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                                                                                      Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Η συμβολή και η περίθλαση του φωτός, όταν περνά λεπτή σχισμή ή μικρή τρύπα ,ή 
φράγμα περίθλασης , ή δύο λεπτές σχισμές, εξηγήθηκε με την κυματική θεωρία. Θεωρήθηκε 
ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα και ταλάντωση ενός ηλεκτρικού και ενός 
μαγνητικού πεδίου, που αλληλοΰποστηρίζονται. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση της πηγής των 
δύο πεδίων, ενώ γνωρίζουμε ότι ένα στοιχειώδες σωμάτιο φορτισμένο, είναι πηγή του 
ηλεκτρικού πεδίου και κίνηση του φορτίου σχηματίζει το μαγνητικό πεδίο. Πειράματα που 
έκανε ο γράφων και που παρατίθενται στην εργασία, πείθουν ότι το φωτόνιο είναι σύνθετο 
σωματίδιο. Και με αυτό θα πρέπει να εξηγήσουμε την περίθλαση και την συμβολή του 
φωτός. 

 

                                 ΣΥΜΒΟΛΗ  ΣΕ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 

 

      Ρίχνουμε ένα μονοχρωματικό laser σε φράγμα περίθλασης 900 σχισμών/mm , δηλαδή 
πάχος σχισμής μικρότερο από ένα μικρόμετρο. Σχηματίζονται τρεις κουκίδες κόκκινου φωτός 
(φωτογραφία), συμβολή φωτός. 



 

 

 

Όπως βλέπετε , οι κουκίδες είναι λίαν διακριτές και συγκεντρωμένες, είδωλα την πηγής 
φωτός. Η ένταση του φωτός ανάμεσα στις κουκίδες, δεν μεταβάλλεται, όπως απαιτεί μία 
ημιτονοειδής συνάρτηση, να αυξάνεται, στην συμβολή μέγιστο, μετά να μειώνεται μέχρι 
σκότους στο ελάχιστο συμβολής και μετά να αυξάνεται μέχρι μέγιστο συμβολής. 

     Διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχει κύμανση του φωτός στην συμβολή, άρα δεν υπάρχει κύμα. 
Το φως είναι σωματίδιο (ή σύνθεση σωματιδίων) και όχι συνεχές ηλεκτρομαγνητικό κύμα.  

     Το σωματίδιο ανακλάται σε ηλεκτρόνιο της σχισμής και σχηματίζει με τα ομόλογά του το 
είδωλο, απέναντι από το τοίχωμα της σχισμής που ανακλάται. Στο κέντρο πέφτουν δύο 
ακτίνες από κάθε τοίχωμα η καθεμία και είναι εντονότερο το φως. 

 

                        

 

           Πηγή φωτός, η ακτίνα πέφτει σε σχισμή και τρία είδωλα διακριτά και ασυνεχή, περίθλασης      

 

       Η απόστασης φράγματος περίθλασης και πετάσματος που σχηματίζονται τα είδωλα είναι 
σταθερή, εάν μεταβάλλουμε την απόσταση πηγής φωτός και φράγματος, τα είδωλα δεν 
αλλάζουν. Αυτό συμβαίνει γιατί το σύνθετο σωματίδιο του φωτός πάλλεται και το πλάτος 



ταλάντωσης είναι σχετικά συγκρίσιμο με το πάχος της σχισμής. Έτσι τα φωτόνια που 
εισέρχονται στην σχισμή, είναι παράλληλα και ανακλώνται από τα δύο τοιχώματα της 
σχισμής (στο κάτω τοίχωμα το πάνω είδωλο και στο πάνω ,το κάτω είδωλο). Η διάταξη του 
κρυστάλλου των ηλεκτρονίων των τοιχωμάτων της σχισμής, δίνει και τις πορείες ανάκλασης 
και τα είδωλα.  

 

                                ΧΟΝΔΡΗ ΣΧΙΣΜΗ Ή ΜΕΓΑΛΗ ΟΠΗ 

 

      Θεωρούμε και έχουμε δύο σχισμές με απόσταση d=1cm  και πάχος 1mm. Παίρνουμε 
κάπως συγχυσμένη συμβολή, αλλά διακριτή και όχι ημιτονοειδή κύμανση του φωτός. Εάν 
πλησιάσουμε την πηγή μονοχρωματικού φωτός στις σχισμές, η απόσταση των κροσσών 
συμβολής μεγαλώνει. 

      Αρχικά παίρνουμε την εικόνα συμβολής, 

 

 

 

Όταν πλησιάσουμε την πηγή φωτός (λάμπα πυρακτώσεως με γυαλί κίτρινο, θα μεγαλώσει η  

απόσταση των κροσσών συμβολής. 



 

 

      Θεωρούμε τώρα και έχουμε μία οπή σε χαρτί, 2mm διάμετρο. Όταν πλησιάζει πάλι η 
πηγή του μονοχρωματικού φωτός την οπή, οι κύκλοι της περίθλασης μεγαλώνουν. 



 

 

Τώρα πλησιάζουμε την πηγή φωτός και παίρνουμε την περίθλαση, με μεγαλύτερους κύκλους, 

 



     Τα δύο φαινόμενα δεν μπορεί να εξηγήσει η θεωρία της κυματικής ηλεκτρομαγνητικής 
φύσης του φωτός. Εξηγείται μόνο από την σωματιδιακή θεωρία, επειδή όταν πλησιάζει η 
πηγή φωτός, η γωνία που βλέπει κάθε σχισμή ή την διάμετρο της οπής, μεγαλώνει. Ή η 
εκτεταμένη πηγή φωτός «βλέπει» με διαφορετική διάμετρο την οπή ή την σχισμή. Έτσι ,η 
ανάκλαση τώρα του φωτός είναι μεγαλύτερη από τα τοιχώματα των σχισμών ή της οπής και 
αποδεικνύεται η σωματιδιακή φύση του φωτός και απορρίπτεται η κυματική. 

 

                                     Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

 

     Το φωτόνιο αποτελείται από δύο ηλεκτρικούς δακτυλίους +q,-q. Οι δύο δακτύλιοι 
πάλλονται σαν να είναι μάζες δεμένες με ελατήριο και συστέλλονται στις θέσεις Β,Δ (δες 
παρακάτω). 

      Δημιουργείται κάθετο μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο μέγιστο και όταν οι ηλεκτρικοί 
δακτύλιοι συστέλλονται, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. 

      Πηγή του κάθε ηλεκτρικού δακτυλίου, είναι δύο ηλεκτρικά κλασματικά φορτία αντίθετα, 
το ένα στο κέντρο και το άλλο να περιστρέφεται «πλανητικά». Πρόκειται για απειροστικές 
φυσαλίδες που διατυπώσαμε στην κοσμοθεωρία (ΤΟ ΙΔΙΟΝ) και που δημιουργούν τα 
ηλεκτρικά φορτία, αποτέλεσμα της διαφοράς των δύο. 

      Αυτά τα σύνθετα σωματίδια φωτόνια , ανακλώνται στα τοιχώματα των σχισμών ή των 
οπών και σχηματίζουν την συμβολή και την περίθλαση  
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          ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
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      Θεωρούμε δύο σχισμές Α,Β, που απέχουν από το Ο και ΟΑ=d/2=ΟΒ και ΟΟ΄=ΑΓ=L. 
Επίσης Α΄Γ= D1 ,D η απόσταση των δύο πρώτων φωτεινών κροσσών από τον πρώτο φωτεινό 
κροσσό στο Ο ,́ ΑΌ΄=D/2 και γωνία ΑΟΟ΄=φ και γωνία ΑΌΟ΄=θ.  

     Η κυματική δίνει D/2=mλL/d για μικρές γωνίες και υπολογίζουμε το λ (m=1,2,3,… εδώ 
m=1, δηλαδή πρόκειται για διαδοχικά λ).  

     Όμως! (όπως δέχεται η κατεστημένη φυσική), ΑΑ΄=ηλ , όπου η ο αριθμός των ακεραίων 
κυμάτων που συμβάλλουν στο Α΄ , με τον αριθμό κυμάτων (η+1)λ=ΒΑ΄ (λ, 2λ, 3λ,….., 
διαδοχικά λ) . Συνεπώς η ΟΑ΄≅ (η+ ½ )λ . και  

              

             ΟΑ΄2=(η+ ½ )2λ2= D2/4   +OO΄2          και  

 

            OO΄2=(η+ ½ )2λ2- D2/4             (3).     Και  έχουμε 

 

             ΑΓ2=  OO΄2=    ΑΑ΄2-D1
2=    η2λ2-D1

2  =  (η+ ½ )2λ2 –D2/4  και 

 

                                   λ2=(D1
2 –D2/4)/( η2-(η+ ½ )2)      (4) 

ή          

                                     λ ={(D2/4) -D1
2}1/2 /( 2η+ ¼)           (6) 

διαπιστώνουμε όπως είναι φυσικό, ότι το μήκος κύματος λ είναι αντιστρόφως ανάλογο του 
2η+ ¼  , το λ δεν είναι αντιστρόφως ανάλογο του m, όπως ελέχθη στην προσεγγιστική σχέση 
D/2 =mλL/d, όπου m =1,2,3,… ,δηλαδή τα λ είναι διαδοχικά και αντιστρόφως ανάλογα του 



m στην συμβολή, όπως διατυπώνει η κατεστημένη φυσική (και m=η-κ , και κ= ακέραιος 
αριθμός). 

       Η σχέση (6) δείχνει ότι τα λ δεν είναι διαδοχικά στους διαδοχικούς κροσσούς συμβολής 
και ας ξεκινήσαμε με αυτήν την προϋπόθεση, συνεπώς γι’ αυτό και δεν ισχύει η κυματική 
θεωρία του φωτός. 

      Στην κυματική θεωρία , τα διαδοχικά κύματα, δεν θα παρουσίαζαν ασυνέχεια όπως στην 
συμβολή που παραθέτουμε στις φωτογραφίες από τα πειράματα που παραθέσαμε, αλλά θα 
παρουσίαζαν απλή αρμονική ένταση και σβήσιμο του φωτός διαδοχικά και όχι ασυνεχώς. 

 

                                              ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Τα φωτεινά κύματα λοιπόν, είναι κύματα ταλάντωσης των δύο σύνθετων σωματιδίων που 
αποτελούν το φως. Τα σωματίδια αυτά ανακλώνται στα τοιχώματα των σχισμών ή των οπών 
και δίνουν την εικόνα συμβολής ή περίθλασης. Και στα τοιχώματα υπάρχουν ομοιόμορφοι 
κρύσταλλοι μορίων και τα ηλεκτρόνια των ατόμων των κρυστάλλων, ανακλούν τα φωτόνια 
και σε χώρο διακριτό, κβαντισμένο. Η ταλάντωση των ηλεκτρονίων και των σωματιδίων των 
φωτονίων, συντελούν ώστε οι κρούσεις των φωτονίων να μην είναι συνεχείς στην ανάκλαση, 
αλλά επειδή τα φωτόνια κινούνται παράλληλα και σε ομοιόμορφη επιφανειακή πυκνότητα, οι 
ανακλάσεις υπόκεινται στην σχέση (6) που υποδείξαμε. 

     Φαίνεται λοιπόν ότι τα φωτόνια «επιλέγουν» από ποια ηλεκτρόνια θα ανακλαστούν και 
πότε. Τα ασυνεχή ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία των σωματίων, προσδιορίζουν επιλεκτική 
ανάκλαση και διακριτή στον χώρο, ώστε να έχουμε διακριτές εικόνες συμβολής και 
περίθλασης. Σε καμία περίπτωση όμως η μέτρηση των μηκών των κυμάτων ορατού φωτός ή 
και όσων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μετρήθηκαν με συμβολή ή περίθλαση, μετρήθηκαν 
σωστά, αλλά ικανοποιητικά λάθος. 

 

           


