
Ανάλυση λευκού φωτός και Ανάλυση λευκού φωτός και 
χρώµαταχρώµατα



Τι συµβαίνει όταν το φως πέφτει σε Τι συµβαίνει όταν το φως πέφτει σε 
σαπουνόφουσκες;σαπουνόφουσκες;



Πως δηµιουργείται το ουράνιο Πως δηµιουργείται το ουράνιο 
τόξο;τόξο;



Το λευκό φως είναι σύνθετοΤο λευκό φως είναι σύνθετο

Ο δίσκος του Ο δίσκος του 
Νεύτωνα



Έστω ότι µια ακτίνα 
µονοχρωµατικού φωτός 
πέφτει σε πρίσµα.

Γωνία εκτροπής

Γωνία εκτροπής:

Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης διάθλασης , τόσο 
µεγαλύτερη και η γωνία εκτροπής.



Φάσµα λευκού φωτόςΦάσµα λευκού φωτός



Ας θυµηθούµεΑς θυµηθούµε



Εποµένως:Εποµένως:

Η αντίληψη ενός χρώµατος είναι η ίδια 
σ΄όποιο µέσο και αν διαδίδεται επειδή το 
ερέθισµα στο µάτι καθορίζεται από τηνερέθισµα στο µάτι καθορίζεται από την

συχνότητα η οποία µένει πάντα σταθερή 
και ανεξάρτητη του µέσου διάδοσης.



Χρώµατα και µήκη κύµατοςΧρώµατα και µήκη κύµατος

Ποιο χρώµα έχει 
µεγαλύτερο µήκος 
κύµατος;

το ΚΟΚΚΙΝΟ

Ποιο χρώµα έχει το 
µικρότερο µήκος 
κύµατος;

το ΙΩ∆ΕΣ 
(ΜΩΒ)



∆ιασκεδασµός∆ιασκεδασµός
Έχουν όλα τα µήκη κύµατος του φωτός την ίδια ταχύτητα ;

Στο κενό ναι !

Σε ένα υλικό
όµως…



Είδαµε ότι ο δείκτης διάθλασης είναι: oc
n

c
=

Εποµένως :
Έχω την µεγαλύτερη ταχύτητα, 
εποµένως τον µικρότερο δείκτη 

διάθλασης.

Έχω την µικρότερη ταχύτητα, 
εποµένως τον µεγαλύτερο 

δείκτη διάθλασης.



1,55

Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το µήκος κύµατος

Το Το κόκκινοκόκκινο χρώµα µε µήκος κύµατος στο κενό χρώµα µε µήκος κύµατος στο κενό ≅≅700 700 nmnm συναντά δείκτη διάθλασης συναντά δείκτη διάθλασης nnkk=1,54=1,54

Το Το πράσινοπράσινο χρώµα µε µήκος κύµατος στο κενό χρώµα µε µήκος κύµατος στο κενό ≅≅520 520 nmnm συναντά δείκτη διάθλασης συναντά δείκτη διάθλασης nnkk=1,5=1,555

Το Το µωβµωβ χρώµα µε µήκος κύµατος στο κενό χρώµα µε µήκος κύµατος στο κενό ≅≅400 400 nmnm συναντά δείκτη διάθλασης συναντά δείκτη διάθλασης nnkk=1,5=1,566

�� Συνεπώς, αν Συνεπώς, αν ccKK, c, cΠΠ και και ccΜΜ είναι οι ταχύτητες της είναι οι ταχύτητες της κόκκινηςκόκκινης, , πράσινηςπράσινης και και µωβµωβ ακτινοβολίαςακτινοβολίας

ισχύει:ισχύει: ccKK > > ccΠΠ >> ccΜΜ



Ενώ στο κενό όλες οι ακτινοβολίες Ενώ στο κενό όλες οι ακτινοβολίες -- χρώµατα χρώµατα 
έχουν την ίδια ταχύτητα, έχουν την ίδια ταχύτητα, 

σε ένα διαφανές υλικό, όπως είναι το σε ένα διαφανές υλικό, όπως είναι το 
γυαλί,  κάθε ακτινοβολίαγυαλί,  κάθε ακτινοβολία--χρώµα χρώµα 

διαδίδεται διαδίδεται 

∆ιασκεδασµός

διαδίδεται διαδίδεται 
µε διαφορετική ταχύτητα. µε διαφορετική ταχύτητα. 

Η ιδιότητα αυτή λέγεται Η ιδιότητα αυτή λέγεται διασκεδασµόςδιασκεδασµός και και 

αναφέρεται σε οποιοδήποτε διαφανές υλικό.αναφέρεται σε οποιοδήποτε διαφανές υλικό.
Εναλλακτικός ορισµός (βιβλίο):

∆ιασκεδασµός ονοµάζεται το φαινόµενο της εξάρτησης της 
ταχύτητας του φωτός και του δείκτη διάθλασης από το µήκος 

κύµατος.



Τι θα συµβεί λοιπόν αν µια λεπτή δέσµη Τι θα συµβεί λοιπόν αν µια λεπτή δέσµη 
φωτός πέσει σε πρίσµα υπό γωνία;φωτός πέσει σε πρίσµα υπό γωνία;

Ποιο χρώµα εκτρέπεται λιγότερο;

το ΚΟΚΚΙΝΟ



Έτσι το λευκό φως Έτσι το λευκό φως αναλύεταιαναλύεται σε µια πολύχρωµη συνεχή σε µια πολύχρωµη συνεχή 
ταινία που περιλαµβάνει γνωστά χρώµατα.ταινία που περιλαµβάνει γνωστά χρώµατα.

Η ταινία αυτή ονοµάζεται Η ταινία αυτή ονοµάζεται φάσµα του λευκού φωτόςφάσµα του λευκού φωτός



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

�� Κάθε χρώµα χαρακτηρίζεται από ένα µοναδικό Κάθε χρώµα χαρακτηρίζεται από ένα µοναδικό 
µήκος κύµατος που είναι η ταυτότητα του µήκος κύµατος που είναι η ταυτότητα του 
χρώµατος για το µέσο αυτόχρώµατος για το µέσο αυτό

�� Ο δείκτης διάθλασης ενός µέσου έχει Ο δείκτης διάθλασης ενός µέσου έχει 
διαφορετική τιµή για κάθε χρώµαδιαφορετική τιµή για κάθε χρώµα

�� Ο δείκτης διάθλασης ενός µέσου έχει Ο δείκτης διάθλασης ενός µέσου έχει 
διαφορετική τιµή για κάθε χρώµαδιαφορετική τιµή για κάθε χρώµα

�� Η γωνία εκτροπής κάθε χρώµατος εξαρτάται από Η γωνία εκτροπής κάθε χρώµατος εξαρτάται από 
το µήκος κύµατος, και µάλιστα όσο µεγαλώνει το το µήκος κύµατος, και µάλιστα όσο µεγαλώνει το 
µήκος κύµατος τόσο µικραίνει η γωνία εκτροπήςµήκος κύµατος τόσο µικραίνει η γωνία εκτροπής



Τι συµβαίνει λοιπόν µε το ουράνιο Τι συµβαίνει λοιπόν µε το ουράνιο 
τόξο;τόξο;

Ο διασκεδασµός προκαλεί την 
διάθλαση των χρωµάτων σε 

διαφορετικές γωνίες



Μερικές φορές µπορεί να δείτε δυο Μερικές φορές µπορεί να δείτε δυο 
ουράνια τόξα. Πως γίνεται;ουράνια τόξα. Πως γίνεται;



Το ουράνιο τόξοΤο ουράνιο τόξο
Πρωτεύων                                          ∆ευτερεύων 



�� Μελέτη:Μελέτη: σ. 20σ. 20--2121

Για το σπίτιΓια το σπίτι

�� Μελέτη:Μελέτη: σ. 20σ. 20--2121
�� Ερωτήσεις:Ερωτήσεις: 88--1111
�� Προβλήµατα:Προβλήµατα: ....άλλη φορά!!!....άλλη φορά!!!


