτον. Στην περίπτωση που το 

µήκος του σωλήνα είναι ηλ/4, όπου η περιττός ακέραιος αριθµός, προκύπτει ένα 

στάσιµο κύµα. 

 Τα σηµεία στα οποία η διαταραχή είναι πάντα µηδέν ονοµάζονται δεσµοί 

(nodes). ∆ύο διαδοχικοί δεσµοί απέχουν κατά λ/2 µεταξύ τους. Τα σηµεία, στα 

οποία το πλάτος ταλάντωσης είναι πάντα µέγιστο λέγονται κοιλίες (antinodes). ∆ύο 

διαδοχικές κοιλίες απέχουν επίσης κατά λ/2 µεταξύ τους. Προκειµένου για ηχητικά 

κύµατα διαδιδόµενα σε αέρια, οι δεσµοί κίνησης αντιστοιχούν σε κοιλίες πίεσης, 

δηλαδή η πίεση είναι µεγαλύτερη στα πυκνώµατα ενώ ελαττώνεται στα αραιώµατα 

(Σχ. 1β,γ & Σχ.2). 

Σηµειώστε ότι η µεταβολή της πίεσης είναι ίση ή µικρότερη από 0.01%!!! 

 

Μετρώντας τις αποστάσεις µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών ή κοιλιών (όπως 

περιγράφεται στο πειραµατικό µέρος: Συσκευή Kundt) µπορούµε να υπολογίσουµε 

το µήκος κύµατος της διαταραχής. Γνωρίζοντας δε την συχνότητα, υπολογίζουµε 

εύκολα την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. 



 1.4 

Σχήµα 2. Πειραµατική διάταξη για τη µελέτη οδεύοντων διαµήκων κυµάτων  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1) Ο∆ΕΥΟΝΤΑ ∆ΙΑΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΑ 

Συσκευές: Γεννήτρια συχνοτήτων, µεγάφωνο, µικρόφωνο, παλµογράφος, 

µεταλλικός χάρακας. 

 

Η πειραµατική διάταξη φαίνεται στο Σχ.2. Μια γεννήτρια συχνοτήτων τροφοδοτεί 

ένα µεγάφωνο το οποίο εκπέµπει ηχητικά κύµατα. Ένα µικρόφωνο συλλέγει τα 

κύµατα. Στο ένα κανάλι του παλµογράφου εφαρµόζεται η τάση που προέρχεται απ’ 

ευθείας από την γεννήτρια συχνοτήτων και στο άλλο αυτή που προέρχεται από το 

µικρόφωνο.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Επιλέξτε συχνότητα περίπου 5kHz στη γεννήτρια συχνοτήτων. Παρατηρείστε 

τις δύο κυµατοµορφές στην οθόνη του παλµογράφου θέτοντάς τον στη θέση 

DUAL. Η ακριβής τιµή της συχνότητας καθορίζεται από τη περιοχή 

συντονισµού του µικρόφωνου. Αυτό το πετυχαίνουµε κάνοντας µικρές 

µεταβολές στη τιµή της συχνότητας και παρατηρώντας την τάση εξόδου του 

µικροφώνου.  

2. Mετρείστε στον παλµογράφο την ακριβή τιµή της συχνότητας, για την οποίαν η 

τάση εξόδου του µικροφώνου γίνεται µέγιστη.  

3. Μετακινείστε το µικρόφωνο σε σχέση µε το µεγάφωνο και παρατηρείστε τη 

µεταβολή της χρονικής καθυστέρησης του ενός σήµατος ως προς το άλλο. 

Μεταβάλλοντας την απόσταση µεγαφώνου-µικροφώνου έτσι ώστε να 
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δηµιουργούνται διαδοχικές χρονικές καθυστερήσεις Τ/4 να µετράτε την θέση 

του µικροφώνου, d (όπως ακριβώς την διαβάζετε στον χάρακα). Τοποθετήστε 

τις µετρήσεις σας στον παρακάτω πίνακα.  

Χρονική 

καθυστέρηση 

d (cm) �	(�/�) < 	 > 

	(�/�) 

���� 

	(�/�) 

% απόκλιση 

0      

Τ/4      

Τ/2      

3Τ/4      

...      

...      

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Υπολογίστε την ταχύτητα του ήχου, χρησιµοποιώντας την σχέση: υ=∆d/∆Τ. 

2. Υπολογίστε τη µέση τιµή και συγκρίνετε την µε την θεωρητική τιµή που 

προκύπτει από τη εξ.(1). Μη ξεχάσετε να µετρήσετε την θερµοκρασία του 

δωµατίου. Συγκρίνετε τα δύο αποτελέσµατα. 

3. Υπολογίστε το επί % σφάλµα και σχολιάσετε το αποτέλεσµα. Με βάση όλα τα 

αποτελέσµατα των υπολογισµών να συµπληρώσετε ανάλογα τον παραπάνω 

πίνακα.  

4. Να συγκρίνετε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα µε εκείνη στο νερό και σε 

στερεά.   

 

2) ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ KUNDT 

H συσκευή αποτελείται από ένα γυάλινο σωλήνα µήκους L=60cm περίπου, ο 

οποίος είναι ανοικτός στο ένα άκρο και κλειστός στο άλλο (από το έµβολο), Σχ. 

3α. Στο ένα άκρο (ανοικτό) πλησιάζουµε το µικρό µεγάφωνο, συνδεδεµένο µε τη 

γεννήτρια συχνοτήτων και δίπλα του στερεώνουµε το µικρόφωνο. Το µικρόφωνο 

συνδέεται µε έναν παλµογράφο. Στο άλλο άκρο υπάρχει κινητό έµβολο µε τη 

βοήθεια του οποίου αλλάζει το µήκος του σωλήνα.  

 



 

Σχήµα 3. (α) Σχηµατική αναπαράσταση

κυµάτων σε ηχητικούς

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1. Χρησιµοποιείστε την ίδια

ακριβή τιµή της οποίας θα

2. Μετρείστε την απόσταση

οποίες εµφανίζονται στάσιµα

εµφάνισης στάσιµων κυµάτων

παλµογράφο, είτε ακουστικά

Καταγράψτε τα αποτελέσµατά

Θέση 

εµβόλου 
λ (�) 

  

  

  

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

1. Υπολογίστε την ταχύτητα

καταγράψτε τα αποτελέσµατα

2. Υπολογίστε τη µέση τιµή

τιµή που προκύπτει από τη

(α) 

(β) 
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Σχηµατική αναπαράσταση συσκευής Kundt, (β) δηµιουργία

σε ηχητικούς σωλήνες και αναπαράσταση των βρόγχων

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Χρησιµοποιείστε την ίδια συχνότητα µε το προηγούµενο πείραµα

της οποίας θα µετρήσετε µε τη βοήθεια του παλµογράφου

απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων του εµβόλου

εµφανίζονται στάσιµα κύµατα (που αντιστοιχεί σε λ/2, Σχ

στάσιµων κυµάτων εντοπίζονται, είτε µε παρατήρηση

είτε ακουστικά. Επαναλάβετε τα παραπάνω άλλες

τα αποτελέσµατά σας στον Πίνακα: 

�	(�/�� � 	 
 

	��/�� 

���� 

	��/��

   

   

   

ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

την ταχύτητα του ήχου στον αέρα µέσω της σχέσης

αποτελέσµατα σας στον πίνακα.  

µέση τιµή της ταχύτητας και συγκρίνετε την µε την

προκύπτει από τη εξ.(1).  

 

β δηµιουργία στάσιµων 

αναπαράσταση των βρόγχων. 

προηγούµενο πείραµα, (∼5kHz) την 

παλµογράφου.  

θέσεων του εµβόλου για τις 

, Σχ. 3β). Οι θέσεις 

µε παρατήρηση στον 

παραπάνω άλλες έξι φορές. 

 

� 

% απόκλιση 

 

 

 

της σχέσης � � �� και 

συγκρίνετε την µε την θεωρητική 
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3. Υπολογίστε το επί % σφάλµα και σχολιάστε το αποτέλεσµα εστιάζοντας στα 

σφάλµατα των µετρήσεων. Εισάγετε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σας 

στον Πίνακα.  

 

 

Β. ΕΓΚΑΡΣΙΑ  ΚΥΜΑΤΑ  ΣΕ  ΧΟΡ∆Η 

ΘΕΩΡΙΑ 
 Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη της ταλάντωσης µιας χορδής που είναι 

στερεωµένη και στα δύο της άκρα. Θα ευρεθεί η σχέση που συνδέει τη (θεµελιώδη) 

συχνότητα ταλάντωσης µε την τείνουσα δύναµη και το µήκος της χορδής. 

Έστω µια οριζόντια χορδή που υπόκειται σε τάση F. Σε περίπτωση ισορροπίας, η 

χορδή είναι ευθεία. Ας υποθέσουµε ότι υποβάλλουµε τη χορδή σε µια µικρή 

αποµάκρυνση x, κάθετη στη διεύθυνση της. Τότε η συνισταµένη των κατακόρυφων 

συνιστωσών των δυνάµεων που ασκούνται στη χορδή είναι υπεύθυνη για τη 

δηµιουργία εγκάρσιου κύµατος κατά µήκος της χορδής.  

 Όπως είναι γνωστό, η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος που δηµιουργείται 

ισούται µε:  

F F F
υ= = =

2µ ρS ρπr
                                        (2) 

όπου S το εµβαδόν της διατοµής της χορδής, r η ακτίνα της και ρ η πυκνότητα του 

υλικού. µ είναι η γραµµική πυκνότητα που είναι ίση µε � = �/�  όπου � το µήκος 

της χορδής. Επίσης � = �/� → � = � ∙ � = � ∙ � ∙ � = � ∙ � ∙ ���  

Αντίστοιχα, η θεµελιώδης συχνότητα ταλάντωσης, όπως προκύπτει από τις  υ = λν  

και 
λ=
2

llll , δίνεται από τη σχέση: 

1 Fv =
d πρllll

                                                (3)  

όπου ℓ το µήκος της χορδής και d η διάµετρός της. 

 Η περιοδική αυτή κίνηση της χορδής θέτει σε ταλάντωση τον περιβάλλοντα 

αέρα και τα διαµήκη κύµατα που δηµιουργούνται φθάνουν στο αυτί µας και 
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προκαλούν το αίσθηµα του ήχου, αφού θέσουν διαδοχικά σε εξαναγκασµένη 

ταλάντωση το τύµπανο, το υγρό του µέσου αυτιού και τελικά τον βασικό υµένα. 

Η σχηµατική παράσταση του οργάνου της ακοής, φαίνεται στο Σχ.4. Οι συχνότητες 

που γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο κυµαίνονται στην περιοχή από 20 Ηz 

έως 20 kHz. 

 

Σχήµα   4. Σχηµατική αναπαράσταση οργάνου ακοής. 

 

 Από τα διάφορα τµήµατα του οργάνου της ακοής (Σχ.4), υπεύθυνο για την 

αντίληψη των συχνοτήτων είναι ο κοχλίας και ειδικότερα ο βασικός υµένας. Ο 

κοχλίας είναι ένας κωνικός σωλήνας, µε αποτέλεσµα διαφορετικές συχνότητες να 

ευαισθητοποιούν (συντονίζουν) διαφορετικές περιοχές του, π.χ. η βάση του κοχλία 

αντιλαµβάνεται τις υψηλές συχνότητες, η δε κορυφή του τις χαµηλές. Για µια 

συχνότητα, διεγείρονται µόνο οι νευρικές ίνες που απολήγουν στη συγκεκριµένη 

περιοχή και διαβιβάζουν το αντίστοιχο σήµα στον εγκέφαλο. Το όργανο της ακοής 

δεν είναι ευαίσθητο (δεν αντιλαµβάνεται) στη διαφορά φάσης που µπορεί να 

υπάρχει ανάµεσα σε δύο ήχους. 

 Η ελάχιστη ένταση που πρέπει να έχει ένας ήχος για να γίνει ακουστός 

εξαρτάται από την συχνότητα του (κατώφλι ακουστότητας) (Σχ.5). Η ένταση πάνω 

από την οποία ένας ήχος δηµιουργεί το αίσθηµα του πόνου, καλείται όριο πόνου 

(Σχ.5). 
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Σχήµα 5. Ένταση στην κλίµακα των db και ακουστή περιοχή. 
 

 Τα αντικειµενικά (φυσικά) χαρακτηριστικά ενός απλού ήχου είναι η 

συχνότητα και η ένταση, ενώ ένας σύνθετος ήχος έχει µερικά ακόµη 

χαρακτηριστικά, όπως την ένταση της κάθε µιας από τις ανώτερες αρµονικές του 

(δηλαδή την κυµατοµορφή του) και την διάρκεια του. 

 Τα αισθήµατα που προκαλούν οι ήχοι στον άνθρωπο χαρακτηρίζονται από 

τρία υποκειµενικά (ή ψυχολογικά) χαρακτηριστικά: το ύψος (pitch), την 

ακουστότητα (loudness) και τη χροιά (quality ή timbre). 

 Ύψος, είναι το υποκειµενικό αίσθηµα που συνδέεται µε τη συχνότητα του 

ήχου. Όσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα τόσο πιο οξύς είναι ο ήχος. Η 

ακουστότητα συνδέεται µε την ένταση. Ήχοι διαφορετικής έντασης δηµιουργούν 

διαφορετικά αισθήµατα ακουστότητας. Η χροιά είναι το χαρακτηριστικό ενός 

σύνθετου ήχου που εξαρτάται από την ποικιλία των ανωτέρων αρµονικών, δηλαδή 

την ένταση, την κατανοµή και τον αριθµό των κατά Fourier συνιστωσών του ήχου. Η 

χροιά είναι εκείνο το υποκειµενικό αίσθηµα που µας κάνει να διακρίνουµε από ποιο 

όργανο (π.χ. πιάνο ή βιολί) προέρχονται δύο ήχοι που έχουν το ίδιο ύψος 

(συχνότητα) και την ίδια ακουστότητα (ένταση), Σχ. 6. 
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Σχήµα 6. Κατανοµή ανώτερων αρµονικών σύνθετων ήχων από διαφορετικά όργανα 

µε την ίδια όµως συχνότητα. 

 

Φυσική θεωρία της Μουσικής. 

 Πρώτος ο Πυθαγόρας (572-497 π.χ) παρατήρησε ότι, όταν ο λόγος των 

µηκών δύο χορδών ισούται µε τον λόγο µικρών ακεραίων αριθµών (όπως 2/3, 3/4 

κλπ) τότε, εάν οι χορδές διεγερθούν συγχρόνως, παράγουν ένα ευχάριστο αίσθηµα. 

Τόσο εντυπωσιάστηκε από αυτήν την παρατήρηση, που ανέπτυξε ολόκληρο 

φιλοσοφικό σύστηµα το οποίο βασίζονταν στη “µαγική” δύναµη των µικρών 

αριθµών. 

 Η κατασκευή της πρώτης µουσικής κλίµακας προέκυψε σαν αποτέλεσµα 

της µελέτης του πάνω στη σχέση του µήκους κύµατος µιας χορδής και της 

παραγόµενης συχνότητας. 

 

Χρήσιµοι ορισµοί: 

• Μουσικός φθόγγος (ή νότα) καλείται ένας σύνθετος ήχος που παρουσιάζει 

περιοδικότητα µε τον χρόνο (σε αντίθεση µε το θόρυβο που είναι απεριοδικός) 

(Σχ.7). Η κατά Fourier ανάλυση ενός µουσικού φθόγγου δίνει µια ισχυρή 

θεµελιώδη και πολλές ανώτερες αρµονικές συχνότητες µε χαµηλότερη ένταση. 

• Μουσικό διάστηµα καλείται το πηλίκο των (θεµελιωδών) συχνοτήτων δύο 

φθόγγων. 
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           α) Θόρυβος                                                  β) µουσικός φθόγγος 

                                                                                                    (νότα) 

Σχήµα 7. Καµπύλες πίεσης συναρτήσει του χρόνου για την περίπτωση (α) θορύβου 

(απεριοδική µεταβολή) και (β) µουσικού φθόγγου (περιοδική µεταβολή). 

 

 Όταν ακούµε συγχρόνως δύο ήχους διαφορετικών συχνοτήτων, το 

(υποκειµενικό) αίσθηµα της διαφοράς ύψους που έχουµε δεν εξαρτάται από την 

απόλυτη συχνότητα των ήχων αλλά από το πηλίκο τους. ∆ηλαδή, οποιαδήποτε 

ζεύγη ήχων που έχουν τον ίδιο λόγο συχνοτήτων (διάστηµα) µας προκαλούν το 

ίδιο αίσθηµα διαφοράς ύψους. Επιπλέον, ανάλογα µε την τιµή του διαστήµατος, 

το αίσθηµα µπορεί να είναι ευχάριστο (συµφωνία) ή δυσάρεστο (παραφωνία).  

• Συµφωνία έχουµε όταν πολλές από τις ανώτερες αρµονικές του ενός φθόγγου 

συµπίπτουν µε ανώτερες αρµονικές του άλλου. 

 Αυτό συµβαίνει όταν το διάστηµα είναι λόγος µικρών ακεραίων αριθµών 

(όπως 3/2, 5/4 κλπ.). Η µέγιστη συµφωνία παρατηρείται για το διάστηµα 2:1 όπου 

όλες οι αρµονικές του ενός φθόγγου συµπίπτουν µε τις αρµονικές του άλλου. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Συσκευές: Χορδή, φωτοδίοδος, λυχνία, δυναµόµετρο, ενισχυτής, συχνόµετρο, 

παλµογράφος. 
Η πειραµατική διάταξη δίνεται στο Σχ.8. 

 
 

Σχήµα 8. Πειραµατική διάταξη για τη µελέτη των εγκάρσιων κυµάτων. 
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  Μια λεπτή χορδή, µήκους ℓ, τείνεται στο ένα άκρο της µε δύναµη F που 

µετρείται µε το δυναµόµετρο Α. Στο µέσον της χορδής υπάρχει µια φωτοδίοδος 

Φ απέναντι ακριβώς από ένα µικρό λαµπτήρα Λ. Η ταλάντωση της χορδής 

προκαλεί µεταβολή στο φωτισµό που δέχεται η φωτοδίοδος (αυτή βρίσκεται πίσω 

από µια λεπτή, οριζόντια σχισµή) και κατά συνέπεια δηµιουργείται µεταβολή στο 

ρεύµα εξόδου της. Το σήµα αυτό, µετά από κατάλληλη ενίσχυση, µεταφέρεται σε 

ένα ηλεκτρονικό συχνόµετρο (για τη µέτρηση της συχνότητας) και σε έναν 

παλµογράφο (για την παρατήρηση της µορφής). Ο σύνθετος ήχος (µουσικός 

φθόγγος, νότα) που παράγεται έχει εκτός από τη θεµελιώδη και πολλές ανώτερες 

αρµονικές. Η διαταραχή της χορδής πρέπει να γίνει στο µέσο της και η µέτρηση 

πρέπει να γίνει αφού εξαφανιστούν οι ανώτερες αρµονικές. 

 Υπάρχουν σύρµατα από Χαλκό (Cu), Νικέλιο (Ni), Κονσταντάνη (Cοnst) 

και Kanthal µε διαµέτρους από 0.3 mm έως 0.5 mm. Οι αντίστοιχες πυκνότητες των 

παραπάνω υλικών είναι: 

  ρcu = 8.960 gr/cm3,  ρNi = 8.902 gr/cm3 

  ρconst= 8.900 gr/cm3  ρkanthal = 7.100 gr/cm3 

Για να έχουµε συχνότητες ταλάντωσης στη περιοχή που µας ενδιαφέρει, θα 

χρησιµοποιήσετε για το σύρµα Cu, F=30 Ν, για το σύρµα Κονσταντάνης, F= 20 Ν, 

ενώ για τα σύρµατα Νi και Kanthal, F=10 N. 

 Σκοπός της άσκησης είναι να επιβεβαιώσουµε πειραµατικά την εξ.(3), 

δηλαδή να βρούµε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της συχνότητας και της 

τείνουσας δύναµης ή του µήκους της χορδής. 

 Γενικός τρόπος αντιµετώπισης τέτοιων προβληµάτων από πειραµατική 

σκοπιά, είναι η εύρεση της σχέσης που συνδέει δύο µεγέθη, αφού καταλήξουµε σε 

µια γραµµική σχέση µεταξύ των δύο µεγεθών (γιατί;). 

 Η πιο γενική σχέση που µπορεί να συνδέει δύο οποιαδήποτε µεγέθη είναι η: 

y = A xB         ή λογαριθµίζοντας      logy = B logx + logA           (4) 

H εξ.(4), σε λογαριθµικούς άξονες, είναι µία ευθεία γραµµή µε κλίση B. 

 Η εξάρτηση του y από το x ανάγεται στον προσδιορισµό του εκθέτη Β, 

δηλαδή της κλίσης της ευθείας logy=f(logx). Εάν για παράδειγµα το Β=+2 τότε y

∝  x2  ή εάν  Β= - 1/2  τότε   y ∝  1/ x . 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να χαράξουµε µια log-log σχέση 
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α)  βρίσκουµε τους δεκαδικούς λογαρίθµους των x και y, χρησιµοποιούµε 

(κανονικό) µιλλιµετρέ χαρτί και τοποθετούµε στους άξονες τις τιµές των logx και 

logy, ή 

β) χρησιµοποιούµε log-log χαρτί.  (Προσοχή: ΟΧΙ  ΗΜΙΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚO) και 

τοποθετούµε στους άξονες τις τιµές των x και y, απ’ ευθείας. Για να 

υπολογίσουµε την κλίση µιας ευθείας σε log-log χαρτί, σχηµατίζουµε ένα µικρό 

τρίγωνο και παίρνουνε τους δεκαδικούς λογαρίθµους των συντεταγµένων 

των κορυφών του. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Στην πειραµατική διάταξη είναι τοποθετηµένη η χορδή από κονσταντάνη. 

Μετρήστε τη διάµετρό της.  

2. Θέστε την Τάση της χορδής ίση µε 20 Ν.  

3. ∆ώστε στο µήκος της χορδής ℓ, τιµές από 50-100 cm ανά 5 cm και για κάθε 

µήκος διεγείρετε την χορδή προσεκτικά και παρατηρείστε την κυµατοµορφή 

στον παλµογράφο. Όταν σβήσουν οι ανώτερες αρµονικές συχνότητες της 

ταλάντωσης, µετρήστε την θεµελιώδη συχνότητα ταλάντωσης, µε τη βοήθεια 

του συχνοµέτρου. Τοποθετήστε τις µετρήσεις σας στον παρακάτω Πίνακα: 

F =20 N ℓ (cm) ν (Hz) log ℓ log ν  

    

    

    

4. Στο επόµενο βήµα, για σταθερό µήκος ℓ (80 cm), θα βρείτε την εξάρτηση της 

συχνότητας από την τείνουσα δύναµη F, δηλαδή την σχέση ν=f(F) . ∆ώστε 

διάφορες τιµές στην τείνουσα δύναµη, µικρότερες από 20 Ν µειώνοντας κατά 

2 Ν εώς τα 8 Ν και µετρείστε τις αντίστοιχες συχνότητες. Τοποθετήστε τις 

µετρήσεις σας στον παρακάτω Πίνακα:  

F (N) ν (Hz) log F log ν 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Να κάνετε τη γραφική παράσταση logv=f(log ℓ) σε µιλλιµετρέ και τη ν=f(ℓ) σε 

log-log χαρτί, όπως επίσης και στον Η/Υ. Την κλίση θα την βρείτε µε τον H/Υ 

(linear fit) και µε το χέρι. Συγκρίνετε τα (πειραµατικά σας) αποτελέσµατα, µεταξύ 

τους και µε εκείνα (θεωρητικά) που περιµένατε από την εξ. (3).  

2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση logv=f(logF) σε µιλλιµετρέ και τη ν=f(F) σε 

log-log χαρτί, όπως επίσης και στον Η/Υ. Να βρείτε τις κλίσεις τους (µε τον H/Υ 

και µε το χέρι). Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µεταξύ τους και µε τις θεωρητικά 

αναµενόµενες τιµές της εξ. (3). 

3. Εάν έχετε χρόνο, δοκιµάστε σύρµατα µε διαφορετικές πυκνότητες ρ και διατοµές 

d και βρείτε πειραµατικά τις σχέσεις ν=f(ρ) και ν=f(r) , όπου r η ακτίνα του 

σύρµατος. 



2.1 

  ΑΣΚΗΣΗ  2 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

 

Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των θερµικών ιδιοτήτων στερεών σωµάτων και η 

εύρεση α) του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας µονωτών και β) του συντελεστή 

γραµµικής διαστολής αγωγών.  

Στο πρώτο µέρος, ο µονωτής είναι ένας λεπτός γυάλινος δίσκος που τοποθετείται 

µεταξύ δύο σωµάτων διαφορετικής θερµοκρασίας. Από τις θερµοκρασίες των δύο 

σωµάτων, µετά την αποκατάσταση µόνιµης θερµικής κατάστασης και από το ρυθµό 

ψύξης του ψυχρότερου σώµατος υπολογίζουµε το συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 

του µονωτή.  

Στο δεύτερο µέρος, ατµός διέρχεται µέσα από ένα µεταλλικό σωλήνα, από ατσάλι, 

χαλκό (Cu) ή αλουµίνιο (Al). Μετά την αποκατάσταση της θερµικής ισορροπίας, µετράται 

η αύξηση του µήκους της ράβδου. Γνωρίζοντας την αύξηση της θερµοκρασίας, 

υπολογίζεται ο συντελεστής γραµµικής διαστολής του υλικού της µεταλλικής ράβδου. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
Θερµότητα, Θεµελιώδης νόµος της θερµιδοµετρίας, Ειδική θερµότητα, Μοριακή και 

ατοµική θερµότητα, Μηχανισµοί διάδοσης της θερµότητας και νόµοι αυτών, ∆ιαστολή, 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 
HALLIDAY-RESNICK-
WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 

18.2  18.3  18.4  18.6  
18.7  18.12 

Θ1.1  Θ1.2  Θ1.3  Θ1.4  
Θ2.1  Θ2.2  Θ2.4  Θ2.5  
Θ2.6  Θ2.7 

17.1  17.2  17.4  17.5  17.7 

 

 

 

 

 



2.2 

Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΘΕΡΜΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΝΩΤΩΝ   

ΘΕΩΡIΑ 

 

∆ιάδοση θερµότητας µε αγωγή. 

 Αν θεωρήσουµε πλάκα πάχους dx και επιφάνειας Α, στις δύο πλευρές της οποίας 

υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας dT, τότε ο ρυθµός ροής της θερµότητας δίνεται από τον 

νόµο της θερµικής αγωγιµότητας:  

dQ dT= -kA
dt dx

 (1)  

όπου dQ/dt  ο ρυθµός ροής θερµότητας διαµέσου της επιφάνειας Α, dT/dx η 

θερµοβαθµίδα και k ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του υλικού της πλάκας. 

Εάν θεωρήσουµε σαν θετική φορά του x αυτήν από σηµεία υψηλότερης σε σηµεία 

χαµηλότερης θερµοκρασίας τότε είναι φανερό ότι η θερµοβαθµίδα dΤ/dx είναι αρνητική. 

Το αρνητικό πρόσηµο της εξ.(1) καθιστά την εξίσωση αυτή συµβατή µε τον 2ο 

θερµοδυναµικό νόµο δηλαδή ότι η θερµότητα ρέει από σηµεία υψηλότερης σε σηµεία 

χαµηλότερης θερµοκρασίας (dQ/dt > 0  όταν dT/dx < 0  ). 

 Το k εξαρτάται από τη φύση του υλικού. Υλικά µε µεγάλη τιµή του k είναι καλοί 

αγωγοί της θερµότητας, ενώ αντίθετα υλικά µε µικρή τιµή του k είναι κακοί αγωγοί της 

θερµότητας ή καλοί µονωτές (θερµοµονωτικά υλικά). 

 Το k ενός υλικού εξαρτάται επίσης από τη θερµοκρασία. Παρόλο που η τιµή του k 

αυξάνεται ελαφρά µε αυτήν, σε ένα υλικό µπορεί να θεωρηθεί πρακτικά σταθερή αν η 

διαφορά θερµοκρασίας δεν είναι µεγάλη. Οι µονάδες του k όπως προκύπτει από την 

εξ.(1) είναι W.m-1grad-1 (SI) ή cal cm-1sec-1grad-1 (C.G.S.) 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Υπολογισµός του συντελεστή k του γυαλιού  

Συσκευές 

 Χρησιµοποιούνται ένας δίσκος και ένα δοχείο από ορείχαλκο, δύο γυάλινοι δίσκοι, 

µία φιάλη ζέσης νερού, µία εστία, και δύο θερµόµετρα αντίστασης πλατίνας µε τα 

αντίστοιχα πολύµετρα, για τη µέτρηση της θερµοκρασίας. 



2.3 

 Ένας γυάλινος µονωτικός δίσκος Μ παρεµβάλλεται µεταξύ δύο σωµάτων από 

ορείχαλκο Λ και Κ όπως φαίνεται στο Σχ.1. Τα τρία σώµατα Μ, Λ και Κ έχουν την ίδια 

διάµετρο. Το πάνω σώµα Λ είναι κυλινδρικό δοχείο µε δύο πλευρικούς σωλήνες για την 

εισροή και την εκροή του ατµού. Ο πυθµένας του είναι παχύτοιχος και έχει οπή για την 

στερέωση του θερµόµετρου αντίστασης πλατίνας θ1. Το κάτω σώµα Κ είναι συµπαγής 

δίσκος µε πλευρική οπή για τη στερέωση του θερµόµετρου αντίστασης πλατίνας θ2. 

Όλη η συσκευή είναι εξαρτηµένη µε τρία νήµατα. 

Η θερµοκρασία του Λ ανυψώνεται µε τη διαβίβαση υδρατµού, ενώ η θερµοκρασία του Κ, 

σύµφωνα µε την εξ. (1), ανυψώνεται λόγω της θερµότητας που ρέει προς αυτό από το Λ 

διαµέσου του γυάλινου µονωτικού δίσκου Μ.  

 

Σχήµα  1. Σχηµατική απεικόνιση της πειραµατικής διάταξης για τον υπολογισµό του 

συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας. 

 

 Για τον υπολογισµό του k απαιτείται η γνώση των dQ/dt, του dT/dx (ή του 

ισοδύναµου του dθ/dx) και της επιφάνειας Α του µονωτικού δίσκου. 

 Η επιφάνεια Α µπορεί να υπολογιστεί, αφού µπορεί να µετρηθεί η διάµετρος του 

δίσκου. 

 Η θερµοβαθµίδα dθ/dx µπορεί να υπολογιστεί από το πάχος d του µονωτικού 

δίσκου και από τις σταθεροποιηµένες (για κάποιο χρονικό διάστηµα) θερµοκρασίες θ1, 

και θ2, των δύο ορειχάλκινων σωµάτων. 

 Ο ρυθµός ροής θερµότητας dQ/dt  υπολογίζεται ως εξής: 



Η σταθεροποίηση του σώµατος

προς αυτό θερµότητα ανά µονάδα

του και την πλευρική του επιφάνεια

 
 
 

dQ
dt προσφ

όπου 

 
 
 

dQ
dt dt

 Από τις εξ. (1), (2) και (3) προκύπτει

dθkA = mc
dx dt

Η εξίσωση αυτή, για δεδοµένα τα

αφού το (dθ/dt)θ2 είναι η κλίση

(Σχ.2). 

 Σχήµα  2. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Μετρείστε το πάχος d του

διάµετρό του µε διαστηµόµετρο

Υπολογίστε την επιφάνεια 

Για την οµάδα Α:  mA=1.138

Για την οµάδα Β:  mΒ=0.998

2.4 

του σώµατος Κ στη θερµοκρασίας θ2, σηµαίνει ότι η

ανά µονάδα χρόνου και η απαγόµενη θερµότητα από

του επιφάνεια ανά µονάδα χρόνου είναι ίσες. Άρα:

 
 
 προσφ., θ=θ2

=  
 
 

dQ
dt απαγ.,θ=θ2

        (2) 

   
   

  

dQ dθ= mc
dt dt θαπαγ., θ=θ 22

 (3) 

προκύπτει η εξίσωση: 

 
 
 

θ dθkA = mc
dx dt θ2

 (4) 

δεδοµένα τα m και c του σώµατος Κ, έχει µοναδικό

είναι η κλίση στο σηµείο θ2 της καµπύλης ψύξης θ=f

 

. Καµπύλη ψύξης θ=f(t) του σώµατος Κ. 

  

 

του γυάλινου µονωτικού δίσκου Μ µε µικρόµετρο

διαστηµόµετρο σε mm(που είναι ίση µε τη διάµετρο του

επιφάνεια Α. ∆ίνονται για το σώµα Κ: c = 389 J kg

138 kg και 

998 kg. 

ότι η προσφερόµενη 

θερµότητα από τον πυθµένα 

Άρα: 

 

µοναδικό άγνωστο το k, 

f(t) του σώµατος Κ 

 

µε µικρόµετρο και την 

τη διάµετρο του Λ και του K). 

g-1grad-1 και  



2.5 

2. Γεµίστε το δοχείο ζέσεως µέχρι τη µέση µε απιονισµένο νερό, ανάψτε την εστία και 

παρατηρείστε την πορεία των ενδείξεων των δύο θερµοµέτρων αντίστασης πλατίνας. 

3. Μόλις αποκατασταθεί µόνιµη θερµική κατάσταση, καταγράψτε τις ενδείξεις των 

ωµοµέτρων R1 και R2 και υπολογίστε τις θ1 και θ2 µε ακρίβεια από τον πίνακα της 

σελίδας 2.6 χρησιµοποιώντας γραµµική παρεµβολή. 

4. ∆ιακόψτε τη θέρµανση και αφαιρέστε το σώµα Λ από τη συσκευή. 

5. Τοποθετείστε (προς αποφυγή θερµικών απωλειών) και δεύτερο µονωτικό δίσκο 

πάνω από το σώµα Μ και υψώστε τη θερµοκρασία του σώµατος Κ κατά 10 0C-150 C 

περίπου πάνω από τη θ2 ακουµπώντας το για ελάχιστο χρόνο πάνω στη θερµή 

εστία.(Προσοχή: Υπό την επίβλεψη του υπευθύνου.) 

6. Καταγράψτε στον παρακάτω Πίνακα την ελάττωση της αντίστασης (θερµοκρασίας) 

του σώµατος Κ, σε συνάρτηση µε το χρόνο, ανά 30 s µέχρι τους 600 C. 

Θερµοκρασία σώµατος Κ Χρόνος 

  

  

  

  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1.  Αποδώστε γραφικά την ψύξη του σώµατος Κ, δηλαδή κάνετε το διάγραµµα της 

θερµοκρασίας του συναρτήσει του χρόνου και υπολογίστε την κλίση της καµπύλης 

στο σηµείο που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία θ2.Για τον υπολογισµό της 

θερµοκρασίας χρησιµοποιείστε την σχέση θ=2.6211R-263.04(είναι η σχέση που τα 

συνδέει για την συγκεκριµένη αντίσταση Πλατίνας). Όσον αφορά τον χρόνο σε sec 

στο ORIGIN χρησιµοποιείστε την σχέση t=(ι-1)*30 όπου i=1,2,3 …α/α. Η κλίση 

προσδιορίζεται από την εφαπτοµένη στο θ2 την οποία για µεγαλύτερη ακρίβεια θα 

την προεκτείνετε ώστε να τέµνει τους άξονες. 

2.  Υπολογίστε από τη σχέση (4) το συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας k του µονωτικού 

δίσκου Μ σε W m-1 grad-1. 

3.  Συγκρίνατε την τιµή του k µε την τιµή που δίνεται στη βιβλιογραφία (k= 0.837 W m-1 

grad-1). 

4.  Γράψτε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. 



2.6 

 

Πίνακας Βαθµονόµησης Αντίστασης Πλατίνας 

 

Θερµοκρασία (0C) / Αντίσταση (Ω) 
 

0C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0C 

-10 96.09 95.69 95.30 94.91 94.52 94.12 93.73 93.34 92.95 92.55 -10 

0 100.00 99.61 99.22 98.83 98.44 98.04 97.65 97.26 96.87 96.48 0 

0 100.00 100.39 100.78 101.17 101.56 101.95 102.34 102.73 103.12 103.51 0 

10 103.90 104.29 104.68 105.07 105.46 105.85 106.24 106.63 107.02 107.40 10 

20 107.79 108.18 108.57 108.96 109.35 109.73 110.12 110.51 110.90 111.28 20 

30 111.67 112.06 112.45 112.83 113.22 113.61 113.99 114.38 114.77 115.15 30 

40 115.54 115.93 116.31 116.70 117.08 117.47 117.85 118.24 118.62 119.01 40 

50 119.40 119.78 120.16 120.55 120.93 121.32 121.70 122.09 122.47 122.86 50 

60 123.24 123.62 124.01 124.39 124.77 125.16 125.54 125.92 126.31 126.69 60 

70 127.07 127.45 127.84 128.22 128.60 128.98 129.37 129.75 130.13 130.51 70 

80 130.89 131.27 131.66 132.04 132.42 132.80 133.18 133.56 133.95 134.32 80 

90 134.70 135.08 135.46 135.84 136.22 136.60 136.98 137.36 137.74 138.12 90 

100 138.50 138.88 139.26 139.64 140.02 140.39 140.77 141.15 141.53 141.91 100 

110 142.29 142.66 143.04 143.42 143.80 144.17 144.55 144.93 145.31 145.68 110 



2.7 

  

 

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ  ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ  ΑΓΩΓΩΝ 

ΘΕΩΡΙΑ 

Ας υποθέσουµε ότι µία µεταλλική ράβδος, έχει µήκος l σε µια αρχική θερµοκρασία Τ. Εάν 

θερµάνουµε την ράβδο σε µια τελική θερµοκρασία, τέτοια ώστε το ∆Τ να µην είναι 

µεγάλο, η αύξηση του µήκους της ράβδου ∆l, είναι ανάλογο του ∆Τ ή  

∆l=α l ∆Τ                  (5) 

όπου α είναι ο συντελεστής γραµµικής διαστολής του υλικού µε µονάδες µέτρησεις οC-1.  

 Αντίστοιχα, η µεταβολή του όγκου δίνεται από την σχέση:  

∆V=β V ∆Τ                  (6) 

Όπου β ο συντελεστής διαστολής όγκου. Για οµογενή υλικά  β= 3α. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Στο πείραµα αυτό θα υπολογίσουµε τον συντελεστή γραµµικής διαστολής ενός 

µεταλλικού σωλήνα Σ, από ατσάλι, χαλκό (Cu) ή αλουµίνιο (Al) (Σχ.3).  

 

Σχήµα 3. Πειραµατική διάταξη εύρεσης του συντελεστή γραµµικής διαστολής. 



2.8 

Το ένα άκρο του σωλήνα έχει µια µεταλλική προεξοχή Α που τοποθετείται στην ειδική 

εγκοπή της βάσης και στερεώνεται µε µια βίδα. Στο ελεύθερο άκρο, υπάρχει µια µικρή 

µεταλλική γωνία Β στην οποία εφάπτεται, µε την βοήθεια ελατηρίου, ένα ευαίσθητο 

µικρόµετρο Μ, µε δύο κλίµακες. Ο µικρός κύκλος µετράει mm, ενώ ο µεγάλος έχει 

σταθερά κλίµακας 0.01mm/ υποδιαίρεση.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. ∆ιαλέξτε ένα µεταλλικό σωλήνα, π.χ. αλουµίνιο (Al). Μετρήστε το αρχικό µήκος του l, 

από την µεταλλική προεξοχή µέχρι την εσωτερική πλευρά της µεταλλικής γωνίας.  

2. Τοποθετήστε τον σωλήνα στη βάση, όπως στο Σχ.3. Στερεώστε το θερµίστορ  στην 

ειδική εσοχή στο µέσο του σωλήνα. Ενώστε τα καλώδια µε το ωµόµετρο. Καταγράψετε 

σε σχετικό πίνακα, την αρχική ένδειξη αντίστασης του θερµίστορ, Rαρχ και την αρχική 

ένδειξη του µικροµέτρου Μαρχ καθώς και την αρχική διάµετρο dαρχ του σωλήνα. Η 

κυρία ανάγνωση είναι η ένδειξη του µικρού κύκλου (σε mm) και τα δεκαδικά ψηφία 

είναι η ανάγνωση του µεγάλου σε 0.01 mm.  

3. Στο άκρο Α συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα που είναι συνδεδεµένος µε το δοχείο 

ζέσεως, γεµάτο µέχρι τη µέση µε απιονισµένο νερό, για την παροχή ατµού. Ανάψτε την 

θερµική εστία στο µέγιστο.  

4. Καταγράψτε  την τελική αντίσταση του θερµίστορ Rτελ ,  την τελική ένδειξη του 

µικροµέτρου Μτελ  καθώς και την τελική διάµετρο του σωλήνα dτελ. Λάβετε υπόψη ότι 

∆l= Μτελ- Μαρχ . Επειδή το θερµίστορ αργεί να πάρει την τελική θερµοκρασία, όταν 

σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις, για να έχετε καλύτερα αποτελέσµατα είναι προτιµότερο 

να κρατήσετε την µεγαλύτερη αύξηση του µήκους και την µικρότερη ένδειξη της 

αντίστασης (δηλαδή την µεγαλύτερη θερµοκρασία) που έχετε µετρήσει. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Υπολογίστε τον γραµµικό συντελεστή θερµικής διαστολής α  από την εξ.5.  

2. Υπολογίστε τον  συντελεστή κυβικής διαστολής β  από την εξ.6.  

 

3. Συγκρίνετε τις τιµές που θα βρείτε µε τις θεωρητικές τιµές. ∆ίδονται αcu= 17.25 10-6/ oC, 

αατσάλι = 11.97 10-6/ oC και αAl = 23.1 10-6/ oC. Βρείτε την % ποσοστιαία απόκλιση για 
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κάθε τιµή. Γνωρίζοντας τη σχέση που συνδέει τους συντελεστές α και β (β=3α), 

σχολιάστε τα αποτελέσµατα. 

4. Πίνακας βαθµονόµησης θερµίστορ 
 

 
Θερµοκρασία (οC) / Αντίσταση (Ω) 

 
Αντίσταση 

(Ω) 
Θερµο-
κρασία 

(οC) 

Αντίσταση 
(Ω) 

Θερµο-
κρασία 

(οC) 

Αντίσταση 
(Ω) 

Θερµο-
κρασία 

(οC) 

Αντίσταση 
(Ω) 

Θερµο-
κρασία 

(οC) 
351 020 0 95 447 26 30 976 52 11 625 78 
332 640 1 91 126 27 29 756 53 11 223 79 
315 320 2 87 022 28 28 590 54 10 837 80 
298 990 3 83 124 29 27 475 55 10 467 81 
283 600 4 79 422 30 26 409 56 10 110 82 
269 080 5 75 903 31 25 390 57 9 767.2 83 
255 380 6 72 560 32 24 415 58 9 437.7 84 
242 460 7 69 380 33 23 483 59 9 120.8 85 
230 260 8 66 356 34 22 590 60 8 816.0 86 
218 730 9 63 480 35 21 736 61 8 522.7 87 
207 850 10 60 743 36 20 919 62 8 240.6 88 
197 560 11 58 138 37 20 136 63 7 969.1 89 
187 840 12 55 658 38 19 386 64 7 707.7 90 
178 650 13 53 297 39 18 668 65 7 456.2 91 
169 950 14 51 048 40 17 980 66 7 214.0 92 
161 730 15 48 905 41 17 321 67 6 980.6 93 
153 950 16 46 863 42 16 689 68 6 755.9 94 
146 580 17 44 917 43 16 083 69 6 539.4 95 
139 610 18 43 062 44 15 502 70 6 330.8 96 
133 000 19 41 292 45 14 945 71 6 129.8 97 
126 740 20 39 605 46 14 410 72 5 936.1 98 
120 810 21 37 995 47 13 897 73 5 749.3 99 
115 190 22 36 458 48 13 405 74 5 569.3 100 
109 850 23 34 991 49 12 932 75   
104 800 24 33 591 50 12 479 76   
100 000 25 32 253 51 12 043 77   

Προσοχή: Για την εύρεση της θερµοκρασίας µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

χρησιµοποιείστε γραµµική παρεµβολή. 
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ΑΣΚΗΣΗ  3 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ γ=Cp/Cv ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ  

CLEMENTS – DESORMES, RUCHARDT και RINKEL 

 

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο προσδιορισµός του λόγου γ των γραµµοµοριακών 

ειδικών θερµοτήτων Cp και Cv του αέρα και κατ’ επέκταση η κατανόηση της κινητικής 

θεωρίας των αερίων. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

Γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες των αερίων, Καταστατική εξίσωση των ιδανικών 

αερίων, Αδιαβατική-ισοβαρής-ισόθερµη µεταβολή, Πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα, 

∆εύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, Θεώρηµα ισοκατανοµής ενέργειας.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΦΥΣΙΚΗ 
HALLIDAY-RESNICK-

WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 

19.2  19.3  19.8  19.9  
19.10  19.11 

Θ3.1 Θ3.2  Θ3.3  Θ3.4 
Θ3.5 

18.1  18.2  18.3  18.4 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Ένα αέριο ονοµάζεται ιδανικό όταν τα µόριά του συµπεριφέρονται σαν ελαστικές 

σφαίρες, αµελητέων διαστάσεων και δεν εξασκούνται µεταξύ τους δυνάµεις παρά 

µόνον κατά τη διάρκεια των κρούσεων µεταξύ τους ή µε τα τοιχώµατα του δοχείου 

στο οποίο περιέχεται. Στις συνηθισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, αέρια 

που βρίσκονται µακριά από το σηµείο υγροποιήσεως τους όπως, το υδρογόνο, το 

άζωτο, το οξυγόνο κ.λ.π. συµπεριφέρονται σαν ιδανικά αέρια. Αέρια που εύκολα 

υγροποιούνται όπως, οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα, δεν θεωρούνται ιδανικά 

αέρια. 

 Ένα ιδανικό αέριο ακολουθεί την καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων: 

PV=n R T=N kT  (1) 

όπου: 
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P: η πίεση, n: ο αριθµός των moles, V: ο όγκος, Τ: η θερµοκρασία, R: η παγκόσµια 

σταθερά των αερίων (8,31 J mol-1K-1 = 0,0821 ℓ atm mol-1.K-1), N : ο συνολικός 

αριθµός µορίων του αερίου, k=R/ Nα : η σταθερά του Boltzmann (1.38  10-23 J K-1) 

και Nα: ο αριθµός του Avogadro. 

 Μπορούµε να θερµάνουµε ένα αέριο είτε ισοβαρώς (Ρ=σταθ.) είτε ισόχωρα 

(V=σταθ.). Η θερµότητα που απαιτείται ώστε να αυξηθεί η θερµοκρασία του αερίου 

κατά ∆Τ, είναι διαφορετική στις δύο περιπτώσεις. Εποµένως υπάρχουν δύο ειδικές 

θερµότητες για τα αέρια (ή ισοδύναµα δύο γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες).  

• Ειδική θερµότητα υπό σταθερή πίεση cp (ή γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα 

υπό σταθερή πίεση Cp). Η Θερµότητα που χρειάζεται να προσφερθεί σε ένα αέριο 

για να αυξηθεί η θερµοκρασία του κατά ∆Τ  υπό σταθερή πίεση δίνεται από τη 

σχέση   Q = nCp∆T , όπου n ο αριθµός των moles. 

• Ειδική θερµότητα υπό σταθερό όγκο cv (ή γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα 

υπό σταθερό όγκο Cv). Η Θερµότητα που χρειάζεται να προσφερθεί σε ένα αέριο 

για να αυξηθεί η θερµοκρασία του κατά ∆Τ υπό σταθερό όγκο δίνεται από τη 

σχέση  Q = nCv∆T. 

Η σχέση που συνδέει τις γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες είναι   

Cp - Cv = R     (2) 

Ο λόγος Cp/Cv συµβολίζεται µε γ και είναι σύµφωνα µε την προηγούµενη εξίσωση, 

γ=
C p
Cv

>1     (3) 

 Moλονότι η ειδική θερµότητα c είναι το µέγεθος που προκύπτει αµέσως από τις 

θερµιδοµετρικές µετρήσεις εν τούτοις η γραµµοµοριακή και η ατοµική θερµότητα 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο θεωρητικό ενδιαφέρον όταν συγκρίνουµε θερµιδοµετρικά 

τα διάφορα υλικά. Και αυτό γιατί η σύγκριση των γραµµοµοριακών ή ατοµικών 

θερµοτήτων είναι σύγκριση θερµοτήτων που είναι αναγκαίες για να ανυψώσουν την 

θερµοκρασία µιας µάζας που περιέχει τον ίδιο αριθµό µορίων ή ατόµων. 

 Οι ατοµικές ή γραµµοµοριακές θερµότητες ακολουθούν ορισµένους κανόνες: 
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• ΣΤΕΡΕΑ: Σε συνηθισµένες και υψηλές θερµοκρασίες η ατοµική θερµότητα όλων 

των στερεών στοιχείων έχει την ίδια, κατά προσέγγιση, τιµή (περίπου 6 

cal/γραµµοάτοµο - Νόµος Dulong-Petit ). 

• ΑΕΡΙΑ: Οι γραµµοµοριακές θερµότητες Cp και Cv έχουν την ίδια τιµή για µόρια του 

ίδιου αριθµού ατόµων (µονοατοµικά, διατοµικά). Συγκεκριµένα, το γ είναι ίσο µε 

1.66 και 1.4 για µονοατοµικά και διατοµικά αέρια αντίστοιχα σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. 

• ΥΓΡΑ: Οι γραµµοµοριακές θερµότητες των υγρών δεν παρουσιάζουν καµιά 

κανονικότητα. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

A. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ CLEMENT-DESORMES 

 Θεωρούµε φιάλη όγκου V στην οποία είναι προσαρµοσµένο µανόµετρο Μ 

(Σχ.1). Η φιάλη φέρει στρόφιγγα Σ και περιέχει αέρα n moles, σε ατµοσφαιρική πίεση 

P. Με µία σύριγγα, εισάγουµε µια πολύ µικρή ποσότητα αέρα στη φιάλη, ώστε ο 

αριθµός των moles να γίνει n΄ και η πίεση να αυξηθεί κατά εh1, και από P να γίνει ίση 

µε P+εh1, όπου ε το ειδικό βάρος του υγρού του µανοµέτρου και h1, η διαφορά 

στάθµης του υγρού στα δύο σκέλη του µανοµέτρου Μ. Τα αρχικά n moles του αερίου 

βρίσκονται τώρα συµπιεσµένα και ο όγκος που τώρα καταλαµβάνουν είναι Vα. Έτσι, 

ο αέρας της φιάλης, δηλαδή τα αρχικά n moles (λόγω της συµπίεσης) θα βρίσκεται 

στην κατάσταση: (P+εh1, Vα, T), όπου Vα< V. Αυτή είναι η αρχική κατάσταση Α του 

αερίου µας (Σχ. 2). 

 Αν ανοίξουµε και κλείσουµε τη στρόφιγγα Σ πολύ γρήγορα, τότε θα βγει αέρας 

από τη φιάλη προς το περιβάλλον. Αν υποθέσουµε ότι εξέρχεται ποσότητα αέρα ίση 

µε αυτή που εισήλθε νωρίτερα µε τη συµπίεση, τότε η πίεση θα γίνει πάλι P. Έτσι, η 

ποσότητα των n moles θα εκτονωθεί και θα καταλάβει όλο τον όγκο V του δοχείου 

και η θερµοκρασία, λόγω της απότοµης εκτόνωσης, θα ελαττωθεί σε θερµοκρασία 

Τ΄. Θεωρούµε την εκτόνωση αυτή αδιαβατική και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

το αέριο µετά την αδιαβατική διεργασία αυτή είναι η Β µε µεγέθη (P, V, T΄), όπου 

Τ΄<Τ (Σχ. 2). Για την αδιαβατική εκτόνωση µπορούµε να γράψουµε 

(P+εh1)Vα
γ =ΡV γ   (4) 



 

Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση

 Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα

 

Μετά το κλείσιµο της βαλβίδας

αρχική T που είναι η θερµοκρασία

από το περιβάλλον προς τον αέρα

της φιάλης υφίσταται µια ισόχωρη

η στρόφιγγα είναι κλειστή. 

ανέρχεται από την τιµή Ρ µέχρι

µε P+εh2. Η ισορροπία αποκαθίσταται

του αέρα εντός της φιάλης γίνει

τα n moles του αέρα εντός

κατάσταση ισορροπίας Β (

όπως φαίνεται και στο Σχ. 2

 Επειδή η αρχική και τελική

Α και Γ, είναι ίδια (και για την ίδια
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Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης της µεθόδου Clement

∆ιάγραµµα P-V που δείχνει τις καταστάσεις και τις διεργασίες

οποίες υποβάλλεται το αέριο. 

της βαλβίδας, η θερµοκρασία του αερίου T΄ είναι µικρότερη

είναι η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, ενέργεια θα αρχίσει

εριβάλλον προς τον αέρα του δοχείου. Στην περίπτωση αυτή

υφίσταται µια ισόχωρη θέρµανση µιας και ο όγκος του δεν

. Η πίεση του αέρα εντός της φιάλης, εποµένως

µέχρι µια ορισµένη τιµή, στην οποία σταθεροποιείται

ισορροπία αποκαθίσταται (η διεργασία σταµατάει) όταν η

φιάλης γίνει ίση µε εκείνη του περιβάλλοντος δηλαδή

αέρα εντός της φιάλης υφίστανται ισόχωρη θέρµανση

(P, V, T΄) στην κατάσταση ισορροπίας 

Σχ. 2.  

αρχική και τελική θερµοκρασία του αερίου, δηλαδή στις

και για την ίδια ποσότητα των n moles) µπορούµε να

Clement-Desormes 

 

καταστάσεις και τις διεργασίες στις 

είναι µικρότερη από την 

ενέργεια θα αρχίσει να ρέει 

περίπτωση αυτή, ο αέρας εντός 

όγκος του δεν αλλάζει καθώς 

εποµένως, σταδιακά 

σταθεροποιείται, ίση 

όταν η θερµοκρασία 

δηλαδή T. Συνεπώς 

ισόχωρη θέρµανση από την 

ισορροπίας Γ (P+εh2, V, T) 

δηλαδή στις καταστάσεις 

µπορούµε να γράψουµε 
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(P+εh1) Vα = (P+εh2) V 

η οποία µπορεί να γραφεί και σαν: 
  
        

γγ P + εhV 1=
V P + εhα 2

   (5) 

η (4) γράφεται 
 
  
 

γP + εh V1 =
P Vα

   και λόγω της (5) έχουµε:  

1+ 

 
 
 
 
 
 

γ
εh11+εh1 P=
εhP 21+
P

 οπότε, 
   
   
   
   

γ y-1
εh εh2 11+ = 1+
P P

 (6) 

Aν αναπτύξουµε σε σειρά, κάθε όρο της (6) και παραλείψουµε τους όρους από τη 

δεύτερη δύναµη και πάνω, (επειδή εh1<<P και εh2<<P) θα έχουµε 

εh εh2 11+ γ = 1+ (γ - 1)
P P

 και τελικά 

h1γ =
h - h1 2

    (7) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα Σ του κεντρικού σωλήνα και βάλτε στην φιάλη αέρα µε την 

σύριγγα, έως ότου η διαφορά υψοµέτρου στα δύο σκέλη του µανοµέτρου 

φθάσει τα 10 cm περίπου (κατά τι λιγότερο από µια ολόκληρη σύριγγα). Η 

συµπίεση πρέπει να γίνει αργά. Γιατί; 

2. Κλείστε την στρόφιγγα Σ και περιµένετε περίπου 5 s έως ότου ο αέρας της 

φιάλης, που θερµάνθηκε κατά τη συµπίεση, να αποκτήσει και πάλι τη 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό διαπιστώνεται από τη σταθεροποίηση 

των επιφανειών του υγρού του µανοµέτρου. 

3. Καταγράψτε τις ενδείξεις των δύο σκελών του µανοµέτρου και υπολογίστε τη 

διαφορά τους h1. 

4. Ανοίξτε τη στρόφιγγα Σ παρακολουθώντας την στάθµη του υγρού στο 

µανόµετρο. Μόλις η στάθµη εξισωθεί στα δύο σκέλη του µανοµέτρου για πρώτη 

φορά κλείστε ξανά τη στρόφιγγα Σ. Περιµένετε όσο χρειάζεται έως ότου ο αέρας 

της φιάλης, που έχει ψυχθεί λόγω της αδιαβατικής εκτόνωσης, αποκτήσει ξανά 
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την θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αυτό διαπιστώνεται όπως και στο 

ερώτηµα 2. 

5. Καταγράψτε τις ενδείξεις των δύο σκελών του µανοµέτρου και υπολογίστε τη 

διαφορά του h2. 

6. Ανοίξτε την στρόφιγγα Σ για να εξισωθεί πλήρως η πίεση στην φιάλη µε την 

ατµοσφαιρική. 

7. Επαναλάβετε τις εργασίες 1 & 7 άλλες εννέα φορές για διαφορές υψοµετρικές 

διαφορές µεταξύ 8 cm και 12 cm και καταχωρείστε τις µετρήσεις στον πίνακα. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Από τις τιµές των h1 και h2  που έχετε βρει, υπολογίστε την τιµή του γ για όλες 

τις µετρήσεις µέσω της σχέσης 7 και καταχωρείστε τις στον Πίνακα. 

2. Να βρεθεί η µέση τιµή του γ , το σφάλµα της µέσης τιµής και το σχετικό σφάλµα. 

3. Να συγκριθεί η πειραµατική τιµή του γ µε τη θεωρητική τιµή (γ=1.4). Είναι το 

αποτέλεσµα σας συµβατό µε το θεώρηµα ισοκατανοµής της ενέργειας; 

 

Ενδείξεις µανοµέτρου σε θερµοκρασία δωµατίου  

πριν την εκτόνωση µετά την εκτόνωση 

Αριστερό 

σκέλος 

mm 

δεξί 

σκέλος 

mm 

διαφορά  

h1  

mm 

Αριστερό 

σκέλος 

mm 

δεξί 

σκέλος 

mm 

διαφορά  

h2  

mm 

 

γ 

 
< γ> 

 

 

       

 

 

B.    ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ RUCHARDT ΚΑΙ RINKEL . 

 Η πειραµατική διάταξη αποτελείται από γυάλινο δοχείο µε στρόφιγγα Σ στο 

κάτω άκρο του και ελαστικό πώµα στο οποίο στερεώνεται αεροστεγώς γυάλινος 

ανοικτός σωλήνας µέσα στον οποίο µπορεί να ολισθαίνει χαλύβδινη σφαίρα (Σχ.3). 

 Επειδή η διάµετρος της σφαίρας είναι ελάχιστα µικρότερη του σωλήνα, 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι κατά την κίνησή της η σφαίρα συµπιέζει τον αέρα 

χωρίς αυτός να µπορεί να διαφύγει µεταξύ της σφαίρας και των τοιχωµάτων του 

σωλήνα. Έτσι, εάν κρατήσουµε κλειστό το ένα άκρο του σωλήνα και αφήσουµε τη 
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σφαίρα ελεύθερη θα παρατηρήσουµε ότι κινείται πολύ αργά. Εάν προσαρµόσουµε 

τον σωλήνα στο πώµα του δοχείου και αφήσουµε ελεύθερη τη σφαίρα, τότε θα 

παρατηρήσουµε ότι η σφαίρα θα εκτελέσει ταλάντωση γύρω από µια θέση 

ισορροπίας µε µικρή απόσβεση. 

 

Σχήµα  3. Σχηµατική απεικόνιση της πειραµατικής διάταξης των µεθόδων Ruchardt 

και Rinkel 
 

α) Υπολογισµός του γ µε τη µέθοδο Ruchardt. 

Όταν η σφαίρα ισορροπεί µέσα στον κατακόρυφο σωλήνα (Σχ.3) το άθροισµα των 

δυνάµεων είναι: 

S Pat+B-S P=0     (8) 

όπου S το εµβαδόν της διατοµής του σωλήνα, B το βάρος της σφαίρας και P η πίεση 

µέσα στο δοχείο. 

Εάν η σφαίρα αποµακρυνθεί κατά απόσταση dx από τη θέση ισορροπίας τότε θα 

υφίσταται µια δύναµη dF λόγω της δηµιουργούµενης διαφοράς πίεσης dP  

dF = S dP     (9) 

Αν όµως η αποµάκρυνση dx της σφαίρας γίνεται σε πολύ µικρό χρόνο, η µεταβολή 

του αέρα µέσα στο δοχείο µπορεί να θεωρηθεί αδιαβατική οπότε: 

PV γ = σταθερό     (10) 

όπου V ο όγκος του δοχείου και γ=Cp/Cv. είναι ο λόγος της ειδικής θερµότητας υπό 

σταθερή πίεση Cp, προς την ειδική θερµότητα υπό σταθερό όγκο Cv. Eάν 

διαφορίσουµε την εξ.(10) έχουµε: 

                      V γ dP+PγV γ-1 dV   ή  
PdP = -γ dV
V

 

και τελικά, επειδή dV = S dx προκύπτει:       
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PdP = -γ S dx
V

    (11) 

Επίσης έχουµε: dF = S dP  , οπότε λόγω της εξ.(11) ισχύει:  

                               
P 2dF = - γ S dx
V

  

Ολοκληρώνουµε και υπολογίζουµε τη δύναµη F για µετατόπιση x. Έχουµε: 

2
γ P S

F = - x
V

    (12) 

Σύµφωνα µε το θεµελιώδη νόµο της µηχανικής ισχύει 

                                
2d x

F = m 2dt
 

Και λόγω της εξ.(12) έχουµε: 

                               
2 2d x P S

+ γ x = 02 m Vdt
 

η οποία είναι και η εξίσωση κίνησης της σφαίρας. 

Η εξίσωση αυτή είναι η εξίσωση αρµονικής ταλάντωσης µε περίοδο 

                               
mVT = 2π

2γ P S
 

από την οποία προκύπτει: 

γ =  24π m V
2 2S P Τ

    (13) 

 

β) Υπολογισµός του γ µε τη µέθοδο Rinkel 

 Eάν αφήσουµε τη σφαίρα να πέσει από το άνω άκρο του σωλήνα, τότε θα 

φθάσει σε ένα µέγιστο βάθος h και στη συνέχεια θα εκτελέσει ταλάντωση µεταξύ της 

αρχικής της θέσης και του h. 

 Kατά τη πτώση της η σφαίρα συµπιέζει τον αέρα του δοχείου και το έργο 

συµπίεσης δίνεται από τη σχέση:  

-h
W = F dx

0
∫∫∫∫  

Η οποία µε τη βοήθεια της εξ. (12) γίνεται:  
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2 2hS γP S γ P 2W = - x dx = h
V 2V0

∫∫∫∫  

Επειδή η τριβή της σφαίρας µε τα τοιχώµατα του σωλήνα είναι αµελητέα, το έργο 

συµπίεσης W θα είναι ίσο µε την ελάττωση της δυναµικής ενέργειας της σφαίρας 

δηλαδή, 

 
2S γ P 2h = B h
2V

     ή         
2Β V

γ =
2S P h

   (14) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Καθαρίστε καλά το σωλήνα. ∆ιαπιστώστε ότι κατά την κίνηση της σφαίρας δεν 

έχουµε πρακτικά διαφυγή αέρα µεταξύ σφαίρας-τοιχωµάτων του σωλήνα. 

2. Τοποθετείστε το σωλήνα στο ελαστικό πώµα πάνω στο δοχείο και αφείστε τη 

σφαίρα να πέσει έχοντας βεβαιωθεί ότι η στρόφιγγα στο κάτω µέρος του 

δοχείου είναι κλειστή. Μετρείστε τον χρόνο πέντε περιόδων και από αυτόν την 

περίοδο Τ. Η µέτρηση να επαναληφθεί άλλες εννιά φορές. Συµπληρώστε µε τις 

µετρήσεις σας τον παρακάτω Πίνακα. 

3. Μετρείστε το µέγιστο βάθος h στο οποίο κατέρχεται η σφαίρα. Επαναλάβετε 

άλλες εννιά φορές. Συµπληρώστε µε τις µετρήσεις σας τον παρακάτω Πίνακα. 

Πριν από κάθε µέτρηση να καθαρίζετε τον σωλήνα. 

 

Μέθοδος Ruchardt Μέθοδος Rinkel 

5T (s) T (s) γ < γ> h (cm) γ < γ> 

       

       

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Από τις εξ. (13) και (14) υπολογίστε το γ για κάθε τιµή των T και h αντίστοιχα, 

καθώς και τη µέση τιµή του γ. Υπολογίστε το τυπικό σφάλµα της µέσης τιµής σε 

κάθε περίπτωση καθώς και το σχετικό σφάλµα. Ποια µέθοδος δίνει ακριβέστερο 

αποτέλεσµα; ∆ικαιολογείστε την απάντηση. ∆ίδονται: m=16.5 gr, d=1.6 cm και 

V=10 lt. 
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2. Να συγκρίνετε τη πειραµατική τιµή που βρήκατε µε τη θεωρητική τιµή του γ. Είναι 

το αποτέλεσµα σας συµβατό µε το θεώρηµα ισοκατανοµής της ενέργειας; 

3. Να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας µε αυτά της µεθόδου 

Clement-Desormes. 
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ΑΣΚΗΣΗ  4 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΑΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙO 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 

 

Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη φασµάτων εκποµπής και απορρόφησης µε 

φασµατοσκόπια πρίσµατος και φράγµατος. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

∆ιάθλαση, ολική ανάκλαση, πρίσµατα, γωνία ελάχιστης εκτροπής, συµβολή, 

περίθλαση, φράγµα περίθλασης, φωτεινές πηγές, φασµατοσκοπία, Μοριακά και 

ατοµικά φάσµατα. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

HALLIDAY-RESNICK-WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 

33.2  33.3  33.8  35.2  35.3  

35.4  35.5  35.6  36.2  36.3  

36.4    36.5   36.7   36.8  36.9 

O1.6  O1.7  O3.1  O3.2  O3.3  

O4.1    O4.2    O4.3    O4.4   

Σ4.1 

35.1  35.2  35.3  36.1  36.2  36.3  

36.4   36.5  38.1   38.2   38.3  

38.8 

Πρέπει επίσης να µελετήσετε τις παραγράφους Σ4.1, Σ4.2, Σ4.3 και Σ5.2 από το 

βιβλίο ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ των SERWAY-JEWETT 

(ΤΟΜΟΣ Β) που αφορά στα φάσµατα. 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Είδη Φασµάτων 

 Φάσµα εκποµπής λέγεται το φάσµα της ακτινοβολίας την οποία εκπέµπει µια 

φωτεινή πηγή. Τα φάσµατα εκποµπής διακρίνονται σε συνεχή και γραµµικά. 

 Τα συνεχή φάσµατα που εκπέµπονται από διάπυρα στερεά σώµατα δεν 

διαφέρουν µεταξύ τους. Γι αυτό το συνεχές φάσµα δεν µας δίνει καµία πληροφορία 

για τη φύση του σώµατος που ακτινοβολεί. Η κατανοµή της ενέργειας στις διάφορες 

περιοχές του φάσµατος εξαρτάται από τη θερµοκρασία του σώµατος. Όταν η 

θερµοκρασία του είναι σχετικά χαµηλή το σώµα εκπέµπει κυρίως ερυθρή 
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ακτινοβολία, ενώ οι άλλες ακτινοβολίες (ιώδης, κίτρινη, κ.λ.π.) είναι ασθενείς. 

Αυξανοµένης όµως της θερµοκρασίας, το σώµα εκπέµπει ακτινοβολία που 

επεκτείνεται και στις άλλες περιοχές του φάσµατος. Έτσι, σε υψηλή θερµοκρασία η 

εκπεµπόµενη ακτινοβολία είναι αυτή του λευκού φωτός.  

 Η ορατή περιοχή του συνεχούς φάσµατος εκποµπής εκτείνεται µεταξύ των 

µηκών κύµατος 4000 Å - 7500 Å (1Å = 10-10 m). Η περιοχή υπεριώδους βρίσκεται 

κάτω από τα 4000 Å και του υπέρυθρου πάνω από τα 7500 Å. 

 Τα γραµµικά φάσµατα εκπέµπονται από αέρια ή ατµούς. Αν διεγείρουµε (π.χ. 

προκαλώντας ηλεκτρική εκκένωση) ένα αέριο ή ατµό και εξετάσουµε το φάσµα 

εκποµπής του (µε ένα φασµατοσκόπιο) θα δούµε µια σειρά από ευδιάκριτες 

έγχρωµες γραµµές. Αυτό καλείται γραµµικό φάσµα εκποµπής και είναι 

χαρακτηριστικό του διεγειρόµενου αερίου ή ατµού.  

 Φάσµα απορρόφησης λέγεται το φάσµα που προκύπτει αν µεταξύ µιας 

φωτεινής πηγής λευκού φωτός και ενός φασµατοσκοπίου παρεµβάλλουµε φίλτρο 

δηλαδή έγχρωµο διαφανές υλικό (στερεό ή υγρό), ή αέριο σε κλειστό γυάλινο δοχείο 

ή ατµούς στερεού που µπορούν να παραχθούν µε θέρµανση µικρής ποσότητας 

στερεού µέσα σε κλειστό γυάλινο δοχείο. Τα φάσµατα απορρόφησης διακρίνονται 

όπως και τα φάσµατα εκποµπής σε συνεχή και γραµµικά. 

 Τα συνεχή φάσµατα απορρόφησης, προκύπτουν όταν στη δέσµη του λευκού 

φωτός παρεµβληθούν έγχρωµα στερεά ή υγρά φίλτρα. Στην πραγµατικότητα, τα 

φάσµατα που καταγράφονται µε αυτόν τον τρόπο είναι φάσµατα διέλευσης από τα 

οποία µε επεξεργασία προκύπτουν τα φάσµατα απορρόφησης. Τα φάσµατα 

διέλευσης περιέχουν σκοτεινές περιοχές πάνω στο συνεχές φάσµα λευκού φωτός. 

Έτσι, αν παρεµβληθεί π.χ. µια κόκκινη γυάλινη πλάκα στην πορεία του λευκού 

φωτός, τότε στο συνεχές φάσµα διέλευσης θα εµφανίζεται µόνο η κόκκινη περιοχή 

ενώ οι υπόλοιπες θα έχουν απορροφηθεί. Αντίστοιχα, για µπλε γυάλινη πλάκα στο 

φάσµα διέλευσης θα εµφανίζεται µόνο η µπλε περιοχή. 

Στα γραµµικά φάσµατα απορρόφησης, τα οποία προκύπτουν όταν στη 

δέσµη του λευκού φωτός παρεµβληθούν αέρια ή ατµοί, παρατηρούνται σκοτεινές 

γραµµές πάνω στο συνεχές φάσµα λευκού φωτός. Αυτές οι σκοτεινές γραµµές 

παρατηρούνται ακριβώς σε εκείνες τις θέσεις (µήκη κύµατος) όπου θα εµφανίζονταν 

οι αντίστοιχες έγχρωµες γραµµές του γραµµικού φάσµατος εκποµπής του αερίου ή 

του ατµού. 
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Φασµατοσκόπια 

 

Τα φασµατοσκόπια είναι όργανα µε τα οποία γίνεται η εξέταση των φασµάτων. Για 

αυτό το λόγο στα φασµατοσκόπια χρησιµοποιούνται όργανα ανάλυσης του φωτός. 

Έτσι, υπάρχουν φασµατοσκόπια µε πρίσµα και µε φράγµα περίθλασης.  

 

Α. Φασµατοσκόπιο σταθερής εκτροπής. 

Το φασµατοσκόπιο σταθερής εκτροπής (Σχ. 1) είναι µια ειδική περίπτωση 

φασµατοσκοπίου µε πρίσµα. Λόγω, του ειδικού σχήµατος του πρίσµατος, Β, οι 

προσπίπτουσες ακτίνες για να φτάσουν στον παρατηρητή εκτρέπονται (µέσω του 

πρίσµατος) κατά σταθερή (ορθή) γωνία. Το φως που θέλουµε να µελετήσουµε 

εισέρχεται µέσω του κατευθυντήρα και η παρατήρηση γίνεται µέσω της διόπτρας. 

Λόγω της σταθερής εκτροπής των ακτίνων, η διόπτρα ∆ και ο κατευθυντήρας Κ είναι 

ακίνητοι µε τους άξονές τους κάθετους. Το πρίσµα, στερεώνεται πάνω σε βάση που 

µπορεί να περιστρέφεται. Στρέφοντας το πρίσµα (χωρίς να µετακινούµε τη διόπτρα 

ή τον κατευθυντήρα) παρατηρούµε το φάσµα µέσα από τη διόπτρα. Εποµένως, 

µπορούµε να κάνουµε την παρατήρηση ολόκληρου του φάσµατος στρέφοντας 

µόνο το πρίσµα (και όχι τη θέση παρατήρησης!). 

 

Σχήµα  1. Εικόνα του φασµατοσκοπίου σταθερής εκτροπής. 

 

Β. Φασµατοσκοπιο µε φραγµα περιθλασης 

Φράγµα περίθλασης 

 Το φράγµα περίθλασης είναι µια γυάλινη πλάκα, που στη µια πλευρά της 

έχουν χαραχθεί (ή έχουν τυπωθεί ολογραφικά) παράλληλες, ισαπέχουσες γραµµές. 
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Τα φράγµατα περίθλασης διακρίνονται σε φράγµατα ανάκλασης και διέλευσης. Στην 

άσκηση θα χρησιµοποιήσετε φράγµα διέλευσης. Αν δέσµη παραλλήλων ακτινών 

προσπέσει στο φράγµα, οι χαραγές προκαλούν περίθλαση του φωτός. Τα 

δευτερογενή κύµατα (κατά Huygens), που ξεκινούν από τις χαραγές, δίνουν µέγιστα 

της έντασης σε ορισµένες διευθύνσεις, οι οποίες εξαρτώνται από την απόσταση d 

των διαδοχικών χαραγών, και από το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λ. Η 

ένταση όµως των µεγίστων που εµφανίζονται σε διαφορετικές γωνίες δεν είναι ίση 

αλλά διαµορφώνεται από την εξίσωση που καθορίζει την περίθλαση από σχισµές µε 

εύρος α. Μετρώντας την γωνία στην οποία έχουµε ενισχυτική συµβολή (εµφάνιση 

µεγίστων) και γνωρίζοντας την απόσταση των χαραγών d µπορούµε να 

υπολογίσουµε το µήκος κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Στο Σχ.2, 

φαίνεται το αποτέλεσµα της περίθλασης από δύο σχισµές, σχηµατικά και σε 

φωτογραφία. 

 

 

Σχήµα 2. (επάνω) Γραφική παράσταση της έντασης της ακτινοβολίας στην 

περίπτωση διέλευσης από δύο σχισµές. (κάτω) Εικόνα εµφάνισης φωτεινών και 

σκοτεινών περιοχών σε αντιστοιχία µε την επάνω γραφική παράσταση. 
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  Στην άσκηση θα µελετήσουµε την περίθλαση που υφίσταται 

µονοχρωµατικό φως από φράγµα µε Ν σχισµές, εύρους α, που βρίσκονται σε 

απόσταση d µεταξύ τους. Εάν το Ν είναι µεγάλο, τότε το φάσµα θα αποτελείται από 

σειρά λεπτών φωτεινών κροσσών (Σχ. 2), που θα αντιστοιχούν στα µέγιστα λόγω 

συµβολής και η γωνιακή τους θέση ικανοποιεί τη σχέση: 

   d sinθ=mλ  όπου m=0, ±1, ±2,  (1) 

(όπου το m καθορίζει την τάξη του κροσσού συµβολής). Οι εντάσεις όµως των 

κροσσών συµβολής διαµορφώνονται ανάλογα µε τη τάξη του κροσσού και 

µειώνονται δραµατικά καθώς η τάξη του κροσσού αυξάνεται. 

 Εάν λευκό φως πέσει πάνω σε ένα φράγµα περίθλασης, για το κάθε µήκος 

κύµατος, δηµιουργούνται µέγιστα συµβολής σε διαφορετικές γωνίες. Από την εξ.1 

βλέπουµε ότι για δεδοµένη τάξη κροσσού m όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος κύµατος, 

τόσο µεγαλύτερη είναι και η γωνία θ όπου σχηµατίζεται ο κροσσός. Άρα το κόκκινο 

έχει µεγαλύτερη γωνιακή απόκλιση, από το ιώδες (αντίθετα από ότι συµβαίνει 

στο πρίσµα, Σχ. 1). Ο κροσσός µηδενικής τάξης εµφανίζεται στην ίδια θέση για όλα 

τα µήκη κύµατος, εποµένως το µέγιστο µηδενικής τάξης θα είναι λευκό, ενώ τα άλλα 

µέγιστα αποτελούνται από χρωµατιστές γραµµές επειδή η θέση του µέγιστου 

εξαρτάται από το λ. Τα φάσµατα πρώτης, δεύτερης κλπ. τάξης αποτελούνται από 

ένα σύνολο χρωµατιστών γραµµών. 

 

∆ιακριτική ικανότητα φράγµατος 

 Όταν δύο επίπεδα κύµατα µε πολύ κοντινά µήκη κύµατος προσπέσουν σε ένα 

φράγµα περίθλασης, τα κύρια µέγιστα της ίδιας τάξης κροσσού µπορεί να 

εµφανίζονται τόσο κοντά το ένα στο άλλο (πολύ κοντινές γωνίες) που να µην είναι 

δυνατόν να ξεχωρίσει κανείς εάν η αρχική δέσµη είναι µονοχρωµατική ή όχι. Για να 

µπορούν δύο µήκη κύµατος να ξεχωρίσουν (για δεδοµένη τάξη κροσσού) θα πρέπει 

το κύριο µέγιστο του ενός να συµπίπτει µε το πρώτο ελάχιστο της κατανοµής της 

εντάσεως του άλλου. 

Η διακριτική ικανότητα του φράγµατος ορίζεται σαν R=λ/∆λ όπου ∆λ είναι η 

ελάχιστη διαφορά µηκών κύµατος για τα οποία ισχύει η πιο πάνω συνθήκη. Όπως 

αποδεικνύεται, η διακριτική ικανότητα R ισούται µε  

R=λ/∆λ=Ν.m   (2) 
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όπου Ν, οι γραµµές του φράγµατος που φωτίζονται και m, η τάξη του κροσσού. Η 

δεύτερη σχέση αποτελεί και την πειραµατική σχέση εύρεσης της διακριτικής 

ικανότητας του φράγµατος. 

 Παρατηρούµε ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός Ν των γραµµών ενός 

φράγµατος που φωτίζονται και όσο µεγαλύτερη είναι η τάξη m του κροσσού τόσο 

µεγαλύτερη είναι η διακριτική ικανότητα του φράγµατος (ή το ∆λ γίνεται µικρότερο). 

Σηµείωση: Η σχισµή εισόδου του φασµατοσκοπίου πρέπει να έχει την µικρότερη 

δυνατή τιµή, επειδή, για δεδοµένο φράγµα και τάξη κροσσού, η διακριτική ικανότητα 

του φασµατοσκοπίου γίνεται µεγαλύτερη όσο η σχισµή εισόδου του φασµατοσκοπίου 

είναι µικρότερη. Αυτό µπορείτε να το ελέγξετε µε την λυχνία Να. 

 

∆ιακριτική ικανότητα µονοχρωµάτορα ή φασµατοσκοπίου. 

 Η διακριτική ικανότητα ενός µονοχρωµάτορα ή φασµατοσκοπίου, εξαρτάται 

από (α) την διακριτική ικανότητα του φράγµατος και (β) το άνοιγµα των 

σχισµών του κατευθυντήρα και της διόπτρας. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Α. Φασµατοσκόπιο σταθερής εκτροπής. 

Συσκευές: Φασµατοσκόπιο σταθερής εκτροπής, λυχνίες γραµµικών φασµάτων 

εκποµπής µε τροφοδοτικό υψηλής τάσης, λάµπα πυράκτωσης, µετασχηµατιστής 

220V/12V για το φωτισµό του σταυρονήµατος, έγχρωµα φίλτρα. 

Χρήση οργάνου: Ο κοχλίας Β1 (Σχ. 1) ρυθµίζει το άνοιγµα της σχισµής του 

κατευθυντήρα Κ. Το πρίσµα σταθερής εκτροπής περιστρέφεται µε τη βοήθεια του 

κοχλία Β2.  

Με τη µετακίνηση του προσοφθαλµίου συστήµατος φακών Φ κατά τον άξονα της 

διόπτρας ∆ πετυχαίνουµε την εστίαση του σταυρονήµατος και, κατ’ επέκταση, την 

καθαρή παρατήρησή του. 

Με τον κοχλία Β3 µετακινούµε ολόκληρο το προσοφθάλµιο σύστηµα των φακών Φ 

κατά τον άξονα της διόπτρας ώστε να πετύχουµε την εστίαση του φάσµατος. 

Ρυθµίσεις: Τοποθετώντας µπροστά στην ανοιχτή σχισµή του κατευθυντήρα µια 

λυχνία κάνουµε ρυθµίσεις ώστε να εµφανίζεται καθαρά κατ’αρχήν το σταυρονήµα 
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και κατόπιν το φάσµα. Τέλος ρυθµίζουµε το άνοιγµα της σχισµής µε τον κοχλία Β1, 

ώστε το γραµµικό φάσµα να αποτελείται από λεπτές, εστιασµένες γραµµές. 

(Προσοχή: είναι πολύ πιθανό η ρύθµιση από παρατηρητή σε παρατηρητή να 

διαφέρει). 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1.   Βαθµονόµηση φασµατοσκοπίου: Τοποθετήστε τη λυχνία υδραργύρου (Hg) 

µπροστά στη σχισµή του κατευθυντήρα και παρατηρείστε το φάσµα. 

Αντιστοιχίστε την ένδειξη Τ του τύµπανου του φασµατοσκοπίου (ένδειξη του 

κοχλία Β2) µε κάθε γνωστή φασµατική γραµµή του Hg και τοποθετήστε τα µεγέθη 

στον Πίνακα 1. Η ένδειξη Τ, για κάθε µήκος κύµατος λ, είναι εκείνη που βλέπουµε 

στο τύµπανο όταν η αντίστοιχη φασµατική γραµµή βρίσκεται στο κέντρο του 

σταυρονήµατος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1 

 

Φάσµα Hg 

 

 

λ (Å) 

 

 

Ένδειξη 

 

Ιώδες 4047  

κυανο-ιώδες 4358  

κυανο-πράσινο 4916  

πράσινο 5461  

κίτρινο 5770 

5791 

 

κόκκινο 6132 

6358 

 

 

2.  Προσδιορίστε τις ενδείξεις Τ για τις διάφορες γραµµές των φασµάτων He και Ne. 

Τοποθετήστε τις µετρήσεις σας στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   2 
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Φάσµα  Ηe 

 

Τ (Eνδειξη) λ (Å) 

ιώδες   

µπλε   

πράσινο  1 

               2 

  

κίτρινο   

κόκκινο   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ    3 

 

Φάσµα Ne 

 

 

Τ 

(Ένδειξη) 

 

λ (Å) 

µπλε       (αν φαίνεται)   

πράσινο  1 (διπλό έντονο) 

      2 (έντονο) 

  

κίτρινο (έντονο, προς τα δεξιά)   

 

3. Τοποθετήστε µπροστά στη σχισµή τις λυχνίες των ατµών του Η2Ο και του 

µοριακού Η2.  Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας (ως προϋπόθεση είναι τα 

έχετε µελετήσει τα µοριακά φάσµατα). 

4. Τοποθετείστε µπροστά από τη σχισµή τον λαµπτήρα πυρακτώσεως για την 

παρατήρηση του συνεχούς φάσµατος και να σηµειώσετε τις ενδείξεις για τα όρια 

του ορατού φωτός. Παρεµβάλετε µεταξύ λαµπτήρα και σχισµής έγχρωµα φίλτρα 

και καταγράψτε τις τιµές του τυµπάνου για τα όρια των φασµάτων διέλευσής 

τους. 

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1.  Κάνετε τη γραφική παράσταση Τ=f(λ) η οποία είναι η καµπύλη βαθµονόµησης 

του φασµατοσκοπίου. 



2.  Από την καµπύλη βαθµονόµησης

φασµατικών γραµµών για

3.  Από τα αποτελέσµατα µε

τα µήκη κύµατος των δύο

καµπύλη βαθµονόµησης

του φάσµατος διέλευσης

αποτελέσµατα αυτά.  

 

 

Β. Φασµατοσκοπιο µε φραγµα

 

 Η πειραµατική διάταξη

φασµατοσκόπιο φράγµατος και

Ο κατευθυντήρας δηµιουργεί µια

Σχήµα   3. Πειραµατική

Η διόπτρα επιτρέπει την παρατήρηση

φράγµα. Η διόπτρα τοποθετείται

και µε τη βοήθεια βερνιέρου µετράται

 Επειδή είναι δύσκολο πειραµατικά

φωτεινής ακτινοβολίας πάνω στο
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καµπύλη βαθµονόµησης βρείτε τα αντίστοιχα µήκη

γραµµών για το He και Ne. 

αποτελέσµατα µε τη λυχνία πυράκτωσης, προσδιορίστε

κύµατος των δύο άκρων της ορατής περιοχής χρησιµοποιώντας

βαθµονόµησης. Επίσης, προσδιορίστε τα µήκη κύµατος

διέλευσης των φίλτρων. Αποδώσατε σε γραφική

 

Φασµατοσκοπιο µε φραγµα περιθλασης 

πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο

φράγµατος και δίνεται σχηµατικά στο Σχ.3. 

δηµιουργεί µια παράλληλη δέσµη από το φως της πηγής

 

 

Πειραµατική διάταξη για το φασµατοσκόπιο φράγµατος

 

επιτρέπει την παρατήρηση της δέσµης µετά την έξοδό

διόπτρα τοποθετείται σε οριζόντια περιστρεφόµενη γωνιοµετρική

βερνιέρου µετράται η γωνία στροφής.  

είναι δύσκολο πειραµατικά να πετύχουµε κάθετη 

ακτινοβολίας πάνω στο φράγµα, εργαζόµαστε ως εξής: 

αντίστοιχα µήκη κύµατος των 

προσδιορίστε, κατ’ εκτίµηση, 

περιοχής χρησιµοποιώντας την 

µήκη κύµατος των ορίων 

σε γραφική απεικόνιση τα 

στο εργαστήριο είναι ένα 

φως της πηγής,  

 

φασµατοσκόπιο φράγµατος. 

µετά την έξοδό της από το 

περιστρεφόµενη γωνιοµετρική τράπεζα 

 πρόσπτωση της 
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Έστω ακτινοβολία που πέφτει πάνω σε φράγµα µε γωνία φ ως προς την κάθετο 

(Σχ.4). Η γωνία σκέδασης είναι θ. Τότε η διαφορά φάσης µεταξύ δύο διαδοχικών 

ακτινών είναι (για την προς τα αριστερά σκεδαζόµενη ακτίνα): 

� =
��

�
��� + �
� =

������������

�
 

Μέγιστη συµβολή συµβαίνει όταν: 

d(sin φ + sin θ) = mλ              ή             sin θ=mλ/d- sin φ       (3) 

Εάν δουλέψουµε για την προς τα δεξιά σκεδαζόµενη ακτίνα έχουµε οµοίως: 

� =
��

�
��� −��� =

�������������

�
 

µε µέγιστη συµβολή όταν 

 d(sin θ΄ - sin φ) = mλ               ή           sin θ΄ = sin φ + mλ/d            (4) 

 Στο εργαστήριο θα µετρήσετε τις διευθύνσεις Ε, Κ και Ζ και θα υπολογίσετε τις 

γωνίες ψ και, ψ΄ που είναι οι γωνίες που σχηµατίζουν οι σκεδαζόµενες ακτίνες µε την 

προσπίπτουσα (σχ.4).  

ψ΄= θ+φ   ψ=θ΄-φ 

 Οι εξ. (3) και (4) γίνονται: 

sin(ψ΄- φ) = mλ/d - sinφ       (5) 

και     

sin(ψ+φ)= mλ/d + sinφ        (6) 

Λύνοντας το σύστηµα των εξ. (5) και (6) υπολογίζουµε την γωνία φ (απόκλιση από 

την κάθετο πρόσπτωση) 

tanφ  = 
sinψ - sinψ΄

2 -cosψ - cosψ΄
            (7) 
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Σχήµα  4. Απεικόνιση της γεωµετρίας του πειράµατος µε τις χαρακτηριστικές γωνίες. 

 

Από την εξ. (7) υπολογίζουµε την φ. Χρησιµοποιώντας δε, µία από τις εξ. (5) ή (6) 

προσδιορίζουµε το λόγο λ/d. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Τοποθετήστε στην κατάλληλη θέση και στερεώστε το φράγµα µε τις 570 ή τις 625 

γραµµές/mm. Προσδιορίστε την απόσταση των χαραγών d για ένα γνωστό 

µήκος κύµατος, (θα χρησιµοποιήσετε φωτεινή πηγή ατµών Νατρίου όπου 

λ=5893 Å). Χρησιµοποιείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούµενη 

παράγραφο για να υπολογίσετε το ψ και ψ΄ (Σχ.4). Αλλάξετε θέση στο φράγµα 

προσπαθώντας κάθε φορά να το ξανατοποθετήσετε σε θέση κάθετη ως προς 

την προσπίπτουσα δέσµη. Κάνετε πέντε φορές την ίδια διαδικασία (για πέντε 

θέσεις του φράγµατος). Προσδιορίσατε το σφάλµα της µέτρησης.  

♦ Μεταβάλετε την σχισµή του φασµατοσκοπίου και παρατηρείστε την µεταβολή 

της διακριτικής ικανότητας του οργάνου. 
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2. Φωτίστε τη σχισµή µε φωτεινή πηγή ατµών Ηg, παρατηρείστε τους κροσσούς 

1ης και 2ης τάξης. ∆ιαλέξετε τη γραµµή ενός χρώµατος και µετρείστε το µήκος 

κύµατος από τους κροσσούς 1ης και 2ης τάξης. Ο προσδιορισµός των µηκών 

κύµατος θα γίνει µε βάση τις εξ. (5) και (6). Να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα σας 

µε τη θεωρητική τιµή του πίνακα 1. 

3. Προσδιορίστε τη διακριτική ικανότητα του φράγµατος που χρησιµοποιήσατε 

στο πείραµά σας (εξ. 2) αφού πρώτα υπολογίσετε τον αριθµό των χαραγών που 

φωτίζονται. Για αυτό πρέπει να µετρήσετε τη διάµετρο της φωτεινής δέσµης 

επάνω στο φράγµα.  

♦ Αλλάξτε το φράγµα και παρατηρείστε την µεταβολή στη διακριτική ικανότητα. 

∆ικαιολογείστε τα αποτελέσµατά σας.  
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ΑΣΚΗΣΗ  5 

 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΑΤΟΥ (µε Η/Υ). 

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 

 

 

Σκοπός της άσκησης είναι η ποσοτική µελέτη των φασµάτων εκποµπής και 

απορρόφησης από διάφορες φωτεινές πηγές, διάφανα υλικά ή έγχρωµα υγρά. Τα 

φάσµατα καταγράφονται αυτόµατα, εµφανίζονται στην οθόνη ενός Η/Υ και 

εκτυπώνονται.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 

Περίθλαση, φράγµα περίθλασης, φάσµατα, είδη φασµάτων, φωτεινές πηγές, πηγές 

πυράκτωσης, πηγές ατµών µετάλλων, πηγές LEDs.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

HALLIDAY-RESNICK-

WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 

ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 

33.2  33.3  35.22 35.3  

35.4  35.5  35.6  36.2  

36.3  36.4  36.5    36.7  

36.8   36.9   38.2 

O1.6  O3.1  O3.2  O3.3  

O4.1  O4.2    O4.3    O4.4 

33.4  35.1  35.2  35.3  

36.1  36.2  36.3  36.4  

36.5  38.1  38.2  38.3  

38.8 

Πρέπει επίσης να µελετήσετε τις παραγράφους Σ4.1, Σ4.2, Σ4.3 και Σ5.2 από το 

βιβλίο ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ των SERWAY-JEWETT 

(ΤΟΜΟΣ Β) που αφορούν στα φάσµατα. 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

 Με το φασµατοσκόπιο σταθερής εκτροπής και το φασµατοσκόπιο φράγµατος 

περίθλασης (ασκ. 4) έχετε µελετήσει τα φάσµατα ποιοτικά. Η µελέτη των φασµάτων 

έγινε µε οπτική παρατήρηση. Στην άσκηση αυτή θα µελετήσουµε ποσοτικά 



 

 

φάσµατα εκποµπής και απορρόφησης

Η/Υ. Στο Σχ.1, φαίνεται η διάταξη

στον µονοχρωµάτορα ο οποίος

αποτελεί το φασµατοφωτόµετρο

 

Σχήµα  1. Φασµατοφωτόµετρο

φράγµα περίθλασης

 

 Ακτινοβολία διέρχεται από

αχρωµατικού φακού f/1.8 και

ολογραφικό φράγµα µε 700 γραµµές

έναν ανιχνευτή CCD (Charge

στοιχεία (pixels) όπου το φως

ηλεκτρικό σήµα. 

 Το Σχ.2 δείχνει την 

συστοιχία από διόδους ΜΟ
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απορρόφησης µε ένα µονοχρωµάτορα και 

φαίνεται η διάταξη του πειράµατος και η πορεία των

µονοχρωµάτορα ο οποίος συνδέεται µε ανιχνευτή CCD. 

φασµατοφωτόµετρο. 

Φασµατοφωτόµετρο: πηγή φωτός (1), σχισµή (2), συγκλίνων

περίθλασης (4), Ανιχνευτής CCD (5), Η/Υ (6)

διέρχεται από µια σχισµή (εύρους 2.5mm) και µε την

/1.8 και εστιακής απόστασης 50 mm, προσπίπτει

φράγµα µε 700 γραµµές/mm. Η περιθλώµενη ακτινοβολία

Charge Coupled Device). Ο ανιχνευτής 

όπου το φως που προσπίπτει στο κάθε ένα 

Σχήµα  2. ∆οµή ανιχνευτή CCD 

 

δείχνει την αρχή λειτουργίας ενός ανιχνευτή CCD

ΜΟS (Metal Oxide Semiconductor). Η µεγάλη

 την βοήθεια ενός 

πορεία των ακτινών µέσα 

 Το όλο σύστηµα 

συγκλίνων φακός (3), 

Η Υ (6) 

ε την βοήθεια ενός 

προσπίπτει σε ένα 

ακτινοβολία εστιάζεται σε 

ανιχνευτής CCD έχει 1728 

να µετατρέπεται σε 

 

CCD που είναι µια 

Η µεγάλη επιφάνεια του 
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ανιχνευτή CCD παρέχει την δυνατότητα της ταυτόχρονης καταγραφής 

ολοκλήρου του φάσµατος, χωρίς να χρειάζεται να περιστρέφεται το φράγµα για 

την καταγραφή των διαφόρων µηκών κύµατος.  

Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή CCD είναι η ακόλουθη: Η µεγαλύτερη 

ένταση του φωτός που προσπίπτει τοπικά στον ανιχνευτή CCD δηµιουργεί στην 

(στις) δίοδο (διόδους) που υπάρχει (υπάρχουν) στη συγκεκριµένη αυτή περιοχή του 

χώρου, µια µεγαλύτερη συγκέντρωση φορτίου η οποία αποθηκεύεται σε µια (ή σε 

περισσότερες) δίοδο (διόδους) µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται µεγαλύτερη τάση 

πύλης (gate) από τις γειτονικές της (όπως φαίνεται για παράδειγµα στη µεσαία (2η) 

δίοδο του σχήµατος 2α). Το φορτίο αυτό µπορεί να µεταφερθεί, µε ελεγχόµενο 

τρόπο, σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας του ανιχνευτή (όπως για παράδειγµα µε 

την στιγµιαία αύξηση της τάσης πύλης της 3ης διόδου, Σχ.2β). 

Το αναλογικό σήµα από τον ανιχνευτή CCD, ύστερα από ψηφιακή µετατροπή, 

µεταφέρεται µε την βοήθεια της σειριακής πόρτας RS-232 στον Η/Υ.  

Όταν ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα (ΗΜΚ), µε συχνότητα ωf, προσπέσει σε ένα 

υλικό, τότε τα ηλεκτρόνια των ατόµων ή των µορίων κάνουν εξαναγκασµένη 

ταλάντωση υπό την επίδραση της δύναµης –eE του ηλεκτρικού πεδίου. Όταν η ωf 

συµπέσει µε µία από τις ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης των ηλεκτρονίων του ατόµου ή 

του µορίου, τότε το σύστηµα απορροφά από το ΗΜΚ περισσότερη ενέργεια. 

Πειραµατικά, αλλά και θεωρητικά, µε την βοήθεια της κβαντοµηχανικής, βρέθηκε ότι 

οι συχνότητες αυτές συµπίπτουν µε τις (ιδιο)συχνότητες εκποµπής του ατόµου (ή 

µορίου) στο οποίο είναι δεσµευµένο το ηλεκτρόνιο. 

 

Σχήµα 3. Φάσµα απορρόφησης (Α) και διέλευσης (Β)   
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Στο σχήµα 3 φαίνεται ένα φάσµα απορρόφησης (επάνω) και ένα φάσµα 

διέλευσης (κάτω).  

Ποιές πληροφορίες µπορούµε να λάβουµε από την παρατήρηση των 

φασµάτων; Εάν η περιοχή συχνοτήτων της ακτινοβολίας είναι στο υπέρυθρο τότε 

κατά την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης διεγείρονται ατοµικές ταλαντώσεις 

(σχετικές κινήσεις ατόµων). Στο φάσµα απορρόφησης, θα εµφανίζονται ζώνες 

απορρόφησης που θα δίνουν πληροφορίες για την δοµή του υλικού. Όταν η 

συχνότητα ακτινοβολίας είναι στη περιοχή του ορατού, διεγείρονται στην ύλη 

ηλεκτρονιακές µεταβάσεις και παίρνουµε πληροφορίες για τις ηλεκτρονιακές 

στάθµες του κάθε ατόµου.  

 

Τα φάσµατα απορρόφησης και εκποµπής χωρίζονται σε γραµµικά και συνεχή: 

Γραµµικά Φάσµατα  

Γραµµικά φάσµατα παίρνουµε από αέρια και ατµούς µετάλλων. Τα φάσµατα 

αυτά είναι χαρακτηριστικά του στοιχείου που τα εκπέµπει. Χαρακτηρίζονται από 

λεπτές φασµατικές γραµµές συγκεκριµένου µήκους κύµατος. 

Συνεχή φάσµατα  

Τα συνεχή φάσµατα εκπέµπονται από θερµά στερεά και είναι χαρακτηριστικά της 

θερµοκρασίας του στερεού. Χαρακτηρίζονται από µια συνεχή αλληλουχία χρωµάτων. 

Τα συνεχή φάσµατα που εκπέµπονται από διάπυρα στερεά σώµατα δεν διαφέρουν 

µεταξύ τους. Γι αυτό το συνεχές φάσµα δεν µας δίνει καµία πληροφορία για τη φύση 

του σώµατος που ακτινοβολεί. Η κατανοµή της ενέργειας στις διάφορες περιοχές του 

φάσµατος εξαρτάται από τη θερµοκρασία του σώµατος. Όταν η θερµοκρασία του 

είναι σχετικά χαµηλή το σώµα εκπέµπει κυρίως ερυθρή ακτινοβολία, ενώ οι άλλες 

ακτινοβολίες (ιώδης, κίτρινη, κ.λ.π.) είναι ασθενείς. Αυξανοµένης όµως της 

θερµοκρασίας, το σώµα εκπέµπει ακτινοβολία που επεκτείνεται και στις άλλες 

περιοχές του φάσµατος. Έτσι, σε υψηλή θερµοκρασία η εκπεµπόµενη ακτινοβολία 

είναι αυτή του λευκού φωτός.  

Συνεχή φάσµατα εκπέµπουν (απορροφούν) και τα µοριακά υλικά τα οποία 

χαρακτηρίζονται από φασµατικές ταινίες (ζώνες) µεγάλου εύρος που οφείλονται 

στην ταυτόχρονη αποδιέγερση (διέγερση) µεταξύ ταλαντωτικών και δονητικών 

επιπέδων σε συνδυασµό µε αποδιέγερση (διέγερση) µεταξύ ηλεκτρονιακών 

επιπέδων. 
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Στο Σχ. 4 (α) και (β) φαίνονται µερικά χαρακτηριστικά φάσµατα εκποµπής: στο 

(α), φαίνεται ένα συνεχές φάσµα εκποµπής από λάµπα πυράκτωσης, στο (β) ένα 

γραµµικό φάσµα εκποµπής από λυχνία Νέου. Το (γ) είναι το φάσµα διέλευσης (ή 

κατ’ άλλους, διαπερατότητας) ενός διαφανούς υλικού (φίλτρου) µε καθαρά 

φασµατοσκοπικό πορτοκαλί χρώµα, ενώ στο (δ) είναι το φάσµα της σχετικής 

διέλευσης (transmittance) του ιδίου φίλτρου. Η σχετική διέλευση ή ο συντελεστής 

διέλευσης, Τ(λ), είναι ο λόγος της διερχόµενης ακτινοβολίας, προς την 

προσπίπτουσα, Ι(λ)/Ιο(λ). Στην περίπτωση έγχρωµων διαφανών υλικών, από τις 

ζώνες διέλευσης µπορούµε να έχουµε πληροφορίες για την ακριβή χρωµατική 

ταυτότητα του υλικού, δηλαδή την αναλογία των χρωµάτων που δίνουν την 

συγκεκριµένη απόχρωση στο υλικό.  

Στο σχήµα 5 φαίνεται το φάσµα εκποµπής µιας λυχνίας φθορισµού. 

 

 

Σχήµα  4. Φάσµατα εκποµπής λυχνίας πυράκτωσης (α) και λυχνίας αερίου (β). 

Φάσµα διέλευσης από πορτοκαλί φίλτρο (γ) και φάσµα σχετικής διέλευσης από το 

ίδιο φίλτρο (δ). 
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Σχήµα  5. Φάσµα εκποµπής λυχνίας φθορισµού. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 

Οδηγίες χρήσης του λογισµικού καταγραφής των φασµάτων 

1. Ανάβουµε τον φασµατογράφο, την λάµπα πυράκτωσης και τον εκτυπωτή. 

2.  Όταν ο Η/Υ φορτώσει τα windows, κάνουµε διπλό ‘κλικ’ στο εικονίδιο ‘spectrum’ 

Τότε στην οθόνη εµφανίζεται γραφική παράσταση µε άξονες ‘relative intensity’ 

(σχετική ένταση) και ‘wavelength’ (µήκος κύµατος). Υπάρχουν διάφορες εντολές 

στη κορυφή. Κάνουµε ‘κλικ’ στην εντολή ‘measure’  (µετρήστε). Εµφανίζεται ένας 

κατάλογος µε τις εξής υποεντολές: ‘take spectrum’ (πάρτε φάσµα), 

‘transmission curve’ (καµπύλη σχετικής διέλευσης), ‘exposure time’ (χρόνος 

έκθεσης). Μια άλλη εντολή που θα χρησιµοποιήσετε είναι η εντολή ‘spectra’  

(φάσµατα), µε υποεντολή ‘delete’ (σβήνω), και φυσικά την εντολή ‘file ’ µε την 

υποεντολή ‘print ’  (τυπώνω). 

Για να πάρουµε ένα φάσµα, επιλέγουµε την εντολή ‘measure’  (µετρήστε) και 

παίρνουµε ένα φάσµα µε την εντολή ‘take spectrum’ (πάρτε φάσµα). Η ένταση 

κορυφής του φάσµατος αυτού µπορεί να είναι πολύ µικρότερη ή πολύ 

µεγαλύτερη από τους άξονες της γραφικής παράστασης. Στην περίπτωση αυτή 

πρέπει να ρυθµίσετε κατάλληλα τον χρόνο έκθεσης µε την εντολή ‘exposure 

time’, που καθορίζει τον χρόνο που µένει ανοικτό το διάφραγµα ή αλλιώς, 

φωτίζεται ο ανιχνευτής CCD.  

Εάν θέλετε να σβήσουµε µερικές καµπύλες από την οθόνη, επιλέγουµε την εντολή 

‘spectra’  (φάσµατα) και µετά την εντολή ‘delete’ (σβήνω). Όταν θέλετε να 
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τυπώσετε ένα φάσµα επιλέγετε την εντολή ‘file ’ και µετά ‘print ’  (τυπώνω). Στη 

γραφική παράσταση µπορείτε να προσθέσετε αρκετά φάσµατα και να τα 

τυπώσετε όλα µαζί για να γίνει καλύτερη σύγκριση αυτών. Η τεχνική αυτή 

χρησιµοποιείται συστηµατικά σε αυτή την άσκηση. Μην ξεχνάτε, δίπλα στο κάθε 

φάσµα, να σηµειώνετε το είδος του φάσµατος (λυχνίας ή φίλτρου) και τον χρόνο 

έκθεσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που θα µελετήσετε στην άσκηση, βεβαιωθείτε ότι το 

φως της λυχνίας που έχετε διαλέξει, εισέρχεται στη σχισµή του φασµατογράφου.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Α. Φάσµατα εκποµπής. 

Nα πάρετε τα φάσµατα εκποµπής από:  

1. Τη λυχνία ατµών Καδµίου (Cd).  

 Παίρνουµε ∆ΥΟ φάσµατα: Το ένα, µόλις ανάψουµε την λυχνία και το άλλο µετά 

από αρκετό χρόνο, όταν έχει αλλάξει το χρώµα της εκκένωσης. Τα δύο φάσµατα 

τυπώνονται στο ίδιο χαρτί όπως περιγράφεται στη διαδικασία.  

2. Τις διάφορες λυχνίες LEDs. Τυπώνετε όλα τα φάσµατα στο ίδιο χαρτί. 

3. Τη λυχνία πυράκτωσης.  

Σε όλες τις περιπτώσεις σηµειώστε το χρόνο έκθεσης. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Φάσµα ατµών καδµίου 

1. Ποιό είναι το είδος του φάσµατος;  

2. Πώς δηµιουργείται; 

3. Γιατί είναι διαφορετικό στην αρχή ;  

4. Γιατί οι γραµµές έχουν διαφορετική ένταση; 

5. Σηµειώστε τις παρατηρήσεις για το φάσµα που είδατε µε βάση τα παρακάτω:  

(α) Αριθµός φασµατικών γραµµών  

(β) Το µήκος κύµατος σε nm στο οποίο εµφανίζονται οι γραµµές (κατά προσέγγιση)  

(γ) Τα χρώµατα των φασµατικών γραµµών που περιµένετε ανάλογα µε το µήκος 

κύµατος τους. 

(δ) Ένταση γραµµών (ποια ή ποιες ήταν οι πλέον έντονες;)  
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Φάσµατα από πηγές LEDs 

1. Ποιό είναι το είδος του φάσµατος;  

2. Πώς δηµιουργείται; 

3. Γιατί τα φάσµατα από τις διαφορετικές πηγές έχουν διαφορετική ένταση; 

4. Ποιό είναι το µήκος κύµατος σε nm στο οποίο εµφανίζονται οι γραµµές (κατά 

προσέγγιση); Ποιό το φασµατικό εύρος των φασµάτων; Συµπληρώστε τον 

παρακάτω πίνακα για τα LEDs. 

ΧΡΩΜΑ t (ms) λmax (nm) ∆λ (nm) 
    
    
    
    
    

 

5. Ποιά τα χρώµατα των φασµατικών γραµµών που περιµένετε ανάλογα µε το 

µήκος κύµατος τους; 

 

Φάσµα εκποµπής λαµπτήρα πυράκτωσης 

1. Ποιό είναι το είδος του φάσµατος; 

2. Ποιό σώµα είναι υπεύθυνο για την εκποµπή φωτός; 

3. Από ποιόν νόµο περιγράφεται η φασµατική κατανοµή της έντασης Ι(λ); 

4. Πώς µπορούµε να βρούµε τη θερµοκρασία του σώµατος; Ποιά είναι αυτή; 

5. Ποιοι είναι οι νόµοι που περιγράφουν την εκποµπή του µέλανος σώµατος; 

6. Με τη βοήθεια της σχέσης που δίνει την ένταση της ακτινοβολίας µέλανος 

σώµατος συναρτήσει του µήκους κύµατος  

 

 

όπου h η σταθερά του Planck και kB η σταθερά του Boltzmann, να κάνετε τη 

γραφική παράσταση µε τη βοήθεια του Origin, για τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις 

µέλανος σώµατος: (α) το φάσµα εκποµπής του σώµατος σας, αν θεωρήσετε ότι 

βρίσκεται σε Τ=300 K, (β) του νήµατος της λυχνίας πυράκτωσης σε T=2700 K, και 

(γ) της επιφάνειας του ήλιου για T=5400 K. Να εξηγήσετε τη µορφή των 

παραπάνω φασµάτων και να πιστοποιήσετε την ισχύ των νόµων του µέλανος 

σώµατος.  
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Β.  Φάσµατα διέλευσης και σχετικής διέλευσης έγχρωµων διαφανών υλικών.  

1. Καταγράψτε ξανά το φάσµα εκποµπής της λυχνίας πυράκτωσης.  

2. Μεταξύ της λάµπας πυράκτωσης και του µονοχρωµάτορα τοποθετείστε, στην 

ειδική θέση που υπάρχει, τα διάφορα τετράγωνα φίλτρα και καταγράψτε το 

φάσµα διέλευσής τους. Το κόκκινο φίλτρο να µετρηθεί στο ίδιο χρόνο µε τη 

λυχνία πυράκτωσης ενώ για τα άλλα φίλτρα να ρυθµίσετε κατάλληλα τον χρόνο 

έκθεσης. Όλα τα φάσµατα (της λυχνίας πυράκτωσης και των 4 φίλτρων) να 

τυπωθούν στο ίδιο χαρτί.  

3. Καταγράψτε επίσης και τα φάσµατα διέλευσης από τα φίλτρα από πράσινο και 

µωβ πλεξιγκλάς, αφού τα τοποθετήσετε ανάµεσα στη λάµπα και τον 

µονοχρωµάτορα. Να τυπώσετε, στο ίδιο χαρτί, τα δύο αυτά φάσµατα και το 

φάσµα της λάµπας πυράκτωσης.  

Για όλα τα παραπάνω φάσµατα να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΗΓΗΣ t (ms) λmax (nm) ∆λ (nm) Φασµατική 

Περιοχή 

Ipeak Io, peak T=I/I0 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ        

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ         

ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ         

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ         

ΜΠΛΕ ΦΙΛΤΡΟ         

PLEX KOKKINO        

PLEX PRASINO        

PLEX ΜΩΒ        

 

4. Χρησιµοποιώντας το κόκκινο φίλτρο να πάρετε µε το φασµατοφωτόµετρο το 

φάσµα της σχετικής διέλευσης. Ελαττώσετε το χρόνο έκθεσης (exposure time) 

του ανιχνευτή στα 30 msec. Χρησιµοποιώντας τις εντολές ‘measure’  

(µετρήστε) και ‘transmission curve’ (καµπύλη σχετικής διέλευσης), ακολουθείτε 

τις εντολές που εµφανίζονται στη οθόνη. 

α) κλείστε (µε ένα χαρτόνι) την είσοδο του φασµατογράφου (για να 

καταγράψετε το φάσµα του ρεύµατος σκότους του οργάνου). 

β) Πάρτε το φάσµα της λυχνίας πυράκτωσης (φάσµα αναφοράς, Ι0(λ)) και 

γ) Πάρτε το φάσµα διέλευσης του κόκκινου φίλτρου, Ι(λ). 
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Για καλύτερη σύγκριση να τυπώστε στο ίδιο χαρτί το φάσµα διέλευσης από το 

κόκκινο φίλτρο, που θα το πάρετε στον ίδιο χρόνο έκθεσης (exposure time) µε 

εκείνο του βήµατος Β2. 

5. Συγκρίνετε το φάσµα διέλευσης µε εκείνο που θα υπολογίσετε στο επόµενα 

βήµατα 3, 4. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

1. Σχολιάστε (µε ευκρίνεια) τα αποτελέσµατα σας. 

2. Στο µέγιστο της έντασης που παρουσιάζει το φάσµα διέλευσης του φωτός µέσα 

από το κάθε φίλτρο, υπολογίστε (από την καµπύλη που εκτυπώσατε στο βήµα 

Β2) τη σχετική διέλευση, Τ, δηλαδή τον λόγο Ι/Ιο, όπου Ι είναι η µέγιστη ένταση 

του φωτός που διέρχεται µέσα από το φίλτρο και Ιο η ένταση της λυχνίας στο ίδιο 

µήκος κύµατος. Τοποθετήστε τα αποτελέσµατά σας στον προηγούµενο πίνακα.  

3. Εάν Ι(λ) είναι η ένταση του φωτός, µε µήκος κύµατος λ, που διέρχεται µέσα από 

το φίλτρο και Ιο(λ) η ένταση της λάµπας στο ίδιο µήκος κύµατος, να υπολογίστε 

(από την καµπύλη που εκτυπώσατε στο βήµα Β2) την σχετική διέλευση, 

Ι(λ)/Ιο(λ), για το κόκκινο φίλτρο, σε διάφορα µήκη κύµατος (ανά 10 nm) και 

καταγράψτε τα αποτελέσµατά σας στον παρακάτω πίνακα: 

λ (nm) Ι Ι0 Τ  λ (nm) Ι Ι0 Τ 

         

         

         

         

         

4. Σχεδιάσετε την καµπύλη Ι(λ)/Ιο(λ)=f(λ) στο ίδιο χαρτί µε το αντίστοιχο φάσµα 

διέλευσης που πήρατε πειραµατικά, και έχετε ήδη εκτυπώσει στο βήµα Β4.  

 

Γ.  Φάσµατα διέλευσης από έγχρωµα υγρά. 

1. Μεταξύ της λάµπας και του µονοχρωµάτορα τοποθετείστε τη θήκη µε τις ειδικές 

κυψελίδες γεµάτες µε τα χρωµατιστά υγρά. Μετρείστε πρώτα το φάσµα 

εκποµπής της λυχνίας και µετά του φωτός που διέρχεται από το άδειο δοχείο 
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(δέσµη αναφοράς). Στη συνέχεια καταγράψτε τα φάσµατα διέλευσης από τα 

δοχεία που είναι γεµάτα µε τα διάφορα υγρά. Συµπληρώστε τον παρακάτω 

πίνακα. 

ΧΡΩΜΑ ΥΓΡΟΥ  t  (ms) λmax (nm) ∆λ (nm) 

    

    

    

    

    

    

 

2. Τυπώστε όλα τα φάσµατα στο ίδιο χαρτί.  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

1. Σχολιάστε τις πληροφορίες που παίρνετε από τις ζώνες απορρόφησης (είδος 

φάσµατος, χρωµατική περιοχή κτλ),  

2. Σχολιάστε την ελάττωση που παρατηρείτε στην ένταση της δέσµης όταν περνάει 

µέσα από την άδεια κυψελίδα. 

 

 



6.1 

  

AΣΚΗΣΗ  6  

ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΩΣΗΣ ΦΩΤΟΣ 

 

Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη του γραµµικά και του κυκλικά πολωµένου 

φωτός, του φαινοµένου Kerr και της χρωµατικής πόλωσης. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Κυµατική οπτική, πόλωση, γραµµικά πολωµένο φως, κυκλικά πολωµένο φως, 

πολωτές, πλακίδια καθυστέρησης φάσης, Νόµος Malus, επιλεκτική απορρόφηση, 

διπλοθλαστικά υλικά, κύτταρο Kerr, φωτεινές πηγές, φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. 
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ΘΕΩΡΙΑ 

Φυσικό φως, γραµµικά και κυκλικά πολωµένο φως 

 Όπως είναι γνωστό κάθε φωτεινή πηγή αποτελείται από µεγάλο πλήθος 

στοιχειωδών φωτεινών πηγών (π.χ. διεγερµένα άτοµα ή µόρια), κάθε µία από τις 

οποίες εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (κατά την αποδιέγερσή της). Τα 

ανύσµατα 
r
E και 

r
Β  του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου που αποτελούν το 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα, πάλλονται διαρκώς σε επίπεδα κάθετα µεταξύ τους. Κατά 

την αλληλεπίδραση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος µε την ύλη, τα ηλεκτρόνια των 

ατόµων, όπως είναι φυσικό, δέχονται επιδράσεις και από το ηλεκτρικό και από το 

µαγνητικό πεδίο. Παρ’ όλα αυτά, όµως, έχει καθιερωθεί το επίπεδο στο οποίο 

πάλλεται το ηλεκτρικό πεδίο 
r
E  να ονοµάζεται επίπεδο ταλάντωσης του 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος ή του φωτός, επειδή η επίδραση του 
r
Β  είναι c φορές 

µικρότερη από εκείνη του ηλεκτρικού πεδίου 
r
Ε  και άρα µπορεί να θεωρηθεί 

αµελητέα.  

 Κάθε διεγερµένη στοιχειώδης πηγή, κατά την τυχαία χρονική στιγµή της 

αποδιέγερσής της, εκπέµπει στοιχειώδη ηλεκτροµαγνητικά κύµατα τα οποία 



 

πάλλονται σε τυχαία επίπεδα

χώρου, µακριά από την πηγή

κυµάτων. Το φως που προκύπτει

επίπεδο ταλάντωσης και 

περιγράφεται από ένα ηλεκτροµαγνητικό

ταλάντωσης, σε ένα σηµείο του

αντίθεση προς το φυσικό φως

ηλεκτρικού πεδίου πάλλεται

κυµαίνονται µεταξύ - Ε0  και

 

Σχήµα 1. (α) Φυσικό φως όπου

(β) γραµµικά πολωµένο φως

ταλάντωσης και (γ) κυκλικά

σταθερό αλλά το διάνυσµα περιστρέφεται

 

Μία άλλη µορφή πολωµένου φωτός

χαρακτηρίζεται από το γεγονός

από σηµείο σε σηµείο. Το µέτρο

ευθείας διάδοσης ενώ η αλλαγή

διαρκώς κατά µήκος του

διαγράφουν ελικοειδή γραµµή

διεύθυνση διάδοσης σχηµατίζει

διανύσµατος 
v
Ε  του ηλεκτρικού

συνεχώς όπως και προηγουµένως

6.2 

 

τυχαία επίπεδα. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε

από την πηγή, είναι η συνισταµένη όλων αυτών των

που προκύπτει από την επαλληλία αυτή δεν έχει συγκεκριµένο

και λέγεται φυσικό φως. Το φυσικό φως εποµένως

ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα του οποίου οι φάσεις και

ένα σηµείο του χώρου, µεταβάλλονται διαρκώς µε τυχαίο

φυσικό φως, στο γραµµικά πολωµένο φως το διάνυσµα

πάλλεται διαρκώς στο ίδιο επίπεδο (Σχ.1β) και

και Ε0. 

 

Φυσικό φως όπου δεν υπάρχει συγκεκριµένο επίπεδο ταλάντωσης

πολωµένο φως όπου υπάρχει ένα µόνο συγκεκριµένο

και γ κυκλικά πολωµένο φως, όπου το µέτρο του Ε

διάνυσµα περιστρέφεται συνεχώς πάνω στον άξονα διάδοσης

φωτός. 

πολωµένου φωτός είναι το ελλειπτικά πολωµένο φως

γεγονός ότι το µέτρο και η διεύθυνση του 
r
Ε

Το µέτρο του 
r
Ε  µεταβάλλεται περιοδικά κ

ενώ η αλλαγή στη διεύθυνση σηµαίνει ότι το

µήκος του άξονα διάδοσης. Οι κορυφές του 

ελικοειδή γραµµή, η προβολή δε αυτής σε ένα επίπεδ

διάδοσης σχηµατίζει έλλειψη. Στην ειδική περίπτωση που

του ηλεκτρικού πεδίου διατηρείται σταθερό αλλά αυτό

και προηγουµένως, (Σχ.1γ), η προβολή της ελικοειδούς

πεδίου σε κάθε σηµείο του 

αυτών των στοιχειωδών 

δεν έχει συγκεκριµένο 

εποµένως, Σχ.1α, 

οι φάσεις και τα επίπεδα 

µε τυχαίο τρόπο. Σε 

το διάνυσµα 
r
Ε  του 

και οι τιµές του 

 

συγκεκριµένο επίπεδο ταλάντωσης, 

συγκεκριµένο επίπεδο 
r
Ε διατηρείται 

στον άξονα διάδοσης του 

πολωµένο φως, το οποίο 
r
Ε  µεταβάλλονται 

περιοδικά κατά µήκος της 

σηµαίνει ότι το 
r
Ε  στρέφεται 

του ανύσµατος 
r
Ε , 

ένα επίπεδο κάθετο στη 

περίπτωση που το µέτρο του 

αλλά αυτό στρέφεται 

ελικοειδούς γραµµής σε 
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επίπεδο κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος είναι κύκλος και το κύµα αυτό 

καλείται κυκλικά πολωµένο.  

 Σύµφωνα δε µε τα γνωστά περί σύνθεσης δύο καθέτων ταλαντώσεων 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι: 

• Το γραµµικά πολωµένο κύµα προέρχεται από τη σύνθεση δύο γραµµικά 

πολωµένων κυµάτων των οποίων τα επίπεδα ταλάντωσης ������� και ������� είναι κάθετα 

µεταξύ τους, έχουν την ίδια συχνότητα και την ίδια φάση (δηλαδή παρουσιάζουν 

διαφορά φάσης φ=00), Σχ. 2. 

 

Σχήµα 2. Γραµµικά πολωµένο φως παράγεται από τη σύνθεση δύο κάθετων µεταξύ 

τους κυµάτων (������� και �������), ίδιας συχνότητας που έχουν διαφορά φάσης φ=00. 

 

• Το κυκλικά πολωµένο κύµα προέρχεται από τη σύνθεση δύο γραµµικά 

πολωµένων κυµάτων στα οποία τα επίπεδα ταλάντωσης του 
v
Ε  είναι κάθετα 

µεταξύ τους, έχουν ίσα πλάτη και την ίδια συχνότητα, αλλά παρουσιάζουν 

διαφορά φάσης φ=900 (Σχ. 3). 

 

Σχήµα 3. Κυκλικά πολωµένο φως παράγεται από τη σύνθεση δύο κάθετων µεταξύ 

τους κυµάτων, ίσου πλάτους, ίδιας συχνότητας που έχουν διαφορά φάσης φ=900. 

Τέτοια κύµατα φαίνονται στο αριστερό σχήµα ενώ δεξιά φαίνεται το συνιστάµενο 

κύµα που προκύπτει από την υπέρθεσή τους. 



 

Μετατροπή φυσικού σε γραµµικά

Μέσω επιλεκτικής απορρόφησης

Μπορούµε να µετατρέψουµε

αφήσουµε να περάσει από ένα

Σχήµα 4. Σχηµατική αναπαράσταση

γραµµικά πολωµένου φωτός µέσω

Ο έλεγχος του επιπέδου πόλωσης

της διερχόµενης

Σχήµα 5. Επιλεκτική απορρόφηση

 

Ο πολωτής έχει την ιδιότητα να

του 
r
Ε  του κάθε κύµατος, που

του που ονοµάζεται άξονας

είναι κάθετη σε αυτό τον

απορρόφησης στη µία από τις

παράγεται στην έξοδο του πολωτή

6.4 

 

υσικού σε γραµµικά πολωµένο φως 

επιλεκτικής απορρόφησης 

µετατρέψουµε το φυσικό φως σε γραµµικά πολωµένο

περάσει από ένα κατάλληλο όργανο που ονοµάζεται πολωτής

Σχηµατική αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης για την

πολωµένου φωτός µέσω επιλεκτικής απορρόφησης µε τη χρήση

επιπέδου πόλωσης γίνεται µε τη χρήση ενός αναλυτή και

της διερχόµενης έντασης µέσω ανιχνευτή. 

 

Επιλεκτική απορρόφηση για την παραγωγή γραµµικά πολωµένου

την ιδιότητα να επιτρέπει να διέρχεται από αυτόν µόνο

κύµατος, που είναι παράλληλη προς το χαρακτηριστικό

ονοµάζεται άξονας πόλωσης ή οπτικός άξονας (Σχ. 5). Η συνιστώσα

αυτό τον άξονα απορροφάται. Έτσι, µέσω

στη µία από τις δύο κάθετες συνιστώσες του ηλεκτρικού

έξοδο του πολωτή γραµµικά πολωµένο φως.  

γραµµικά πολωµένο, αν το 

πολωτής (Σχ.4).  

διάταξης για την παραγωγή 

απορρόφησης µε τη χρήση πολωτή. 

ενός αναλυτή και τη µέτρηση 

γραµµικά πολωµένου φωτός 

αυτόν µόνο η συνιστώσα 

χαρακτηριστικό επίπεδό 

Η συνιστώσα που 

Έτσι µέσω επιλεκτικής 

του ηλεκτρικού πεδίου 
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Στην άσκηση 8 “Μελέτη Ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων” αναφέρεται ότι κατάλληλος 

πολωτής για µικροκύµατα (λ=2.8 cm) είναι µια σειρά από παράλληλα σύρµατα που 

απέχουν 1 µε 2 cm µεταξύ τους (περίπου όσο και το λ). Στην περίπτωση ορατής 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, που το µήκος κύµατος είναι στη περιοχή από 

4000 Å έως 7000 Å ή 4-7x 10-5 cm, ένας αντίστοιχος πολωτής που κατασκευάστηκε 

το 1960 είχε 2160 σύρµατα/mm. Σήµερα οι πολωτές κατασκευάζονται µε την ίδια 

αρχή, µόνο που τα σύρµατα έχουν αντικατασταθεί µε παράλληλες αλυσίδες 

αγώγιµων υδρογονανθράκων που βρίσκονται µέσα σε µία ουδέτερη πλαστική 

µήτρα. Η αρχή λειτουργίας του πολωτή περιγράφεται στην Άσκηση 8 και 

πρέπει να τη διαβάσετε. 

 Εάν πίσω από τον πολωτή, Π (Σχ.6), τοποθετηθεί ένα άλλος πολωτής Α, 

που θα τον ονοµάζουµε αναλυτή, τότε η ένταση του φωτός που θα περάσει από 

τον Α, θα εξαρτηθεί από την γωνία α που σχηµατίζουν τα χαρακτηριστικά επίπεδα 

των Π και Α.  

Συγκεκριµένα αν: 

• α=00: τότε, επειδή το επίπεδο ταλάντωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός µετά 

την έξοδό του από το Π συµπίπτει µε το χαρακτηριστικό επίπεδο του Α, το φως 

θα περάσει από τον Α χωρίς καµία µεταβολή και η ένταση θα είναι η µέγιστη. 

• α=900: Επειδή το επίπεδο ταλάντωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός, µετά 

την έξοδο του από το Π, είναι κάθετο προς το χαρακτηριστικό επίπεδο διέλευσης 

του Α, το κύµα θα αποκοπεί τελείως από το Α και η ένταση θα είναι µηδέν. 

• 0<α<900: Όπως φαίνεται και από το Σχ.6, από τον αναλυτή θα περάσει µόνο η 

συνιστώσα Εοx του ανύσµατος Ε0 του ηλεκτρικού πεδίου, που είναι παράλληλη 

προς το χαρακτηριστικό επίπεδο του αναλυτή. Η συνιστώσα έχει τιµή ίση µε:   

Εox=Eo cosα  (1) 

 Τα προηγούµενα αφορούν την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και όχι την 

ένταση της ίδιας της ακτινοβολίας. Η ένταση της ακτινοβολίας J µιας δέσµης είναι 

ανάλογη προς το τετράγωνο του πλάτους Ε0 του κύµατος. Στη περίπτωση 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος αποδεικνύεται ότι η ακριβής σχέση είναι 

J=½ c εο Εο
2  (2) 

όπου c η ταχύτητα του φωτός. 
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Σχήµα 6. Απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου που διέρχεται από τον αναλυτή όταν ο 

οπτικός άξονας αυτού σχηµατίζει γωνία α µε τον οπτικό άξονα του πολωτή. 

 

Εποµένως, αν στρέφουµε τον αναλυτή Α, δηλαδή µεταβάλλουµε την γωνία α που 

σχηµατίζουν τα χαρακτηριστικά επίπεδα των Π και Α, η ένταση J της δέσµης που 

διέρχεται µετά τον Α θα µεταβάλλεται περιοδικά συναρτήσει της γωνίας α αφού 

όπως προκύπτει από τις εξ.(3) και (4) θα είναι: 

J=Jαρχ cos2α   (3) 

H παραπάνω σχέση είναι γνωστή και σαν νόµος του Malus [ο Malus ήταν 

Μηχανικός και υπηρέτησε σαν αξιωµατικός στο στρατό του Ναπολέοντα]. Γραφική 

απόδοση του νόµου αυτού φαίνεται, σε καρτεσιανές συντεταγµένες, στο Σχ. 7α και 

σε πολικές συντεταγµένες, στο Σχ. 7β. 

 

Σχήµα 7. (α) Γραφική παράσταση του ηλεκτρικού πεδίου που διέρχεται από τον 

αναλυτή (επάνω) και της έντασης της ακτινοβολίας (κάτω) ως συνάρτηση της 

γωνίας µεταξύ των οπτικών αξόνων του πολωτή και του αναλυτή. Η δεύτερη 

γραφική παράσταση αποδίδεται µέσω του νόµου του Malus. (β) Γραφική 

παράσταση της έντασης για γραµµικά και ελλειπτικά πολωµένο φωτός σε πολικές 

συντεταγµένες. 

 

(α) (β) 
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Στο Σχ.7β, η επιβατική ακτίνα που αρχίζει από το 0 µέχρι κάποιο σηµείο της 

καµπύλης, είναι το µέτρο της έντασης J του φωτός σε αυτή τη διεύθυνση. 

 

Μέσω διπλής διάθλασης 

Μερικά κρυσταλλικά υλικά παρουσιάζουν ασυµµετρία στη δοµή τους (Σχ. 8α, β) και 

εµφανίζουν διαφορετικούς δείκτες διάθλασης σε δύο κάθετους άξονες. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο ακτινών φωτός, µε επίπεδα ταλάντωσης του 
r
Ε  

κάθετα µεταξύ τους που το κάθε ένα να δέχεται διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Το 

φαινόµενο αυτό ονοµάζεται διπλοθλαστικότητα και τα υλικά διπλοθλαστικά. Οι 

κρύσταλλοι αυτοί έχουν την ιδιότητα ότι για µια συγκεκριµένη γωνία πρόσπτωσης 

µιας δέσµης φυσικού φωτός, να παρουσιάζουν διαφορετική γωνία διάθλασης για τις 

δύο κάθετες διευθύνσεις ταλάντωσης του 
r
Ε  (διπλή διάθλαση Σχ. 8γ, δ) καθώς 

αυτές, όπως γράφτηκε παραπάνω, δέχονται διαφορετικό δείκτη διάθλασης. 

Επακόλουθο είναι οι δύο κάθετες διευθύνσεις ταλάντωσης του 
r
Ε  να έχουν και 

διαφορετική ταχύτητα διάδοσης, που επίσης είναι αποτέλεσµα του διαφορετικού 

δείκτη διάθλασης (u=c/n) ο οποίος µε τη σειρά του βασίζεται στην ασυµµετρία 

(δηλαδή την διαφορετική πυκνότητα ατόµων) του κρυστάλλου σε δύο κάθετες 

διευθύνσεις (Σχ. 8α, β). Αν η µια από τις δύο ακτίνες που προκύπτουν από τη διπλή 

διάθλαση αποµονωθεί, η διάταξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πολωτής 

(ονοµάζεται πρίσµα Nicol). Τα διπλοθλαστικά υλικά χαρακτηρίζονται από τον 

οπτικό άξονα, ο οποίος σηµατοδοτεί τον άξονα πάνω στον οποίο αν διαδοθεί µια 

δέσµη φωτός οι δείκτες διάθλασης για τις δύο κάθετες συνιστώσες του 
r
Ε  να είναι 

ίσοι (άρα και οι ταχύτητες). 

 Είναι δυνατόν επίσης, ένας διπλοθλαστικός κρύσταλλος να παρουσιάζει το 

φαινόµενο του διχρωϊσµού, δηλαδή της επιλεκτικής απορρόφησης της µιας από τις 

δύο ακτίνες που έχουν κάθετα µεταξύ τους επίπεδα πόλωσης. ∆ιχρωϊκά είναι 

επίσης και τα υλικά (κρύσταλλοι) τα οποία όταν προσπίπτει σε αυτά λευκό φως 

προκαλούν διαφορετική διάθλαση σε διαφορετικά µήκη κύµατος µε ακτίνες που 

έχουν κάθετα µεταξύ τους επίπεδα πόλωσης. Τότε ο κρύσταλλος έχει δύο χρώµατα, 

ανάλογα µε τη κατεύθυνση που τον κοιτάς (από όπου και η ονοµασία του 

φαινοµένου ‘δι-χρωϊσµός’). Φυσικά, οι κρύσταλλοι αυτοί µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν πολωτές. 

 



 

(α) 

(β) 

Σχήµα 8. (α) Ο κρύσταλλος

κάθετο στον οπτικό άξονα

κρυσταλλογραφική διεύθυνση

 

 

Μετατροπή γραµµικά πολωµένου

φως 

Πλακίδια λ/4 και διπλοθλαστικότητα

Στη σελίδα 6.3 διαβάσατε για

µέσω της σύνθεσης δύο κάθετων

διαφορά φάσης 900. Η δηµιουργία

παρουσιάζουν διπλοθλαστικότητα

γραµµικά πολωµένο φως προσπέσει

συνιστώσες του ηλεκτρικού
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(γ) 

 

  (δ) 
 

κρύσταλλος του ασβεστίτη (CaCO3), (β) κρυσταλλικό

οπτικό άξονα, (γ & δ) Όταν µια ακτίνα πέσει σε συγκεκριµένη

κρυσταλλογραφική διεύθυνση, αναλύεται σε δύο ακτίνες µε κάθετα

πόλωσης.  

γραµµικά πολωµένου φωτός σε κυκλικά πολωµένο

διπλοθλαστικότητα 

διαβάσατε για τον τρόπο παραγωγής κυκλικά πολωµένου

σύνθεσης δύο κάθετων κυµάτων µε την ίδια συχνότητα, ίδιο

Η δηµιουργία αυτών των κυµάτων γίνεται µέσω πλακιδίων

διπλοθλαστικότητα. Λόγω της διπλοθλαστικότητας

πολωµένο φως προσπέσει στο υλικό αυτό, γεννιούνται

ηλεκτρικού πεδίου των οποίων η ταχύτητα διάδοσης

 

 

κρυσταλλικό επίπεδο 

πέσει σε συγκεκριµένη 

ακτίνες µε κάθετα επίπεδα 

κυκλικά πολωµένο 

κυκλικά πολωµένου φωτός 

συχνότητα, ίδιο πλάτος και 

γίνεται µέσω πλακιδίων που 

διπλοθλαστικότητας, όταν 

γεννιούνται δύο κάθετες 

ταχύτητα διάδοσης είναι 
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διαφορετική, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί διαφορά δρόµου (ή διαφορά φάσης) 

µεταξύ τους. Αν n1 και n2 είναι οι δείκτες διάθλασης του πλακιδίου, σε δύο κάθετες 

κατευθύνσεις, το δε πάχος του είναι τέτοιο ώστε, για ένα συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος λ, η διαφορά φάσης, 

δ=2π(n1-n2) d/λ, 

να είναι 900, τότε το πλακίδιο αυτό λέγεται πλακίδιο λ/4, ενώ αν το πάχος του 

πλακιδίου είναι τέτοιο ώστε η διαφορά φάσης να είναι 1800, τότε λέγεται πλακίδιο 

λ/2. 

Όταν η γωνία που σχηµατίζει το επίπεδο του προσπίπτοντος γραµµικά πολωµένου 

φωτός µε τον κατακόρυφο άξονα είναι 450 τότε οι δύο κάθετες συνιστώσες έχουν το 

ίδιο πλάτος. Επίσης, αν και η διαφορά φάσης που δηµιουργείται (λόγω της 

διαφορετικής τους ταχύτητας) είναι 900, τότε το φως που εξέρχεται από το υλικό θα 

είναι κυκλικά πολωµένο. Συµπερασµατικά λοιπόν, είναι φανερό ότι αν 

δηµιουργήσουµε γραµµικά πολωµένο φως µε έναν πολωτή Π (Σχ.9) και το 

αφήσουµε να πέσει σε πλακίδιο λ/4, του οποίου ο οπτικός άξονας σχηµατίζει 

γωνία 450 µε το χαρακτηριστικό επίπεδο του Π, τότε θα πάρουµε ένα κυκλικά 

πολωµένο κύµα, σαν αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο κάθετων γραµµικά 

πολωµένων κυµάτων, µε ίσες εντάσεις (σε δύο κάθετα επίπεδα), και διαφορά 

φάσης 900. 

 

Σχήµα 9. Παραγωγή κυκλικά πολωµένου φωτός από πλακίδιο λ/4 

 
Εάν στη διαδροµή του κυκλικά πολωµένου φωτός παρεµβληθεί άλλο ένα πλακίδιο 

λ/4, τότε το κυκλικά πολωµένο φως θα µετατραπεί και πάλι σε γραµµικά πολωµένο, 

γιατί η συνολική διαφορά φάσης µεταξύ των δύο γραµµικά πολωµένων κυµάτων, 

που σχηµατίζουν το κυκλικό, θα είναι τώρα 900+900 = 1800 (Σχ.10). 
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Σχήµα 10. Όταν κυκλικά πολωµένο φως προσπέσει σε πλακίδιο λ/4 µετατρέπεται 

σε γραµµικά πολωµένο. 

 
Τον έλεγχο της ύπαρξης ή όχι κυκλικά πολωµένου φωτός µετά από ένα πλακίδιο λ/4, 

τον κάνουµε πάλι χρησιµοποιώντας έναν αναλυτή. Αν το φως είναι κυκλικά 

πολωµένο, στρέφοντας τον αναλυτή σε σχέση µε τον πολωτή, η ένταση της 

διερχόµενης ακτινοβολίας από τον αναλυτή θα πρέπει να είναι σταθερή. Σε 

αυτή την περίπτωση η δεύτερη γραφική παράσταση του Σχ. 7α θα ήταν µια οριζόντια 

ευθεία. Μπορείτε να σκεφτείτε γιατί; 

 

Κύτταρο Kerr 

 Η διπλοθλαστικότητα σε κάποια υλικά παρουσιάζεται εκ της φύσης τους 

(ενδογενής διπλοθλαστικότητα), αλλά σε κάποια άλλα παρουσιάζεται µε εξωτερική 

παρέµβαση (εξωγενής διπλοθλαστικότητα). Το 1875 ο Kerr παρατήρησε ότι µερικά 

ισότροπα, διαφανή υλικά γίνονται διπλοθλαστικά όταν τοποθετηθούν µέσα σε 

ηλεκτρικό πεδίο 
r
Ε . Στην άσκηση χρησιµοποιείται το κεραµικό υλικό PLZT, µια 

ένωση του Μολύβδου (Pb), Λανθανίου (La), Ζιρκωνίου (Zi) και Τανταλίου (Ta). Το 

σύστηµα ‘υλικού- ηλεκτροδίων’ ονοµάζεται κύτταρο Kerr (Σχ.11).  
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Σχήµα 11. Κύτταρο Kerr 
 

Το PLZT [1], τοποθετείται ανάµεσα σε δύο γυάλινα πλακάκια [2] µε συγκολλητική 

οπτική ουσία το βάλσαµο του Καναδά [3]. Τα ηλεκτρόδια [4], αποµονώνονται από 

το υπόλοιπο σύστηµα µε το µονωτικό δακτύλιο [5]. Το σύστηµα συγκρατείται σε ένα 

δακτύλιο [6] που φέρει ηλεκτρικό ακροδέκτη, τύπου BNC, για τη σύνδεση µε πηγή 

τάσης V και τη δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου. Η θέση δε, του ακροδέκτη ορίζει την 

διεύθυνση του οπτικού άξονα του πλακιδίου.  

 Η διπλοθλαστικότητα, ορίζεται σαν η διαφορά των δεικτών διάθλασης η 

στις δύο κάθετες διευθύνσεις (ως προς την διεύθυνση διάδοσης του κύµατος) και 

ισούται µε:  

∆η= η⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄  –η⊥⊥⊥⊥ = Κ λο Ε
2   (4) 

Το Κ, καλείται σταθερά Κerr, λο είναι το µήκος κύµατος του φωτός στο κενό και Ε η 

ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Παρατηρούµε ότι η προκαλούµενη 

διπλοθλαστικότητα είναι ανάλογη του µήκους κύµατος λο και του τετραγώνου της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 
r
Ε . Επίσης, η διαφορά φάσης που δηµιουργείται 

ανάµεσα στις δύο συνιστώσες, ισούται µε: 

∆φ = 2π ∆η/ λο = 2π Κ L V2 / d2  (5) 

όπου V, η τάση που εφαρµόζεται ανάµεσα στα ηλεκτρόδια που βρίσκονται σε 

απόσταση d µεταξύ τους και δηµιουργούν ηλεκτρικό πεδίο έντασης 
r
Ε  και L το 

µήκος διέλευσης µέσα από το κύτταρο Kerr.  
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Χρωµατική Πόλωση 

 Εάν λευκό πολωµένο κύµα προσπέσει σε ένα πλακίδιο καθυστέρησης 

φάσης, η διαφορά φάσης που θα δηµιουργηθεί µεταξύ των δύο κάθετων 

συνιστωσών του ηλεκτρικού πεδίου είναι διαφορετική για κάθε µήκος κύµατος. Έτσι, 

εάν χρησιµοποιήσουµε ένα αναλυτή και η ακτινοβολία που εξέρχεται από το 

πλακίδιο καθυστέρησης φάσης προσπέσει σε αυτό, θα έχουµε στην έξοδο του 

αναλυτή ένα χρωµατικό αποτέλεσµα, όπου το χρώµα θα εξαρτάται από την γωνία 

στροφής του αναλυτή. Μπορείτε να σκεφτείτε γιατί συµβαίνει αυτό; 

 Έστω ότι λευκό, γραµµικά πολωµένο φως πέφτει µε επίπεδο πόλωσης που 

σχηµατίζει γωνία 450 ως προς τον οπτικό άξονα σε ένα πλακίδιο λ/2 και έστω n1 και 

n2, οι δείκτες διάθλασης σε δύο κάθετες διευθύνσεις. Για συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος λ, το διερχόµενο κύµα είναι γραµµικά πολωµένο, είτε µε διεύθυνση 

παράλληλη µε το προσπίπτον κύµα, Ε1 όταν η διαφορά φάσης (n1-n2)d είναι 

περιττό πολλαπλάσιο του λ/2), είτε µε διεύθυνση κάθετη σε αυτήν, Ε2 (όταν (n1-

n2)d είναι άρτιο πολλαπλάσιο του λ/2).  

 Όταν το φως αυτό προσπέσει πάνω σε έναν αναλυτή τότε, όταν τον 

στρέψουµε βλέπουµε διάφορα χρώµατα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όταν ο 

άξονας του αναλυτή είναι παράλληλος του Ε1, τα µήκη κύµατος µε πόλωση Ε2 

απορροφούνται και έτσι το διερχόµενο κύµα έχει το συµπληρωµατικό χρώµα. 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Α. Παραγωγή γραµµικά πολωµένου φωτός και παραγωγή κυκλικά 

πολωµένου φωτός µε πλακίδιο λ/4 

 

Συσκευές: Πολωτές, πλακίδιο λ/4, γαλβανόµετρο, φωτοκύτταρο, λάµπα Να και 

λάµπα πυράκτωσης. 

 

Όπως αναφέρθηκε, για την παραγωγή γραµµικά πολωµένου φωτός από φυσικό 

φως απαιτείται ένας πολωτής Π. Για την πιστοποίηση δε της δηµιουργίας του 

γραµµικά πολωµένου φωτός χρειάζεται ένας αναλυτής Α. Η ποιοτική παρατήρηση 
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του φαινοµένου µπορεί να γίνει παρατηρώντας την ένταση του φωτός πάνω σε ένα 

πέτασµα. Η ποσοτική παρατήρηση του φαινοµένου µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια 

ενός φωτοστοιχείου, ΦΣ, συνδεδεµένου µε κατοπτρικό γαλβανόµετρο. Ως πηγή 

φωτός χρησιµοποιείται λυχνία Να, της οποίας η δέσµη, αφού διέρθει από ίριδα Ι, 

συγκεντρώνεται µε ένα κατάλληλο συγκεντρωτικό φακό Φ, στο φωτοστοιχείο ΦΣ.  

 

 

Σχήµα 12. Πειραµατική διάταξη παραγωγής κυκλικά πολωµένου φωτός µε πλακίδιο 

λ/4. 

 

Το ρεύµα εξόδου του φωτοστοιχείου µετριέται µε το κατοπτρικό γαλβανόµετρο 

(Σχ.12).Το µεταλλικό πλακίδιο Β, που έχει οπή ίσου µεγέθους µε το πλακίδιο λ/4, 

τοποθετείται µεταξύ του πολωτή και του αναλυτή, ώστε η δέσµη να έχει το ίδιο 

εύρος κατά τις µετρήσεις του γραµµικά και κυκλικά πολωµένου φωτός.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Φτιάξτε την πειραµατική διάταξη του Σχ. 12. Προσέξτε µην αγγίξετε ή σπάσετε 

τα οπτικά όργανα (πλακίδια, φακούς κτλ). Τοποθετήστε το πλακίδιο Β 

(µεταλλικό πλακίδιο µε οπή διαµέτρου περίπου 1 cm) στην κατάλληλη βάση, 

Αρχικά παρατηρείστε τη µετατροπή του φυσικού σε γραµµικά πολωµένο φως, 
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δια περιστροφής του οπτικού άξονα του Α σε σχέση µε τον Π και 

παρατηρώντας την εικόνα στο πέτασµα.  

2. Στη συνέχεια καταγράψτε τις ενδείξεις της έντασης της διερχόµενης δέσµης από 

τον αναλυτή ως συνάρτηση της γωνίας θ µεταξύ του οπτικού άξονα του πολωτή 

και του αναλυτή, για την ποσοτική καταγραφή του φαινοµένου. Οι µετρήσεις θα 

γίνουν για γωνία του οπτικού άξονα του αναλυτή στο εύρος -900 εώς +900 µε 

βήµα 100 χρησιµοποιώντας το γωνιοµετρικό δίσκο που βρίσκεται πάνω στον 

αναλυτή. Οι µετρήσεις θα γίνουν µε το γαλβανόµετρο και η ένταση της 

ακτινοβολίας θα γραφεί σε αυθαίρετες µονάδες. Χρησιµοποιείστε την 

κατάλληλη κλίµακα στο κατοπτρικό γαλβανόµετρο, έτσι ώστε να έχετε 

πάντοτε την µέγιστη δυνατή απόκλιση. Συµπληρώστε τον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

Γωνία θ (µοίρες) Ένταση ακτινοβολίας 

J (αυθ. µονάδες) 

Πλακίδιο Β 

Ένταση ακτινοβολίας 

J (αυθ. µονάδες) 

Πλακίδιο λ/4 

-90   

-80   

.....   

 

3. Αντικαταστήσετε το µεταλλικό πλακίδιο Β, µε το πλακίδιο λ/4 και επαναλάβετε 

της διαδικασία. Σκοπός είναι η παραγωγή του κυκλικά πολωµένου φωτός. 

Συµπληρώστε τον Πίνακα. 

4. Παρατηρείστε τα αποτελέσµατά σας. Έχετε φτιάξει κυκλικά πολωµένο φως; Εάν 

όχι, εντοπίστε το πρόβληµα (εάν µπορείτε) και προσπαθήστε να βρείτε 

πειραµατικά τις καλύτερες συνθήκες για την δηµιουργία κυκλικά πολωµένου 

φωτός. Ξαναπάρετε µετρήσεις αν χρειαστεί. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Χρησιµοποιώντας καρτεσιανές και πολικές συντεταγµένες κάνετε, σε 

µιλλιµετρέ χαρτί και στον Η/Υ, τις γραφικές παραστάσεις της έντασης της 

διερχόµενης ακτινοβολίας από τον αναλυτή σαν συνάρτηση της γωνίας θ για τα 

βήµατα 2 & 3.  

2. Για να αποδείξετε ότι ισχύει ο νόµος του Malus, χαράξτε µε τη βοήθεια του 

Origin στην ίδια γραφική παράσταση, τη συνάρτηση της εξ. (3) και την 
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καµπύλη του γραµµικά πολωµένου φωτός από τις µετρήσεις σας. Προσοχή το 

Origin να είναι ορισµένο σε µοίρες (ρωτήστε τον υπεύθυνο). 

5. Σχολιάστε ΟΛΑ τα αποτελέσµατα 

 

Β. Παραγωγή γραµµικά πολωµένου φωτός και κυκλικά 

πολωµένου φωτός µε κύτταρο Kerr. 

 

Συσκευές: Πολωτές, κύτταρο Kerr, βολτόµετρο, φωτοκύτταρο, λάµπα πυράκτωσης. 

 

Στο βήµα αυτό έχουµε πάλι το σύστηµα πολωτή-αναλυτή για την παραγωγή και 

ανάλυση του γραµµικά πολωµένου φωτός αλλά για την παραγωγή κυκλικά 

πολωµένου φωτός χρησιµοποιούµε κύτταρο Kerr αντί πλακιδίου λ/4. 

 

Σχήµα  13. Πειραµατική διάταξη παραγωγής κυκλικά πολωµένου φωτός µέσω 

κυττάρου Kerr. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Κατασκευάζουµε την διάταξη του Σχ.13. Ανάβουµε την λυχνία και την ενισχυτική 

διάταξη της φωτοδιόδου. Ευθυγραµµίζουµε το σύστηµα. Προσέχουµε να 

σχηµατίζεται µία φωτεινή γραµµή όση και το µέγεθος του στοιχείου PLZT 

(κύτταρο Kerr). Ελέγχουµε την θέση και το ύψος της φωτοδιόδου ώστε η ένδειξη 
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του βολτοµέτρου να είναι η µέγιστη δυνατή (όταν τα χαρακτηριστικά επίπεδα του 

πολωτή και του αναλυτή είναι παράλληλα). 

2. Κρατήστε την τροφοδοσία στο κύτταρο Kerr κλειστή. Θέτουµε το 

χαρακτηριστικό επίπεδο του πολωτή κατακόρυφο και ελέγχουµε ποιοτικά, 

στρέφοντας τον αναλυτή, ότι το φως που εξέρχεται από την διάταξη είναι 

γραµµικά πολωµένο.  

3. Καταγράφουµε την ένταση της διερχόµενης ακτινοβολίας από τον αναλυτή µέσω 

της φωτοδιόδου ενώ στρέφουµε τον αναλυτή. Η γωνία µεταξύ των οπτικών 

αξόνων του αναλυτή και του πολωτή να ρυθµιστεί από -900 εώς +900 µε βήµα 

10ο. Οι µετρήσεις σας ικανοποιούν τις αναµενόµενες για την περίπτωση 

γραµµικά πολωµένου φωτός; Συµπληρώστε τον Πίνακα: 

Γωνία θ 

(µοίρες) 

Ένταση ακτινοβολίας 

J (αυθ. µονάδες) 

V=0V 

Ένταση ακτινοβολίας 

J (αυθ. µονάδες) 

V=600V 

Ένταση ακτινοβολίας 

J (αυθ. µονάδες) 

V=800V 

-90    

-80    

.....    

 

4. Στρέφουµε το πάνω δεξιά κουµπί, του τροφοδοτικού υψηλής τάσης του 

κυττάρου Kerr στο µηδέν (όλο αριστερά). Ανάβουµε το τροφοδοτικό. 

Ελέγχουµε ότι το χαρακτηριστικό επίπεδο του πολωτή σχηµατίζει 450 γωνία µε 

την διεύθυνση του οπτικού άξονα του PLZT (ορίζεται από τη θέση του 

ηλεκτρικού ακροδέκτη). Θέτοντας την τροφοδοσία του κυττάρου Kerr αρχικά στα 

600 V και µετά στα 800 V, επαναλαµβάνουµε της µετρήσεις του βήµατος 2 και 

συµπληρώνουµε ανάλογα τον Πίνακα. Σκοπός είναι η παραγωγή κυκλικά 

πολωµένου φωτός; Έχετε επιτύχει κάτι τέτοιο; 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Χρησιµοποιώντας καρτεσιανές και πολικές συντεταγµένες κάνετε, σε 

µιλλιµετρέ χαρτί και στον Η/Υ, ΟΛΕΣ τις γραφικές παραστάσεις της έντασης 

της ακτινοβολίας σαν συνάρτηση της γωνίας στροφής του αναλυτή για τα 

βήµατα 2 και 3. Κάθε γραφική παράσταση θα περιέχει τρεις καµπύλες για τάση 

ίση µε 0V, 600V και 800V. Επειδή οι µετρήσεις σας για γωνία +900 και -900 δεν 

παίρνουν µηδενικές τιµές όπως θα έπρεπε (σκεφτείτε γιατί), πρέπει να 
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αφαιρέσετε αυτή τη τιµή από τις υπόλοιπές µετρήσεις (να κάνετε µετάθεση του 

µηδενός της καµπύλης). 

2. Για να αποδείξετε ότι ισχύει ο νόµος του Malus, χαράξτε στην ίδια γραφική 

παράσταση µέσω του Origin, τη συνάρτηση της εξ. (3) και την καµπύλη του 

γραµµικά πολωµένου φωτός από τις µετρήσεις σας. Προσοχή το Origin να 

είναι ορισµένο σε µοίρες (ρωτήστε τον υπεύθυνο).  

3. Σχολιάστε ΟΛΑ τα αποτελέσµατα σας. 

 

Γ. Μελέτη της Χρωµατικής Πόλωσης (και οι δύο οµάδες µαζί).  

1. Φτιάξτε την διάταξη του Σχ.14. Παρατηρείστε την χρωµατική πόλωση µε πηγή 

µονοχρωµατικού φωτός (λυχνία Να). Θα χρησιµοποιήσετε πλακίδιο 

καθυστέρησης φάσης µε µορφή "αστεριού". Προσπαθήστε να καταλάβετε τον 

τρόπο που λειτουργεί το πλακίδιο καθυστέρησης φάσης, στρέφοντας τον 

αναλυτή. Το "αστέρι" αποτελείται από πλακίδιο λ/4 ή λ/2; Καταγράψτε τις 

παρατηρήσεις σας.  

2. Παρατηρείστε την χρωµατική πόλωση χρησιµοποιώντας πηγή λευκού φωτός. 

 

Σχήµα 14. Πειραµατική διάταξη για τη µελέτη της χρωµατικής πόλωσης 
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ΑΣΚΗΣΗ  7 

Α) ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 

Β) ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι: α) η εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλινόντων 

και αποκλινόντων φακών, β) η µελέτη της διάδοσης πληροφορίας (σήµατα ή οµιλία) 

µε την βοήθεια διαµορφωµένου φωτός, που εκπέµπεται από λυχνίες led και laser και 

διαδίδεται µέσα από οπτικές ίνες και γ) η µελέτη διάφορων εναλλακτικών 

ενεργειακών πηγών. (Το β και το γ γίνονται υπό µορφή επίδειξης). 

 

Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 

∆ιάθλαση, συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί, εστιακή απόσταση, αντικείµενα, 

είδωλα, µεγέθυνση.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 
HALLIDAY-RESNICK-

WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 
34.2  34.6  34.7 O2.1  O2.2  O2.3  O2.4 34.1  34.3  34.4 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Οι φακοί χαρακτηρίζονται από την εστιακή τους απόσταση f που ορίζεται σαν η 

απόσταση του οπτικού κέντρου από την κυρία εστία του φακού. Κυρία εστία είναι το 

σηµείο του οπτικού άξονα στο οποίο συγκεντρώνεται µια παράλληλη φωτεινή δέσµη 

όταν διέλθει µέσα από τον φακό. 

 Η εστιακή απόσταση υπολογίζεται µε τη βοήθεια της εξ.(1) που είναι γνωστή ως 

τύπος των κατασκευαστών των φακών 

 
 
 
 

1 1 1=(n -1) -
f r r1 2

   (1) 
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όπου η o σχετικός δείκτης διαθλάσεως του υλικού του φακού ως προς τον αέρα και 

r1, r2 οι ακτίνες καµπυλότητας των επιφανειών. 

Η σχέση 

′

1 1 1
+ =

s s f
    (2) 

συνδέει την εστιακή απόσταση f µε τις αποστάσεις αντικειµένου - οπτικού κέντρου, s, 

και ειδώλου - οπτικού κέντρου, ś . Στις εξ.(1) και (2) τα µεγέθη s, ś , r1 και r2 

ακολουθούν ορισµένες συµβάσεις ως προς τα πρόσηµά τους. Οι συµβάσεις αυτές 

καθορίζουν τελικά το πρόσηµο της εστιακής απόστασης f ενός φακού. Συγκεκριµένα 

συγκλίνων φακός έχει θετική εστιακή απόσταση f, ενώ o αποκλίνων φακός έχει 

αρνητική. Οι συµβάσεις προσήµων για τους φακούς φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα 

 Θετικό Αρνητικό 
s Όταν το αντικείµενο είναι 

µπροστά από τον φακό, 
(πραγµατικό) 

Όταν το αντικείµενο είναι πίσω από 
τον φακό, (φανταστικό) 

s' Όταν το είδωλο είναι πίσω από 
τον φακό, (πραγµατικό) 

Όταν το είδωλο είναι µπροστά από 
τον φακό, (πραγµατικό) 

r Όταν η επιφάνεια είναι κυρτή Όταν η επιφάνεια είναι κοίλη 

f Όταν ο φακός είναι συγκλίνων Όταν ο φακός είναι αποκλίνων 
 

 Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε σηµειακή πηγή (φωτεινό αντικείµενο). Αν το 

φωτεινό αντικείµενο έχει διαστάσεις και στην απλούστερη περίπτωση είναι γραµµικό 

και κάθετο στον κύριο άξονα του φακού, τότε το είδωλο βρίσκεται εύκολα αν 

θεωρήσουµε την πορεία κύριων ακτινών Σχ.1. Ο λόγος του µήκους Α΄Β΄ του 

ειδώλου προς το µήκος ΑΒ του αντικειµένου, ονοµάζεται µεγέθυνση m και ισχύει 

′ ′ ′Α Β s
m = = -

ΑΒ s
  (3) 

Ισχύς P φακού ονοµάζεται το αντίστροφο της εστιακής αποστάσεώς του  

1P =
f

    (4) 

Μονάδα µέτρησης της ισχύος ενός φακού, είναι η διοπτρία (1 διοπτρία= 1m-1) 



 

Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα κύριων

 

 

α) Συγκλίνων φακός. 

 Η εστιακή απόσταση f

συγκλίνοντα φακό, το είδωλο

απόσταση s>f από τον φακό

µια οθόνη. Μετρώντας τα s 

 

β) Αποκλίνων φακός. 

 Για τον υπολογισµό της

χρησιµοποιήσετε ένα βοηθητικ

συγκλίνοντος φακού Α΄είναι αντικείµενο

είδωλο του αποκλίνοντα τώρα

δούµε πάνω σε µια οθόνη

υπολογίζεται από την σχέση

Στη σχέση αυτή το πρόσηµο

τα πρόσηµα, γιατί το φωτεινό

φακό 

7.3 

∆ιάγραµµα κύριων ακτίνων για συγκλίνοντα φακό όπου

 

f υπολογίζεται πειραµατικά µε τη βοήθεια

ο είδωλο φωτεινού αντικειµένου, το οποίο

τον φακό είναι πραγµατικό και µπορούµε να το δούµε

 και ś  υπολογίζουµε το f. 

 

υπολογισµό της εστιακής απόστασης αποκλίνοντα λεπτού

βοηθητικό συγκλίνοντα φακό (Σχ.2). Στο Σχ. 2 

φακού Α΄είναι αντικείµενο για τον αποκλίνοντα και είναι φανταστικό

τώρα είναι το Α΄΄ , είναι πραγµατικό και µπορούµε

µια οθόνη. Η εστιακή απόσταση του αποκλίνοντα

την σχέση 

′
1 1 1= - +
f s s2 2 2

   (5) 

πρόσηµο του s2 είναι αρνητικό, σύµφωνα µε τις

γιατί το φωτεινό αντικείµενο Α΄ βρίσκεται πίσω από τον

 

συγκλίνοντα φακό όπου s>f 

τη βοήθεια της εξ.(2). Για 

το οποίο βρίσκεται σε 

µπορούµε να το δούµε πάνω σε 

αποκλίνοντα λεπτού φακού θα 

Στο Σχ. 2 το είδωλο του 

αποκλίνοντα και είναι φανταστικό. Το 

πραγµατικό και µπορούµε να το 

του αποκλίνοντα φακού 

σύµφωνα µε τις συµβάσεις για 

πίσω από τον αποκλίνοντα 
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Σχήµα 2. Σχηµατική απεικόνιση του πειράµατος για την εύρεση της εστιακής 

απόστασης του αποκλίνοντα.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Πειραµατική διάταξη 

 Για την εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλινόντων και αποκλινόντων φακών 

θα χρησιµοποιήσουµε µια βαθµολογηµένη οριζόντια ράβδο στήριξης της φωτεινής 

πηγής, των φακών και της οθόνης (λευκό πέτασµα).  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Α) Συγκλίνων φακός 

 

1. Τοποθετήστε το λευκό πέτασµα τέρµα δεξιά όπως βλέπετε την ράβδο στήριξης 

και στην συνέχεια  τον συγκλίνοντα φακό σε µια απόσταση από την φωτεινή 

πηγή  ώστε να δείτε στην οθόνη ευκρινές είδωλο. Μετρήστε τα s και ś .  

2. Επαναλάβετε τα ίδια µετακινώντας κάθε φορά περίπου 5 cm προς τα δεξιά τον 

συγκλίνοντα φακό και ρυθµίζοντας την οθόνη ώστε να βλέπετε ευκρινές είδωλο. 

Μετράτε τα s και ś .    Καταχωρήστε τις µετρήσεις στον πίνακα Ι. Προσοχή: Στην 

αρχή χρειάζεται να πλησιάζετε την οθόνη ενώ από κάποια µέτρηση και µετά 

χρειάζεται να αποµακρύνετε την οθόνη. Η τελευταία µέτρηση θα είναι όταν 

φτάσετε την οθόνη στην δεξιά άκρη της ράβδου.  
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Υπολογίστε την εστιακή απόσταση ƒ από τη σχέση (5). 

2. Υπολογίστε την µέση τιµή < ƒ > της εστιακής απόστασης, το κατά µέσον όρο 

σφάλµα και το σχετικό σφάλµα.  

3. Υπολογίστε την ισχύ του φακού. (Μία εστιακή απόσταση µία ισχύς). 

4. Για κάθε ζεύγος s και ś   υπολογίστε και τη µεγέθυνση. Εξηγείστε το πρόσηµο. 

5. Κάνετε το διάγραµµα του 
1

s
 συναρτήσει του 

′

1

s
 και υπολογίστε την εστιακή 

απόσταση του φακού µε την βοήθεια αυτής γραφικής παράστασης. Σηµείωση: 

Επειδή η εστιακή απόσταση ƒ είναι η ‘τεταγµένη επί την αρχή’ και η ΄τετµηµένη 

επί την αρχή ΄ , οι άξονες πρέπει να αρχίζουν από το (0,0).Εξηγείστε τι 

σηµαίνουν αυτές οι δύο περιπτώσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 

s (cm) ś (cm) 1/s (cm-1) 1/ś  (cm-1) f (cm) < ƒ> (cm) m 
       

       

       

       

       

 

Β) Αποκλίνων φακός 

 

6. Τοποθετείστε τον συγκλίνοντα φακό σε απόσταση ακριβώς S1=15 cm για την Α΄ 

οµάδα  και S1=26 cm για την Β΄ οµάδα . Μετρείστε µε προσοχή το  S1΄. 

Καταχωρείστε τις µετρήσεις αυτές στις δύο αντίστοιχες στήλες του πίνακα ΙΙ. 

Τοποθετήστε, σε απόσταση d (όπως δίνεται για κάθε οµάδα)από τον 

προηγούµενο συγκλίνοντα φακό τον αποκλίνοντα φακό που διαθέτετε. 

Μετακινείστε την οθόνη ώστε να δείτε  ευκρινές είδωλο (Σχ. 2). Μετρείστε την 

απόσταση  S2΄. Μεταβαλλόντας το d σύµφωνα µε τον αντίστοιχο πίνακα 

επαναλάβετε το ίδιο . Καταχωρήστε τις τιµές στον πίνακα τιµών ΙΙ. 
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7. Για τον αποκλίνοντα φακό να επαναλάβετε τις διαδικασίες 3,4,5 και να κάνετε τη 

σχετική γραφική παράσταση της διαδικασίας 6 του 1/s2 συναρτήσει του 1/ ś 2. 

Προσοχή έχετε σύστηµα φακών. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ (οµάδα Α΄) 

d s1 ś 2 ś 1 s2=ś 1-d 1/ ś 2 1/s2 f2 

4 15       

7 15       

10 15       

13 15       

16 15       

19 15       

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ (οµάδα Β΄) 

d s1 ś 2 ś 1 s2=ś 1-d 1/ ś 2 1/s2 f2 

7 26       

10 26       

13 26       

16 26       

19 26       

22 26       
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Β. ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (Οptical fibers) 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ   ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ολική ανάκλαση, οπτικές ίνες, τηλεπικοινωνίες µε οπτικές ίνες, leds, lasers. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 
HALLIDAY-RESNICK-

WALKER 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
SERWAY-JEWETT 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 
33,9 Ο1,8 33,3 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

1. Οπτικές Ίνες 

 

 Mετά την ανακάλυψη του laser το 1960 η ιδέα της διάδοσης σηµάτων µε φωτεινές 

πηγές εισήλθε στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. 

 Η τηλεπικοινωνία µε οπτικές ίνες βασίζεται στο φαινόµενο της ολικής ανάκλασης 

του φωτός, µέσα σε λεπτές γυάλινες ή πλαστικές ίνες, διαµέτρου περίπου 100 µm. 

 Kάθε οπτικό καλώδιο αποτελείται από µεγάλο αριθµό οπτικών ινών που όλες 

µαζί συγκρατούνται και “προστατεύονται” από ένα πλαστικό περίβληµα που 

καταλήγει σε ειδική υποδοχή για την κατάλληλη σύνδεση των καλωδίων µεταξύ τους 

ή µε άλλες συσκευές. 

 Για να εξασφαλιστεί το φαινόµενο της ολικής ανάκλασης και να περιοριστούν τα 

φαινόµενα “διαρροής” φωτός (απώλειες) από την οπτική ίνα στο περιβάλλον ή 

µεταξύ των οπτικών ινών που αποτελούν το οπτικό καλώδιο (λόγω της επαφής των 

οπτικών ινών) οι οπτικές ίνες κατασκευάζονται κυρίως µε δύο τρόπους: 

α)  από υλικό που ο δείκτης διάθλασης του µεταβάλλεται απότοµα από το κέντρο 

προς την περιφέρεια (step index fibre). Tο κεντρικό τµήµα της ίνας, ο πυρήνας, 

έχει µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από τον µανδύα (cladding) (Σχ.2α) και 
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Σχήµα  2. Απεικόνιση των δύο ειδών οπτικών ινών (επάνω), Γραφική παράσταση 

του δείκτη διάθλαση συναρτήσει της ακτίνας της οπτικής ίνας (προφίλ δείκτη 

διάθλασης) (κάτω). 

 

β) από υλικό που ο δείκτης διάθλασής του ελαττώνεται οµαλά από το κέντρο προς 

την περιφέρεια (graded index fibre) (Σχ.2β).  

Ας εξετάσουµε την κάθε περίπτωση χωριστά: 

 

α)  Ίνες µε απότοµα µεταβαλλόµενο δείκτη διάθλασης n. 

 Στη περίπτωση που σε µια οπτική ίνα ο δείκτης διάθλασης µεταβάλλεται 

απότοµα, σε σχέση µε την ακτίνα, η διάδοση του φωτός γίνεται µέσα στο κεντρικό 

τµήµα (πυρήνας) της ίνας λόγω διαδοχικών ολικών ανακλάσεων στη διαχωριστική 

επιφάνεια µε τον µανδύα που έχει µικρότερο δείκτη διάθλασης (Σχ.3). 

 Μια ακτίνα, που εισέρχεται σε µια ίνα υφίσταται ή δεν υφίσταται ολική ανάκλαση 

ανάλογα µε τη γωνία φ που σχηµατίζει η ακτίνα και η κάθετος στη επιφάνεια της ίνας. 

Επίσης, ο δρόµος που θα διανύσει η ακτίνα µέσα στην ίνα εξαρτάται από την γωνία 

αυτή. Όταν φ1>φ2 τότε ο δρόµος που διανύει η ακτίνα 1, µέσα στην ίνα, είναι 

µικρότερος από τον δρόµο της ακτίνας 2. 

 Η µεγίστη γωνία, ως προς τον άξονα της ίνας, µε την οποία, αν εισέλθει µια 

ακτίνα θα υποστεί ολική ανάκλαση, ονοµάζεται γωνία ‘αποδοχής’. 
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Σχήµα   3. Πορεία ακτίνων στο εσωτερικό του πυρήνα µιας οπτικής ίνας µε απότοµε 

µεταβαλλόµενο δείκτη διάθλασης όπως προβλέπεται από τη γεωµετρική οπτική. 

Βασικό φαινόµενο είναι η ολική ανάκλαση στη διεπιφάνεια πυρήνα-µανδύα. 

 

 Για να ποσοτικοποιήσουµε την ικανότητα µιας ίνας να δεχθεί φως, 

χρησιµοποιείται συνήθως το µέγεθος ‘αριθµητικό άνοιγµα’ (numerical aperture, 

N.A), το οποίο είναι ανάλογο µε το ηµίτονο της γωνίας αποδοχής και δίδεται από τη 

σχέση: 

N.A = (η1
2- η2

2)½ = sinα = η1 sinφ2, 

όπου η1 και η2 o δείκτης διάθλασης των υλικών της ίνας. 

 Καθώς διαδίδονται οι ακτίνες µέσα σε µια οπτική ίνα προκαλείται µια εξασθένηση 

της έντασής τους. Αυτό οφείλεται σε διάφορες ατέλειες που υπάρχουν στο υλικό της 

ίνας και προκαλούν απορρόφηση ή σκέδαση του φωτός. 

 Η εξασθένηση που προκαλείται στο φως εξαρτάται από το υλικό που είναι 

κατασκευασµένη η ίνα και είναι διαφορετική για τα διάφορα µήκη κύµατος. Έτσι 

κάθε ίνα, ανάλογα µε τo υλικό που χρησιµοποιήθηκε - γυαλί, SiO2 , πλαστικό - για 

την κατασκευή του πυρήνα και του περιβλήµατος της, έχει και µια συγκεκριµένη 

περιοχή µηκών κύµατος που παρουσιάζει την χαµηλότερη εξασθένηση και την κάνει 

χρήσιµη για την διάδοση σηµάτων αυτής της περιοχής µήκων κύµατος. 

 Ένα άλλο πρόβληµα στη µετάδοση σηµάτων είναι η ‘διασπορά’ και οφείλεται 

στο γεγονός ότι για δύο ακτίνες 1 και 2 (Σχ.3), που εισέρχονται µε διαφορετικές 

γωνίες φ, οι αποστάσεις που διανύονται µέσα στην ίνα θα είναι επίσης διαφορετικές. 

Έτσι, ο χρόνος άφιξης στο δέκτη ενός εκπεµπόµενου παλµού βραχείας διάρκειας, 

εξαρτάται από τον χρόνο που χρειάζονται οι διάφορες ακτίνες να διανύσουν τις 

διαφορετικές αποστάσεις µέσα στην ίνα αφού η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή. 
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Αποτέλεσµα αυτού είναι µια παραµόρφωση του παλµού (Σχ.4α) Η διασπορά αυτή 

καλείται πιο συγκεκριµένα τροπική διασπορά. 

 

Σχήµα 4α. Παραµόρφωση ενός παλµού φωτός (σήµα) µετά τη διέλευσή του από µια 

οπτική ίνα λόγω διαφορετικής πορείας των ακτίνων. 

 

 Το φαινόµενο της διασποράς θέτει ένα όριο στην συχνότητα µε την οποία 

µπορούν να εναλλάσσονται βραχείας διαρκείας παλµοί µέσα από µία ίνα, αφού η 

παραµόρφωση (διεύρυνση) του κάθε παλµού στο χρόνο µπορεί να προκαλέσει 

αλληλοεπικάλυψη των παλµών στο δέκτη σε σηµείο που να µην µπορούν να 

διακριθούν οι δύο παλµοί (Σχ.4β). 

 

Σχήµα 4β. Παραµόρφωση σήµατος δύο διαδοχικών παλµών οι οποίοι λόγω 

διασποράς διευρύνονται χρονικά και δεν είναι διακριτοί µετά τη διέλευση από την 

οπτική ίνα. 

 

 Οι περισσότερες πηγές που χρησιµοποιούνται για τη διάδοση σηµάτων µε 

οπτικές ίνες δεν είναι τελείως µονοχρωµατικές. Ο δείκτης διάθλασης του υλικού είναι 

διαφορετικός για κάθε µήκος κύµατος µε αποτέλεσµα η ταχύτητα διάδοσης να είναι 

διαφορετική (φαινόµενο διασποράς λόγω υλικού). Αυτή η διασπορά ονοµάζεται 
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χρωµατική διασπορά. Το φαινόµενο αυτό είναι σχεδόν αµελητέο σε σχέση µε την 

εξασθένηση και την διασπορά λόγω διαφοράς δρόµου. 

 

β) Ίνες µε οµοιόµορφα µεταβαλλόµενο δείκτη διάθλασης n. 

 Για να περιοριστούν τα φαινόµενα της διασποράς που περιγράψαµε παραπάνω 

και που είναι καθοριστικά για την µετάδοση σηµάτων αναπτύχθηκαν ίνες που ο 

δείκτης διάθλασης µεταβάλλεται (ελαττώνεται) οµοιόµορφα µε την απόσταση από το 

κέντρο της ίνας (Σχ.2β). 

 

Σχήµα   5. ∆ιάδοση ακτίνων σε οπτική ίνα µε οµοιόµορφα µεταβαλλόµενο δείκτη 

διάθλασης.  

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η ίνα να δρα σαν ένας ‘συνεχής’ φακός όπου οι ακτίνες 

διαδίδονται µε καµπύλες αντί µε ευθείες διαδροµές (Σχ.5). 

 Μιας και η ταχύτητα του φωτός είναι µεγαλύτερη σε περιοχές που ο δείκτης 

διάθλασης είναι µικρότερος, ακτίνες που έχουν να διανύσουν µεγαλύτερη διαδροµή 

(π.χ. ακτίνα 3 του Σχ.5) έχουν και την µεγαλύτερη ταχύτητα µε αποτέλεσµα να 

αλληλοεξουδετερώνεται η καθυστέρηση στο χρόνο άφιξης και έτσι να ελαττώνεται το 

πρόβληµα της διασποράς λόγω διαφοράς δρόµου. 

 

2. Πηγές φωτός. 

 Συνήθεις πηγές για διάδοση σηµάτων µε οπτικές ίνες είναι οι φωτοδίοδοι (Light 

Emitting Diodes - leds) και τα λέιζερς (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation - lasers). 

α) Leds. 

 Είναι όµοιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται σαν ‘ενδεικτικά’ λαµπάκια αλλά 

έχουν δύο επί πλέον ιδιότητες. 

1. Η ισχύς εξόδου ανά στερεά γωνία και επιφάνεια, πρέπει να είναι µεγάλη ώστε η 

φωτεινή ισχύς στην ίνα να είναι αρκετή. 
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2. Ο χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι µικρός, εάν χρειάζεται να µεταδοθούν 

σήµατα µε µεγάλο ρυθµό. 

 

Σχήµα  6. Γραφική παράσταση της ισχύος εξόδου ως συνάρτηση του ρεύµατος 

εισόδου για µια δίοδο 

 

Το Σχ.6 δείχνει την ισχύ εξόδου Ρ, ως συνάρτηση του ρεύµατος εισόδου iεισόδου της 

διόδου. Όταν i<50mA η απόκριση είναι γραµµική και έτσι επιτρέπει την µετάδοση 

αναλογικών σηµάτων. Η δίοδος πολώνεται (bias) µε ένα µικρό ρεύµα, που 

διαµορφώνεται από το ρεύµα του σήµατος, και είναι ανάλογο της αρχικής τάσης. Το 

ρεύµα του σήµατος πρέπει να είναι µικρό για να περιορίζεται η παραµόρφωση λόγω 

της µη γραµµικότητας της καµπύλης P=f(i). 

 Για να έχουµε ελάχιστες απώλειες πρέπει η επιφάνεια της διόδου που εκπέµπει 

το φως να είναι µικρότερη από τον πυρήνα της οπτικής ίνας. Η φωτεινή ισχύς που 

διαδίδεται µέσα από µια ίνα, της οποίας ο δείκτης διάθλασης n  µεταβάλλεται 

απότοµα και προέρχεται από δίοδο που βρίσκεται σε επαφή µε την ίνα, ισούται µε: 

R (Ν.Α)2S   (Watts) 

όπου R, η ισχύς της διόδου ανά στερεά γωνία και επιφάνεια (Watts/Steradian/cm2), 

N.A το αριθµητικό άνοιγµα της ίνας και S η επιφάνεια, σε cm2, της διόδου ή της ίνας, 

οποιαδήποτε είναι µικρότερη. Ένας παράγων 0.5 προστίθεται στην παραπάνω 

σχέση, εάν η ίνα είναι συνεχώς µεταβαλλόµενου δείκτη διάθλασης. 

 Η φωτεινή ισχύς που στέλνει µια led (που δουλεύει στα 50 mA) σε µια οπτική ίνα 

είναι ~50µW. 

β)  Lasers  

 Τα lasers ηµιαγωγών (διοδικά Lasers) δίνουν µεγαλύτερη ένταση εξόδου από ότι 

οι leds και συνήθως µπορούν να διαµορφωθούν σε υψηλότερες συχνότητες. Είναι 
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όµως πιο ακριβά και πιο πολύπλοκα στην λειτουργία, έτσι χρησιµοποιούνται µόνο σε 

τηλεπικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων όταν χρειάζεται µετάδοση µεγάλης 

πυκνότητας δεδοµένων. 

 

Σχήµα   7. Γραφική παράσταση της ισχύος εξόδου ως συνάρτηση του ρεύµατος 

εισόδου για ένα διοδικό laser. 

 
Η σχέση ισχύος εξόδου και ρεύµατος εισόδου δίνεται στο Σχ.7. Μέχρι το 

ρεύµα κατωφλίου, η ισχύς εξόδου είναι µικρή µια και το σύστηµα συµπεριφέρεται σαν 

δίοδος (led). Για ρεύµατα µεγαλύτερα του ρεύµατος κατωφλίου αρχίζει το φαινόµενο 

της εξαναγκασµένης εκποµπής και η δίοδος µετατρέπεται σε laser, όπου η ισχύς 

µεταβάλλεται πολύ απότοµα. Η φωτεινή ισχύς που στέλνει ένα laser σε µια οπτική 

ίνα είναι ~10mW 

 Το εύρος συχνοτήτων που εκπέµπει ένα laser είναι πολύ µικρότερο (0.1 nm) από 

την αντίστοιχη led (50nm) µε αποτέλεσµα το φαινόµενο της διασποράς να 

περιορίζεται κατά ένα παράγοντα 100. 

 Στο 20 µέρος της άσκησης, χρησιµοποιείται ένα laser He/Ne στο οποίο µπορεί να 

γίνει 15% διαµόρφωση στο πλάτος της δέσµης του από την έξοδο µιας πηγής ήχου 

(µικρόφωνο ή ραδιόφωνο). 

 

3. Ανιχνευτές φωτός 

∆ίοδοι p-i-n 

 Οι δίοδοι p-i-n αποτελούνται από ένα λεπτό φιλµ ενδογενούς (intrinsic) υλικού 

που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο άλλα φιλµ από υλικά µε θετικές (positive) και 

αρνητικές (negative) προσµίξεις αντίστοιχα. 

 Καθώς το φως πέφτει επάνω στην ενεργή περιοχή της διόδου ελευθερώνονται 

ηλεκτρόνια που δηµιουργούν ένα ρεύµα. Το ρεύµα είναι ανάλογο των φωτονίων ή 
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της έντασης του φωτός που δέχεται η δίοδος. Έτσι οι µεταβολές του ρεύµατος 

εξόδου είναι ανάλογες µε την µεταβολή του φωτισµού που πέφτει στην δίοδο. 
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 
 

Ι.  Μελέτη οπτικών ινών 

 Στο τµήµα αυτό της άσκησης χρησιµοποιούνται δύο βασικά όργανα. Ο ποµπός 

(transmitter unit), και ο δέκτης (receiver unit) (τα δύο µαύρα κουτιά). 

 Ο ποµπός κάνει αναλογική ή ψηφιακή διαµόρφωση στο ρεύµα εισόδου µιας led 

µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µεταβολή στην τάση εξόδου (και κατά συνέπεια στην 

φωτεινή ένταση) της διόδου. 

 

Ια. Αναλογική µετάδοση 
 

1. Εκποµπή ραδιοφωνικού σήµατος 

α.  Ανάβουµε ποµπό και δέκτη. Τους θέτουµε στην αναλογική µετάδοση (κουµπί 7 και 

4 αντίστοιχα). Συνδέουµε το µικρό οπτικό καλώδιο στις ειδικές υποδοχές (10 για 

τον ποµπό και 12 για τον δέκτη). Ανάβουµε το ραδιόφωνο στα F.M. Το 

συνδέουµε µε ειδικό καλώδιο στη θέση 21 του ποµπού. 

Θέτουµε την ένταση της αναλογικής εξόδου (κουµπί 8) του ποµπού στο 

ελάχιστο, ενώ την ένταση εξόδου της led (κουµπί 9) στο µέγιστο. Ρυθµίζουµε την 

ένταση του ραδιοφώνου έτσι ώστε η ένταση στην ενδεικτική λυχνία εξόδου (11) 

αρχίζει να τρεµοπαίζει. Τότε ελαττώνουµε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, µέχρι 

που η ένταση γίνεται σταθερή (Με αυτό τον τρόπο έχουµε την λιγότερη 

παραµόρφωση στο σήµα εξόδου). Ανοίγουµε το µεγάφωνο (κουµπί 11, στο 

δέκτη). 

β. Για να αποδείξουµε ότι το ραδιοφωνικό σήµα µεταδίδεται µέσα από το οπτικό 

καλώδιο, αποσυνδέουµε το µικρό καλώδιο από τον δέκτη και συνδέουµε το 

µεγάλο. Φέρουµε σε επαφή τα δύο ελεύθερα άκρα των καλωδίων. Η ένταση που 

ακούµε εξαρτάται από πόσο καλά ευθυγραµµισµένες είναι οι δύο άκρες των 

καλωδίων. 
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γ.  Επαναλαµβάνουµε το ίδιο, χωρίς οπτικό καλώδιο, για να παρατηρήσουµε τη 

διαφορά. Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιούµε τη led υπερύθρου, η 

οποία έχει υψηλότερη ισχύ εξόδου από τη κόκκινη led. 

δ. Μπορούµε να βάλουµε ποµπό και δέκτη σε 900 και χρησιµοποιώντας ένα 

κάτοπτρο να κάνουµε ανάκλαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας της led και να 

πετύχουµε και πάλι την µετάδοση του σήµατος. 

2.  Η ενδεικτική δίοδος εξόδου (11) του ποµπού εκπέµπει το ίδιο σήµα όπως και οι 

δίοδοι εκποµπής αλλά σε χαµηλότερη ένταση. Είναι λοιπόν δυνατόν να κάνουµε 

την µετάδοση του σήµατος από το φως αυτής της ενδεικτικής λυχνίας. Βγάζουµε 

την άκρη του οπτικού καλωδίου από την ειδική υποδοχή του ποµπού και 

φέρνουµε τον δέκτη κοντά στην ενδεικτική λυχνία. 

3.  Επαναλαµβάνουµε όλα τα στάδια της ερώτησης 1 χρησιµοποιώντας το 

µικρόφωνο αντί για το ραδιόφωνο. Μπορούµε αντί για το µεγάφωνο να 

χρησιµοποιήσουµε ακουστικό που το συνδέουµε στη θέση 18 του δέκτη (αφού 

φυσικά σβήσουµε το µεγάφωνο). 

4.  Μπορούµε επίσης να φέρουµε την µια άκρη της οπτικής ίνας κοντά σε µια πηγή 

φωτισµού (λυχνία πυράκτωσης, λάµπα φθορισµού κλπ.)  

Παρατηρούµε τα µεταδιδόµενα σήµατα στον παλµογράφο. 
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Ποµπός 
                                 1        2   3       4 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2.  ∆ιακόπτης on/off και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

3.    Θέση µπαταρίας 

4.    ∆ιακόπτης για σήµατα Morse. 

5.    Ρύθµιση συχνότητας τυχαίων και τετραγωνικών παλµών 

6.    Επιλογέας τύπου ψηφιακής εισόδου. 

7.    Επιλογέας ψηφιακής ή αναλογικής εξόδου. 

8.    Ρύθµιση έντασης αναλογικής εξόδου. 

9.    Ρύθµιση έντασης εξόδου στις led. 

10.   Κόκκινη led. 

11.   Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των leds. 

12.   led υπερύθρου 

13,14,15 Υποδοχές για εξωτερική τροφοδότηση 

16,17,18,19 ∆ιάφορες υποδοχές για ψηφιακά σήµατα. 

20.   Υποδοχή αναλογικής εισόδου (υψηλής εµπέδησης) 

21.   Υποδοχή αναλογικής εισόδου (χαµηλής εµπέδησης) 

  

10 

12 

11 

   5    6       7   8    9 

     13    14    15          16     17    18     19       20     21 
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∆έκτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ∆ιακόπτης on/off για τον βοµβητή. Κάνει “ακουστό” το ψηφιακό σήµα. 

2. Ρύθµιση της ευαισθησίας του ψηφιακού σήµατος. 

3. Ενδεικτική λυχνία. Κάνει “ορατό” το ψηφιακό σήµα. 

4. Επιλογέας ψηφιακής ή αναλογικής λήψης. 

5. Ρύθµιση ευαισθησίας αναλογικού σήµατος. 

6. Ενδεικτική λυχνία. Κάνει “ορατό” το αναλογικό σήµα. 

7. Μεγάφωνο (αναλογικού σήµατος). 

8,9.Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και διακόπτης οn/off για µπαταρία. 

10. Θέση µπαταρίας. 

11.∆ιακόπτης on/off για χαµηλής εµπέδησης αναλογική έξοδο και µεγάφωνο. 

12. ∆ίοδος που δέχεται το σήµα 

13,14,15,16. Υποδοχές ψηφιακών εξόδων 

17. Αναλογική έξοδος (υψηλής εµπέδησης) 

18. Αναλογική έξοδος (χαµηλής εµπέδησης) 

19,20,21,22. Υποδοχές για εξωτερική τροφοδότηση. 

12 

  1       2       3         4      5       6               7       8           9 

10 

11 

  13  14     15    16          17     18       19  20     21        22 
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Ιβ. Ψηφιακή µετάδοση 

Επικοινωνία µε σήµατα Morse 

1.  Θέτουµε τον ποµπό σε θέση ψηφιακής µετάδοσης (κουµπί 7), το κουµπί 6 στην 

θέση Morse και την ισχύ εξόδου (κουµπί 9) στο µέγιστο. 

2. Θέτουµε τον δέκτη στη θέση ψηφιακής λήψης, την ευαισθησία (κουµπί 2) στη 

µέση και ανάβουµε τον βοµβητή (κουµπί 1). 

3. Ανοιγοκλείνοντας τον διακόπτη 4 (Morse) µεταδίδουµε το σήµα που θέλουµε. 

Εάν θέλουµε µπορούµε να σβήσουµε τον βοµβητή και να παρακολουθούµε µόνο 

την ένταση στην ενδεικτική δίοδο (3 του δέκτη).  

4. Μπορούµε να επαναλάβουµε όλα τα στάδια της ερώτησης Α1. 

5.   Μπορούµε να επαναλάβουµε τα ίδια χρησιµοποιώντας ένα τυχαίο σήµα (pseudo-

random) ή ένα τετραγωνικό παλµό (square wave) αλλάζοντας το κουµπί 6 του 

ποµπού. Ρυθµίζουµε την συχνότητα του από το κουµπί 5. 

 Παρατηρούµε τα µεταδιδόµενα σήµατα στον παλµογράφο. 
 

Ιγ. Μέτρηση Απωλειών 
 

Η απώλεια σε µια οπτική ίνα ορίζεται σαν : 

απώλεια = 10 log10 
2 2

0 A

V (dB)
V -V

 

όπου V : Το πλάτος σήµατος καλωδίου αναφοράς. 
  V0 : Το πλάτος σήµατος καλωδίου προς µέτρηση 
  VA : Ο θόρυβος του οργάνου. 
 

1. Θέτουµε τον δέκτη σε θέση ψηφιακής λήψης και ελαττώνουµε την ευαισθησία 

(κουµπί 2) στο ελάχιστο. 

2. Θέτουµε τον ποµπό σε θέση ψηφιακής µετάδοσης. 

3. Θέτουµε τον κουµπί 6 στο CMOS και ρυθµίζουµε ώστε η ένταση της λυχνίας 

εξόδου (11) να είναι συνεχής και η ένταση εξόδου µεγίστη (κουµπί 9). Ενώνουµε 

το µικρό οπτικό καλώδιο. Ελαττώνουµε την ισχύ εξόδου (κουµπί 9) έως ότου η 

ενδεικτική λυχνία ψηφιακής µετάδοσης του δέκτη (3) σβήσει. Προσοχή: Μέχρι το 

τέλος των µετρήσεων δεν ξαναπειράζουµε την ισχύ εξόδου. 

4. Θέτουµε τον ποµπό (κουµπί 6) σε θέση τετραγωνικών παλµών και την συχνότητα 

(κουµπί 5) στο µέγιστο. 
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5. Θέτουµε τον δέκτη σε αναλογική λήψη, ενώ την ένταση (κουµπί 5) στο ελάχιστο 

και σβήνουµε το µεγάφωνο. Συνδέουµε το ψηφιακό βολτόµετρο ή παλµογράφο 

στη θέση υψηλής εµπέδησης (17). 

6. ∆ιαβάζουµε την ένδειξη του βολτοµέτρου ή του παλµογράφου V, όταν είναι 

συνδεδεµένο το µικρό καλώδιο. 

7. Συνδέουµε το µεγάλο καλώδιο και παίρνουµε την ένδειξη V0. 

8. Παρατηρούµε το ηλεκτρικό θόρυβο σβήνοντας τον ποµπό και παρακολουθώντας 

την ένδειξη του βολτοµέτρου παλµογράφου VA.  

9. Υπολογίζουµε την απώλεια του µεγάλου καλωδίου. 

 

ΙΙ.  Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός. 

Στο τµήµα αυτό της άσκησης χρησιµοποιείται ο ποµπός και ο δέκτης που 

βρίσκονται στα διαφανή κουτιά. 

 

1. Κάνετε την συνδεσµολογία του Σχ.8. 

Η πηγή τροφοδοσίας είναι 6V. Ο ποµπός παράγει ένα σχεδόν τετραγωνικό σήµα 

µε συχνότητα 300 KΗz. 

Η ταχύτητα του φωτός υπολογίζεται από την διαφορά φάσης ∆t µεταξύ του 

σήµατος που εκπέµπει ο ποµπός και εκείνο που έχει φτάσει στο δέκτη. Η ∆t 

δηµιουργείται λόγω της διαφοράς δρόµου που διανύει το φως µέσα στην οπτική 

ίνα (µήκος 30m). Η ∆t µετρείται στον παλµογράφο.  

2. Εάν ο δείκτης διάθλαση της ίνας είναι 1.49 να βρείτε την ταχύτητα του φωτός ως 

προς τον αέρα.  

Προσπαθήστε να αποφύγετε λάθη που οφείλονται στην κακή τοποθέτηση 

της οπτικής ίνας µέσα στην ειδική θήκη. 
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Σχήµα  8. Συνδεσµολογία για τη µέτρηση της ταχύτητας του φωτός. 
 

IΙΙ. Μετάδοση πληροφορίας µε laser 

 Τοποθετείστε το laser στο ένα τραπέζι και το ειδικό κουτί (Σχ.9) στην άλλη άκρη 

του δωµατίου. Συνδέστε το µικρόφωνο ή το ραδιόφωνο στο πίσω µέρος του laser. Με 

τον τρόπο αυτό κάνετε 15% διαµόρφωση στο πλάτος της δέσµης. Ρίξτε τη δέσµη στη 

φωτοδίοδο 1 (προς το κέντρο του κουτιού) και ακούστε την µετάδοση (Μη ξεχάσετε 

να ανοίξετε τους δύο διακόπτες του κουτιού).  

 

Σχήµα   9. Συνδεσµολογία για τη µετάδοση πληροφορίας µε laser 
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Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

 Ηλεκτρική πηγή ή έδρα ηλεκτρεγερτικής δύναµης καλείται κάθε διάταξη που 

µπορεί να δηµιουργεί και να συντηρεί µια ορισµένη διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο 

σηµείων, τα οποία ονοµάζονται πόλοι της πηγής, η δε διαφορά δυναµικού είναι 

αριθµητικά ίση µε την ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ∆) της πηγής. 

 Οι ηλεκτρικές πηγές µετατρέπουν δεδοµένη µορφή ενέργειας (µηχανικής, χηµικής 

κ.λ.π.) σε ηλεκτρική ενέργεια. Ανάλογα µε την αρχή στην οποία στηρίζεται η 

λειτουργία τους οι ηλεκτρικές πηγές ονοµάζονται: ηλεκτρογεννήτριες, συσσωρευτές, 

ξηρά στοιχεία (µπαταρίες), ηλιακά κύτταρα, θερµοηλεκτρικά στοιχεία. κ.λ.π.  

1. Στα ηλιακά ή φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουµε µετατροπή της ενέργειας της 

ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια. Είναι συνήθως διατάξεις µικρής ισχύος, 

από µερικά Watts µέχρι µερικά kWatts. Μεγάλες διατάξεις χρησιµοποιούνται για την 

µερική ή ολική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µικρών αποµονωµένων οικισµών. 

Γενικά, για τα σηµερινά δεδοµένα είναι µια ασύµφορη οικονοµικά πηγή ενέργειας για 

να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλη κλίµακα. Εν τούτοις έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι 

ανήκει στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηλαδή στις πηγές που δεν ρυπαίνουν το 

περιβάλλον. Τα ηλιακά στοιχεία είναι πηγές συνεχούς τάσης. 

2. Η αρχή λειτουργίας των θερµοηλεκτρικών µετατροπέων, ή όπως τα ονοµάζουµε 

αλλιώς, θερµοηλεκτρικά στοιχεία ή θερµογεννήτριες, βασίζεται στα φαινόµενα 

επαφής δύο διαφορετικών µετάλλων ή κραµάτων. Τέτοια φαινόµενα είναι  

α) η εµφάνιση θερµοηλεκτρικής τάσης, όταν τα δύο µέταλλα είναι σε διαφορετικές 

θερµοκρασίες. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται φαινόµενο Seebeck  και 

β) η ψύξη ή η θέρµανση του ενός ή του άλλου µετάλλου ανάλογα µε την πολικότητα 

του ηλεκτρικού ρεύµατος που διέρχεται από την επαφή. Το φαινόµενο αυτό 

ονοµάζεται φαινόµενο Peltier .  
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Σχήµα 10. Θερµογεννήτρια για τη µετατροπή θερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική 
 

Στο πρώτο φαινόµενο οφείλει την λειτουργία του το γνωστό µας 

θερµοζεύγος και χρησιµοποιείται για την µέτρηση της θερµοκρασίας (το 

χρησιµοποιείτε στο πείραµα 2 του εργαστηρίου 3). Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται 

επίσης στις θερµογεννήτριες (που αποτελούνται από συστοιχίες θερµοστοιχείων) 

για την µετατροπή θερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική (Σχ.10). 

 Θερµοηλεκτρικές γεννήτριες χρησιµοποιούνται σε αποµονωµένες 

πετρελαιοπηγές, όπου µε την καύση του φυσικού αερίου που παράγεται 

δηµιουργείται η κατάλληλη διαφορά θερµοκρασίας στις επαφές ικανού αριθµού 

θερµοστοιχείων, ώστε να παρέχουν ενέργεια, µέχρι 24W. Ισχύ αρκετή για την 

τροφοδοσία των µηχανηµάτων του σταθµού και για την µετάδοση δεδοµένων σε 

κάποιο κεντρικό σταθµό ελέγχου. Μικρές φορητές θερµοηλεκτρικές γεννήτριες, 

ισχύος µέχρι 6W, χρησιµοποιούνται σε κατασκηνώσεις για φωτισµό ή χρήση µικρών 

ηλεκτρικών συσκευών, όπως ραδιοφώνων και TV όταν η µία επαφή της συστοιχίας 

των θερµοστοιχείων θερµανθεί από φωτιά που παρέχεται από ξύλα ή γκάζι. 

Στο δεύτερο φαινόµενο οφείλουν τη λειτουργία τους οι αντλίες θερµότητας ή 

θερµοηλεκτρικοί µετατροπείς. Ανάλογα µε τα υλικά και τον αριθµό των 

θερµοστοιχείων που χρησιµοποιούνται, η θερµοκρασία της µίας επαφής µπορεί να 

κατέβει και στους -15 οC.  

Τέτοιες συσκευές χρησιµοποιούνται για την ψύξη εξαρτηµάτων διάφορων 

ηλεκτρονικών συσκευών ή σε µικρά φορητά ψυγεία που χρησιµοποιούν την 

µπαταρία του αυτοκινήτου σαν πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος (www.melcor.com). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ 

 

Μελέτη εναλλακτικών ενεργειακών πηγών 

1. Θερµαίνοντας την µια επιφάνεια θερµοηλεκτρικού στοιχείου, µετρείστε την 

ΗΕ∆ αυτού. Επαναλάβετε το ίδιο, µε την άλλη επιφάνεια. Παρατηρείστε το 

πρόσηµο της ΗΕ∆. Συνδέστε στα άκρα του στοιχείου ένα µικρό λαµπτήρα και 

προσπαθήστε να τον ανάψετε θερµαίνοντας απότοµα την µια επιφάνεια του 

στοιχείου. 

2. Να επαναληφθεί η διαδικασία 1. Ψύχοντας εναλλάξ τις επιφάνειες του 

θερµοηλεκτρικού στοιχείου µετρείστε την ΗΕ∆. Συνδέστε στα άκρα του στοιχείου 

ένα µικρό λαµπτήρα και ανάψτε τον, ψύχοντας απότοµα την µια επιφάνεια του 

στοιχείου. 

3. Εφαρµόστε µια µικρή τάση στα άκρα του θερµοηλεκτρικού στοιχείου και 

παρατηρείστε την θερµοκρασία των δύο επαφών. Αντιστρέψτε την πολικότητα 

της τάσης και παρατηρείστε πάλι την θερµοκρασία των επαφών. 

4. Παρατηρήστε την λειτουργία του θερµοηλεκτρικού µετατροπέα. Απαντήστε στα 

ερωτήµατα: α) Γιατί η διαφορά θερµοκρασίας παράγει ενέργεια; και β) Με ποίο 

τρόπο, το πείραµα αυτό, αποδεικνύει την ισχύ του δεύτερου νόµου της 

θερµοδυναµικής;  

5. Μελετείστε την κίνηση ενός µικρού αυτοκινήτου (του 2050 HyRunner)- που 

χρησιµοποιεί σαν καύσιµο την ενέργεια που εκλύεται από την ηλεκτρόλυση του 

νερού (www.h-tec.com/education  

6. Χρησιµοποιήστε ένα ηλιακό κύτταρο για την φόρτιση της µπαταρίας του 

αυτοκινήτου του παραπάνω ερωτήµατος ή για να ακούσετε µουσική από ένα 

ραδιοφωνάκι.  
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AΣΚΗΣΗ  8 

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (Η.Μ.Κ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ & 

ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΟ MICHELSON-MORLEY 

 

 Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη µερικών βασικών κυµατικών φαινοµένων 

όπως αυτά παρατηρούνται στην περίπτωση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (ΗΜΚ) 

στην περιοχή των µικροκυµάτων. Τα φαινόµενα που θα εξεταστούν είναι: η 

ανάκλαση, η πόλωση, η συµβολή και η περίθλαση. Το µήκος κύµατος των 

ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που χρησιµοποιούνται στην άσκηση είναι 2.8 cm και 

εποµένως αυτά βρίσκονται στην περιοχή των µικροκυµάτων. Επίσης, θα 

χρησιµοποιήσετε ένα συµβολόµετρο Michelson-Morley για να µετρήσετε και να 

επιβεβαιώσετε το µήκος κύµατος των µικροκυµάτων που χρησιµοποιείτε αλλά και το 

µήκος κύµατος της ακτινοβολίας ενός λέιζερ He-Ne. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ. 

Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, Ανάκλαση, ∆ιάθλαση, Πόλωση, Συµβολή, Περίθλαση. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 
HALLIDAY-RESNICK-

WALKER  

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
SERWAY-JEWETT  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

YOUNG-FREEDMAN 

33.8  35.2  35.3  35.4  35.5  

35.6  35.8  36.2  36.3  36.4  

36.5  36.7 

O1.4  O1.5  O1.6  O3.1  

O3.2  O3.3  O4.1  O4.2  

O4.3    O4.4   O4.5    O4.6 

32.6  33.1  33.2  33.5  

33.7  35.1  35.2  35.3  

35.5  36.1  36.2  36.3  

36.4 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

 

 Στην άσκηση αυτή µελετώνται η ανάκλαση, η πόλωση καθώς και η συµβολή 

και η περίθλαση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, µε µήκος κύµατος στη περιοχή των 

µικροκυµάτων. Η χρησιµοποίηση µικροκυµάτων (λ=2.8cm), τα οποία έχουν µήκος 
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κύµατος 105 φορές µεγαλύτερο από εκείνο των οπτικών ακτινοβολιών (δηλ. του 

ορατού φωτός), διευκολύνει κατά πολύ την κατασκευή των σχετικών διατάξεων (δηλ. 

φραγµάτων, πολωτών, κατόπτρων) για την παρατήρηση των κυµατικών φαινοµένων 

των ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών. Για παράδειγµα, ως κάτοπτρο χρησιµοποιείται 

ένα απλό µεταλλικό φύλλο (χωρίς να χρειάζεται να έχει καλά γυαλισµένη επιφάνεια) 

και ως πολωτής ένα απλό µεταλλικό πλέγµα. 

 Όταν, προσπαθήσετε να µετρήσετε το µήκος κύµατος των µικροκυµάτων της 

πηγής του πειράµατος και του laser στην ορατή περιοχή µε το συµβολόµετρο του 

Michelson-Morley , θα διαπιστώσετε τις πειραµατικές δυσκολίες που παρουσιάζονται 

µε την αλλαγή του µήκους κύµατος. 

 

Πολωτής. 

 Για να πολώσουµε (ασκ.6) ένα κύµα φωτός στην ορατή περιοχή του φάσµατος 

(λ≈400-800 nm), συχνά χρησιµοποιούµε διάφορους φυσικούς κρυστάλλους µε 

ασυµµετρία στη δοµή τους (διπλοθλαστικοί κρύσταλλοι) ή τεχνητά συστήµατα, όπως 

τα φύλλα Polaroid, που κατασκευάζονται από προσανατολισµένα αγώγιµα 

µακροµόρια.  

 Στις επόµενες παραγράφους θα εξηγήσουµε γιατί ένα πλέγµα από παράλληλες 

ισαπέχουσες αγώγιµες γραµµικές περιοχές (όπως µόρια ή σύρµατα) παρουσιάζει 

ιδιότητες πολωτή για τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 

 Έστω ότι ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα (µε συχνότητα στη περιοχή των 

µικροκυµάτων) προσπίπτει πάνω σε πλέγµα από αγώγιµα σύρµατα, που η µεταξύ 

τους απόσταση είναι της τάξης µεγέθους του µήκους κύµατος. Στηριζόµενοι στην αρχή 

της επαλληλίας µπορούµε να υποθέσουµε ότι το κύµα αποτελείται από δύο κάθετες 

µεταξύ τους συνιστώσες, µια παράλληλη προς τα σύρµατα (y-συνιστώσα) και µια 

κάθετη (x-συνιστώσα) (Σχ. 1). 
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 Σχήµα  1. Πρόσπτωση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή των 

µικροκυµάτων σε µεταλλικό πλέγµα (πολωτής) και µετατροπή της σε γραµµικά 

πολωµένη µε οριζόντιο επίπεδο πόλωσης. 

 
Η y-συνιστώσα του πεδίου θέτει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του µετάλλου σε 

εξαναγκασµένη ταλάντωση κατά µήκος του κάθε σύρµατος δηµιουργώντας ένα 

µεταβαλλόµενο ρεύµα. Με την κίνηση τους τα ηλεκτρόνια συγκρούονται µε τα άτοµα 

του µεταλλικού πλέγµατος και χάνουν (όπως µπορεί να αποδειχθεί) µικρό µέρος της 

ενέργειας τους, η οποία µετατρέπεται σε θερµότητα Joule. Με τον τρόπο αυτό ένα 

ποσό ενέργειας µεταφέρεται από το κύµα στο µεταλλικό πλέγµα. Συγχρόνως, τα 

κινούµενα, στη y-διεύθυνση, ηλεκτρόνια εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (δηλ. 

ακτινοβολούν όπως το ηλεκτρικό δίπολο) και προς τα µπρος και προς τα πίσω 

(δηλαδή στις διευθύνσεις ±z). Όπως προκύπτει, το κύµα που εκπέµπεται προς τα 

µπρός (διεύθυνση +z) συµβάλει αναιρετικά (καταστροφικά) µε το προσπίπτον κύµα 

µε αποτέλεσµα το κύµα που διέρχεται µέσω του πολωτή µε επίπεδο ταλάντωσης 

κατά τη διεύθυνση y να είναι µικρής ή µηδενικής έντασης. Το κύµα δε που εκπέµπεται 

προς τα πίσω (δηλαδή στη διεύθυνση -z), αποτελεί το ανακλώµενο κύµα. 

Αντίθετα, η x-συνιστώσα του πεδίου δεν µπορεί να θέση σε ταλάντωση τα 

ηλεκτρόνια κατά τη διεύθυνση x αφού το πάχος του σύρµατος είναι µικρό. Έτσι, 

σύντοµα δηµιουργείται ένα επιφανειακό φορτίο, αντιθέτου σηµείου, στις δύο αντίθετες 

πλευρές του σύρµατος (+x και –x). Όταν το πεδίο που δηµιουργείται από τα 

επιφανειακά φορτία αναιρεί (στο εσωτερικό του σύρµατος) το προσπίπτον πεδίο, τα 

ηλεκτρόνια παύουν να κινούνται (και εποµένως να ακτινοβολούν). Αυτό συµβαίνει σε 

πολύ µικρό χρόνο σε σχέση µε τη περίοδο του κύµατος, µε αποτέλεσµα η x-
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συνιστώσα να περνά χωρίς (σχεδόν) καµία µεταβολή της έντασης της από το 

πλέγµα. 

 Εποµένως ο χαρακτηριστικός άξονας του πολωτή, δηλαδή εκείνος κατά τον 

οποίον συµβαίνει σχεδόν ελεύθερη διέλευση του κύµατος, είναι ο κάθετος στη 

διεύθυνση των συρµάτων. 

 Ένα πλέγµα (ή πολωτής) κατάλληλος για µικροκύµατα (σαν και αυτό που 

χρησιµοποιείται στην άσκηση) έχει σύρµατα διαµέτρου 4 mm, σε απόσταση ~1 cm το 

ένα από το άλλο. Για σύγκριση αναφέρουµε ότι, ένας αντίστοιχος πολωτής για οπτικές 

ακτινοβολίες, που κατασκευάστηκε από λεπτά σύρµατα χρυσού είχε περίπου 2000 

τέτοια µικροσκοπικά ‘σύρµατα’ ανά mm.  

 

Μικροκύµατα 

 

Παραγωγή των µικροκυµάτων 

 Ανάλογα µε το µήκος κύµατος των µικροκυµατικών ακτινοβολιών 

χρησιµοποιούνται και διαφορετικού τύπου ηµιαγώγιµα στοιχεία για την παραγωγή 

τους. Για παράδειγµα, για µήκη κύµατος από 300 cm έως 0.3 mm (δηλ. για 

συχνότητες 0.1 GΗz - 1000 GΗz) χρησιµοποιούνται συνήθως δίοδοι σήραγγος 

(tunnel diodes). Στην παρούσα άσκηση σαν ποµπός χρησιµοποιείται µια δίοδος 

τύπου “Gunn” που βρίσκεται στην άκρη ενός κυµαταγωγού (αντηχείου) συνδεδεµένου 

µε µια χοάνη εκποµπής της ακτινοβολίας (Σχ. 2). Το µήκος κύµατος είναι 2.8 cm  

(10.7 GHz). H συνεχής τάση λειτουργίας είναι 6.8V. Η µικροκυµατική ακτινοβολία 

που εκπέµπεται είναι πολωµένη κατακόρυφα και η δέσµη έχει απόκλιση 300.  

 
Ανίχνευση µικροκυµάτων 

 Η ανίχνευση της εκπεµπόµενης µικροκυµατικής ακτινοβολίας γίνεται µε ένα δέκτη 

ο οποίος έχει την ίδια εξωτερική κατασκευή µε τον ποµπό (Σχ. 2). Έχει µια χοάνη και 

ένα κυµαταγωγό, στην άκρη του οποίου υπάρχει µια κρυσταλλοδίοδος Si. Όταν η 

κρυσταλλοδίοδος είναι παράλληλη µε το ηλεκτρικό πεδίο του κύµατος, αναπτύσσεται 

στο κύκλωµα της ένα ρεύµα µερικών µΑ. Το ρεύµα αυτό µπορεί να µετρηθεί κατ’ 

ευθείαν µε ένα µικροαµπερόµετρο συνεχούς. Στην περίπτωση που η κρυσταλλοδίοδος 

είναι κάθετη στο ηλεκτρικό πεδίο του κύµατος προφανώς δεν αναπτύσσεται ρεύµα. Το 

γεγονός αυτό είναι πολύ χρήσιµο σε πειράµατα πόλωσης.  
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Σχήµα 2. Εικόνα των οργάνων που θα χρησιµοποιηθούν στην άσκηση. 

 

Συµβολόµετρο Michelson-Morley.   

 Το συµβολόµετρο των Michelson-Morley είναι η διάταξη µε την οποία το 1887 οι 

Michelson και Morley απέδειξαν ότι ο “αιθέρας” δεν κινείται σε σχέση µε τη Γη. Τώρα 

πια χρησιµοποιείται για να µετράει αποστάσεις µε πολύ µεγάλη ακρίβεια (αρχή 

λειτουργίας των radar που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της ταχύτητας των 

αυτοκινήτων) ή το µήκος κύµατος ενός ΗΜΚ. Εάν το ΗΜΚ που χρησιµοποιείται είναι 

στη περιοχή των µικροκυµάτων η µέτρηση αποστάσεων της τάξης του λ/2 είναι πολύ 

εύκολη. 

Το ΗΜΚ που εκπέµπει ο ποµπός πέφτει µε γωνία 450 (Σχ.3) σε ηµιπερατό κάτοπτρο 

και χωρίζεται σε δύο ίσου πλάτους κύµατα που προσπίπτουν στα κάτοπτρα Α και Β. 

Τα ανακλώµενα κύµατα συµβάλλουν στην θέση του δέκτη και ανάλογα µε τη διαφορά 

δρόµου η συµβολή είναι ενισχυτική ή καταστροφική. Το ένα από τα δύο κάτοπτρα (το 

Β στο Σχ. 3) είναι τοποθετηµένο σε βάση που του δίνει τη δυνατότητα να µετακινείται 

αλλάζοντας έτσι τη διαφορά δρόµου µεταξύ των κυµάτων. Με αυτό τον τρόπο 

παρατηρούνται συνεχώς αλλαγές µεταξύ ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής.  

 



 

 

Σχήµα 3. Σχηµατική απεικόνιση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

 

Συσκευές: Ποµπός και δέκτης

ηµιπερατό κάτοπτρο, πολωτής

 Συνδέστε  το ποµπό (transmitter) 

πολικότητα, γιατί θα καεί

µικροµπερόµετρο. Προσέξτε

µικροαµπερόµετρο είναι ήδη συνδεδεµένο

 

Α.  Ανάκλαση – ∆ιέλευση

1. Αρχικά µελετήστε την κλίµακά

ποµπό στις µηδέν µοίρες

τοίχο του δωµατίου γιατί µπορεί

το τραπέζι όλα τα µεταλλικά

2. Τοποθετείσθε τον ποµπό

περίπου 60 cm  από το 

διάρκεια του πειράµατος τη

ποµπό και µετρήστε την

του ρεύµατος δίνει έµµεσα

ακτινοβολίας η οποία θα γραφεί

στους πίνακες 1 και 2 που ακολουθ

8.6 

Σχηµατική απεικόνιση του συµβολοµέτρου Michelson

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

µπός και δέκτης µικροκυµάτων, γωνιοµετρικός δίσκος

κάτοπτρο πολωτής (Σχ. 2). 

ποµπό (transmitter) µε πηγή συνεχούς τάσης 8V.

θα καεί η δίοδος Gunn. Ενώστε τον δέκτη

Προσέξτε και πάλι την πολικότητα. Για την

είναι ήδη συνδεδεµένο και βρίσκεται επάνω στον δέκτη

∆ιέλευση 

µελετήστε την κλίµακά του γωνιοµετρικού δίσκου και τοποθετήστε

µηδέν µοίρες. Προσέξτε ώστε ο ποµπός να µην είναι απέναντι

δωµατίου γιατί µπορεί να µετράτε ανακλάσεις από αυτόν

τα µεταλλικά αντικείµενα.  

ποµπό σε απόσταση περίπου 40 cm  και τον δέκτη

από το κέντρο του γωνιοµετρικού δίσκου. Μην αλλάξετε

πειράµατος τη θέση τους. Τοποθετήστε τον δέκτη απέναντι

µετρήστε την ένδειξη του ρεύµατος Ι0 της κατ’ ευθείαν

δίνει έµµεσα την τιµή της έντασης της ηλεκτροµαγνητικής

οποία θα γραφεί σε αυθαίρετες µονάδες. Καταγράψτε

που ακολουθούν. 

συµβολοµέτρου Michelson-Morley 

δίσκος, κάτοπτρα, 

συνεχούς τάσης 8V. Προσέξτε την 

τον δέκτη (receiver) µε το 

Για την οµάδα Β το 

επάνω στον δέκτη.  

και τοποθετήστε τον 

µην είναι απέναντι από τον 

αυτόν. Αφαιρέστε από 

και τον δέκτη σε απόσταση 

Μην αλλάξετε κατά τη 

τον δέκτη απέναντι από τον 

κατ ευθείαν δέσµης. Η τιµή 

έντασης της ηλεκτροµαγνητικής 

Καταγράψτε την ένταση Ι0 



 

3. Τοποθετείστε επάνω στον

χρησιµοποιώντας τις ειδικές

µιας διαµέτρου του κύκλου

        

Σχήµα  4. Σχηµατική απεικόνιση

Η πειραµατική διάταξη

καταγραφούν οι ενδείξεις

στον αντίστοιχο πίνακα 

για τις δύο πλευρές, ∆, ∆

4. Στρέψετε τον δέκτη έτσι ώστε

µεγίστη ένδειξη ΙR της

γωνιοµέτρου φR. Σηµειώστε

5. Προσέχοντας να µην µετακινήσ

από το πέτασµα. Στην περίπτωση

ένδειξη του γωνιοµέτρου 

τιµές στον Πίνακα 1.  

6. Επαναλάβετε όλα τα παραπάνω

το ηµιπερατό (ξύλινο) και καταγράψτε
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επάνω στον γωνιοµετρικό δίσκο το µεταλλικό

χρησιµοποιώντας τις ειδικές βάσεις (Σχ. 4). Το πέτασµα να τοποθετηθεί

του κύκλου. 

          

Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης και των βασικών 

µεγεθών. 

 

διάταξη σχηµατικά φαίνεται στο σχήµα 3 

ενδείξεις Α και Β του γωνιοµετρικού δίσκου και να

 1. Να βρεθεί επίσης η θέση της καθέτου στο

∆' και να καταγραφεί επίσης στον πίνακα 1

δέκτη έτσι ώστε να εντοπίσετε την ανακλώµενη δέσµη

ης ανακλώµενης ακτίνας, καθώς και την

Σηµειώστε τα στον πίνακα 1. 

να µην µετακινήσετε τίποτα στη διάταξη, µεταφέρετε

πέτασµα Στην περίπτωση που υπάρχει διερχόµενη δέσµη

γωνιοµέτρου φΤ και την τιµή της έντασής της ΙΤ. Σηµειώστε

όλα τα παραπάνω βήµατα αντικαθιστώντας το µεταλλικό

ξύλινο και καταγράψτε τις µετρήσεις στον Πίνακα 2. 

µεταλλικό πέτασµα 

να τοποθετηθεί κατά µήκος 

 

 πειραµατικών 

σχήµα 3 (αριστερά). Να 

και να καταγραφούν 

της καθέτου στο πέτασµα και 

1.  

ανακλώµενη δέσµη. Σηµειώστε την 

καθώς και την ένδειξη του 

µεταφέρετε τον δέκτη πίσω 

διερχόµενη δέσµη σηµειώστε την 

Σηµειώστε και αυτές τις 

αντικαθιστώντας το µεταλλικό πέτασµα µε 

Πίνακα 2.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Και για τα δύο πετάσµατα που χρησιµοποιήσατε, υπολογίστε τις γωνίες α, α΄ 

και β, το ποσοστό της ακτινοβολίας που ανακλάται, R=IR/I 0 και το ποσοστό που 

διέρχεται Τ=ΙΤ/Ι0 σε κάθε περίπτωση και καταγράψτε τα αποτελέσµατα στους 

πίνακες 1 και 2 αναλόγως.  

2. Ικανοποιείται ο νόµος της ανάκλασης;  

3. Τι παρατηρείτε για την ανακλαστική ικανότητα της µεταλλικής και της ξύλινης 

επιφάνειας; ∆ικαιολογήστε τα αποτελέσµατα σας. 

 

 

Β.   Περίθλαση  
 

1. Τοποθετούµε δύο µεταλλικά φύλλα έτσι ώστε ανάµεσά τους να σχηµατίζεται 

σχισµή 2 µε 3 cm.  Μετακινώντας το δέκτη στο γωνιοµετρικό κύκλο, παρατηρείστε 

το φαινόµενο της περίθλασης. Μεταβάλλετε το εύρος της σχισµής κατά 1-2 cm. Τί 

παρατηρείτε για τη γωνία εµφάνισης του πρώτου µηδενισµού και για τη µεταβολή 

 
  Μεταλλικό πέτασµα 

Α (µοίρες)  

Β (µοίρες)  

∆, ∆' (µοίρες)   

φR (µοίρες)  

φΤ (µοίρες)  

α (µοίρες)  

α' (µοίρες)  

β (µοίρες)  

Ι0 (α.µ.)  

ΙR (α.µ.)  

IT (α.µ.)  

R (%)  

T (%)  

 

 
  Ηµιπερατό (ξύλινο) πέτασµα 

Α (µοίρες)  

Β (µοίρες)  

∆, ∆' (µοίρες)   

φR (µοίρες)  

φΤ (µοίρες)  

α (µοίρες)  

α' (µοίρες)  

β (µοίρες)  

Ι0 (α.µ.)  

ΙR (α.µ.)  

IT (α.µ.)  

R (%)  

T (%)  
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της έντασης; Φτιάξτε ένα ποιοτικό διάγραµµα της έντασης συναρτήσει της γωνίας 

(χωρίς να κάνετε µετρήσεις). 

2. Τοποθετείστε τρία µεταλλικά φύλλα έτσι ώστε να σχηµατίζονται ανάµεσά τους δύο 

σχισµές εύρους 2-3 cm (Σχ. 5). Με τον ποµπό και δέκτη τοποθετηµένους όπως στο 

Σχ.5, καταγράφετε την ένταση της ακτινοβολίας λόγω συµβολής κάθε 20 µέχρι να 

καλύψετε γωνία φ για εύρος 600 εκατέρωθεν της αρχικής διεύθυνσης 00. 

Τοποθετείστε τα αποτελέσµατά σας στον πίνακα που ακολουθεί. Πριν ξεκινήσετε 

βεβαιωθείτε µε µια πρόχειρη περιστροφή του δέκτη για τη συµµετρία των 

µετρήσεων ως προς τη γωνία και την ένταση των µεγίστων δεξιά και αριστερά της 

γωνίας φ=00 και βελτιώστε τη διάταξη αν χρειαστεί. 

Σηµείωση: Στη οµάδα Β, για να βλέπετε τρία µέγιστα από κάθε πλευρά, ο ποµπός 

είναι στην ένδειξη 40 cm,  ο δέκτης στην ένδειξη 100 cm  και το εύρος των σχισµών 

να είναι 3 cm . Επίσης, στην οµάδα Β, πρέπει να κρατάτε την κλίµακα του 

µικροαµπεροµέτρου σταθερή.  

 

Γωνία φ (µοίρες) Ένταση Ακτινοβολίας Ι (αυθ. µονάδες) 

-60  

-58  

.....  

58  

60  

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Κάνετε στον Η/Υ τη γραφική παράσταση Ι=f (φ). Πού οφείλονται τα µέγιστα και τα 

ελάχιστα;  
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Οµάδα Α            Οµάδα Β 
 

Σχήµα   5. Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης δύο σχισµών. 

 

2. Υπολογίστε τη µέση τιµή των γωνιών και των εντάσεων για τα µέγιστα ίδιας τάξης 

δεξιά και αριστερά του κεντρικού µεγίστου.  

3. Μετρήστε την απόσταση d µεταξύ των δύο σχισµών (από κέντρο σε κέντρο)  

4. Με γνωστή την απόσταση των σχισµών d και το µήκος κύµατος, λ=2.8 cm, 

υπολογίστε (θεωρητικά) τις διαδοχικές θέσεις (γωνίες) των µεγίστων από την 

σχέση: 

d sinφ = mλ.                           (1) 

5. Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα µε τα πειραµατικά σας ευρήµατα. 

 

Γ.   Περίθλαση Bragg 

Για τη µελέτη της δοµής της ύλης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη τεχνική 

περίθλασης ακτίνων Χ. Σε έναν κρύσταλλο προσπίπτει µια δέσµη παράλληλων 

µονοχρωµατικών ακτίνων Χ. Οι περιθλώµενες δέσµες έχουν πολύ µεγάλη ένταση σε 

συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Αυτό οφείλεται στην ενισχυτική συµβολή των κυµάτων 

που ανακλώνται στα ατοµικά επίπεδα του κρυστάλλου. 

Οι περιθλώµενες δέσµες σχηµατίζουν µια διάταξη κηλίδων που είναι γνωστή ως 

διάγραµµα Laue.  

Για τη διάταξη του Σχ. 6 η συνθήκη ενισχυτικής συµβολής  είναι 

2 d sinθ = mλ, όπου m = 1, 2, 3.                    (2) 



 8.11 

Η συνθήκη αυτή είναι γνωστή ως νόµος του Bragg. Η γωνία θ ορίζεται ως η γωνία 

µεταξύ της προσπίπτουσας δέσµης και του πρώτου ατοµικού επιπέδου. 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον νόµο του Bragg για να υπολογίσουµε την 

απόσταση των ατοµικών επιπέδων. 

 

 

Σχήµα 6. Περίθλαση Bragg από δύο επίπεδα όπου φαίνεται η γωνία θ και η 

απόσταση d µεταξύ των δύο επιπέδων. 

 

1. Χρησιµοποιείστε ως µέσο πολλαπλών ανακλαστικών επιπέδων τον κύβο από 

αφρολέξ µε τα µεταλλικά σφαιρίδια. Τοποθετήστε τον πάνω στον γωνιοµετρικό 

δίσκο (Σχ. 7α). Αρχικά τοποθετήστε τον δέκτη απέναντι από τον ποµπό άρα η 

γωνία θ είναι 0ο. 

            

Σχήµα 7. Πειραµατική διάταξη Περίθλασης Bragg (α) και γεωµετρία µέτρησης 

όπου η γωνία ανίχνευσης είναι διπλάσια από τη γωνία Bragg. 

 

2. Κρατώντας σταθερή τη θέση του ποµπού στρέφετε τον κύβο κατά 20. Έτσι 

αυξάνετε τη γωνία θ. Επίσης, για κάθε µία περιστροφή του κύβου, στρέφετε και 

τον δέκτη κατά 40 (Σχ. 7β). Σε κάθε νέα θέση καταγράφετε την ένταση της 

ανακλώµενης ακτινοβολίας συναρτήσει της γωνίας θ συµπληρώνοντας τον 

κατάλληλο πίνακα.  

 

  

(α) (β) 
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Γωνία θ (µοίρες) Ένταση Ακτινοβολίας Ι (αυθ. µονάδες) 

0  

2  

4  

...  

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Κάνετε τη γραφική παράσταση της έντασης συναρτήσει της γωνίας θ.  

2. Από τις γωνίες εµφάνισης µεγίστων και το νόµο Bragg υπολογίστε την απόσταση d. 

Συγκρίνετέ την µε την άµεσα µετρούµενη ποσότητα που θα βρείτε µε ένα χάρακα.  

 

∆.   Πόλωση 

1. Τοποθετήστε τον δέκτη απέναντι από τον ποµπό χωρίς κανένα πέτασµα ανάµεσά 

τους. Στρέψτε τον δέκτη γύρω από τον άξονα διάδοσης της ακτινοβολίας και 

παρατηρείστε τις αλλαγές στην ένταση αυτής. Τί συµπεράσµατα βγάζετε για την 

πόλωση της ακτινοβολίας; Πώς θα περιγράφατε τη λειτουργία του ποµπού και του 

δέκτη αντίστοιχα;  

2. Κάνετε την ίδια διαδικασία αλλά καταγράφοντας την ανακλώµενη δέσµη από το 

µεταλλικό πέτασµα. Αλλάζει ο βαθµός πόλωσης µετά την ανάκλαση;  

3. Τοποθετήστε µεταξύ ποµπού-δέκτη τον πολωτή (πλέγµα) µε τα σύρµατα 

κατακόρυφα (Σχ. 1) ∆ιέρχεται ακτινοβολία; Στρέφουµε κατά 900 το πλέγµα. 

∆ιέρχεται τώρα ακτινοβολία; Τι συµπεραίνετε; Κάνουµε τα ίδια στρέφοντας τον 

ποµπό και τον δέκτη κατά 900.  

 

 

Ε.  Συµβολόµετρο Michelson-Morley.  

Υπολογισµός του µήκους κύµατος µικροκυµάτων 

1. Κατασκευάστε τη διάταξη του σχήµατος 3.  

2. Ρυθµίστε την θέση του κατόπτρου Β έτσι ώστε στο δέκτη να έχετε µέγιστη ένταση. 

3. Μετακινείστε το κάτοπτρο έτσι ώστε να ξαναδείτε µέγιστη ένταση.  

4. Μετρείστε τη µετακίνηση του κατόπτρου που κάνατε. Επαναλάβατε το 

παραπάνω άλλες πέντε φορές. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Υπολογίσετε το λ, τη µέση τιµή του και το σφάλµα µέσης τιµής του.  

2. Υπολογίστε και την % ποσοστιαία απόκλιση από την αναµενόµενη τιµή.   
 

Υπολογισµός του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας ενός λέιζερ He-Ne 

Για την µέτρηση του µήκους κύµατος της φωτεινής ακτινοβολίας ενός λέιζερ, θα 

χρησιµοποιήσετε την συσκευή του Σχ.8.  

 Η δέσµη ενός λέιζερ He-Ne (λ=6328 Å) προσπίπτει σε ένα διαχωριστή δέσµης ∆ 

και χωρίζεται σε δύο δέσµες, οι οποίες αφού ανακλαστούν στα κάτοπτρα Μ1 και Μ2 

συµβάλουν σε ένα πέτασµα, Π, στο οποίο εµφανίζονται οι χαρακτηριστικοί δακτύλιοι 

της συµβολής. Όταν το κάτοπτρο Μ2 µετακινηθεί κατά λ/2, η διαδροµή που διανύει η 

δέσµη έχει µεταβληθεί κατά λ µε αποτέλεσµα ο κεντρικός φωτεινός κροσσός, αφού 

µετατραπεί σε σκοτεινό, να γίνει ξανά φωτεινός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα   8. Πειραµατική διάταξη συµβολοµέτρου Michelson-Morley µε χρήση πηγής 

laser He-Ne 

 
 

 Εάν το κάτοπτρο µετακινηθεί κατά απόσταση x τότε η ένταση του κεντρικού 

φωτεινού κροσσού θα έχει αλλάξει m φορές. H απόσταση x δίδεται από την σχέση: 

x = m λ/2             (3)  

από την οποία µπορούµε να υπολογίσουµε το µήκος κύµατος λ του λέιζερ, όπου m 

είναι ο αριθµός των φωτεινών κροσσών που έχουν διέλθει από το κέντρο της οθόνης. 
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1. Να υπολογιστεί η σταθερά της µικροµετρικής διάταξης που µετακινεί το 

κάτοπτρο Μ2. Πρώτα βρίσκουµε την σταθερά του µικροµέτρου (µε τον γνωστό 

τρόπο, εργαστήριο Ι). Χρησιµοποιώντας την ίδια λογική, βρίσκουµε την σταθερά 

του συστήµατος «µικροµέτρου-κοχλία Κ». 

2. Μεταβάλλοντας την θέση του κατόπτρου Μ2 µε τον µικροµετρικό κοχλία, να 

µετρήσετε πόσες φορές αλλάζει η ένταση του κεντρικού κροσσού για µια πλήρη 

περιστροφή του κοχλία Κ. Υπολογίστε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας του 

λέιζερ από τη σχέση 3. 

3. Επαναλαµβάνετε την διαδικασία 5 φορές.  

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Υπολογίσετε το λ, τη µέση τιµή του και το σφάλµα µέσης τιµής του. Υπολογίστε και 

την % ποσοστιαία απόκλιση από την αναµενόµενη τιµή.   

2. Να συγκρίνετε τη τιµή που βρήκατε µε την θεωρητική τιµή του λ.  

 

 


