
He - Ne lézer hullámhosszának meghatározása tolómérıvel 

 

Eszközök: He-Ne lézer (1 mW); 
tolómérı; 
mérıszalag; 
milliméterpapír. 

 
A tolómérı a mm-es skálájával tulajdonképpen egy 1 mm rácsállandójú reflexiós rács. A 
bekarcolt jelek mentén a fény elhajlik, a szomszédos beosztásokon elhajlott fénynyalábok 
interferálnak egymással, és ha a beesési szög elég nagy (súrló beesést hozunk létre), akkor az 
ernyın egy sorozat fénypöttyöt kapunk, a különbözı rendő rácsképeket. Az ötlet, hogy a 
tolómérı felhasználható reflexiós rácsként, és tolómérıvel íly módon nemcsak egy csı vagy 
valami munkadarab szélessége, hossza, hanem a fény hullámhossza is mérhetı, annak ellenére, 
hogy a hullámhossz sokkal kisebb, mint a legfinomabb beosztás, a Trinity College Fizika 
Intézetébıl (Dublin, Írország) származik. 
 

 
1. ábra. A fény elhajlása a reflexiós rácson súrló beesésnél 

 
Vizsgáljuk meg, mennyi az úthossz-különbség két szomszédos beosztásról származó elhajlított 
hullám (a és b) között (1 ábra)! 

∆s = CB - AD. (1) 

Ha adott az α beesési szög, akkor maximális erısítést azoknál a βm elhajlási szögeknél kapunk, 
melyekre az úthossz-különbség a hullámhossz egész számú többszöröse, 

D ( sinα - sinβm ) = m λ , (2) 

ahol a D, a rácsállandó esetünkben 1 mm. A 2. ábrán látjuk a mérési elrendezést. A tolómérı 
vízszintes helyzető, és a lézert úgy állítjuk be, hogy a fénysugár néhány fokos szöget képezve a 
vízszintessel, a mm skálára essen. A tolómérı kb. kb. 2 m távolságban legyen a faltól, melyre 
egy mm-papírt erısítünk fel, és ezen beállítjuk az elhajlási képet. A tolómérıt eltávolítva 
megjelöljük az el nem térített lézersugár helyét az ernyın (R). Visszatesszük a tolómérıt és 
megjelöljük az elhajlási kép fényfoltjainak (P0, P1,....P6) helyét (A foltok középpontját). A P0 
pont, a legfényesebb fényfolt középpontja, a nulladrendben elhajlított fénynyalábtól származik. 
A nulladrendben elhajlított nyaláb tulajdonképpen az egyszerő visszavert sugár, úgyhogy  



β0 = α. Az O pont az RP0 szakasz felezıpontja. Miután felvettük az elhajlási képet, 
mérıszalaggal megmérjük az O pont távolságát a tolómérın látható fényfolt középpontjától. 
Ezt az L hosszt is tüntessük fel az elhajlási képen a milliméter-papíron. 
Ha a tolómérın lévı fényfolt távolsága a faltól L, és az m-edik rácskép magassága xm, akkor 

tg βm = L / xm . (3) 

 
2. ábra. A mérési elrendezés lézer hullámhosszának meghatározásához. 

 
(3)-ból meghatározzuk βm-eket és ábrázoljuk ıket az m függvényében: 

sinβm = sin (arctg (L / xm ) (4) 

(2) szerint 

sinβm = sinα - m λ/D (5) 

egy egyenest ad m függvényében, melynek meredeksége λ/D. λ-t a mérési pontokra illesztett 
egyenes meredekségébıl határozzuk meg, grafikusan és a legkisebb négyzetek módszerével is! 
 

A jegyzıkönyvben beadandó: 

• Vázoljuk (rajzzal is!) a mérés elvét és a mérési elrendezést! 
• Készítsünk táblázatot, melyben feltüntetjük m-et és xm-et, valamint az ernyı távolságát a 

rácson visszaverıdött fényfolt közepétıl (L)! Számítsuk ki 6 tizedes pontossággal a 
sinβm értékeket és tüntessük fel a táblázatban! 

• Ábrázoljuk sinβm-et az elhajlás rendjének, m-nek a függvényében! 
• Határozzuk meg a hullámhosszt az egyenes meredekségébıl! (alkalmazzuk a legkisebb 

négyzetek módszerét!) 
 


