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 Φασματοσκοπία: Μέτρηση της κατανομής της εντάσεως του φωτός από 
ένα υλικό συναρτήσει της ενέργειας (συχνότητα f ή μήκους κύματος λ).  
 

 Σχέση μεταξύ συχνότητας μήκους κύματος:  𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 
 

 Μέλαν Σώμα: Ιδεατό σώμα το οποίο απορροφά πλήρως την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό.  
 

 Καλή προσέγγιση αυτού: Κοιλότητες μονωτικών υλικών. 
 

 Φάσμα ακτινοβολίας Μέλανος σώματος, μετατόπιση Wien και Νόμος 
Stefan-Boltzman. 
 

 
      λmax·T=const (Wien’s Law), I=σΤ4 (Stefan-Boltzman Law). 

 
 Προσπάθεια της κλασικής θεωρίας να προσεγγίσει το φάσμα (Rayleigh-

Jeans):  
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 Ορθή ερμηνεία του φάσματος από τον Max Planck: Η ενέργεια των 
Ηλεκτρομαγνητικών που εξέρχονται από την κοιλότητα είναι 
κβαντισμένη σε ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας ή του μήκους 
κύματος: 
                                           Ε = hf = hc/λ 
 

 Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο:  Το φαινόμενο κατά το οποίο μια μεταλλική 
επιφάνεια απελευθερώνει ηλεκτρόνια στο περιβάλλον όταν πάνω της 
προσπίπτει φως. 

Πειραματικά διαπιστώνεται ότι:                                                

 1. Εκπομπή φωτοηλεκτρονίων έχουμε μόνο όταν η συχνότητα της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη ή ίση μιας ορισμένης 
συχνότητας, η οποία είναι χαρακτηριστική για το μέταλλο. Αυτή η οριακή 
συχνότητα ονομάζεται συχνότητα κατωφλίου (f0). 

 2. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που αποσπώνται από το μέταλλο ανά 
μονάδα χρόνου είναι ανάλογος της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας 
που προσπίπτει στο μέταλλο. 

 3. Η ταχύτητα με την οποία εξέρχονται τα ηλεκτρόνια δεν εξαρτάται από 
την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας αλλά μόνο από τη συχνότητά της 
και αυξάνεται όταν η συχνότητα της ακτινοβολίας μεγαλώνει. 
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 Το φαινόμενο ερμηνεύτηκε το 1905 από τον Einstein ο οποίος, 
επεκτείνοντας τις απόψεις του Planck, υπέθεσε ότι: "το φως 
αποτελείται από μικρά πακέτα ενέργειας, που ονομάζονται κβάντα 
φωτός ή φωτόνια" Κατά τον Einstein, κάθε φωτόνιο της δέσμης που 
φωτίζει το μέταλο μεταδίδει όλη του την ενέργεια hf σε ένα μόνο από τα 
ηλεκτρόνια του υλικού.   

 
 Αν η ενέργεια hf του φωτονίου είναι μικρότερη από το έργο εξαγωγής, το 

ηλεκτρόνιο δε μπορεί να εγκαταλείψει το μέταλλο. Εάν είναι μεγαλύτερη 
ή ίση με το έργο εξαγωγής φ το ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει το μέταλλο με 
κινητική ενέργεια που υπολογίζεται από τη σχέση. 
  
          K=1/2meu2 = hf - φ (Φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein) 
               

 Η ορμή των φωτονίων                    
 
 

 

Υπόθεση De Broglie: οποιοδήποτε σωμάτιο ορμής ρ είναι συνδεδεμένο με ένα κύμα 

μήκους κύματος λ που δίνεται από τη σχέση 

λ = h / p 
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