
csak a megfigyelés  idején kapcsoljuk be. Ügyeljünk, hogy az ajtócskák 
jól illeszkedjenek, a felső  ajtócska ablaka legyen dupla, hogy ezáltal is 
elősegítsük a jobb hőszigetelést. 

A fentiekben  egyszerűen vázolt elv és eljárás alapján a szentpétervári 
egyetem mellett működő kutatóintézetben már. a negyvenes években 9 
nap alatt 2 kg-os kristályt növesztettek, természetesen teljesen automa-
tizált és tökéletesített kristálynövesztő készülékben. 

Darabont Sándor 

Mérjük meg a fény  hullámhoszát! 
(reflexiós  rácsként vonalzó) 

A reflexiós  rács egy felület  fényvisszaverő  részeinek szabályosan is-
mét lődő rendszere. Készítésekor egy tükröző felületre  nagyszámú, 
egymással párhuzamos vonást karcolnak. Egy tükröző csík és egy karcolat 
együttes szélessége a rácsállandó (a). 

A fény  hullámhosszának meghatározásához reflexiós  rácsként egy 
műanyag vonalzó milliméteres beosztását fogjuk  használni. Ennek rácsál-
landója a= 1 mm. A vonalzót ajánlatos jól kiválasztani: legyen egyenes, 
20^40 cm hosszúságú és rendelkezzen tökéletesen sík felülettel. 

I.  A He-Ne  lézerfényének  hullámhossza 
Kísérlet:  A hullámhossz mérését látványos, bemutató kísérletként is 

végezhetjük egy kissé elsötétített teremben. 
Bocsássuk a He-Ne lézer erős, vörös-színű fényét  a vonalzó mil-

liméteres beosztására, annak hossza mentén. A vonalzóról továbbhaladó 
fénysugarakat  fogjuk  fel  egy tőle 3-4 méterre elhelyezett ernyőn (az l.sz. 
ábra szerint). A beeső fénysugár  irányát úgy állítsuk be, hogy az a 
vonalzóval csak néhány fokos  szöget zárjon be (súroló beesés). Ebben 
az esetben az ernyőn egy fényes  pontsort pillanthatunk meg. Ezt a 
diffrakciós  ábrát a vonalzón, mint reflexiós  rácson elhajlított fénysugarak 
hozzák létre. 

Jegyezük meg az ernyőre vetített pontok helyét, majd taszítsuk kissé 
oldalt a vonalzót, hogy a fénysugár  a vonalzó beosztásmentes részéről 
verődjön vissza. Egyetlen fényes  pontot kapunk (V), mely tulajdonképpen 
a nulladrendű elhajlási maximumnak felel  meg. Meghatározzuk az 
ernyőnek a vonalzótól mért távolságát (d) és utána eltávolítjuk a vonalzót. 
Ekkor a fény  eltérítés nélkül éri el az ernyőt. A létrejött pontot megjelöljük (D). 



Elmélet:  A fényvisszaverő  rács minden visszaverő csíkja a beeső lézer-
sugár hatására egymással koherens elemi hullámforrásként  fog  sugározni 
(Huygens elv). Ezen elemi hullámok interferenciájának  következtében a 
reflexiós  rácsról kiinduló fényáram  azokba az irányokba koncentrálódik, 
melyekre az erősítés feltétele  teljesül. A feltétel  a következő: a szomszédos 
elemi hullámforrásokból  kiinduló sugarak optikai útkülönbsége legyen 
az illető fény  hullámhosszának egész-számú többszöröse: 

Sk = kλ ( k = 0 , ±1, ±2, . . . ) 
A 2. számú ábra szerint a k-adrendű maximot létrehozó sugarak optikai 

útkülönbsége: 
Sk = a (cosβk - cos(φ) 

Ezekből a hullámhossz kifejezhető: 
X - (cosPk - cos(φ) a/k 

2. ábra 

1. ábra 



Észrevétel:  Súroló beesésnél - vagyis kis cp szög esetén - a (cosPk - cos(p) 
kifejezés  a cp-től eléggé különböző Pk esetére is eléggé kis értékeket vesz 
fel.  Ezért lehetséges a rácsállandónál 2-3 nagyságrenddel kisebb hullám-
hosszak X  « a mérése. 

Számítások:  Miután lemértük az ernyőn bejelzett pontok D-től mért 
távolságát a szögeket kiszámíthatjuk: 

- a közönséges visszavert sugárnál (k=0): 

k 3 2 1 0 -1 - 2 - 6 - 1 0 -23 
Yk (cm) 6,6 13,5 18 21,6 24,6 27,4 36,4 43,6 61,7 

(nm) 630 633 636 - 617 631 633 632 632 

Átlagértéket számítva (26 diffraktált  sugár adatából): 

λátlag = 632 nm 

Megjegyzés: A He-Ne lézer fényének  pontos hullámhossz értéke: 

λ = 632,8 nm 

II.  A neonlámpa fényének  hullámhossza 
Kísérlet:  Egy aránylag gyenge, vöröses fényt  kibocsátó neonnal töltött 

ködfénylámpa  fényének  hullámhosszát is meghatározhatjuk egyéni meg-
figyelés  útján. 

A világító neonlámpát az ernyőre rögzítjük és ettől 3-4 m távolságra 
elhelyezzük reflexiós  rácsként a vonalzót (3. sz. ábra). Nézzünk a vonalzó 
felületére  a neonégő irányába. Először keressük meg a neonlámpának a 
vonalzó sima felületéről  visszatükröződő képét, majd kissé oldalra 
mozdulva - úgy, hogy a visszaverődés a milliméteres beosztáson történjen 
- figyeljük  meg az égő, diffraktált  sugarak alkotta, többszörös képét is. 
Ezek a látszólagos képek az ernyő síkjában képződnek, így leolvashatjuk 
koordinátáikat egy előzetesen az ernyőre rajzolt centiméteres beosztáson. 

- a k-adrendű fénysugárra  viszont: 

Egy mérés adatai:  a=l mm, d=334 cm, VD=43,2 cm. 
Az ernyőn legalább 30 elhajlott sugár foltja  látszott. Ezek közül néhány-

nak a koordinátáját és a segítségével kiszámított hullámhossz értékét az 
alábbi táblázat tartalmazza. 

tehát: 



3- ábra 
Egy mérés  adatai:  a = 1 mm, d = 415 cm, FF0 = 65 cm, k = 3, FF3 = 52 cm. 
A rajz alapján (3. ábra) látható, hogy: 
- a k = 0 sugárnál: 

- a k-adrendű elhajló sugárra viszont: 

Tehát a neon vörös fényének  átlagos hullámhossza 650 nanométer. 
Megjegyzés:  A neonlámpa diffrakciós  képei eléggé elmosódottak. En-

íek oka, hogy a Ne-lámpa fénye  - ellentétben a He-Ne lézer fényével  -
íem monokromatikus. 

Tanulmányozd a leírt módszerrel a város esti fényeit  (sárgafényű 
NTa-gó'zlámpa, fehérfényű  Hg-gó'zlámpa, izzólámpa, fénycsóO.  A fényfor-
ások távolsága 50-300 méter legyen. 

Bíró Tibor 
Marosvásárhely 


