ΑΣΚΗΣΗ ΦΦ
ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ FRESNEL
ΦΦ.1 Σκοπόρ
Σθνπόο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γξακκηθά
πνισκέλνπ θσηόο, όηαλ αλαθιάηαη ζε επίπεδε επηθάλεηα δηειεθηξηθνύ πιηθνύ, όζνλ
αθνξά ζηελ εμάξηεζε ηεο έληαζεο ηεο αλαθιώκελεο δέζκεο από ηε γσλία
πξόζπησζεο, γηα θσο πνισκέλν παξάιιεια θαη θάζεηα ζην επίπεδν «πξόζπησζεοαλάθιαζεο»
ΦΦ.2 Γενικά
ΧΧ.2.Ι. Πεξί Ηιεθηξν-Μαγλεηηθώλ Κπκάησλ
Τν θσο, όπσο απνδεηθλύεηαη θαη πεηξακαηηθά, είλαη έλα εγθάξζην
ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα, ζε ζπκθσλία κε ηηο εμηζώζεηο ηνπ Maxwell, όπσο απηέο
δηαηππώλνληαη γηα ην ειεθηξηθό πεδίν Δ θαη ην πεδίν ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο Β,

(είηε ζην θελό, είηε παξνπζία θνξηίσλ ρ θαη ξεπκάησλ j ).
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(ΧΧ.1α,β)
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(ΧΧ.2α,β)

Οηαλ ηα πεδία ζπλππάξρνπλ κε πιηθά, δελ είλαη γλσζηή ε αθξηβήο θαηαλνκή
ζπλνιηθώλ θνξηίσλ θαη ξεπκάησλ, αιιά κόλν εθείλεο ησλ ειεπζέξσλ θνξέσλ, νη
νπνίνη ειέγρνληαη από ηνλ πεηξακαηηζηή. Οηαλ ηα πιηθά απηά ραξαθηεξίδνληαη από
ηελ παξνπζία δεζκίσλ κελ αιιά παξακνξθώζηκσλ θνξηίσλ, θαζώο θαη κε κόληκσλ
ξεπκάησλ (πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παξακόξθσζε ησλ δέζκησλ θνξηίσλ), νη
εμηζώζεηο ηνπ Maxwell γξάθνληαη σο πξνο ηα πεδία ηεο ειεθηξηθήο κεηαηόπηζεο,
D=ε0Ε+P=εΕ, θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, Η=(B/μ0)-Μ=Β/μ.
(ΧΧ.3α,β)
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(ΧΧ.4α,β)


Σε όιεο ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο (1α-4β) ηα ρ θαη j είλαη νη ππθλόηεηεο ειεπζέξσλ
θνξηίσλ θαη ξεύκαηνο. Τα δηάθνξα πιηθά ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο
αλάινγα κε ην αλ δηαζέηνπλ ή όρη ειεύζεξα θνξηία, νπόηε έρνπκε αληίζηνηρα ηνπο
αγσγνύο (ή κέηαιια) θαη ηνπ κνλσηέο (ή δηειεθηξηθά). Οηαλ έρνπκε δύν δηαθνξεηηθά
πιηθά (1) θαη (2), ηα νπνία εθάπηνληαη θαηά κήθνο κίαο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο,
ηόηε νη παξάιιειεο θαη νη θάζεηεο πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ζπληζηώζεο ησλ
πεδίσλ E, D, B, H, ηθαλνπνηνύλ νξηζκέλεο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, αλεμάξηεηεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πιηθώλ, νη νπνίεο απνξξένπλ από ηηο γεληθέο ηδηόηεηεο ησλ παξαπάλσ
δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ, θαη νη νπνίεο είλαη :
i)
νη θάζεηεο, (n=normal), ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, ζπληζηώζεο Dn θαη Bn,
είλαη ζπλερείο, θαηά ηε δηέιεπζε από ην κέζν (1) ζην κέζν (2).

ii)

ε1(Ε1)n =ε2(Ε2)n,
(Β1)n =(Β2)n,
(ΧΧ.5α,β)
νη εθαπηνκεληθέο, (t=tangential), ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, ζπληζηώζεο Δt
θαη Ht, είλαη ζπλερείο θαηά ηε δηέιεπζε από ην κέζν (1) ζην κέζν (2),
(Ε1)t=(Ε2)t,
(Β1)t /μ1=(Β2)t /μ2,
(ΧΧ.6α,β)

Αλ πεξηνξηζηνύκε ζε κνλσηηθά (δηειεθηξηθά) πιηθά, (έηζη ώζηε ρ=0 θαη j=0), ηόηε
από ηηο ζρέζεηο (4α,β), κε απαινηθή είηε ηνπ Ε είηε ηνπ Β, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
(3α,β), θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη θάζε κία από ηηο έμη θαξηεζηαλέο
ζπληζηώζεο u=(Ex, Ey, Ez, Bx, By, Bz) ηθαλνπνηεί ηελ θπκαηηθή εμίζσζε:
1 2 u
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(ΧΧ.7)

,

όπνπ c2=1/(εμ) , ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ
θύκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθό κε δηειεθηξηθή ζπλάξηεζε ε θαη καγλεηηθή
δηαπεξαηόηεηα μ, ε νπνία, γηα ηα πεξηζζόηεξα δηειεθηξηθά πιηθά, είλαη ίζε κε ηε
καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ, μμ0.
Λακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θελνύ, ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρύηεηαο
δηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ είλαη c02=1/(ε0μ0), νξίδνπκε σο δείθηε
δηάζιαζεο n ελόο δηειεθηξηθνύ πιηθνύ ην ιόγν ησλ ηαρπηήησλ
n=c0/c(ε/ε0)1/2,
(ΧΧ.8)
Θεσξώληαο ηελ πεξίπησζε επηπέδσλ Η/Μ θπκάησλ, ηεο κνξθήο
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(ΧΧ.9)

 
θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο (1α) (ή 3α) γηα ρ=0, ζπκπεξαίλνπκε όηη E  k  0
ελώ αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα έρνπκε ζηελ πεξίπησζε επίπεδνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ,

όπνπ k , ην θπκαηάλπζκα δηάδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θύκαηνο, κε κέηξν k= n(ω/c0) θαη
δηεύζπλζε ηε δηεύζπλζε δηάδνζεο.
Οη εμηζώζεηο ζηξνβηιηζκνύ, επίζεο, νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη
ρξνλνκεηαβαιιόκελν Ηιεθηξηθό ή Μαγλεηηθό πεδίν ζπλππάξρεη αλαγθαζηηθά κε
ρξνλνκεηαβαιόκελν Μαγλεηηθό ή Ηιεθηξηθό πεδίν αληίζηνηρα, απηά δε ηα δύν πεδία

ζπλαπνηεινύλ, κε ην θπκαηάλπζκα δηάδνζεο j , έλα ηξηζνξζνγώλην ζύζηεκα :
EBk

Τν ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν, επνκέλσο, ελόο Η/Μ θύκαηνο κεηαβάιινληαη,
ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ή ηνπ ρώξνπ αληίζηνηρα, όπσο ζην επόκελν Σρήκα ΧΧ.1, όπνπ
θάζε έλα από ηα δύν πεδία (Δ, Β) ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο, πνπ δηαδίδεηαη
θαηά κήθνο ηεο δηεύζπλζεο z, ζρεδηάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ, γηα
ζπγθεθξηκέλν zo, ή σο ζπλάξηεζε ηνπ z, γηα ζπγθεθξηκέλν to.

Ex(zo,t), Ex(z, to)

tzo, zto

By(zo,t), By(z, to)

Σχήμα ΦΦ.1
Οη (θάζεηεο κεηαμύ
ηνπο) ζπληζηώζεο ηνπ
ειεθηξηθνύ θαη ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο
Η/Μ θύκαηνο πνπ
δηαδίδεηαη θαηά κήθνο
ηνπ άμνλα z.

Η δηεύζπλζε ηαιάλησζεο ηεο ειεθηξηθήο ζπληζηώζαο ηνπ Η/Μ θύκαηνο ιέγεηαη θαη
δηεύζπλζε πόισζεο ηνπ θύκαηνο, ιόγσ ηνπ όηη ην ειεθηξηθό πεδίν αιιειεπηδξά κε
ηα πεξηζζόηεξα πιηθά θαη θπξίσο κε ηα δηειεθηξηθά πιηθά. Οηαλ ε δηεύζπλζε
πόισζεο είλαη ζηαζεξή, ην αληίζηνηρν Η/Μ θύκα ιέκε όηη είλαη γξακκηθά πνισκέλν,
θαη απηή είλαη ε πεξίπησζε πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε.
Γεληθώηεξα, ε πόισζε κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη είηαη κε ηπραίν ηξόπν, νπόηε έρνπκε
ηελ πεξίπησζε ηνπ κε-πνισκέλνπ θσηόο, είηε κε πεξηνδηθό ηξόπν, νπόηε έρνπκε ηηο
πεξηπηώζεηο ηνπ ειιεηπηηθά ή ηνπ θπθιηθά πνισκέλνπ θσηόο.
ΧΧ.2.ΙΙ. Ιδηόηεηεο αλάθιαζεο - δηάζιαζεο
Οηαλ έλα Η/Μ θύκα πξνζπίπηεη ζε κία επίπεδε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα,
κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ δηειεθηξηθώλ πιηθώλ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από
δείθηεο δηάζιαζεο n1 θαη n2 αληίζηνηρα, ηόηε ηα θπκαηαλύζκαηα ηνπ πξνζπίπηνληνο
(ki) ηνπ αλαθιώκελνπ (kr) θαη ηνπ δηεξρόκελνπ (kt) θύκαηνο, από ην γεγνλόο θαη κόλν
όηη ηα αληίζηνηρα θύκαηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ θάπνηεο νξηαθέο ζπλζήθεο ζηε
δηεπηθάλεηα, επηβάιιεηαη λα επξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, θαη
αλεμάξηεηα από ηελ θαηάζηαζε πόισζεο ηνπ πξνζπίπησληνο, ηθαλνπνηνύληαη νη δύν
γεληθνί λόκνη :
i) γσλία πξόζπησζεο = γσλία αλάθιαζεο,
(ΧΧ.10)
ii) n1 sinθ1=n2 sinθ2, (λόκνο ηνπ Snell),
(ΧΧ.11)
όπνπ νη γσλίεο πξόζπησζεο (θi=θ1), δηάζιαζεο (θt=θ2) θαη αλάθιαζεο (θr=θ3),
νξίδνληαη, σο πξνο ηελ θάζεην ζην ζεκείν πξόζπησζεο, όπσο ζην Σρήκα ΧΧ.2.
Οζνλ αθνξά ηηο εληάζεηο ηνπ αλαθιώκελνπ θαη ηνπ δηεξρόκελνπ θύκαηνο, ζε ζρέζε
κε ηελ έληαζε ηνπ πξνζπίπησληνο, απηέο, εθηόο από ηνπ δείθηεο δηάζιαζεο ησλ δύν
πιηθώλ, εμαξηώληαη θαη από ηελ θαηάζηαζε πόισζεο ηνπ πξνζπίπησληνο, θαη από ηε
γσλία πξόζπησζεο. Η εμάξηεζε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζρύνο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ νξηαθώλ ζπλζεθώλ (ΧΧ.5α,β) θαη (ΧΧ.6α,β). Γηα λα πεξηγξάςνπκε
θαιύηεξα ηηο αλσηέξσ εμαξηήζεηο ζα κειεηήζνπκε μερσξηζηά ηηο δύν πεξηπηώζεηο
θαηά ηηο νπνίεο ε πόισζε ηεο πξνζπίπηνπζαο είλαη παξάιιειε (α), ή θάζεηε (β), ζην
επίπεδν ησλ ηξηώλ ζπλεπίπεδσλ, όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, θπκαηαλπζκάησλ
kI, kr, kt.
α) Πόισζε παξάιιειε ζην επίπεδν «Πξόζπησζεο-Αλάθιαζεο»
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Η πεξίπησζε πνπ
ην Ηιεθηξηθό πεδίν ηνπ
Η/Μ
θύκαηνο
είλαη
παξάιιειν ζην επίπεδν
πξόζπησζεο-αλάθιαζεο
είλαη
γλσζηή
σο
πεξίπησζε π-πόισζεο.
Σχήμα ΦΦ.2 Γεσκεηξία
πξόζπησζεο -αλάθιαζεο –
δηάζιαζεο,
γξακκηθά
πνισκέλνπ
θσηόο,
κε
άλπζκα
πόισζεο
παξάιιειν ζην επίπεδν
«αλάθιαζεο-δηάζιαζεο».

Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε ηα πεδία Β θαη Η είλαη εθαπηνκεληθά πξνο ηε δηαρσξηζηηθή
επηθάλεηα, ρσξίο θάζεηεο (πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα) ζπληζηώζεο, ελώ ηα πεδία
E θαη D έρνπλ θαη εθαπηνκεληθέο θαη θάζεηεο, πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα,
ζπληζηώζεο.
Η εθαξκνγή ησλ νξηαθώλ ζπλζεθώλ (ΧΧ.5, 6) νδεγεί ζηηο εμήο εθθξάζεηο γηα
ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ αλάθιαζεο θαη δηέιεπζεο πιάηνπο
E 
E
n cos i  n1 cos t
, t| |   t
r| |   r   2
 Ei  | | n2 cos i  n1 cos t
 Ei
όπνπ νη γσλίεο θi θαη θt ζπλδένληαη, κε
δηάζιαζεο (εμ. ΧΧ.11)


2n1 cos i
 
(ΧΧ.12 α, β)
 | | n2 cos i  n1 cos t
ην λόκν ηνπ Snell, κέζσ ησλ δεηθηώλ

β) Πόισζε θάζεηε ζην επίπεδν «Πξόζπησζεο-Αλάθιαζεο»
Η πεξίπησζε πνπ
ην Ηιεθηξηθό πεδίν ηνπ
Η/Μ
θύκαηνο
είλαη
θάζεην
ζην
επίπεδν
πξόζπησζεο-αλάθιαζεο
είλαη
γλσζηή
σο
πεξίπησζε ζ-πόισζεο.
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Σχήμα ΦΦ.3 Γεσκεηξία
πξόζπησζεο -αλάθιαζεο –
δηάζιαζεο,
γξακκηθά
πνισκέλνπ
θσηόο,
κε
άλπζκα πόισζεο θάζεην
ζην επίπεδν «αλάθιαζεοδηάζιαζεο».
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Σηελ πεξίπησζε απηή, ε εθαξκνγή ησλ νξηαθώλ ζπλζεθώλ (ΧΧ.5, 6) νδεγεί ζηηο
εμήο εθθξάζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ αλάθιαζεο θαη δηέιεπζεο
πιάηνπο.
E 
E 
n cos  i  n 2 cos  t
2n1 cos  i
r   r   1
, t    t  
(ΧΧ.13 α, β)
 E i   n1 cos  i  n 2 cos  t
 E i   n1 cos  i  n 2 cos  t

Καη γηα ηηο δύν αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (π- θαη ζ-πόισζεο), από ηνπο
ζπληειεζηέο αλάθιαζεο (r) θαη δηέιεπζεο (t) πιάηνπο, κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ νη
ζπληειεζηέο αλάθιαζεο (R) θαη δηέιεπζεο (T) έληαζεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρέζεηο :
E
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(ΧΧ.14 α, β)

Ο παξάγνληαο (n2 cosθt / n1 cosθi), ζηε ζρέζε ηνπ ζπληειεζηή δηέιεπζεο έληαζεο ,
ιακβάλεη ππόςε ην γεγνλόο όηη ε έληαζε είλαη ε ηζρύο αλά κνλάδα επηθάλεηαο, ζε
ζπλδπαζκό κε ηε κεηαβνιή ηεο δηαηνκήο ηεο δέζκεο δηέιεπζεο, σο πξνο ηε δηαηνκή

ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο. Η κεηαβνιή απηή νθείιεηαη ζηε λέα δηεύζπλζε δηάδνζεο,
όπσο απηή πξνθύπηεη από ην λόκν ηνπ Snell. Σε θάζε πεξίπησζε πάλησο, θαη εθόζνλ
κειεηάκε δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο κε-απνξξνθεηηθώλ δηειεθηξηθώλ πιηθώλ, ηζρύεη
ε ζρέζε :
Τ|| + R|| = 1,
Τ + R = 1,
(ΧΧ.15α,β)
ε νπνία εθθξάδεη ηε δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο.
XX.2.III

Δηδηθέο πεξηπηώζεηο

α)
Σηελ πεξίπησζε ηεο θάζεηεο πξόζπησζεο (θi=θr=θt=0), δηαπηζηώλνπκε όηη νη
ζπληειεζηέο αλάθιαζεο πιάηνπο παίξλνπλ ην ίδην κέηξν, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθό
πξόζεκν :
n  n2
(ΧΧ.16 α, β)
r  1
 r| |
n1  n2
Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηάθξηζε ζ- θαη π- δελ έρεη πιένλ λόεκα, εθόζνλ ην επίπεδν
πξόζπησζεο παύεη λα είλαη θαιά νξηζκέλν, θαη ε δηαθνξά πξνζήκνπ ησλ δύν
ζπληειεζηώλ αλάθιαζεο πιάηνπο αληαλαθιά ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ
αλύζκαηνο Δ, ζηελ πεξίπησζε π-πόισζεο, θαη ηνπ αλύζκαηνο Β, ζηελ πεξίπησζε ζπόισζεο.
β)
Σηελ πεξίπησζε ηεο π-πόισζεο παξαηεξνύκε, επίζεο, όηη ν ζπληειεζηήο
αλάθιαζεο πιάηνπο κεδελίδεηαη γηα κία γσλία πξόζπησζεο, ε νπνία νλνκάδεηαη
γσλία Brewster, θΒ, θαη έρεη εθαπηνκέλε tanθB=n2/n1.
Δίλαη θαλεξό από ηα αλσηέξσ όηη, ζηελ θάζεηε πξόζπησζε, ην κέηξν ηνπ
ζπληειεζηή αλάθιαζεο πιάηνπο δελ εμαξηάηαη από ηε θνξά θαηά ηελ νπνία
δηαζρίδεηαη ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα (12, ή 21). Αληίζεηα, ην κέηξν ηεο γσλίαο
Brewster εμαξηάηαη από ηε θνξά θαηά ηελ νπνία πξνζπίπηεη ην πνισκέλν θσο ζηε
δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα.
γ)
Σηελ πεξίπησζε πνπ κία γξακκηθά πνισκέλε δέζκε δελ έρεη θαζαξή π- ή ζπόισζε, έζησ δ ε γσλία απόθιηζεο ηνπ επηπέδνπ πόισζεο σο πξνο ην επίπεδν
πξόζπησζεο-αλάθιαζεο. Τόηε, γηα ζπγθεθξηκέλε γσλία πξόζπησζεο, θi, νη δύν
ζπληζηώζεο, ζ- θαη π-, αλαθιώληαη κε δηαθνξεηηθά κέηξα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα
κία ζηξνθή ηνπ επηπέδνπ πόισζεο ηεο αλαθιώκελεο δέζκεο. Η γσλία δ θαη ε λέα
γσλία σ πνπ ζρεκαηίδεη κε ην επίπεδν πξόζπησζεο-αλάθιαζεο, ε λέα δηεύζπλζε
πόισζεο, κεηά ηελ αλάθιαζε, ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε :
sin(  i   t ) tan(  i   t )
tan   

 tan  .
(XX.17)
sin(  i   t ) tan(  i   t )
Σηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ n1=1, n2=n, θαη δ=π/4, ε δηαθνξά ψ=δ-ω, δίδεηαη από ηε
ζρέζε :
 cos  n 2  sin 2  
i
i 
  arc tan  
.
(ΧΧ.18)


sin 2  i


Από ηελ ηειεπηαία ζρέζε, αλ πξνζδηνξηζηεί πεηξακαηηθά ε γσλία πξόζπησζεο θi=θp,
γηα ηελ νπνία ε ζηξνθή ηνπ επηπέδνπ πόισζεο γίλεηαη ψ=π/4, πξνθύπηεη όηη
tanθp=n. Με απηό ηνλ ηξόπν έρνπκε έλα ζπκπιεξσκαηηθό ηξόπν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
δείθηε δηάζιαζεο ελόο πιηθνύ.

ΦΦ.3 Πειπαμαηική διάηαξη
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη :
1 Laser He-Ne, 1.0 mW, 220 V AC, κε δέζκε πνισκέλε παξάιιεια ζηε δηεύζπλζε
ηεο ελδεηθηηθήο θόθθηλεο ιπρλίαο.
2 Βαζκνλνκεκέλα Πνισηηθά Φίιηξα, κε ηα ζηεξίγκαηά ηνπο
1 Πξίζκα 60 κνηξώλ
1 Τξάπεδα κε ζηήξηγκα γηα ην πξίζκα
1 Φσηναληρλεπηή
1 Αξζξσηό γσληαθό ζηήξηγκα
1 Κύιηλδξν ζηήξημεο
Βάζεηο ηύπνπ ηξίπνδα (1) θαη ηύπνπ Η (2)
4 Σηεξίγκαηα νξζήο γσλίαο
2 Τεηξαγσληθέο ξάβδνπο ζηήξημεο
1 Πνιύκεηξν κε εληζρπηή
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XX.4 Εκηέλεζη
ΧΧ.4.1 Δπζπγξάκκηζε ηεο δηάηαμεο – Βαζκνλόκηζε Πνισηώλ
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4

Μία
ζρεκαηηθή
απεηθόληζε ηεο δηάηαμεο
θαίλεηαη ζην επόκελν
Σρήκα ΧΧ.4

Σχήμα ΦΦ.4 Γηάηαμε
κέηξεζεο : 1) Laser, 2)
6
Πνισηήο, 3) Γσληόκεηξν,
4) Φνξέαο πξίζκαηνο, 5)
8
7
Πξίζκα, 6) Αλαιπηήο, 7)
Αληρλεπηήο, 8) Πνιύκεηξν
0) Πνηέ
κελ
μεβηδώλεηε ηαπηόρξνλα ηηο βίδεο πνπ θέξνπλ ηνπο αξηζκνύο (1) θαη (2), πάλσ
θαη θάησ από ην γσληνκεηξηθό δίζθν αληίζηνηρα. Αθαηξέζηε ηνλ πνισηή από
ηνλ βξαρίνλα «Πξίζκα-Αληρλεπηήο».
1) Τνπνζεηήζηε ην Laser κε ηελ ελδεηθηηθή (θόθθηλε) ιπρλία ηνπ νξηδόληηα.
Αλάςηε ην Laser θαη θαηεπζύλεηε ηε δέζκε ζην κέζνλ (θαζ’ ύςνο) ηνπ

πξίζκαηνο, έηζη ώζηε λα δηέξρεηαη από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
2) Χαιαξώζηε ηελ θάησ βίδα (2) ηνπ άμνλα ηνπ γσληνκέηξνπ θαη πεξηζηξέςηε ην
ζύζηεκα «γσληόκεηξν-θνξέαο πξίζκαηνο-πξίζκα», έηζη ώζηε ε αλαθιώκελε,
από ην πξίζκα, δέζκε λα ζπκπίπηεη κε ηελ πξνζπίπηνπζα. Αλ ρξεηαζηεί,
ξπζκίζηε θαηάιιεια ην ύςνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ Laser,
ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ηηο νδεγίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ βήκαηνο 1. Σθίμηε ηε
βίδα (2).
3) Χαιαξώζηε ηελ πάλσ βίδα (1) ηνπ γσληνκέηξνπ θαη γπξίζηε ην γσληνκεηξηθό
εκηθύθιην έηζη ώζηε λα πξνζαλαηνιηζηεί ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ελδεηθηηθή
(θόθθηλε) αθίδα. Σθίμηε ηε βίδα (1).
4) Με ηνλ Laser ηνπνζεηεκέλν όπσο ζην βήκα 1, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ην
γεγνλόο όηη ε δέζκε ηνπ Laser είλαη πνισκέλε θπξίσο νξηδόληηα, ραιαξώζηε
ηε βίδα (2) θαη πεξηζηξέςηε ην ζύζηεκα «γσληόκεηξν-θνξέαο πξίζκαηνοπξίζκα», αλαδεηώληαο γσλία πξόπησζεο ε νπνία λα αληηζηνηρεί ζηελ
ειάρηζηε αλαθιώκελε έληαζε. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείζηε ηνλ έλα πνισηή
ζην βξαρίνλα «Laser-Πξίζκα» θαη, κε κηθξέο κεηαβνιέο ηεο γσλίαο
πξόπησζεο θαη ηεο γσλίαο ηνπ πνισηή, πξνζδηνξίζηε ην ζεκείν κεδεληζκνύ
ηεο αλαθιώκελεο έληαζεο. Δπηβεβαηώζηε όηη ε έλδεημε ηνπ πνισηή είλαη 90ν.
Αλ όρη, ζεκεηώζηε ηελ έλδεημε, πξνθεηκέλνπ λα ηε ιάβεηε ππόςε ζαο γηα
αθξηβέζηεξε βαζκνλόκηζε ηεο δηεύζπλζεο πόισζεο ηνπ πνισηή. Σεκεηώζηε
επίζεο ηε γσλία πξόζπησζεο (θο) ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κεδεληζκό ηεο
αλαθιώκελεο έληαζεο.
ΧΧ.4.2

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο π-πνισκέλνπ θσηόο

1. Γηα γσλίεο πξόζπησζεο ζηελ πεξηνρή 15ν-75ν, θαη κε βήκα  5ν, κεηξήζηε
ηελ έληαζε ηνπ αλαθιώκελνπ θσηόο από ηελ επηθάλεηα ηνπ πξίζκαηνο, γηα
θσο πνισκέλν παξάιιεια (Ιπ) ζην επίπεδν πξόζπησζεο-αλάθιαζεο, θαη
ζπκπιεξώζηε ηελ αληίζηνηρε ζηήιε από ηνλ παξαθάησ Πίλαθα ΧΧ.1
α/α
1
2
3
.
.

ζi
10
15
20
.
.

Πίνακαρ ΦΦ.1
Iζ

Ιπ

Πξόζέμηε ώζηε ζηελ πεξηνρή ειάηησζεο ηεο αλαθιώκελεο έληαζεο, γηα θώο
π-πόισζεο, λα ειαηηώζεηε θαη ην βήκα κεηαβνιήο ηεο γσλία πξόζπησζεο,
ώζηε λα πξνζδηνξίζεηε κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηελ γσλία Brewster.
ΧΧ.4.3

Μέηξεζε ηεο γσλίαο ζηξνθήο πόισζεο από αλάθιαζε

1. Πνιώζηε ηελ πξνζπίπηνπζα δέζκε ζε γσλία π/4, σο πξνο ην επίπεδν
πξόζπησζεο-αλάθιαζεο.
2. Γηα γσλίεο πξόζπησζεο ζηελ πεξηνρή 15ν-80ν, θαη κε βήκα 4ν - 5ν,
κεηξήζηε ηελ γσλία ζηξνθήο ηνπ αλαθιώκελνπ θσηόο,

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δεύηεξν πνισηή ζην βξαρίνλα «ΠξίζκαΑληρλεπηήο», θαη ηνλ παξαθάησ Πίλαθα ΧΧ.2
α/α
1
2
3
.
.
ΧΧ.4.4

θi

Πίνακαρ ΦΦ.2
ψ

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο ζ-πνισκέλνπ θσηόο

1. Σηεξίμηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληνο, ην Laser θαηαθόξπθα,
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηπιένλ θπιηλδξηθή ξάβδν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα
βάζε ηύπνπ Η, θαη ην ζηήξηγκα νξζήο γσλίαο πνπ βξίζθεηαη ζην βξαρίνλα
«Πξίζκα-Αληρλεπηήο».
2. Αλάςηε ην Laser θαη θαηεπζύλεηε ηε δέζκε ζην κέζνλ (θαζ’ ύςνο) ηνπ
πξίζκαηνο, έηζη ώζηε λα δηέξρεηαη από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 2, 3, ηνπ θεθ. ΧΧ.4.1 (Δπζπγξάκκηζε
ηεο δηάηαμεο – Βαζκνλόκηζε Πνισηώλ).
3. Γηα γσλίεο πξόζπησζεο ζηελ πεξηνρή 15ν-75ν, θαη κε βήκα  5ν, κεηξήζηε
ηελ έληαζε ηνπ αλαθιώκελνπ θσηόο από ηελ επηθάλεηα ηνπ πξίζκαηνο, γηα
θσο πνισκέλν θάζεηα (Ιζ) ζην επίπεδν πξόζπησζεο-αλάθιαζεο, θαη
ζπκπιεξώζηε ηελ αληίζηνηρε ζηήιε από ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα ΧΧ.1
ΦΦ.5 Επεξεπγαζία ηων μεηπήζεων
ΧΧ.5.1. Από ηε γσλία πξόζπησζεο (θο), πνπ αληηζηνηρεί ζε κεδεληζκό ηεο
αλαθιώκελεο έληαζεο γηα π-πνισκέλν θσο, (γσλία Brewster), πξνζδηνξίζηε ην
δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πξίζκα
n=……………….……………
XX.5.2. Σρεδηάζηε, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα ΧΧ.1, ηνπο ζπληειεζηέο
αλάθιαζεο γηα π- θαη ζ-πνισκέλν θσο σο ζπλαξηήζεηο ηεο γσλίαο πξόζπησζεο.
Σην ίδην ζρεδηάγξακκα, ζρεδηάζηε ηελ ζεσξεηηθά αλακελόκελε εμάξηεζε ησλ
ζπληειεζηώλ αλάθιαζεο γηα π- θαη ζ-πνισκέλν θσο, από ηε γσλία πξόζπησζεο,
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηηκή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην
πξνεγνύκελν βήκα ΧΧ.5.1. Καλνληθνπνηείζηε ηα ζεσξεηηθά ζαο απνηειέζκαηα,
γηα θάπνηα γσλία πξόζπησζεο (π.ρ. θi=30ν), ζηελ αληίζηνηρε πεηξακαηηθή ηηκή.
Σρνιηάζηε.
ΧΧ.5.3. Σρεδηάζηε, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα ΧΧ.2, ηελ εμάξηεζε ηεο
γσλία ζηξνθήο ς ηνπ επηπέδνπ πόισζεο, από ηε γσλία πξόζπησζεο ζi. Με βάζε
ηελ ηηκή θp=θi(ψ=π/4), πξνζδηνξίζηε ην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ από ην
νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πξίζκα. Σρεδηάζηε, ζην ίδην γξάθεκα, ηελ
ζεσξεηηθά αλακελόκελε εμάξηεζε ψ=ψ(θi), ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηηκή ηνπ
δείθηε δηάζιαζεο πνπ πξνζδηνξίζαηε ζην ίδην βήκα από ηελ θp.

