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ΜΕΤΡΗΣΗ  ΜΗΚΟΥΣ  ΚΥΜΑΤΟΣ   

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
 
 

ΣΚΟΠΟΙ 
• η εξάσκηση στην παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων, 

όπως το φαινόµενο της συµβολής των κυµάτων 

• η παρατήρηση των αποτελεσµάτων της διάδοσης της 
ενέργειας µε κύµατα 

• η κατανόηση του ρόλου του λόγου λ/d, όπου λ το µήκος 
κύµατος και d η απόσταση των σηµειακών πηγών στο 
φαινόµενο της συµβολής των κυµάτων 

• η χρήση των οπτικών φραγµάτων στη µέτρηση του µήκους 
κύµατος µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας 

• η χρήση ενός απλού pointer ως πηγή µιας 
µονοχρωµατικής ακτίνας Laser  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ 

 
• ένα απλό pointer (φωτεινός δείκτης) που θα 

χρησιµοποιηθεί ως πηγή µονοχρωµατικής ακτινοβολίας 

• ένα οπτικό φράγµα που φέρει 10 χαραγές ανά mm 

• βάση στήριξης του φράγµατος και του pointer  

• κανόνας ή υποδεκάµετρο 
 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Φαινόµενο συµβολής κυµάτων έχουµε και στην περίπτωση 
των φωτεινών κυµάτων που προέρχονται από δύο σηµειακές 
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             θ 

θ΄ 

πηγές σε φάση. Περιµένουµε λοιπόν να δούµε έντονα 
φωτισµένες και καθόλου φωτισµένες περιοχές που 
εναλλάσσονται, πάνω σε µία οθόνη. Προφανώς όπου έχουµε 
ενισχυτική συµβολή το αποτέλεσµα θα είναι µια έντονα 
φωτισµένη περιοχή και όπου έχουµε αναιρετική συµβολή δεν 
θα υπάρχει φως.  
Για να δούµε την εικόνα της συµβολής πρέπει να έχουµε φως 
από µια πηγή µονοχρωµατικής ακτινοβολίας και ένα 
αδιαφανές εµπόδιο που έχει δυο πολύ λεπτές σχισµές σε 
µικρή απόσταση µεταξύ των. Έτσι αν τοποθετήσουµε αυτό το 
οπτικό φράγµα µπροστά από την πηγή, θα δούµε πάνω σε µια 
οθόνη που απέχει περίπου 2 m από την πηγή, το αποτέλεσµα 
της συµβολής των φωτεινών κυµάτων.  
Στην εικόνα αυτή που σχηµατίζεται πάνω στην οθόνη, υπάρχει 
µια κεντρική περιοχή έντονα φωτισµένη δεξιά και αριστερά της 
οποίας υπάρχουν µη φωτισµένες περιοχές και ακολουθούν 
άλλες λιγότερο φωτισµένες περιοχές και ούτω καθεξής. Ο 
προσδιορισµός της κατεύθυνσης κάθε έντονα φωτισµένης 
περιοχής, µπορεί να µας οδηγήσει στον υπολογισµό του 
µήκους κύµατος λ της ακτινοβολίας. 
 
 
Π1 
         Α  
 
d 
   L 
         xk  
Π2 
          Σ 
 
Επειδή η διαφορά Π1Σ – Π2Σ, στην περίπτωση που το σηµείο 
Σ είναι µακριά από τις πηγές, είναι ίση µε ΑΠ2 , µπορούµε να 
γράψουµε: Π1Σ – Π2Σ = ΑΠ1 = d ηµθ.  
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Τελικά για τα ακίνητα π.χ. σηµεία θα ισχύει  (κ – ½ ) λ = d ηµθ.  
Επειδή όµως το σηµείο Σ υποθέσαµε ότι βρίσκεται µακριά από 

τις πηγές θα είναι ηµθ΄ ≅ ηµθ = xk/L τότε θα έχουµε  
(κ – ½ ) λ = d (xk/L) (1) 

 
Αν το σηµείο Σ ανήκει σε µια έντονα φωτισµένη περιοχή, 
δηλαδή εκεί που έχουµε ενισχυτική συµβολή, τότε θα ισχύει:  
κ λ = d ηµθ (2) 
Επειδή όµως το σηµείο Σ υποθέσαµε ότι βρίσκεται µακριά από 

τις πηγές θα είναι ηµθ΄ ≅ ηµθ = xk/L τότε θα έχουµε  
κ λ = d (xk/L) (3)  
Από την εξίσωση αυτή µπορούµε να υπολογίσουµε το µήκος 
κύµατος λ, αν γνωρίζουµε την τάξη k της έντονα φωτισµένης 
περιοχής στην οποία βρίσκεται το Σ, την απόσταση L από το 
µέσον της γραµµής που ενώνει τις δύο πηγές καθώς επίσης 
την απόσταση από τη µεσοκάθετο στην Π1Π2, και την 
απόσταση µεταξύ των πηγών.  
 

 
Η πειραµατική διάταξη 

 
Για να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα πρέπει η αίθουσα του 
εργαστηρίου να έχει χαµηλό φωτισµό και αντί για το σύστηµα 
των δύο σχισµών να χρησιµοποιηθεί ένα οπτικό φράγµα που 
φέρει για παράδειγµα 10 χαραγές ανά mm. Τότε τα είδωλα 
πάνω στην οθόνη θα είναι πιο φωτεινά και σαφή. 
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       X 
  οπτικό φράγµα 
       
πηγή Laser         

 
 
 
 
      κεντρική φωτεινή γραµµή 

        
  
Αν εφαρµόσουµε την εξίσωση, κ λ = d (xk/L) για k=1 δηλαδή 
για την πρώτη φωτεινή γραµµή ακριβώς δίπλα από την 
κεντρική φωτεινή γραµµή, θα έχουµε λ = d (x1/L) (4) 
Από την εξίσωση αυτή µπορούµε να υπολογίσουµε το µήκος 
κύµατος της ακτινοβολίας αφού το d είναι γνωστό, το L άµεσα 
µετρήσιµο (είναι η απόσταση της οθόνης από το Laser) και το 
x1 άµεσα µετρήσιµο πάνω στην οθόνη. Για ακριβέστερα 
αποτελέσµατα, µετράµε µε υποδεκάµετρο την απόσταση 2x1 
µεταξύ των δύο πρώτων φωτεινών γραµµών εκατέρωθεν της 
κεντρικής φωτεινής γραµµής. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Τοποθετήσατε τη διάταξη του Laser µε το οπτικό φράγµα, 

σε απόσταση πάνω από 2 m από ένα τοίχο του 
εργαστηρίου έτσι ώστε η ακτίνα Laser να πέφτει κάθετα 
πάνω στον τοίχο.  

2. Χαµηλώσατε τον φωτισµό του εργαστηρίου και θέσατε σε 
λειτουργία το Laser για να δείτε πάνω στον τοίχο τις 
φωτεινές γραµµές.  
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3. Κολλήστε µε σελοτέϊπ  στον τοίχο, ένα χαρτί φωτοτυπίας 
µεγέθους Α4, στη θέση που βλέπετε τις φωτεινές γραµµές 
και προσδιορίστε την κεντρική φωτεινή γραµµή. 

4. Μετρήστε την απόσταση 2x µεταξύ των δύο φωτεινών 
γραµµών πρώτης τάξης και σηµειώστε το αποτέλεσµα 
στον πίνακα ΠΚ-1 

5. Θέσατε εκτός λειτουργίας το Laser και µετρήσατε την 
απόσταση L του φράγµατος από τον τοίχο. Σηµειώστε το 
αποτέλεσµα στον πίνακα ΠΚ-1. 

6. Επαναλάβατε τα βήµατα 3,4,5 για διαφορετικές 
αποστάσεις, µεταξύ 2 και 3 m, του φράγµατος από τον 
τοίχο  και συµπληρώστε τον πίνακα ΠΚ-1. 

7. Υπολογίστε τη µέση τιµή του µήκους κύµατος λ της 
µονοχρωµατικής ακτινοβολίας. 

 


