
3. Φορητό black-light! 

(ηλικίες: Δ’ Δημοτικοφ-Γυμνάσιο) 
 

Στθ δραςτθριότθτα αυτι κα δοφμε πωσ κάτι γίνεται πιο φωτεινό τθ μζρα ι και τθ νφχτα. Θα μιλιςουμε 

λίγο για το φωσ και κα αςχολθκοφμε ςυγκεκριμζνα με το υπεριϊδεσ (πολφ πικανϊσ να το ζχετε 

ακοφςει τθν ζκφραςθ blacklight). 

 

Κατασκευή 

Για αρχι, κα χρειαςτοφμε μια λάμπα ι ζναν φακό που να εκπζμπει υπεριϊδεσ φωσ. Μιασ και δεν 
ςυνθκίηεται να ζχουμε τζτοιο φακό ςτο ςπίτι μασ, ασ προςπακιςουμε να καταςκευάςουμε ζναν, 
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ:  

 Για κινθτό τθλζφωνο https://youtu.be/0jrWqoHTS6c 

 Για απλό φακό https://youtu.be/W0_ILzGxEfQ 

Στο τζλοσ κα πρζπει να ζχεισ κάτι παρόμοιο με τθν εικόνα. 

Σε αυτό το ςθμείο μάλλον κα αναρωτιζςαι αν είναι 

πράγματι υπεριϊδεσ το φωσ του blacklight που 

δθμιουργιςαμε, οπότε ασ το δοκιμάςουμε ςτθν 

πράξθ αν δουλεφει. 

Κλείςε τα φϊτα για να ζχει ςκοτάδι ςτο δωμάτιο και 

με τον “blacklightφακό” ςου ψάξε αντικείμενα που 

«φωςφορίηουν» ι τα ςχζδια και τισ λζξεισ που 

δθμιοφργθςεσ με το highlighterμαρκαδόρο ςου. 

Αν ςου άρεςε το πείραμα και κζλεισ να μάκεισ γιατί πζτυχε και αν είναι blacklightο φακόσ που 

καταςκεφαςεσ, ςυνζχιςε παρακάτω! 

Πριν όμωσ, ςου προτείνουμε να παρακολουκιςεισ το ποιοτικό εκπαιδευτικο-ψυχαγωγικό βίντεο του 

καναλιοφ Κακθμερινι Φυςικι, γιατί εμείσ δεν κα μποροφςαμε να ςου εξθγιςουμε καλφτερα το “Γιατί 

κάποια χρϊματα φωςφορίηουν;” https://www.youtube.com/watch?v=5SzT9xsPI9o 

 

Λίγα λόγια για το blacklight φακό σου 

Το φωσ χωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Αυτζσ είναι το υπζρυθρο, το ορατό και το υπεριώδες φωσ. 

Γφρω μασ υπάρχουν και τα τρία είδθ φωτόσ. Στθν παρακάτω εικόνα μπορείσ να δεισ που τοποκετείται 

το κακζνα ςτο θλεκτρομαγνθτικό φάςμα. 

 
 

https://youtu.be/0jrWqoHTS6c
https://youtu.be/W0_ILzGxEfQ
https://www.youtube.com/channel/UCQXxfC5_Wvlx-eywB9EmaMw
https://www.youtube.com/watch?v=5SzT9xsPI9o


Το υπζρυκρο φωσ είναι αριςτερότερα του ορατοφ φωτόσ και το υπεριϊδεσ φωσ είναι δεξιότερα του 

ορατοφ φωτόσ. Στθν ανάλυςθ του θλιακοφ φωτόσ από ζνα πρίςμα, όπωσ ςτθν παρακάτω εικόνα, το 

υπεριϊδεσ φωσ υπάρχει και κα το βλζπαμε (αν μποροφςαμε) αμζςωσ δίπλα από το μωβ. 

 

Με ίδιο τρόπο και θ δζςμθ άςπρου φωτόσ που παράγει ο φακόσ του κινθτοφ μασ, περιζχει και κάποιο 

μικρό τμιμα υπεριϊδουσ φωτόσ. Οιηελατίνεσ που κολλιςαμεμπροςτά από το φακό μασ και τισ 

βάψουμε μπλε και μωβ, αποτελοφν ζνα φίλτρο που ςυγκρατεί (δεν αφινει να περάςει) ςχεδόν 

ολόκλθρο το ορατό φάςμα. Το φίλτρο ζχει ωσ κζντρο το μπλε-μωβ, αλλά επιτρζπει να περάςουν και οι 

πολφ γειτονικζσ περιοχζσ όπωσ θ αρχι του υπεριϊδουσ. Για παράδειγμα το υπεριϊδεσ με μικοσ 

κφματοσ 390nmείναι πολφ πιο κοντά το μωβ (~420nm) από το γαλάηιο και τα υπόλοιπα ορατά 

χρϊματα (500-700 nm).  

 

Με τον τρόπο αυτό (με το μθ-τζλειο φίλτρο) καταφζρατε να δθμιουργιςετε ζνα φακό που εκπζμπει 

ακτίνεσ φωτόσ γφρω από το μωβ (ελάχιςτο ορατό φωσ) και λίγο υπεριϊδεσ, δθλαδι ζνα φακό 

blacklightμικρισ ζνταςθσ. Όςο περιςςότερθσ ζνταςθσ είναι θ αρχικι δζςμθ φωτόσ (ιςχυρότεροσ 

φακόσ) τόςο περιςςότερθ ποςότθτα (ιςχφ) κα ζχει και θ τελικι καταςκευι ςε υπεριϊδεσ φωσ και πιο 

εντυπωςιακά αποτελζςματα. 

 

Περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφμε φακοφσ blacklight, δθλαδι περιπτϊςεισ όπου κζλουμε θ προβολι 

υπεριϊδουσ φωτόσ να ενεργοποιιςει ουςίεσ φκορίηουςεσ που με τθ ςειρά τουσ κα εκπζμψουν ορατό 

φωσ μζςα ςτο ςκοτάδι και κα κάνουν τθν παρουςία τουσ φανερι και διακριτι είναι: 

 Αναηιτθςθ διαρροισ υγρϊν π.χ. ςτα υδραυλικά μθχανϊν όπωσ του ψυγείου ςε αυτοκίνθτο και 

ςτο πριν ρίξαμε κατάλλθλο υγρό https://youtu.be/zk23cV0KiEk, https://youtu.be/636RLecs8_U 

 Αναηιτθςθ λεκζδων από υγρά ηωντανϊν οργανιςμϊν (π.χ. αόρατοι λεκζδεσ από οφρα 

κατοικίδιων ςε μοκζτα https://youtu.be/aBc-D1WIjoQhttps://youtu.be/UjjGK56QGOM) 

 Διερεφνθςθ για ζντομα που δεν είναι εφκολα ορατά (π.χ. διερεφνθςθ για φπαρξθ ςκορπιοφ 

https://youtu.be/y19_f9-oEZU ) 

 Διαςφάλιςθ και ζλεγχοσ γνθςιότθτασ χαρτονομιςμάτων (https://youtu.be/_RNtVjOdVMc ) 

https://youtu.be/zk23cV0KiEk
https://youtu.be/636RLecs8_U
https://youtu.be/aBc-D1WIjoQ
https://youtu.be/aBc-D1WIjoQ
https://youtu.be/y19_f9-oEZU
https://youtu.be/_RNtVjOdVMc


 Πραγματοποίθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων, χοροφ και άλλων τεχνϊν 

(https://youtu.be/4qCDn5SjcTs, https://youtu.be/sUUtK9FFIt4, 

https://youtu.be/A7IMKWvyBn4) 

 Έλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν τεχνικι του πλυςίματοσ των χεριϊν 

(https://youtu.be/KGIG82i5m0o ) 

 

 

 

 

https://youtu.be/4qCDn5SjcTs
https://youtu.be/sUUtK9FFIt4
https://youtu.be/A7IMKWvyBn4
https://youtu.be/KGIG82i5m0o

