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nyát is tartalmazza majd. Az egyik ezek közül a CD-berendezések által kezelt formátum,
a másik a Microsoft WMA formátumának kódolt változata, a számítógépes és discman-
es lejátszáshoz

A Microsoft kiadott egy „létfontosságúnak” minősített frissítést w ebszerver-
szoftveréhez, amellyel 10 új biztonsági rést foltoz be, amelyeken keresztül teljesen
átvehető a szerverek irányítása. A javítást az Internet Information Server (IIS) 4.0, 5.0
vagy 5.1 verzió és Windows NT 4.0, Window s 2000 vagy Windows XP Professional
oprendszer használatánál javasolja azonnali letöltésre a Microsoft. A cég szerint három
javítás mindhárom verziónál létfontosságú, egy-egy pedig a 4-es és az 5-ös változatnál
nélkülözhetetlen. A SecurityFocus szerint a javítások problémákat okozhatnak néhány
szerver SiteServer azonosító és beállításokat lehetővé tevő moduljában, erre a Microsoft
külön javítást ad azoknak, akik betelefonálnak. Az IIS 4 javítás csak a Service Pack 6a-t
használó Window s NT szervereken használható, míg az IIS 5 javítás 1-es vagy 2-es
Service Pack megléte után használható Window s 2000-el. A Microsoft ezen felül azt
javasolja, töltsék le az IIS Lockdow n Tool 2.1-t, amely lekapcsolja a nem használt funk-
ciókat a szervereken.

www.index.hu

Tábori kísérletek

Fénytan
Lézeres kísérletek

A FIRKA 11. évfolyamának I-V. pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülő
fizikakísérletek elkészítésére és a lejátszódó jelenségek  magyarázatára vonatkozott. Azok a tanulók,
akik a jelen szám megjelenéséig a legtöbb eszközt elkészítették, és meg is magyarázták a velük kap-
csolatos jelenségeket, jutalomképpen részt vehetnek 2002 nyarán Vársonkolyoson az EMT által
szervezett természetismereti táborban. A jelen számban ismertetett lézeres kísérletek egy részét már a
táborban mutathatjátok be. Ezeknek az eszközöknek az elkészítése és a lejátszódó jelenségek magya-
rázata ezúttal szorgalmi feladat, a verseny kimenetelét nem befolyásolja!

Figyelem! A lézerfénynek — mind közvetlenül, mind közvetett módon — a szem-
be kerülése a látást károsítja!

1. A lézerfény útja láthatóvá tehető, ha a lézer fényének útjába illatosító sprayt per-
metezzük, méhészeti füstölő füstjét fújjuk.

2. Lézer fénynyalábját nyalábtágítóval (vagy gyűjtő lencsével) kitágít juk. Az így kitá-
gított nyaláb szemcseképét falra vetítjük. Ha a szemlencse-hibás a szem, akkor annak el-
mozdításával a szemcsekép pontjai sziporkázni látszanak.

3. Érdekes látványosságot idézhetünk elő (például diszkóban), ha nyalábtágítóval
vagy gyűjtőlencsével kiszélesített lézernyalábbal világítunk át különböző mintájú ún.
katedrálüvegeken vagy sörkristályokon. Sörkristályokat  sörben oldott keserűsó telített
oldatának kikristályosításával állíthatunk elő.
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4. Műanyagpalack alsó feléből kifolyó vékony vízsugárba bevetített lézernyalábbal az
üvegszál-hatást érzékeltethetjük.

5. Zsebszámológép vagy a tetris-játék folyadékkristályos kijelzőjétől származó le-
mezt kettévágjuk, így egy polarizá ló, illetve analizáló lemezt kapunk. Tanulmányozzuk a
lézerd ióda nyalábjának polarizáltságát egy analizáló-lemez segítségével!

6. Helyezzünk az analizá ló és a polarizáló lemezek közé különböző töménységű cu-
koroldatot tartalmazó poharakat. Világítsunk át a rendszeren egy lézerdiódával. Figyel-
jük meg, hogyan változik az analizáló lemeznek a maximális fényáteresztésnek
megfelelő elforgatási szöge az oldat koncentrációjával. A maximális fényintenzitást
lencsével kitágított foltkép megfigyelésével, vagy pontosabban digitális ohmmérőhöz
kapcsolt fotoellenállással állapíthatjuk meg.

7. Sűrű szövésű selyemkendőn vetítsük keresztül egy lézerdióda fényét sötétben a
falra. Diffrakciós képet kapunk.

8. Vonalzó milliméter beosztására, vagy egy csavar meneteire nagyon kis szög alatt
vetítsük rá a lézernyalábot. Diffrakciós képet kapunk, amiből meghatározható a lézer-
fény hullámhossza. (A kísérlet leírását lásd a FIRKA 1994-95/5-6. szám 202. oldal.)

9. Vetítsünk lézerdiódából súrlófényt tű hegyére, a tűvel majdnem párhuzamosan.
Gyűrű alakú interferenciaképet kapunk.

10. Üvegpálcán harántirányban vetítsük keresztül a lézerdióda fényét. A fénynyalá-
bot szétteríti. A szétterített nyalábot egy pohár vízzel ismét összegyűjthetjük.

11. Üvegkapillárison harántirányban bocsássuk át a lézerdióda fényét. A szétterített
fénynyaláb szaggatott vonal alakú interferenciaképet hoz létre.

12. Vékony fémlemezt (ernyőt) szúrjunk át tűheggyel kétszer úgy, hogy a lyukak
egymástól fél mm-re helyezkedjenek el. Vetítsük a lyukakra a lézer fényét, majd az ernyő
mögött lencsével nagyítsuk ki az interferenciaképet (Young-típusú interferencia).

13. Michelson-féle interferométert készíthetünk az alábbi módon. Egy négyzet alakú
vízszintes deszkalap közepébe átlósan rögzítsünk egy függő leges síkú vastag, de keskeny
üveglemezt (nyalábosztót). A négyzet oldala inak közepére rögzítsünk egy lézerd iódát,
egy-egy visszaverő tükröt (T1, T2) és egy gyűjtőlencsét.
Az egyik tükör megfelelő elforgatásával a rend-
szerbe belépő, kettéoszló, majd visszaverődések
után ismét egyesülő fénynyalábokat a
gyűjtőlencsén való áthaladás után egymásra
állítjuk. A képernyőn sötét és világos interferen-
ciacsíkok jelennek meg. Ha csavarmikrométeres
finommechanikával az egyik tükröt önmagával
párhuzamosan elmozgatva megszámoljuk az
elmozduló csíkok számát, meghatározható a
lézerfény hullámhossza.

14. Kartonpapíron kiképzett kis lyukon kilépő lézerdióda fényét gyű jtőlencsével ki-
tágítjuk, a nyalábra merőlegesen egy vastag üveglemezt helyezünk. Az üveglemezről
visszaverődő fény a kartonpapíron gyűrűs interferenciaképet hoz létre.

15. Hajszálra, vagy vékony drótszálra eső lézerfény diffrakciós vagy elhajlási képet
(az árnyék körül szimmetrikusan fénymaximumokat és minimumokat) hoz létre. Ugyan-
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ez figyelhető meg két egymáshoz nagyon közel elhelyezett párhuzamos zsilettpenge-éle
közötti résen átvilágított lézernyaláb esetén is. Ismerve a lézerfény hullámhosszát meg-
határozható a hajszál, drótszál vastagsága.

16. Finom erezetű madártollon áthaladó lézerfény a toll mögötti ernyőn ugyancsak
diffrakciós képet produkál. Ugyanez figyelhető meg finom szövésű selyemkendővel is.
Laboratóriumi célra ún. diffrakciós rácsot használunk. Ez nagyszámú (1 mm-en több
száz) párhuzamos karcolást tartalmazó üveglemez. A fehér fény diffrakciós rácson
összetevőire bomlik. Ha szempilláinkon keresztül összeszorított szemmel, hunyorogva
a Napba nézünk, színes diffrakciós képet látunk.

17. A diffrakciós kép visszaverődésben is megfigyelhető. Akár egy üveglemezre vagy
filmre kiképzett diffrakciós rácsról, akár egy mikrobarázdás hanglemezrő l, de leginkább
egy CD lemezről visszavert lézerfény diffrakciós képet produkál. A mikrobarázdás
hanglemezről súrló módon visszaverődő fehér fényt (napfényt) a hanglemez a szivár-
vány színeire bontja. A jobb láthatóság érdekében a hanglemez szélét helyezzük egy
kettéhajtott fekete kartonlap behajlításánál kiképzett kivágásba.

18. A kristálydiffrakció kétdimenziós modelljét lehet létrehozni látható fényben, ha a
valódi kristályrácsokhoz hasonló rácsképet fényképezünk filmre, majd azon lézerfénnyel
átvilágítunk. Hasonló diffrakciós jelenséget produkál Escher grafikáinak legtöbb fényképe is.

19. Meghatározhatjuk a lézernya-
láb széttartását (divergenciáját), ha egy
digitális voltmérőhöz kapcsolt
fotoellenállással harántirányban végig-
pásztázzuk a nyalábot két egymástól
távoli helyen. A detektort csavarmik-
rométerrel mozgassuk. A felvett
nyalábintezitás-haranggörbék félma-
gasságának szélességével számoljunk!

(Az I=I(x) nyalábintenzitás-görbe
egy Gauss-féle haranggörbe, a nyaláb-
szélességet az Imax/2 értékekhez tarto-
zó ∆x intervallum jelenti.)

20. Bizonyos oldatok (klorofill, réz-klorid) a lézernyalábot fókuszálják a nyaláb által
előidézett felmelegedés okozta törésmutató-változás miatt, amire a nyalábszéttartás
megváltoztatásának mértékéből lehet következtetni.

Megjegyzés: Kérjük a sorozatunkban ismertetett kísérletek iránt érdeklődőket, je-
lezzék írásban szerkesztőségünk címére, mely kísérleteket mutassuk be részletesebben a
jövő évi számainkban.

Kovács Zoltán
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