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Εργαστηριακή άσκηση 1:
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Τροποποίηση του εργαστηριακού οδηγού
(Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου)
ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι:
• Η παρατήρηση του φαινοµένου της περίθλασης
• Η αξιοποίηση του φαινοµένου της περίθλασης για τη µέτρηση του µήκους κύµατος
µονοχρωµατικής ακτινοβολίας.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Όταν το φως περνάει από λεπτές σχισµές
υφίσταται περίθλαση, φτάνει δηλαδή σε σηµεία που δεν
προβλέπονται από την ευθύγραµµη διάδοσή του. Το
φαινόµενο είναι εντονότερο όταν οι σχισµές έχουν
πλάτος συγκρίσιµο µε το µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας.
Το φαινόµενο της περίθλασης είναι ιδιαίτερα
Σχήµα 1: Φράγµα περίθλασης
έντονο αν αντί µιας λεπτής σχισµής έχουµε σύστηµα
πολλών όµοιων λεπτών σχισµών που βρίσκονται σε ίσες πολύ µικρές αποστάσεις µεταξύ τους. Το
σύστηµα αυτών των σχισµών αποτελεί ένα οπτικό φράγµα (ή φράγµα περίθλασης).
Αν στην πορεία µιας λεπτής παράλληλης δέσµης
µονοχρωµατικού φωτός παρεµβληθεί ένα οπτικό φράγµα, πίσω από το
φράγµα σε ένα πέτασµα παίρνουµε ένα σύστηµα φωτεινών περιοχών που
εναλλάσσονται από σκοτεινές περιοχές. ∆ηλαδή σχηµατίζεται µια σειρά
από είδωλα της πηγής laser όπως στο σχήµα 2. Για την ερµηνεία του
φαινοµένου πρέπει να δεχτούµε ότι οι φωτεινές σχισµές του φράγµατος
γίνονται σύµφωνες πηγές δευτερευόντων φωτεινών κυµάτων (αυτή η

Σχήµα 2

Σχήµα 3: (α) Σχηµατισµός κ-τάξης φωτεινού κροσσού συµβολής. (β) Στη διεύθυνση που
εξετάζεται, κάθε περιθλώµενη ακτίνα διατρέχει απόσταση κατά kλ µεγαλύτερη από την
προηγούµενη
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πρόταση είναι γνωστή ως η αρχή του Huygens). Τα φωτεινά κύµατα που προκύπτουν µε αυτό τον
τρόπο διαδίδονται σε όλες τις διευθύνσεις. Σε µερικές από αυτές τις διευθύνσεις οι φωτεινές ακτίνες
διατρέχουν αποστάσεις που η διαφορά τους είναι - ανά δύο - ακέραια πολλαπλάσια του µήκους
κύµατος και σε κάποιες άλλες αποστάσεις που -ανά δύο- είναι περιττά πολλαπλάσια του λ/2. Στην
πρώτη περίπτωση οι ακτίνες, όταν συναντήσουν ένα πέτασµα σχηµατίζουν φωτεινούς κροσσούς
συµβολής, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δίνουν σκοτεινούς κροσσούς.
 

Φωτεινούς κροσσούς παίρνουµε για τις διευθύνσεις εκείνες για τις οποίες ισχύει η σχέση
, όπου k η τάξη του φωτεινού κροσσού και α η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σχισµών.




Τη γωνία φ µπορούµε να την υπολογίσουµε αν µετρήσουµε την απόσταση xk του
φωτεινού κροσσού k- τάξης από τον κεντρικό κροσσό και την απόσταση d του φράγµατος από το
πέτασµα. Ο λόγος xκ/d δίνει την εφαπτοµένη της γωνίας φ ( εφφ  ), αλλά επειδή η γωνία είναι
πολύ µικρή ισχύει  ≅  ≅ , (φ σε rad). Άρα
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Ως πηγή παράλληλης µονοχρωµατικής δέσµης θα χρησιµοποιήσουµε ένα laser. To laser
έχει την ικανότητα να δηµιουργεί πολύ στενή παράλληλη δέσµη µονοχρωµατικού φωτός, µεγάλης
λαµπρότητας, γι’ αυτό και µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε και στο φως της ηµέρας, χωρίς να
είναι απαραίτητη η συσκότιση του χώρου στον οποίο πραγµατοποιείται το πείραµα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: TO LASER ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΝ Η ∆ΕΣΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ.
ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Συσκευή laser διόδου, χαµηλής ισχύος
(ΟΠ. 050.1)
Οπτικό φράγµα (φράγµα περίθλασης) 100, 300 και 600 γραµµών/mm
Χυτοσιδερένια βάση
Ράβδος µεταλλική 0,80 m
Ράβδος µεταλλική 0,30 m
Τρεις (3) σύνδεσµοι απλοί
∆ύο (2) λαβίδες απλές
Μετροταινία

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(ΟΠ. 150.0)
(ΓΕ. 010.0)
(ΓΕ. 030.3)
(ΓΕ. 030.1)
(ΓΕ. 020.0)
(ΓΕ. 040.0)
(ΓΕ. 240.0)
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1. Συναρµολογούµε τη διάταξη του σχήµατος και
στερεώνουµε το laser και το φράγµα περίθλασης µε
τις λαβίδες.

2. Τοποθετούµε το laser σε απόσταση 2 m από ένα
τοίχο, µε τον άξονά του κάθετο σε αυτόν.

laser

φράγµα
περίθλασης

3. Ακριβώς µπροστά στο laser τοποθετούµε το οπτικό
φράγµα, χρησιµοποιώντας διαδοχικά τα φράγµατα
των 100 γραµµών/mm, των 300 γραµµών/mm και των
600 γραµµών/mm.

4. Μετράµε την απόσταση του πρώτου φωτεινού
κροσσού (k=1) από τον κεντρικό κροσσό. (Ο κεντρικός κροσσός είναι στη θέση που βλέπουµε το
ίχνος της δέσµης του laser πριν την τοποθέτηση του φράγµατος). Επειδή οι φωτεινές περιοχές έχουν
πλάτος που δε γίνεται να αγνοηθεί η µέτρηση αφορά στο κέντρο της φωτεινής περιοχής.
Συµπληρώνουµε τον πίνακα.
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ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ……………….
ΟΜΑ∆Α ……………….

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………...

Μετρήσεις
Απόσταση φράγµατος περίθλασης – τοίχου: d = 2 m
Αριθµός
γραµµών/mm

Απόσταση
διαδοχικών
σχισµών α
(m)

Απόσταση x1 1ου
κροσσού από τον
κεντρικό κροσσό
(m)

Μήκος κύµατος
λ
(m)

Μήκος κύµατος
λ
(nm)

100
300
600
Μέσος όρος του µήκους κύµατος …………….. nm
Ερωτήσεις:

1. Θα είχαµε µεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισµό του µήκους κύµατος αν υπολογίζαµε τις

αποστάσεις x2, x3 κλπ. των κροσσών 2ης , 3ης κλπ. τάξης από τον κεντρικό κροσσό;
Αιτιολογείστε την απάντησή σας.

………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………….………………..

2.

Αν έχετε στη διάθεσή σας δυο οπτικά φράγµατα µε 1.000 σχισµές/cm και µε 2.000 σχισµές/cm,
ποιο θα χρησιµοποιούσατε για να µετρήσετε το µήκος κύµατος του φωτός που δίνει το laser;
∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.

………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………….………………..

3. Παίρνοντας υπόψη ότι η µέγιστη τιµή της γωνίας φ είναι 900, υπολογίστε το µέγιστο αριθµό της
τάξης k των κροσσών που σχηµατίζεται από πηγή laser µήκους κύµατος 670 nm µε τη χρήση
του φράγµατος περίθλασης των 600 γραµµών/mm.
………………………………………………………………………………………………………..…
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…………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………….………………..

4. Αν κοιτάξετε µε το οπτικό φράγµα µια πηγή λευκού φωτός που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση
θα δείτε πολλά φάσµατα του λευκού φωτός. Πώς ερµηνεύεται αυτό;
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………….………………..

5.

Τις µέρες που έχει οµίχλη τα φώτα των αυτοκινήτων δε διακρίνονται καθαρά. Πού νοµίζετε ότι
οφείλεται αυτό;

………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………….………………..
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