Άσκηση 35
Ακτινοβολία µέλανος σώµατος

35.1

Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι ο πειραµατικός έλεγχος της µαθηµατικής σχέσης που
προτάθηκε από τον Planck για τη φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας µέλανος σώµατος,
καθώς επίσης και της ισχύος του νόµου µετατόπισης του Wien και του νόµου των StefanBoltzmann.
35.2

Γενικά

35.2.1 Εισαγωγή
Όλα τα σώµατα που βρίσκονται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη του απόλυτου µηδενός
ακτινοβολούν συνεχώς ενέργεια µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (θερµική
ακτινοβολία). Σε περίπτωση προσπίπτουσας ακτινοβολίας, όλα τα σώµατα απορροφούν
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία έως κάποιο βαθµό. Μέλαν σώµα είναι το σώµα που απορροφά
πλήρως την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κάθε συχνότητας που προσπίπτει επάνω του. Αυτό
σηµαίνει ότι ένα τέτοιο σώµα δεν ανακλά ούτε διαχέει την προσπίπτουσα σε αυτό ακτινοβολία,
ούτε αφήνει το φως να το διαπεράσει. Ένα µέλαν σώµα που βρίσκεται σε θερµική ισορροπία µε
το περιβάλλον, που έχει θερµοκρασία Τ (Κ), εκπέµπει επίσης ακτινοβολία, το φάσµα της οποίας
εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία του.
Πειραµατικά, καλή προσέγγιση µέλανος σώµατος είναι µια κλειστή κοιλότητα στο
εσωτερικό ενός σώµατος µε οµοιόµορφη θερµοκρασία, που επικοινωνεί µε τον έξω κόσµο µέσω
µίας µικρής οπής. Η οπή αυτή απορροφά σχεδόν όλη την ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτή.
Η ακτινοβολία που διαφεύγει από την οπή έχει τις φασµατοσκοπικές ιδιότητες τις ακτινοβολίας
στο εσωτερικό της κοιλότητας, δηλαδή αυτής του µέλανος σώµατος.
Στο Σχ. 35.1 απεικονίζονται τα φάσµατα εκποµπής µέλανος σώµατος σε τρεις διαφορετικές
θερµοκρασίες, όπου φαίνεται ότι η ενέργεια που εκπέµπεται δεν είναι οµοιόµορφα
κατανεµηµένη σε όλα τα µήκη κύµατος. Η εκπεµπόµενη ενέργεια µπορεί να περιγραφεί από µία
συνάρτηση Ι (λ, Τ) για την οποία το γινόµενο Ι (λ, Τ) dλ δίνει την εκπεµπόµενη ενέργεια ανά
µονάδα χρόνου και επιφάνειας που αντιστοιχεί σε µήκη κύµατος µεταξύ λ και λ + dλ. Η ολική
εκπεµπόµενη ενέργεια ανά µονάδα χρόνου και επιφάνειας Ι (Τ) (ένταση), για κάθε
θερµοκρασία Τ, δίνεται ως το εµβαδόν κάτω από κάθε καµπύλη Ι (λ, Τ), άρα από το
ολοκλήρωµα της Ι (λ, Τ) για όλα τα µήκη κύµατος:
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(35.1)

Η συνάρτηση Ι (λ, Τ) ονοµάζεται φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας του µέλανος
σώµατος ή φασµατική κατανοµή αφετικής ικανότητας. Στο τέλος του 19ου αιώνα ο
προσδιορισµός της αναδείχθηκε σε µείζον και δισεπίλυτο πρόβληµα, καθώς έπρεπε να βρεθεί
µια έκφραση που να συµφωνεί µε τους πρώτους πειραµατικούς νόµους που είχαν διατυπωθεί. Η
επίλυση αυτού του προβλήµατος οδήγησε τελικά στη γένεση της κβαντικής θεωρίας.
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Σχήµα 35.1 Φασµατική κατανοµή ακτινοβολίας µέλανος σώµατος σε διάφορες θερµοκρασίες. Παρατηρούµε ότι,
καθώς η θερµοκρασία αυξάνεται, αυξάνεται και η ολική εκπεµπόµενη ένταση, Ι (Τ), ενώ η θέση της κορυφής του
Ι (λ) µετατοπίζεται προς τα µικρότερα µήκη κύµατος (µεγαλύτερες συχνότητες).

35.2.2 Ο νόµος Stefan-Boltzmann
Σύµφωνα µε αυτό το νόµο, ο οποίος διατυπώθηκε από τον Stefan και αποδείχθηκε
θεωρητικά από τον Boltzmann, στο µέλαν σώµα η ολική εκπεµπόµενη ένταση είναι ανάλογη της
τέταρτης δύναµης της απόλυτης θερµοκρασίας, Τ, όπως περιγράφεται από τη σχέση:
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όπου σ είναι µια θεµελιώδης φυσική σταθερά, γνωστή ως σταθερά Stefan-Boltzmann, η οποία
έχει τιµή σ = 5,6705 × 10 -8 W · m-2 · K-4.
35.2.3 Ο νόµος µετατόπισης του Wien
Η ακτινοβολία µέλανος σώµατος κατανέµεται στα διάφορα µήκη κύµατος σύµφωνα µε τις
χαρακτηριστικές καµπύλες του Σχ. 35.1. Καθεµία από αυτές έχει ένα µήκος κύµατος λmax (λm1,
λm2, λm3 για τις θερµοκρασίες Τ1, Τ2, Τ3, αντίστοιχα) στο οποίο η συνάρτηση Ι (λ, Τ) παρουσιάζει
µέγιστο και είχε βρεθεί πειραµατικά ότι είναι αντιστρόφως ανάλογο της θερµοκρασίας Τ. Πιο
συγκεκριµένα, ισχύει ότι:
 ∙  = ά = 2,898 × 10 ! m ∙ K

(35.3)

Η σχέση αυτή αποτελεί το νόµο µετατόπισης του Wien που ονοµάζεται έτσι επειδή
συνεπάγεται ότι, καθώς η θερµοκρασία αυξάνεται, το σηµείο µεγίστου της συνάρτησης Ι (λ, Τ)
µετατοπίζεται προς µικρότερα µήκη κύµατος (µεγαλύτερες συχνότητες).

35.2.4 Φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας µέλανος σώµατος – Παραδοχή του Planck
Οι Rayleigh και Jeans, µελετώντας θεωρητικά το πρόβληµα του προσδιορισµού της
φασµατικής κατανοµής της ακτινοβολίας µέλανος σώµατος, οδηγήθηκαν στη διατύπωση της
σχέσης:
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όπου k είναι η σταθερά του Boltzmann ίση µε 1,381 × 10-23 J · K-1 και c η ταχύτητα του φωτός
στο κενό (c = 3 × 108 m · s-1).
Η σχέση αυτή, γνωστή ως νόµος Rayleigh- Jeans, αποτελεί την κλασική πρόβλεψη για τη
φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας µέλανος σώµατος. Η έκφραση αυτή βασίστηκε στην
παραδοχή ότι, κατά τις ταλαντώσεις µέσα στην κοιλότητα του µέλανος σώµατος, οι ταλαντωτές
έχουν ένα συνεχές ενεργειακό φάσµα. Παρότι η πρόβλεψη αυτή συµφωνεί µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα στα µεγάλα µήκη κύµατος, διαφέρει ριζικά στα µικρά, καθώς προβλέπει ότι η
εκπεµπόµενη ακτινοβολία αυξάνει απεριόριστα όσο µειώνεται το µήκος κύµατος, ένα
συµπέρασµα που ασφαλώς δεν συµφωνεί µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα και έγινε γνωστό ως
«υπεριώδης καταστροφή».
Το 1900 ο Planck κατέληξε σε µια έκφραση για τη φασµατική κατανοµή της ακτινοβολίας
µέλανος σώµατος, η οποία συµφωνούσε εξαιρετικά µε τις πειραµατικές καµπύλες και έγινε
γνωστή ως νόµος ακτινοβολίας του Planck. Για να το καταφέρει αυτό έκανε την παραδοχή ότι
η ολική ενέργεια των ταλαντωτών στην κοιλότητα του µέλανος σώµατος ήταν διαιρεµένη σε
πεπερασµένα «στοιχεία ενέργειας», τα οποία ήταν ακέραια πολλαπλάσια της ποσότητας hν,
όπου ν η συχνότητα της ακτινοβολίας και h η σταθερά του Planck, µία παραδοχή που ερχόταν
σε ρήξη µε την κλασική φυσική. Ο Planck πρότεινε την ακόλουθη σχέση για τη φασµατική
κατανοµή της ακτινοβολίας µέλανος σώµατος:
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όπου h η σταθερά του Planck (h = 6,626 × 10 J · s)
Ο νόµος του Planck όχι µόνο συµφωνεί µε τις πειραµατικές καµπύλες (Σχ. 35.1), αλλά
εµπεριέχει τόσο το νόµο µετατόπισης του Wien όσο και το νόµο Stefan-Boltzmann. Αν
ολοκληρώσουµε την Εξ. 35.5 για όλα τα µήκη κύµατος θα καταλήξουµε στο νόµο StefanBoltzmann, ενώ αν την παραγωγίσουµε ως προς το µήκος κύµατος, και θέσουµε την παράγωγο
ίση µε το µηδέν, θα προκύψει ο νόµος µετατόπισης του Wien.
35.2.5 Ακτινοβολία του µη µέλανος σώµατος
Αναφέραµε ότι το µέλαν σώµα απορροφά πλήρως την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κάθε
συχνότητας που προσπίπτει επάνω του. Εποµένως, ο συντελεστής απορρόφησης, που ορίζεται
από τη σχέση
1 =

απορροφούμενηισχύς
προσπίπτουσαισχύς

(35.6)

για το µέλαν σώµα είναι προφανώς 1 = 1.
Τα φυσικά σώµατα όµως δεν απορροφούν όλη την προσπίπτουσα ακτινοβολία και συνεπώς
έχουν συντελεστή απορρόφησης 1 < 1. Το ερώτηµα είναι πώς ακτινοβολούν αυτά τα σώµατα

όταν θερµανθούν. Βάσει απλών θερµοδυναµικών συλλογισµών, ο Kirchhoff κατέληξε στη
σχέση
DEDF1GH = 1 'DF1GH = 1  

(35.7)

όπου 1 ο συντελεστής απορρόφησης ή συντελεστής εκποµπής.
Εποµένως, ένα τέτοιο σώµα µε επιφάνεια εµβαδού Α, που βρίσκεται σε θερµοκρασία T, θα
ακτινοβολεί µε ισχύ:
(35.8)
I = J1  
Η σχέση αυτή εξηγεί γιατί τα σώµατα µε µικρό συντελεστής απορρόφησης (π.χ. ο αέρας) ή
µε κατοπτρική επιφάνεια, που ελάχιστα απορροφούν την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία,
ακτινοβολούν ελάχιστα όταν θερµανθούν.
35.3

Μέθοδος

Για τον προσδιορισµό της έντασης της ακτινοβολίας του µέλανος σώµατος ως συνάρτηση
του µήκους κύµατος θα χρησιµοποιηθεί µία πηγή ακτινοβολίας µέλανος σώµατος και ένα
φασµατοφωτόµετρο πρίσµατος.
Ως πηγή ακτινοβολίας µέλανος σώµατος θα χρησιµοποιηθεί ένας λαµπτήρας πυρακτώσεως
στο εσωτερικό µίας µαύρης κοιλότητας, που εκπέµπει φωτεινή δέσµη µέσα από µία σχισµή. Η
διάταξη αυτή µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική προσέγγιση µέλανος σώµατος, παρότι το νήµα
του λαµπτήρα δεν βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία µε το περιβάλλον. Η θερµοκρασία
του νήµατος καθορίζεται από την καταβαλλόµενη ηλεκτρική ισχύ ή από τη διαφορά δυναµικού
που εφαρµόζεται στους πόλους του. Θα επιλεγούν τέσσερις διαφορετικές τιµές εφαρµοζόµενης
τάσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες. Η θερµοκρασία του
νήµατος του λαµπτήρα πυρακτώσεως, που είναι κατασκευασµένο από βολφράµιο,
προσδιορίζεται εµµέσως από την τιµή της ειδικής αντίστασης, η οποία µεταβάλλεται µε τη
θερµοκρασία και υπολογίζεται από τη µέτρηση της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει και
της εφαρµοζόµενης τάσης (βλ. Εξ. 35.11-35.13).
Για τον υπολογισµό του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας εκµεταλλευόµαστε το
φαινόµενο της ανάλυσης του λευκού φωτός (διασκορπισµός). Η φωτεινή δέσµη, αφού γίνει
παράλληλη µε τη διέλευσή της από σχισµή συγκεκριµένου εύρους και από έναν φακό
ευθυγράµµισης, προσπίπτει σε πρίσµα και αναλύεται στις διάφορες συνιστώσες της. Στη
συνέχεια, µε την επιλογή κατάλληλης γωνίας στο φασµατοφωτόµετρο, επιλέγεται µια
συγκεκριµένη περιοχή του φάσµατος και καταγράφεται η σχετική έντασή της, µε τη χρήση
ειδικού αισθητήρα φωτός υψηλής ευαισθησίας.
Με την περιστροφή του φασµατοφωτοµέτρου γίνεται συνεχής καταγραφή της σχετικής
έντασης της ακτινοβολίας για κάθε µήκος κύµατός της. Το µήκος κύµατος της µετρούµενης
κάθε φορά ακτινοβολίας υπολογίζεται από τη γωνία εκτροπής της δέσµης από το πρίσµα και από
το δείκτη διάθλασης του πρίσµατος (βλ. Εξ. 35.17-35.22)
Οι µετρήσεις συλλέγονται µέσω ειδικών διατάξεων στο πρόγραµµα DataStudio της
PASCO, όπου γίνεται και η επεξεργασία τους. Η βασική πειραµατική καµπύλη που θα χρειαστεί
για την επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι η ένταση της ακτινοβολίας ως συνάρτηση του
µήκους κύµατος για διάφορες τιµές της θερµοκρασίας. Στις καµπύλες αυτές θα γίνει
προσαρµογή και επαλήθευση της σχέσης του Planck για τη συνάρτηση κατανοµής της
ακτινοβολίας µέλανος σώµατος (Εξ. 35.5). Θα µετρηθεί επίσης, για κάθε θερµοκρασία, το µήκος

κύµατος λmax στο οποίο η εκπεµπόµενη ακτινοβολία είναι µέγιστη και θα ελεγχθεί ο νόµος
µετατόπισης του Wien (Εξ. 35.3). Τέλος, θα εκτιµηθεί, για κάθε θερµοκρασία, η ολική
εκπεµπόµενη ένταση I (T), ως το εµβαδόν κάτω από τις καµπύλες, ώστε να ελεγχθεί ο νόµος
Stefan-Boltzmann (Εξ. 35.2).
35.4

Πειραµατική διάταξη

Η πειραµατική διάταξη που θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα άσκηση εικονίζεται στα Σχ.
35.2 και 35.3 και αποτελείται από τα εξής µέρη:
1. Πηγή ακτινοβολίας και διάταξη ευθυγράµµισης φωτεινής δέσµης που περιλαµβάνει:
•

•

•

Λαµπτήρα πυρακτώσεως βολφραµίου ως πηγή φωτός, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό
µιας µαύρης κοιλότητας, διάταξη που προσοµοιάζει σε κάποιο βαθµό την ακτινοβολία
µέλανος σώµατος.
∆ιάταξη διέλευσης της φωτεινής δέσµης από σχισµές επιθυµητού εύρους για τη δηµιουργία
παράλληλης δέσµης καθορισµένου πλάτους. Υπάρχουν πέντε διαφορετικές σχισµές, η κάθε
µία µε γνωστό εύρος.
Φακό ευθυγράµµισης της φωτεινής δέσµης µε εστιακή απόσταση περίπου 10 cm.

2. ∆ιάταξη φασµατοφωτόµετρου πρίσµατος που περιλαµβάνει τα εξής εξαρτήµατα:
•
•

•
•
•
•
•

Βάση του φασµατοφωτόµετρου.
Βαθµονοµηµένη περιστρεφόµενη τράπεζα, πάνω στην οποία προσαρµόζονται ο
περιστρεφόµενος βραχίονας, το οπτικό πρίσµα, ο δίσκος ανοιγµάτων και ο αισθητήρας
µέτρησης της έντασης της ακτινοβολίας.
Οπτικό πρίσµα, µε γωνία κορυφής 60ο, για την ανάλυση της µη µονοχρωµατικής φωτεινής
δέσµης.
Φακό εστίασης µε εστιακή απόσταση περίπου 10 cm.
Οθόνη και δίσκος ανοιγµάτων.
Αισθητήρα περιστροφής για την απευθείας (on-line) µέτρηση µε ακρίβεια και την
καταγραφή της γωνίας περιστροφής της τράπεζας.
Αισθητήρα φωτός µεγάλης ευαισθησίας.

3. Σύστηµα συλλογής πληροφοριών και ελέγχου της διάταξης µέσω H/Y που
περιλαµβάνει:
•

•
•

Μονάδα συλλογής δεδοµένων από τους αισθητήρες. Το σύστηµα αυτό συλλέγει τα
δεδοµένα από τους αισθητήρες (αισθητήρας κίνησης, αισθητήρας φωτός,
βολτόµετρο/αµπερόµετρο) που συνδέονται µε την πειραµατική διάταξη και τα εισάγει, µέσω
θύρας USB, στον υπολογιστή, ο οποίος τα επεξεργάζεται µε το πρόγραµµα DataStudio.
Επίσης, στέλνει πληροφορίες προς τον ενισχυτή ισχύος, για τη ρύθµιση της τάσης που θα
εφαρµοσθεί στον λαµπτήρα πυρακτώσεως, ο οποίος αποτελεί την πηγή ακτινοβολίας
µέλανος σώµατος. (Υπενθυµίζουµε ότι η ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας έχει ως
αποτέλεσµα τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του µέλανος σώµατος.)
Ενισχυτή ισχύος. Ενισχύει το σήµα του Η/Υ, που είναι ασθενές, για τη ρύθµιση της τάσης
που θα εφαρµοσθεί στον λαµπτήρα πυρακτώσεως, ο οποίος είναι σχετικά µεγάλης ισχύος.
Λογισµικό DataStudio, όπου εισάγονται ορισµένα δεδοµένα λειτουργίας και κυρίως
συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών
µετρήσεων.

Στο Σχ. 35.2 παρουσιάζεται µια φωτογραφία της πειραµατικής διάταξης, ενώ στο Σχ. 35.3
βλέπουµε µια σχηµατική απεικόνιση της κάτοψης της ίδιας διάταξης.
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Σχήµα 35.2 Φωτογραφία της πειραµατικής διάταξης για τη µελέτη της ακτινοβολίας µέλανος σώµατος.
σώµατος
∆ιακρίνονται όλα τα στοιχεία της διάταξης που περιγράφηκαν στο κείµενο της άσκησης πλην του Η/Υ.
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Σχήµα 35.3 Σχηµατική απεικόνιση της κάτοψης της πειραµατικής διάταξης, όπου φαίνονται τα κυριότερα τµήµατά
της, καθώς και η πορεία του φωτός από την πηγή προς τον αισθητήρα. Το πρίσµα δεν διακρίνεται στο κυρίως
σχήµα, αλλά απεικονίζεται, µαζί µε την πορεία του φωτός µέσα σε αυτό, στο ένθετο, αριστερά κάτω (βλ. και Σχ.
35.5)

35.4.1 Θερµοκρασία µέλανος σώµατος
Στην παρούσα άσκηση ως πηγή ακτινοβολίας χρησιµοποιείται ένας ηλεκτρικός λαµπτήρας
πυρακτώσεως, που επικοινωνεί µε τον έξω κόσµο µέσω µιας σχισµής. Η αύξηση της
θερµοκρασίας του λαµπτήρα επιτυγχάνεται µε την αύξηση της τάσης, U, που εφαρµόζεται σε
αυτόν µέσω της αντίστοιχης ρύθµισης στο πρόγραµµα DataStudio, και της µεταφοράς της
σχετικής εντολής στη διάταξη ενίσχυσης ισχύος.
Η θερµοκρασία του νήµατος πυρακτώσεως του ηλεκτρικού λαµπτήρα µπορεί να
υπολογιστεί έµµεσα, από τη µέτρηση της τάσης, U, και της έντασης του ρεύµατος, I, που τον
διαρρέει. Η τιµή της αντίστασης, R, προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον νόµο του Ohm:
K=

L


(35.9)

M
N

(35.10)

Γνωρίζουµε ότι η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού εξαρτάται από τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά του σύµφωνα µε τη σχέση
K=

όπου L και S το µήκος και η διατοµή του αγωγού, αντίστοιχα, και ρ η ειδική αντίστασή
(resistivity) του.
Εποµένως, από την προηγούµενη εξίσωση προκύπτει ότι


K
K − KP
K − KP
=
=
ή = O R
S
O KO
KO
KO

(35.11)

L
− 0,2
 = 5,65 V 
XμΩ ∙ cm
0,93

(35.12)

όπου ρο και Ro η ειδική αντίσταση και η αντίσταση του αγωγού, αντίστοιχα, σε θερµοκρασία
αναφοράς (συνήθως θερµοκρασία δωµατίου, 300 Κ) και Rw η αντίσταση των καλωδίων που
συνδέουν τον ενισχυτή ισχύος µε τον λαµπτήρα.
Ο λαµπτήρας πυρακτώσεως είναι κατασκευασµένος από βολφράµιο, το οποίο σε
θερµοκρασία δωµατίου έχει ειδική αντίσταση ρο = 5,65 × 10-8 Ω · m. Η αντίσταση του λαµπτήρα
στη θερµοκρασία δωµατίου είναι ίση µε Ro = 0,93 Ω και η αντίσταση των καλωδίων ισούται µε
Rw = 0,2 Ω, τιµές που µπορούν και να µετρηθούν απευθείας. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (35.11)
το R από την Εξ. (35.9) και τα ρο, Rw και Ro, µε τις αριθµητικές τους τιµές, προκύπτει

Αυτή την εξίσωση χρησιµοποιεί το λογισµικό της άσκησης για τον υπολογισµό της ειδικής
αντίστασης του λαµπτήρα, βάσει των µετρήσεων της εφαρµοζόµενης τάσης, U (V), και της
έντασης του ρεύµατος, Ι (A), που διαρρέει τον λαµπτήρα:
Όπως είναι γνωστό, η αντίσταση ενός αγωγού ηλεκτρικού ρεύµατος είναι µη γραµµική
συνάρτηση της θερµοκρασίας (βλ. Άσκηση 8, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόµος I). Στον
Πίνακα Ι και στο Σχ. 35.4 δίνονται οι τιµές της ειδικής αντίστασης του βολφραµίου σε διάφορες
θερµοκρασίες, καθώς και η γραφική παράσταση της θερµοκρασίας, Τ, ως συνάρτηση της ειδικής
αντίστασης, ρ.

Πίνακας Ι

Τ (K)

ρ
(×10-8 Ω ∙ m)

Τ
(K)

ρ
(×10-8 Ω ∙ m)

Τ
(K)

5,65
8,06
10,56
13,23
16,09
19,00
21,94
24,93
27,94
30,98
34,08
37,19
40,36
43,55
46,78
50,05
53,35

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

56,67
60,06
63,48
66,91
70,39
73,91
77,49
81,04
84,70
88,33
92,04
95,76
99,54
103,3
107,2
111,1
115,0

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

ρ (×10-8Ω·m)
Σχήµα 35.4 Γραφική παράσταση της θερµοκρασίας, Τ, ως συνάρτηση της
ειδικής αντίστασης, ρ, για το βολφράµιο.

Για την καλύτερη προσοµοίωση αυτών των πειραµατικών τιµών χρησιµοποιείται τελικά η
συνάρτηση:
 = 103 + 38,1 − 0,095( + 2,48 × 10  ! Κ

(35.13)

η οποία, σε συνδυασµό µε την Εξ.35.12, υπολογίζει τελικά τη θερµοκρασία του νήµατος του
λαµπτήρα για κάθε εφαρµοζόµενη τάση.
Τονίζεται ότι όλοι αυτοί οι υπολογισµοί γίνονται αυτόµατα από το πρόγραµµα DataStudio.
35.4.2 Υπολογισµός µήκους κύµατος
Για τον υπολογισµό του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας εκµεταλλευόµαστε το
φαινόµενο του διασκορπισµού του φωτός όταν διέρχεται από ένα γυάλινο πρίσµα. Το πρίσµα, µε
γωνία κορυφής 60ο, τοποθετείται µε τρόπο τέτοιο ώστε η πίσω πλευρά του να είναι κάθετη προς
την κατεύθυνση της προσπίπτουσας φωτεινής δέσµης, όπως φαίνεται στο Σχ. 35.3. Με αυτόν
τον τρόπο, η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία κορυφής του πρίσµατος, δηλαδή 60ο. Μια
σχηµατική παράσταση του πρίσµατος και της πορείας µιας φωτεινής µονοχρωµατικής ακτίνας
που προσπίπτει πάνω σε αυτό δίνεται στο Σχ. 35.5.

60ο
θ3
θ2

θ
90ο

60ο
60ο

Σχήµα 35.5 Η πορεία φωτεινής ακτίνας στο πρίσµα όταν η προσπίπτουσα ακτίνα έχει διεύθυνση κάθετη στη δεξιά
(πίσω) πλευρά του πρίσµατος.

Επειδή η γωνία του πρίσµατος είναι 60ο, µπορεί να αποδειχθεί ότι:
( + ! = 60°

(35.14)

Εξάλλου, εφαρµόζοντας το νόµο του Snell σε κάθε διεπιφάνεια, παίρνουµε:
sin 60° = b sin (

(35.15)

sin  = b sin !

(35.16)

Συνδυάζοντας τις τρεις τελευταίες εξισώσεις και επιλύοντας ως προς n βρίσκουµε:
b = cR

ή

(
sin 
+ cos 60°S + sin( 60°
sin 60°

2
1 ( 3
c
b = R sin  + S +
2
4
e3

(35.17)

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται προσοχή, καθώς η γωνία εκτροπής, θ, δεν ταυτίζεται µε τη
γωνία που καταγράφει ο αισθητήρας περιστροφής, όπως φαίνεται στο Σχ. 35.6.

Αισθητήρας

θ
α
Stop

ΙΝΙΤ
Αρχική
θέση

Προσπίπτουσα
δέσµη
Σχήµα 35.6 Σχηµατική παράσταση της περιστροφής του βραχίονα στήριξης του αισθητήρα φωτός πάνω στη
βαθµονοµηµένη κυκλική τράπεζα.

Η γωνία εκτροπής, θ, µετράται από την κάθετη στην πίσω πλευρά του πρίσµατος (σηµείο
εξόδου του φωτός), όµως ο αισθητήρας καταγράφει τη γωνία α από την αρχική θέση του
βραχίονα στήριξης του αισθητήρα φωτός. Αν ονοµάσουµε INIT τη γωνία µεταξύ της αρχικής
θέσης του βραχίονα στήριξης (τερµατική θέση, STOP) και της κάθετης στην πίσω πλευρά του
πρίσµατος, τότε προκύπτει ότι
 = 'f' − 

(35.18)

Η περιστροφή της βαθµονοµηµένης τράπεζας µεταδίδεται στον αισθητήρα περιστροφής
µέσω µιας ακίδας που εφάπτεται σε αυτήν. Μία πλήρης περιστροφή της τράπεζας οδηγεί σε
περίπου 60 περιστροφές της ακίδας, καθώς ο λόγος (Ratio) των διαµέτρων της τράπεζας και της

ακίδας είναι περίπου 60:1. Εποµένως, η γωνία που καταγράφει ο αισθητήρας είναι περίπου 60
φορές µεγαλύτερη από τη γωνία στροφής της τράπεζας, άρα η γωνία εκτροπής, θ, θα προκύψει
τελικά από τη σχέση
=

'f' − 
Kghij

(35.19)

Αντικαθιστώντας την Εξ. (35.19) στην Εξ. (35.17), προκύπτει η εξίσωση από την οποία
υπολογίζεται τελικά ο δείκτης διάθλασης:
b = ck

2

l − g
1( 3
sin R
S+ m +
Kghij
2
4
e3

(35.20)

Α
+Β
(

(35.21)

Ο ακριβής υπολογισµός των τιµών INIT και Ratio είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την
επιτυχία της άσκησης και περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα αυτής της άσκησης.
Η σχέση µεταξύ του δείκτη διάθλασης, n, ενός διαφανούς µέσου και του µήκους κύµατος,
λ, του φωτός δίνεται από την εξίσωση Cauchy
b =

όπου τα Α και Β εξαρτώνται από το είδος του µέσου. Στον Πίνακα ΙΙ και στο Σχ. 35.7 δίνονται
από τον κατασκευαστή οι τιµές του δείκτη διάθλασης για το πρίσµα που χρησιµοποιείται στην
άσκηση, καθώς και η γραφική παράσταση του µήκους κύµατος, λ, ως συνάρτηση του δείκτη
διάθλασης, n.
Πίνακας ΙΙ
λ ( nm )
404,7
435,8
486,1
546,1
589,3
643,0
656,3
632,8
706,5
852,1
1014,0
1060,0
1529,6
1970,1
2325,4

λ (nm)

n
1,776
1,762
1,746
1,734
1,728
1,723
1,722
1,721
1,717
1,709
1,703
1,702
1,694
1,689
1,682
n
Σχήµα 35.7 Γραφική παράσταση του µήκους κύµατος, λ, ως συνάρτηση του
δείκτη διάθλασης, n, για το φως που διέρχεται από το πρίσµα της άσκησης.

Για τον ακριβέστερο υπολογισµό του µήκους κύµατος, λ, από τα παραπάνω πειραµατικά
δεδοµένα, το πρόγραµµα DataStudio χρησιµοποιεί την ακόλουθη σχέση

 =

3 × 10!

pJ + qb + rb( + sb! + tb + ub) + vbw + xby + bz

nm

(35.22)

όπου οι τιµές των συντελεστών A, B, C, D, J, F, G, H, I έχουν συµπληρωθεί ήδη στο αρχείο της
άσκησης.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η πυριτύαλος, από την οποία είναι κατασκευασµένο το πρίσµα
της άσκησης, δεν µεταδίδει µήκη κύµατος µεγαλύτερα από 2.500 nm, εποµένως αυτό είναι
περίπου το όριο στο οποίο σταµατούν αυτόµατα οι υπολογισµοί, άρα και το σηµείο όπου πρέπει
να σταµατά η καταγραφή των δεδοµένων.
35.4.3. Αισθητήρας φωτός ευρέως φάσµατος – υψηλής ευαισθησίας
Ο αισθητήρας φωτός ευρέως φάσµατος χρησιµοποιεί θερµοπύλες ως στοιχεία ανίχνευσης.
Οι θερµοπύλες είναι µικροδιατάξεις, στις οποίες αναπτύσσεται διαφορά δυναµικού όταν
προσπίπτει πάνω σε αυτές ακτινοβολία, και στο σύνολό τους λειτουργούν τελικά ως διαφορικό
θερµοζεύγος, το οποίο αποτελείται από το θερµοζεύγος αναφοράς, που µετρά τη θερµοκρασία
του περιβάλλοντος, και το θερµοζεύγος εργασίας, που θερµαίνεται από την προσπίπτουσα
ακτινοβολία. Ο αισθητήρας έχει τη δυνατότητα µέτρησης φασµάτων µε µήκος κύµατος από 300
έως 10.000 nm και είναι εφοδιασµένος στο πάνω µέρος του µε διακόπτη επιλογής κλίµακας
ευαισθησίας (1×, 10×, 100×), ο οποίος µεταβάλλει κατάλληλα το σήµα εξόδου (τάση) για µια
δεδοµένη ένταση ακτινοβολίας. Στην άσκηση θα χρησιµοποιηθεί η κλίµακα ευαισθησίας 100×,
που µπορεί να δώσει τάση έως ± 10 V. Επίσης, ο αισθητήρας διαθέτει διακόπτη µηδενισµού των
µετρήσεων (TARE), ώστε να µηδενίζεται πριν την έναρξη κάθε µέτρησης.
35.4.4 Το πρόγραµµα DataStudio

•

•

•
•

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται στην παρούσα άσκηση για:
να καταγράψει, να αποθηκεύσει και να παρουσιάσει τα πρωτογενή αποτελέσµατα των
µετρήσεων των αισθητήρων ως συνάρτηση του χρόνου, δηλαδή την τάση που µετράει ο
αισθητήρας φωτός (ChA), την τάση (ChB) και την ένταση του ρεύµατος (ChC) στους
ακροδέκτες του λαµπτήρα πυρακτώσεως και τη γωνία περιστροφής (Ch1 & 2)
να πραγµατοποιήσει τους απαραίτητους υπολογισµούς βάσει των απευθείας µετρήσεων και
σταθερών παραµέτρων, εδώ τη θερµοκρασία, Τ, του µέλανος σώµατος µε τη χρήση της Εξ.
(35.13) και του µήκους κύµατος, λ, της ακτινοβολίας µε τη χρήση της Εξ. (35.22).
να ρυθµίσει τις παραµέτρους λειτουργίας της δοκιµής, όπως είναι η τάση στους ακροδέκτες
της πηγής ακτινοβολίας µέλανος σώµατος.
να µας βοηθήσει σε µια πρώτη επεξεργασία των αποτελεσµάτων.

Στο αρχείο Blackbody.ds υπάρχουν έτοιµες όλες οι ρυθµίσεις ως προς τις τιµές των
σταθερών παραµέτρων και τις απαιτήσεις εµφάνισης των αποτελεσµάτων.
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35.5 Εκτέλεση
Στόχος της άσκησης είναι η καταγραφή των καµπυλών της σχετικής έντασης της
ακτινοβολίας ως συνάρτηση του µήκους κύµατος για διάφορες τιµές της θερµοκρασίας.
∆ΙΕΚΡΙΝΙΣΗ: ∆ιευκρινίζεται ότι η καταγραφή των καµπυλών της έντασης της σχετικής
ακτινοβολίας ως συνάρτηση του µήκους κύµατος γίνεται αυτοµάτως από το πρόγραµµα
DataStudio, και οι τιµές του µήκους κύµατος, λ, της ακτινοβολίας, καθώς και της θερµοκρασίας,
Τ, υπολογίζονται επίσης από το πρόγραµµα DataStudio, µε τη χρήση των Εξ. (35.22) και (35.13),
αντιστοίχως.
Τα διαδοχικά βήµατα για την εκτέλεση της Άσκησης είναι τα ακόλουθα:
1. Θέστε σε λειτουργία τη µονάδα συλλογής δεδοµένων και τον ενισχυτή ισχύος και ακολούθως
ανοίξτε το αρχείο Blackbody.ds. Αναγνωρίστε τα µετρούµενα µεγέθη και εξοικειωθείτε µε τα
διάφορα παράθυρα που εµφανίζονται.
2. Επιλέξτε για την πηγή ακτινοβολίας την τιµή τάσης 7 V, µέσω του παραθύρου Signal
Generator, και θέστε σε λειτουργία τον λαµπτήρα. Η εφαρµοζόµενη τάση, U, αντιστοιχεί σε µια
τιµή θερµοκρασίας, Τ, του νήµατος του λαµπτήρα.
3. Παρατηρήστε το χρώµα του νήµατος του λαµπτήρα πυρακτώσεως, του φωτός που προέρχεται
από αυτόν και τη σύνθεση του ορατού φάσµατος πάνω στον δίσκο ανοιγµάτων.
4. Περιστρέψτε το βραχίονα στήριξης του αισθητήρα φωτός (και εποµένως και τη
βαθµονοµηµένη τράπεζα) µε φορά αντίθετη της κίνησης των δεικτών του ρολογιού, µέχρι την
τερµατική του θέση (STOP).
5. Καλύψτε τη δέσµη του φωτός, τοποθετώντας το χέρι σας µεταξύ των σχισµών και του φακού
ευθυγράµµισης και, µε καλυµµένο το φως, µηδενίστε τον αισθητήρα πατώντας το κουµπί TARE
στο πάνω µέρος του.
6. Αποµακρύνετε το χέρι από την πορεία του φωτός και ξεκινήστε την καταγραφή των
µετρήσεων στο DataStudio (πάτηµα του πράσινου κουµπιού Start).
7. Περιστρέψτε τον βραχίονα αργά και σταθερά, έτσι ώστε να σαρώσει όλο το φάσµα του φωτός
που διαθλάται µέσω του πρίσµατος. Παρατηρήστε ότι καταγράφεται απευθείας στην οθόνη του
DataStudio η καµπύλη της σχετικής έντασης του φωτός (σε µονάδες V) ως συνάρτηση του
µήκους κύµατος, για τη συγκεκριµένη θερµοκρασία.

8. Μόλις η ένδειξη του µήκους κύµατος φτάσει περίπου 2.500 nm οι υπολογισµοί σταµατούν
αυτόµατα, οπότε σταµατήστε την περιστροφή και την καταγραφή, πατώντας το κόκκινο κουµπί
Stop στο DataStudio.
9. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 έως 8 για άλλες τρεις τιµές της τάσης στον λαµπτήρα
πυρακτώσεως, για να λάβετε τέσσερις συνολικά καµπύλες της σχετικής έντασης του φωτός ως
συνάρτηση του µήκους κύµατος για τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4. Έτσι
έχετε τώρα στην οθόνη και τις τέσσερις καµπύλες Ι (λ) = f (λ) για τις τέσσερις αυτές
θερµοκρασίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διατήρηση της τάσης στο άνω όριο των 10 V για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα
περιορίσει το χρόνο ζωής του λαµπτήρα.
10. Για κάθε µία από τις εφαρµοζόµενες τάσεις καταγράψτε τις αντίστοιχες τιµές της
θερµοκρασίας του νήµατος Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 στον Πίνακα ΙΙΙ.
11. Για κάθε µία από τις καµπύλες σχετικής έντασης φωτός-µήκους κύµατος, που αντιστοιχούν
σε συγκεκριµένη τιµή θερµοκρασίας, προσδιορίστε την τιµή του µήκους κύµατος, λ, που
αντιστοιχεί στην µέγιστη τιµή της έντασης, µε τη βοήθεια του εργαλείου Smart Cursor
(µετακινώντας τον δροµέα πάνω στην καµπύλη). Καταγράψτε τις αντίστοιχες τιµές λmax1, λmax2,
λmax3, λmax4 στον Πίνακα ΙΙΙ.
12. Για κάθε µία από τις καµπύλες σχετικής έντασης φωτός-µήκους κύµατος υπολογίστε το
εµβαδό µεταξύ της καµπύλης και του άξονα του µήκους κύµατος, ενεργοποιώντας την εντολή
Area που βρίσκεται στο βέλος δεξιά από το κουµπί Σ. Καταγράψτε τις αντίστοιχες τιµές στον
Πίνακα ΙΙΙ. Παρότι οι τιµές αυτές δεν ταυτίζονται µε την αντίστοιχη ολική ένταση της
ακτινοβολίας (Εξ. 35.1), είναι ευθέως ανάλογες µε αυτή, εποµένως µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη του νόµου Stefan-Boltzmann.
13. Τα δεδοµένα του πειράµατος µπορούν να εξαχθούν και να ληφθούν σε κάποιο αφαιρούµενο
µέσο αποθήκευσης USB, έτσι ώστε να αναπαραχθούν µε κάποιο υπολογιστικό πρόγραµµα οι
τέσσερις καµπύλες σχετικής έντασης φωτός-µήκους κύµατος. Αν δεν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα, τότε πρέπει να προσδιοριστούν, µε τη βοήθεια του Smart Cursor, 12 κατάλληλα
επιλεγµένα ζεύγη τιµών µήκους κύµατος, λ, και αντίστοιχης ένδειξης του αισθητήρα (που
αντιστοιχεί στην ένταση, Ι, του φωτός) και να καταγραφούν στον Πίνακα ΙΙΙ. Φροντίστε στα
ζεύγη των τιµών αυτών να συµπεριλαµβάνεται και η τιµή της µέγιστης έντασης που αντιστοιχεί
σε µήκος κύµατος λmax.
Πίνακας ΙΙΙ
Τ1 = ………… Κ

Τ2 = ………… Κ

Τ3 = ………… Κ

Τ4 = ………… Κ

λmax1 = ………… nm

λmax2 = ………… nm

λmax3 = ………… nm

λmax4 = ………… nm

Εµβαδόν = ………….

Εµβαδόν = ………..

Εµβαδόν = …………..

Εµβαδόν = ………..

λ (nm)

I (V)

λ (nm)

I (V)

λ (nm)

I (V)

λ (nm)

I (V)

14. Η σχέση του Planck (Εξ. 35.5) υπάρχει ήδη ως στοιχείο υπολογισµού. Αφού εισάγετε τη
θερµοκρασία που σηµειώσατε και πατήσετε το κουµπί Calculate, σύρετε τον υπολογισµό αυτόν
από την περιοχή Data στα αριστερά της οθόνης, στο αντίστοιχο γράφηµα της έντασης ως
συνάρτηση του µήκους κύµατος. Αλλάξτε τις κλίµακες, έτσι ώστε να ταιριάζει η θεωρητική µε
την πειραµατική καµπύλη, και σηµειώστε τις ενδεχόµενες διαφορές.
15. Κλείστε το αρχείο της άσκησης χωρίς να αποθηκεύσετε τα δεδοµένα.
35. 6

Επεξεργασία των µετρήσεων

1. Με βάση τα δεδοµένα που έχετε καταγράψει, σχεδιάστε, στο ίδιο διάγραµµα, τη γραφική
παράσταση της έντασης της ακτινοβολίας ως συνάρτηση του µήκους κύµατος, για κάθε
θερµοκρασία.
2. Συµπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα IV:
Πίνακας IV
Τ
(Κ)

λmax
(nm)

1/Τ
(Κ-1)

λmax Τ
(m · Κ)

Εµβαδόν

Τ4
(Κ4)

3. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του λmax ως συνάρτηση του 1/Τ.
4. Προσδιορίστε τη µέση τιµή και το σφάλµα του γινοµένου λmax Τ.
5. Σχολιάστε την ισχύ του νόµου µετατόπισης του Wien.
6. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του εµβαδού που υπολογίσατε ως συνάρτηση του Τ4.
7. Σχολιάστε την ισχύ του νόµου Stefan-Boltzmann.
8. Πώς αλλάζει το χρώµα του νήµατος και του φωτός του λαµπτήρα µε τη θερµοκρασία και πώς
η σύνθεση του χρώµατος του φάσµατος; Ερµηνεύστε τις παρατηρήσεις σας. Για τη µεγαλύτερη
θερµοκρασία που µελετήσατε, σε ποια περιοχή του φάσµατος βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος
της έντασης της ακτινοβολίας;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Π35)

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι εργασίες του Παραρτήµατος της άσκησης γίνονται
µόνο από τον υπεύθυνο της άσκησης, στην αρχή του εξαµήνου ή όποτε χρειαστεί, και όχι από τους
σπουδαστές.
Π.35.1 Ρυθµίσεις πειραµατικής διάταξης
Ο φακός ευθυγράµµισης πρέπει να βρίσκεται περίπου 10 cm από τις σχισµές
ευθυγράµµισης της δέσµης. Η ακριβής θέση του φακού βρίσκεται µε τον έλεγχο των
χαρακτηριστικών της δέσµης, η οποία θα πρέπει να έχει σταθερό πλάτος σε όλη τη διαδροµή της
µέχρι το πρίσµα. Συνήθως επιλέγεται η σχισµή Νο 4. Η ίδια επιλογή θα πρέπει να γίνεται και
στον δίσκο ανοιγµάτων.
Η θέση της βάσης του φασµατοφωτόµετρου δεν απαιτείται να είναι ακριβώς καθορισµένη.
Τοποθετείται περίπου 20 cm από το άκρο του πάγκου στήριξης της πειραµατικής διάταξης. Η
βάση µπορεί να µετακινηθεί έτσι, ώστε η δέσµη να καταλήγει στη σωστή θέση πάνω στο δίσκο
ανοιγµάτων και κατ’ επέκταση στον αισθητήρα φωτός.
Η βάση στήριξης του πρίσµατος δεν θα πρέπει να βιδωθεί µέχρι την τερµατική της θέση, έτσι
ώστε να παραµένει σταθερή στη θέση της όταν η βαθµονοµηµένη τράπεζα περιστρέφεται.
Π35.2 Συνδέσεις µε τη µονάδα συλλογής δεδοµένων και τον ενισχυτή ισχύος
Οι συνδέσεις που θα γίνουν µεταξύ της πειραµατικής διάταξης, της µονάδας συλλογής
δεδοµένων, του ενισχυτή ισχύος και του Η/Υ περιλαµβάνουν:
1. Σύνδεση του αισθητήρα περιστροφής στα ψηφιακά κανάλια 1 και 2 της µονάδας συλλογής
δεδοµένων.
2. Σύνδεση του αισθητήρα φωτός στο αναλογικό κανάλι Α της µονάδας συλλογής δεδοµένων.
3. Σύνδεση του ενισχυτή ισχύος µε τους ακροδέκτες της πηγής ακτινοβολίας.
4. Σύνδεση του ενισχυτή ισχύος µε το αναλογικό κανάλι C της µονάδας συλλογής δεδοµένων,
µε στόχο τη µέτρηση της έντασης τους ρεύµατος που διαρρέει τον λαµπτήρα πυρακτώσεως.
5. Σύνδεση τον ακροδεκτών της πηγής ακτινοβολίας µε το αναλογικό κανάλι B της µονάδας
συλλογής δεδοµένων, µε στόχο τη µέτρηση της τάσης στα άκρα του λαµπτήρα
πυρακτώσεως.
6. Σύνδεση της µονάδας συλλογής δεδοµένων µε τον Η/Υ µέσω της θύρας USB.
Π35.3 Βαθµονόµηση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι εξαιρετικά κρίσιµο για την επιτυχία του πειράµατος να
µετρηθεί µε ακρίβεια η γωνίας περιστροφής, ώστε να υπολογιστεί σωστά το µήκος κύµατος. Για
τη βαθµονόµηση του αισθητήρα της περιστροφικής κίνησης, είναι καταρχάς απαραίτητος ο
προσδιορισµός του λόγου (Ratio) των διαµέτρων της βαθµονοµηµένης τράπεζας και της ακίδας

του αισθητήρα (ο οποίος είναι περίπου 60 προς 1). Για να γίνει αυτό ακολουθούνται τα
παρακάτω βήµατα:
1. Αφαίρεση του συστήµατος συγκράτησης του πρίσµατος και του βραχίονα στον οποίο έχουν
προσαρτηθεί ο δίσκος ανοιγµάτων και ο αισθητήρας φωτός.
2. Άνοιγµα του αρχείου Calibration.ds.
3. Περιστροφή της βαθµονοµηµένης τράπεζας µέχρι τη θέση 0.
4. Εκκίνηση καταγραφής δεδοµένων (πράσινο κουµπί Start). Αργή και συνεχής περιστροφή της
βαθµονοµηµένης κυκλικής τράπεζας κατά έναν πλήρη κύκλο.
5. Αν η γωνία που καταγράφεται έχει αρνητικό πρόσηµο, αντιστρέψτε τα καλώδια στα κανάλια
1 και 2 της µονάδας συλλογής δεδοµένων και επαναλάβετε το βήµα 4.
6. ∆ιακοπή της καταγραφής δεδοµένων (κόκκινο κουµπί Stop). ∆ιαίρεση της µέγιστης τιµής
της γωνίας που έχει καταγραφεί µε 360 (όταν το αποτέλεσµα έχει εκφραστεί σε µοίρες) ή 2π
(όταν το αποτέλεσµα έχει εκφραστεί σε ακτίνια).
Το αποτέλεσµα της διαίρεσης είναι ο λόγος (Ratio) που ζητείται, ο οποίος θα πρέπει να δοθεί ως
µία από τις παραµέτρους υπολογισµού του µήκους κύµατος.
Η γωνία µεταξύ της αρχικής θέσης του βραχίονα στήριξης και της κάθετης στην πίσω
πλευρά του πρίσµατος (INIT) αποτελεί τη δεύτερη κρίσιµη παράµετρο του πειράµατος. Για τον
υπολογισµό της ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα:
1. Πραγµατοποιείστε µία µέτρηση σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην «Εκτέλεση» της
άσκησης.
2. Όταν σταµατήσει η καταγραφή των µετρήσεων, συνεχίστε την περιστροφή του βραχίονα
µέχρι να περάσει µία φωτεινή δέσµη που εµφανίζεται πίσω από το πρίσµα, η οποία οφείλεται
σε µικρό τµήµα του φωτός που περνάει δίπλα από το πρίσµα χωρίς να διέρχεται από αυτό.
Έτσι, θα εµφανιστεί µια δεύτερη, µικρή κορυφή στην ένταση της µετρούµενης ακτινοβολίας.
3. Στη γραφική παράσταση ένταση ακτινοβολίας ως συνάρτηση της γωνίας περιστροφής
προσδιορίστε, µε το εργαλείο Smart Cursor, την ακριβή τιµή της γωνίας (σε ακτίνια) στην
οποία εµφανίζεται το δεύτερο µέγιστο. Αυτή είναι η τιµή της γωνίας INIT.
Βάλτε τις τιµές των Ratio και INIT στη συνάρτηση υπολογισµού του δείκτη διάθλασης, η τιµή
του οποίου θα προκύψει µόλις πατηθεί το κουµπί Calculate.

