
II. labormérés
Hajszál vastagságának mérése lézer-interferenciával

Mérésleírás

A mérés célja: A gyakorlat célja a fizikai optikában tanulmányozott egyik legfontosabb
jelenségnek, a fényelhajlásnak (vagy más néven: fénydiffrakciónak) a kísérleti vizsgálata. Mivel az
elhajlás mértéke függ a hullám útjába kerülõ akadály méretétõl, az eljárás segítségével nagyon
kisméretû tárgyak mérete is meghatározható. A mérés során mindenki saját hajának vastagságát
méri meg az alább megadott módon.

A mérés elve: Az elhajlás létrejöttének feltétele, hogy egy hullám útjába kerülõ rés vagy az akadály
mérete azonos nagyságrendû vagy kisebb kell hogy legyen a hullám hullámhosszánál. Amennyiben
ez a feltétel teljesül, akkor a hullám által érintett objektum (tehát a rés vagy az akadály) maga is új
hullámforrássá válik, amelybõl minden irányba újabb, a beesõ hulláméval megegyezõ
hullámhosszal bíró hullámok indulnak ki, s ezen elemi hullámok interferenciája adja egy késõbbi
idõpontban az új hullámfrontot (Huygens-Fresnel elv). Ennek következtében az eredeti haladási
i ránytól eltérõ irányba, pl. egy falon vágott rés esetén az "árnyéktérbe" is eljut a hullám, ám az
eltérülés mértéke a rés (akadály méretétõl függ.

Az interferenciának (s így a fényelhajlásnak is) fontos feltétele, hogy az egymással találkozó
hullámok között állandó fáziskülönbség legyen, vagyis koherensek legyenek. Ez a feltétel normál
fényforrások esetén csak bonyolult módon teljesíthetõ, viszont lézerrel egyszerûen, így a mérést
lézer fényével végezzük. A lézer egy 1 mW teljesítményû He-ne lézer, az általa kibocsátott fény
hullámhossza l =632,8 nm.
Figyelmeztetés: Vigyázat! A lézerfény rendkívül veszélyes! Még viszonylag alacsony intenzitású
fényforrásoknál is szigorúan tilos közvetlenül, vagy valamilyen fényes, csillogó tárgyról visszavert
lézerfénysugárba belenézni! Ezért a gyakorlat megkezdése elõtt vegyünk le magunkról minden,
akárcsak a legkisebb mértékben is csillogó tárgyat (szemüveg, karóra, ékszerek)!

A gyakorlatban a legegyszerûbb diffrakciós kísérletet hajtjuk végre, a résen (akadályon) történõ
fényelhajlás jelenségét. Ennek egy igen egyszerû bemutatása látható az 1. ábrán:

1. ábra: Résen történõ fényelhajlás sematikus képe

Az ábrán látható falba vágott kisméretû résen a falra merõleges koherens fény-nyalábot engedünk
át. A fény az ernyõnek nem csak az eredeti haladási irányba esõ P0 pontjában (az un. fõmaximum
helyén) jelenik meg, hanem attól eltérõ pontokban, pl. a P pontban is. A P pontban megjelenõ
fénysugár irányának az eredeti haladási iránnyal bezárt szögét jelöljük a-val, az ernyõnek a réstõl
való távolságát L -el, a rés méretét d-vel és a vizsgált P pontnak a fõmaximumtól (P0) mért
távolságát x-el, a résnek a P ponttól mért távolságát s-el. Ekkor az ábrán látható derékszögû
háromszögbõl:
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Gondoljuk most végig ugyanezt az ábrát a résnél levõ részt kinagyítva (2. ábra) :
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2. ábra fény elhajlása résen (résközeli ábra)
Mivel a rés (akadály) pontjaiból kiinduló azon elemi hullámok, amelyek a P pontban találkoznak
közel párhuzamosak (a rés mérete a milliméter törtrésze, míg az s távolság méter nagyságrendû),
elsõ közelítésben párhuzamos sugárnyalábbal számolunk, amelynek minden eleme a szöget zár be
az eredeti haladási iránnyal. Osszuk fel a sugárnyalábot olyan párhuzamos részekre, hogy a
szomszédos részek közötti útkülönbség félhullámhossznyi (l /2) legyen (lásd 2. ábra). Ilyen
feltételek mellett ha két szomszédos nyalábrész az ernyõn találkozik, akkor kioltják egymást.
Tegyük fel, hogy n i lyen részre bontottuk a nyalábot, akkor a teljes résen, a két szélsõ fénysugár
között kialakuló útkülönbség:
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Ugyanakkor a 2. ábrán látható derékszögû háromszögbõl:
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Kioltás: Ha n páros szám (n=2k, ahol k=1,2,3,…), akkor ez kioltást jelent, hiszen a párba állított
szomszédos rétegek páronként kioltják egymást.

Erõsítés: ha viszont az n páratlan szám (n = 2k-1, ahol k=1,2,3,…), akkor páros számú réteg kioltja
egymást, de marad egy réteg, ami az adott irányban megvilágítást jelent, tehát a (3) képlet
által így ki jelölt irányokban világos folt lesz az ernyõn.

Összegezve: az ernyõn a fõmaximumra szimmetrikusan világos és sötét részek váltogatják egymást
a fényelhajlás miatt.
Mivel kis szögekre sin a ~ tg a, így az (1) és (3) egyenletekbõl:
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Ha ezt az egyenletet átrendezzük és az erõsítési helyekre (n=2k-a, k=1,2,3,…) alkalmazzuk, akkor:
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összefüggéshez jutunk, amelyben csak a d méret nem közvetlenül mérhetõ mennyiség.

Innét tehát átrendezéssel: (5) ( )
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A mérés menete:
- Tegyük be a hajszálat a kikészített keretbe, és állítsuk a lézer fénye elé!
- Mérjük meg a hajszál távolságát a faltól (L)!
- Mérjük meg a falon megjelenõ elhajlási képen az 1., 2. és 3. erõsítési hely közepének távolságát

a fõmaximumtól (x1, x2, x3)! (Mivel az elhajlás elsötétített helyiségben látható jól, célszerû az
adott pontokat egy papíron bejelölni, majd utólag, teremfénynél egy vonalzóval lemérni.)

- Az (5) összefüggésbe rendre behelyettesítjük a k=1,2,3 értékeket, és a hozzájuk tartozó x1, x2, x3

értékeket, valamint a mérés során állandó L és l  értékeit, így d-re három független eredményt
is kapunk, amelyek (remélhetõleg) csak kismértékben különböznek egymástól.
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