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Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

 

Δξωηήζεηο ζεωξίαο 

Πνηεο ελδηαθέξνπζεο ζεωξίεο δηαηππώζεθαλ 

γηα ηε θύζε ηνπ θωηόο; 

Απάληεζε 

Οη αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ όηη ην θωο πνπ εθπέκπεη 

ν Ήιηνο θαη νη δηάθνξεο θωηεηλέο πεγέο, απνηειείηαη 

από κηθξά ζωκαηίδηα πνπ θηλνύληαη κε κεγάιε 

ηαρύηεηα θαη όηαλ πέθηνπλ ζην κάηη ηνπ 

παξαηεξεηή δηεγείξνπλ ην αηζζεηήξην ηεο όξαζεο. 

Υπνζηήξηδαλ δειαδή όηη ην θωο είρε "ζωκαηηδηαθή 

θύζε". Πνιύ αξγόηεξα ν Νεύηωλαο, δερόκελνο ηε 

ζωκαηηδηαθή θύζε ηνπ  θωηόο θαη ζηεξηδόκελνο 

ζηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νξκήο, 

δηαηύπωζε ην λόκν ηεο αλάθιαζεο ηνπ θωηόο. 

Γειαδή όηη όηαλ κηα θωηεηλή αθηίλα πέθηεη ζε 

επίπεδε θαηνπηξηθή επηθάλεηα αλαθιάηαη θαη ε 

γωλία πξνζπηώζεωο (π) ηζνύηαη κε ηε γωλία 

αλαθιάζεωο (α). Αξγόηεξα νη Huygens (1670) θαη 

Young (1803) απέδεημαλ όηη ην θωο έρεη "θπκαηηθή 

θύζε" θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη εγθάξζηα θύκαηα. 

Τν 1865 ν Maxwell απέδεημε όηη ην θωο είλαη 

εγθάξζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. 

Καη ηνλ 20ν αηώλα ν MAX PLANCK εξκήλεπζε ηελ 

αθηηλνβνιία ηωλ ζεξκώλ ζωκάηωλ θαη ν Einstein ην 

θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν, ζηεξηδόκελνη ζηε 

ζωκαηηδηαθή θύζε ηνπ θωηόο. 

Σήκεξα πηζηεύνπκε ζηε δηπιή θύζε ηνπ θωηόο. 

Γειαδή ην θωο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θύκα 

(θαηλόκελα ζπκβνιήο πεξίζιαζεο, πόιωζεο ηνπ 

θωηόο) θαη ζαλ ζωκάηην, πνπ νλνκάδεηαη θωηόλην 

(θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν, απνξξόθεζε - εθπνκπή 

θωηόο από ηελ ύιε). 
 

 

 



2 

 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ζεωξίαο ηνπ Maxwell ; 

Απάληεζε 

Ο Maxwell ην 1873 δηαηύπωζε ηε ζεωξία ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζύκθωλα κε ηελ 

νπνία: 

• Τν θωο είλαη εγθάξζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα 

πνπ μεθηλνύλ 

από ηε θωηεηλή πεγή θαη θηλνύληαη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο.  

• Τν ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα (πνπ παξάγεηαη 

από ηαιαληνύκελν ειεθηξηθό θνξηίν)   απνηειείηαη  

από   έλα  ειεθηξηθό θαη έλα καγλεηηθό πεδίν, ηωλ 

νπνίωλ νη εληάζεηο Δ θαη Β αληίζηνηρα, είλαη θάζεηα 

κεηαμύ ηνπο δηαλύζκαηα θαη κεηαβάιινληαη πε-

ξηνδηθά. 

Οη εληάζεηο Ε θαη Β παίξλνπλ ηαπηόρξνλα ηε κέγηζηε 

θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπο, δειαδή έρνπλ ηελ ίδηα 

θάζε θαη δηαδίδνληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

Φαξαθηεξίδνληαη δε ωο ηνπηθά θαη ρξνληθά κεηαβαι-

ιόκελα κεγέζε. 

Οη εληάζεηο Ε θαη Β ηωλ πεδίωλ είλαη θάζεηεο ζηε 

δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο θαη γη' απηό ηα 

θύκαηα νλνκάδνληαη εγθάξζηα. 

Τν θωο κεηαθέξεη ελέξγεηα πνπ είλαη ελέξγεηα 

ειεθηξηθνύ θαη ελέξγεηα καγλεηηθνύ πεδίνπ. 
 

Πνηα είλαη ε ζεκειηώδεο εμίζωζε ηεο 

θπκαηηθήο; 

Απάληεζε 

Τν κήθνο θύκαηνο ι, ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο ν θαη ε ζπρλόηεηα 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

c = ι·f πνπ απνηειεί ηε ζεκειηώδε εμίζωζε ηεο 

θπκαηηθήο. 
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Τη είλαη ην θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν; 

Απάληεζε 

Φωηνειεθηξηθό θαηλόκελν είλαη ην θαηλόκελν 

εθπνκπήο ειεθηξνλίωλ από ηελ επηθάλεηα ηωλ 

κεηάιιωλ, όηαλ πέθηεη επάλω ηνπο θαηάιιειε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 
 

Αλαθέξεηε θάπνηα θαηλόκελα πνπ δελ 

εμεγνύληαη κε ηελ "θπκαηηθή θύζε ηνπ 

θωηόο". 

Απάληεζε 

Τν θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν, όπωο θαη νη λόκνη 

πνπ δηέπνπλ ηελ εθπνκπή θαη απνξξόθεζε 

αθηηλνβνιίαο από ηα άηνκα ηεο ύιεο, δελ εμεγνύληαη 

κε ηελ παξαδνρή όηη ην θωο είλαη κόλν θύκα. 
 

Πώο εξκελεύεη ε θβαληηθή ζεωξία ηνπ PLANCK 

ηελ εθπνκπή θαη ηελ απνξξόθεζε ηνπ θωηόο; 

Απάληεζε 

Η ειεθηξνκαγλεηηθή ζεωξία ηνπ θωηόο, δελ 

θαηόξζωζε λα εξκελεύζεη θαηλόκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θωηεηλήο 

αθηηλνβνιίαο κε ηελ ύιε (π.ρ. θωηνειεθηξηθό 

θαηλόκελν). Γηα ηελ εμήγεζε απηώλ ηωλ θαηλνκέλωλ 

ν PLANCK ην 1900 δηαηύπωζε ηε ζεωξία ηωλ θβάληα, 

ζύκθωλα κε ηελ νπνία: 

Τν θωο (θαη θάζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία) 

εθπέκπεηαη θαη απνξξνθάηαη από ηα άηνκα ηεο ύιεο 

αζπλερώο, δειαδή όρη κε ζπλερή ηξόπν, αιιά θαηά 

ζηνηρεηώδε πνζά ελέξγεηαο (θπκαηνπαθέηα), πνπ 

νλνκάδνληαη θβάληα θωηόο ή θωηόληα. 

Κάζε θωηόλην (θβάληνπκ) κηαο αθηηλνβνιίαο έρεη 

ελέξγεηα πνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

E=h.f 

όπνπ f ε ζπρλόηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο θαη h ε ζηαζεξά 

ηνπ PLANCK: h = 6,63·10'
34

j.s 
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Τν θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν εμεγείηαη κε ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή ζεωξία ηνπ Maxwell. 

Σωζηό ή ιάζνο; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε 

ζαο. 

Απάληεζε 

Λάζνο. Τν θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν εμεγείηαη κε 

ηε ζεωξία ηωλ θβάληα, πνπ δέρεηαη ηελ θπκαηηθή 

αιιά θαη ηε ζωκαηηδηαθή θύζε ηνπ θωηόο. Όηαλ ην 

θωο πξνζπίπηεη ζηα κέηαιια, ελέξγεηα από έλα 

θωηόλην (θβάληνπκ) κεηαθέξεηαη ζε έλα ειεθηξόλην 

ηνπ κεηάιινπ. Γειαδή, ην ειεθηξόλην αιιειεπηδξά 

κε ην θωηόλην ζαλ λα είλαη ην θωηόλην ζωκαηίδην. 
 

 

 

 

Η ζεωξία ηωλ θβάληα αλαηξεί ηελ θπκαηηθή 

θύζε ηνπ θωηόο. Σωζηό ή ιάζνο; 

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Απάληεζε 

Λάζνο. Σύκθωλα κε ηε ζεωξία ηωλ θβάληα ηα 

θωηόληα είλαη ζωκαηίδηα - θύκαηα. Δίλαη παθεηάθηα 

ελέξγεηαο πνπ ππό κνξθή θύκαηνο εθπέκπνληαη 

αζπλερώο από ηελ ύιε (ζαλ ζωκαηίδηα). Γειαδή ηα 

θβάληα (θωηόληα) έρνπλ δηπιή ππόζηαζε: 

ζωκαηηδίνπ θαη θύκαηνο. 
 

Πόζε ελέξγεηα κεηαθέξνπλ ζηα ειεθηξόληα 

ελόο κεηάιινπ1.000 θωηόληα κνλνρξωκαηηθνύ 

θωηόο κήθνπο θύκαηνο 600 nm όηαλ 

πξνζπίπηνπλ ζην κέηαιιν; Γίλνληαη: h = 6,63 · 

ΙΟ"34 j.s  θαη ηαρύηεηα θωηόο: 3 · 1010 cm/s. 
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Δξωηήζεηο – Αζθήζεηο 
 

1.Σεκεηώζηε κε Σ ηηο ζωζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο, 

α) Οη αξραίνη Έιιελεο ππνζηήξηδαλ ηελ θπκαηηθή θύζε ηνπ θωηόο, 

β) Ο Νεύηωλαο ππνζηήξημε ηε ζωκαηηδηαθή θύζε ηνπ θωηόο. 

γ) Ο Maxwell ππνζηήξημε όηη ην θωο είλαη εγθάξζηα ειεθηξνκαγλεηηθά 

θύκαηα,  

δ) Σήκεξα δερόκαζηε όηη ην θωο είλαη θύκα θαη όρη ζωκάηην. 

  

2.Να βξείηε ζε nmην κήθνο θύκαηνο νξαηνύ θωηόο ζπρλόηεηαο 

5·10
14

Ηz..Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θωηόο είλαη 3-10
10

 cm/s. 

 

3.Σεκεηώζηε κε Σ ηηο ζωζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο, 

α) Η ειεθηξνκαγλεηηθή ζεωξία ηνπ Maxwell εμεγνύζε ην 

θωηνειεθηξηθό θαηλόκελν. 

β) Ο Δinstein δηαηύπωζε ηε ζεωξία ηωλ θβάληα.  

γ) Η ελέξγεηα, άξα θαη ην θωο απνξξνθάηαη από ηελ ύιε αζπλερώο.  

δ) Η ελέξγεηα είλαη θβαληηζκέλν κέγεζνο. 

ε) Η ελέξγεηα ελόο θωηνλίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε Δ = h.f (h= ζηαζεξά 

ηνπ PLANCK). 

 

4.Να βξείηε ηελ ελέξγεηα ελόο θωηνλίνπ κνλνρξωκαηηθνύ θωηόο, 

κήθνπο θύκαηνο 0,6 κm. 
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