
Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα

και 

Ορατό Φως



Το σύνολο των ΗΜ κυµάτων αποτελεί το 
Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα

Ηλεκτροµαγνητικό ΦάσµαΗλεκτροµαγνητικό Φάσµα





Το ορατό φωςΤο ορατό φως



Το ορατό φωςΤο ορατό φως

• Το ορατό φως αποτελεί ένα πολύ µικρό κοµµάτι  του 
Ηλεκτροµαγνητικού Φάσµατος

•Το λέµε ορατό και είναι σηµαντικό για εµάς σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα µέρη του ΗΜ φάσµατος γιατί τα µάτια µας είναι 
«σχεδιασµένα» να βλέπουν σε αυτά τα µήκη κύµατος«σχεδιασµένα» να βλέπουν σε αυτά τα µήκη κύµατος

• Η περιοχή του φάσµατος που αντιστοιχεί στο ορατό φως 
κυµαίνεται από 700nm – 400nm  (1nm= 10-9m)



Το λευκό φως και τα χρώµαταΤο λευκό φως και τα χρώµατα



Τα χρώµαταΤα χρώµατα

• Γιατί ένα αντικείµενο φαίνεται κόκκινο;
• Γιατί ένα αντικείµενο φαίνεται µπλε;

• Το λευκό φως είναι το αποτέλεσµα της σύνθεσης 
όλων των χρωµάτων. Ένα σώµα φαίνεται λευκό όταν 
ανακλά όλες τις συχνότητες του ορατού φωτός

• Ένα σώµα φαίνεται µαύρο όταν απορροφάει όλες τις 
συχνότητες του ορατού φωτός

• Ένα σώµα είναι διάφανο όταν το φως το διαπερνάει 
χωρίς να ανακλαστεί ή να απορροφηθεί από αυτό



Το ΥπέρυθροΤο Υπέρυθρο

Υπό - ερυθρό

Μεγαλύτερα µήκη κύµατος 

Μικρότερες συχνότητες



Το ΥπέρυθροΤο Υπέρυθρο

• Το υπέρυθρο καλύπτει την περιοχή µε µήκη κύµατος 
από 0.7µm ως 100µm (η περιοχή αυτή έχει εύρος 100 
φορές µεγαλύτερο από το εύρος της περιοχής του 
ορατού φωτός)

• Τα υπέρυθρα κύµατα παράγονται εύκολα και φθηνά, 
δεν µπορούν να διαπεράσουν στερεά αντικείµενα

-Μπορείτε να αναφέρετε τεχνολογίες και εφαρµογές που 
αξιοποιούν τις ιδιότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας;



Το ΥπέρυθροΤο Υπέρυθρο

• Αφού δεν διαπερνά στερεά είναι πολύ χρήσιµο για την 
ανάπτυξη τοπικών δικτύων π.χ. ∆ίκτυα υπολογιστών µε 
ασύρµατη σύνδεση µεταξύ τους ή µε κινητά τηλέφωνα

• Το τηλεκοντρόλ• Το τηλεκοντρόλ

• Το e-pass της Αττικής Οδού

• Θερµικές κάµερες και ανιχνευτές

• Στην αστρονοµία κυρίως µε τηλεσκόπια στο διάστηµα



Το Υπεριώδες Το Υπεριώδες 

Υπέρ - ιώδες

Μικρότερα µήκη κύµατος 

Μεγαλύτερες συχνότητες



Το υπεριώδες (UV) φως έχει πιο µικρά µήκη κύµατος από το ορατό φως 

300nm – 30nm

Το Υπεριώδες Το Υπεριώδες 

Αν και τα κύµατα αυτά είναι αόρατα στο ανθρώπινο µάτι, µερικά 
έντοµα, όπως οι µέλισσες, µπορούν να τα δουν

Η φασµατική περιοχή του υπεριώδους χωρίζεται σε τρία µέρη
- κοντινό UV (πολύ κοντά στο ορατό)  UV-A

- το µακρινό UV UV-B

- πολύ µακρινο UV UV-C

Όσο πιο «µακρινό» τόσο µεγαλύτερη η ενέργεια της ακτινοβολίας



Ο Ήλιος µας ακτινοβολεί σε όλα τα µέρη του ΗΜ φάσµατος και στο 
υπεριώδες. 

Η ατµόσφαιρα της γης, µε το στρώµα του όζοντος, µας προστατεύει από τις 

βλαβερές συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου

- Γιατί µας λένε να µην καθόµαστε πολύ ώρα στον ήλιο;

UV-A: µπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του δέρµατος

Το Υπεριώδες Το Υπεριώδες 

UV-A: µπορεί να επιταχύνει τη γήρανση του δέρµατος

UV-B: προκαλεί µαύρισµα αλλά και σοβαρές βλάβες στο δέρµα

UV-C: πολύ επικίνδυνη, µπορεί να προκαλέσει µεταλλάξεις

Το δέρµα µας παράγει τη µελανίνη για να µας προστατέψει από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
Τα µάτια µας όµως δεν έχουν τέτοιου είδους προστασία



Τα ΜικροκύµαταΤα Μικροκύµατα



Τα ΜικροκύµαταΤα Μικροκύµατα

• Τα µικροκύµατα έχουν µήκη κύµατος που φτάνουν τα 
µερικά εκατοστά

-Μπορείτε να αναφέρετε τεχνολογίες και εφαρµογές που 
αξιοποιούν τα µικροκύµατα;



Τα ΜικροκύµαταΤα Μικροκύµατα

Τα µικροκύµατα µε µεγάλο µήκος 
κύµατος χρησιµοποιούνται στους 
φούρνους µικροκυµάτων 

Μικροκύµατα χρησιµοποιούνται 
ευρύτατα στις τηλεπικοινωνίες 
γιατί επιτρέπουν τη µεταφορά 
πληροφορίας χωρίς να 
επηρεάζονται από τις 
ατµοσφαιρικές συνθήκες



Τα ΜικροκύµαταΤα Μικροκύµατα

Τα µικροκύµατα µε µικρό µήκος 
κύµατος (µερικά εκατοστά) 
χρησιµοποιούνται στα radar 

Τα µικροκύµατα αποτελούν ένα 
χρήσιµο µέσω για την 
παρατήρηση της γης από το 
διάστηµα, λόγω του γεγονότος 
ότι η διάδοση τους δεν 
επηρεάζεται από τις 
ατµοσφαιρικές συνθήκες.

Ο Αµαζόνιος στη Βραζιλία 
µε ραντάρ των 20cm



Τα ΡαδιοκύµαταΤα Ραδιοκύµατα



Τα ΡαδιοκύµαταΤα Ραδιοκύµατα

Τα ραδιοκύµατα έχουν τα πιο 
µεγάλα µήκη κύµατος. 
(50cm-1km)

Τα ραδιοκύµατα δεν FM 88 to 108 MHzΤα ραδιοκύµατα δεν 
αξιοποιούνται µόνο για να ακούµε 
µουσική από τα ραδιόφωνα µας.

Τα ραδιοκύµατα 
χρησιµοποιούνται και για την 
µεταφορά του τηλεοπτικού 
σήµατος και για τις ανάγκες της 
κινητής τηλεφωνίας

FM 88 to 108 MHz
AM 535 to 1705kHz



Τα ΡαδιοκύµαταΤα Ραδιοκύµατα

Λόγω του µεγάλου µήκους κύµατος 
των ραδιοκυµάτων
Χρησιµοποιούνται µεγάλα 
παραβολικά τηλεσκόπια για την
καταγραφή κάποιου ράδιο σήµατος 
από κάποιο αστρονοµικό αντικείµενο

Για την ανίχνευση σηµάτων πολύ 
µεγάλου µήκους κύµατος και για να 
βελτιώσουν την ποιότητα του 
σήµατος  οι επιστήµονες  συνδυάζουν 
πολλά τηλεσκόπια µαζί

Το VLA (Very Large Array)
αποτελείται από 27 δέκτες σε σχήµα 
Υ και καλύπτει  µήκος 36 km



Ακτίνες ΧΑκτίνες Χ



Ακτίνες ΧΑκτίνες Χ

Οι ακτίνες Χ έχουν πολύ µικρά µήκη 
κύµατος 

Η ακτινοβολία αυτή ανακαλύφθηκε 
τυχαία το 1895 από το Γερµανό 
Φυσικό Roentgen και είναι γνωστή και Φυσικό Roentgen και είναι γνωστή και 
ως ακτινοβολία Roentgen

Πολλά αστρονοµικά αντικείµενα 
εκπέµπουν στις ακτίνες Χ αλλά η 
ακτινοβολία δεν µπορεί να διαπεράσει 
την ατµόσφαιρα της γης



Ακτίνες ΧΑκτίνες Χ

Οι ακτίνες Χ όταν προσπίπτουν στο 
ανθρώπινο σώµα διαπερνούν τους 
ιστούς και τα όργανα πολύ πιο 
εύκολα, ενώ απορροφούνται 
περισσότερο από τα κόκαλα µας

Εάν, ενώ ακτινοβολούµε  το 
ανθρώπινο σώµα, τοποθετήσουµε ένα 
φιλµ φωτοευαίσθητο στις ακτίνες Χ 
στη πίσω πλευρά του σώµατος   
µπορούµε να πάρουµε µια 
ακτινογραφία

Καλό είναι να αποφεύγετε τις πολλές 
ακτινογραφίες!



Ακτίνες ΓΑκτίνες Γ

Οι ακτίνες Γ έχουν τα µικρότερα µήκη 
κύµατος και την πιο µεγάλη ενέργεια

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον 
άνθρωπο

Αποτελούν αυτό που αποκαλούµε Αποτελούν αυτό που αποκαλούµε 
Ραδιενέργεια

Εκπέµπονται από ραδιενεργά στοιχεία 
και κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις

Η ατµόσφαιρα της γης µας 
προστατεύει από τις ακτίνες γ που 
προέρχονται από το διάστηµα


