ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
•

•
•
•

Να διαπιστώσουν οι µαθητές την επίδραση του υλικού (οπτικού
µέσου) στην αλλαγή πορείας που ακολουθεί το φως καθώς διέρχεται
µέσα από αυτό.
Να υπολογίζουν τον δείκτη διάθλασης κάποιου υγρού µε την χρήση
φράγµατος περίθλασης.
Να υπολογίζουν τον δείκτη διάθλασης του υγρού µε την επεξεργασία
δυο φωτογραφιών, κάνοντας χρήση του λογισµικού SalsaJ.
Να επιβεβαιώσουν τον νόµο της διάθλασης του Snell.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
•
•
•
•

•
•
•

‘Οταν το φως περνάει από ένα οπτικό µέσο σε ένα άλλο αλλάζει πορεία. Το
φαινόµενο αυτό ονοµάζεται διάθλαση. Μετρώντας την απόκλιση της πορείας
του φωτός υπολογίζουµε τον δείκτη διάθλασης του µέσου.
Οι µετρήσεις αυτές γίνονται µε την επεξεργασία φωτογραφιών που
λαµβάνουµε, και στις οποίες αποτυπώνεται η διαφορετική πορεία του φωτός
όταν περνάει από τον αέρα στο νερό.
Χρησιµοποιούµε δυο διαφορετικούς τρόπους (διατάξεις) για να πετύχουµε τις
κατάλληλες φωτογραφίες:
1. µε την χρήση φράγµατος περίθλασης.
2. χωρίς φράγµα περίθλασης και µε αλλαγή της γωνίας πρόσπτωσης
του φωτός στην διαχωριστική επιφάνεια των δύο µέσων.
Χρησιµοποιούµε δυο διαφορετικούς τρόπους (θεωρητικές προσεγγίσεις) για
να υπολογίσουµε τον δείκτη διάθλασης:
1. τον νόµο του Snell και
2. την θεωρία ότι οι ίδιας τάξης κροσσοί συµβολής απέχουν το ίδιο
ακέραιο πολλαπλάσιο µήκος κύµατος από τον κεντρικό κροσσό είτε το φως
διαδίδεται στον αέρα είτε σε άλλο µέσο (νερό).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Φράγµα περίθλασης (200 - 500 γραµµές ανά χιλιοστό)
Αλφάδι Laser, ή Laser pointer (δείκτης)
∆ιαφανής λεκάνη
Κολλητική ταινία (σελοτέιπ)
Ψαλίδι
Ηµιδιαφανές χαρτί
Βιβλίο ως βάση ανύψωσης του Laser, αν απαιτείται
Μανταλάκια ως µέσο στήριξης, αν χρησιµοποιούµε Laser
pointer (δείκτη)

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πείραµα εκτελείται ευκολότερα µε την χρήση
συσκευής γραµµής Laser από ότι µε δείκτη (Laser pointer),διότι
οι φωτογραφίες είναι ευκρινέστερες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Η λήψη των φωτογραφιών προτείνεται να γίνεται:
1.
2.
3.

Σε σκοτεινό χώρο για να πετύχουµε καλύτερη
ευκρίνεια
Χωρίς την χρήση φλάς αλλά µε µεγάλο χρόνο
έκθεσης
Με χρήση τρίποδα ώστε να µην βγουν κουνηµένες
οι φωτογραφίες.

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΑ
ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
•

Στην µέθοδο αυτή χρησιµοποιούµε δύο φωτογραφίες της δέσµης:
Μια όταν αυτή πέφτει κάθετα στην διαχωριστική επιφάνεια αέρα –
νερού και µια όταν σχηµατίζει µικρή γωνία µε αυτήν. Στη δεύτερη
περίπτωση το φως αλλάζει πορεία καθώς πηγαίνει από τον αέρα στο
νερό.

•

Μετατρέπουµε τις δύο φωτογραφίες σε µία µε την χρήση του
λογισµικού SalsaJ - όπως περιγράφουµε παρακάτω - και στην
συνέχεια µετράµε την απόκλιση των δύο πλάγιων δεσµών από την
κάθετη .

•

Από τις σχέσεις που προκύπτουν µε βάσει την θεωρητική
προσέγγιση του φαινοµένου, υπολογίζουµε τον δείκτη διάθλασης του
νερού.

1ο ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΥΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
(Χωρίς Φράγµα περίθλασης)
•

Βάζουµε στη λεκάνη νερό µέχρι κάποιο ύψος

•

Κολλάµε στην µια πλευρά της το ηµιδιαφανές χαρτί.

•

Στην απέναντί της τοποθετούµε την πηγή φωτός (Laser δέσµης)
κάθετα στην επιφάνεια. Φροντίζουµε η µισή δέσµη να περνά µέσα
από το νερό και η άλλη µισή από τον αέρα. Επειδή η δέσµη είναι
κάθετη στην διαχωριστική επιφάνεια των δύο µέσων δεν υπάρχει
απόκλιση µεταξύ τους.

•

Παίρνουµε φωτογραφία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΧΩΡΟ

ΦΩΤΟΡΓΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ∆ΕΣΜΗ ΠΕΦΤΕΙ
ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

• Στην συνέχεια στρέφουµε ελαφρά την πηγή του φωτός.
Προσέχουµε ώστε η γωνία να είναι µικρή για να ισχύει η
προσέγγιση που θα χρησιµοποιήσουµε ότι ηµφ=εφφ.
• Παρατηρούµε τώρα την απόκλιση της δέσµης όταν περνάει
µέσα από το νερό από το ίχνος της στο ηµιδιαφανές χαρτί.
• Παίρνουµε και τώρα φωτογραφία.

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ∆ΕΣΜΗ ΠΕΦΤΕΙ
ΠΛΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ
ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΘΕΤΗ ∆ΕΣΜΗ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ∆ΕΣΜΗ ΠΟΥ ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
ΑΠΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
•
•

Ανοίγω τις εικόνες µε το λογισµικό SalsaJ.
Μετατρέπω τις εικόνες σε µορφή 8 bit για να µπορώ να τις
επεξεργαστώ. Η διαδικασία είναι: Από το µενού Εικόνα > µορφή > 8
bit. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

•

Στην συνέχεια από το ίδιο µενού επιλέγω εικόνα > προσαρµογή >
Brightness/contrast. Ενδείκνυται η επιλογή αυτόµατα.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ
Για να µπορέσω να µετρήσω την απόκλιση των δεσµών στο νερό και
στον αέρα, ενοποιώ τις δύο εικόνες που προέκυψαν. Η διαδικασία
όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα είναι η εξής: από το µενού
επιλέγω, χειρισµοί > υπολογιστής εικόνων > πρόσθεση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
∆ιάγραµµα διάδοσης του φωτός στον αέρα

φ1

Κεντρική
δέσµη
∆Χα

Απόσταση πηγής και διαφανούς χαρτιού

1η δέσµη

∆ιάγραµµα διάδοσης του φωτός στο νερό

Κεντρική
δέσµη
Φ2

∆Χν

1η δέσµη

Απόσταση πηγής φωτός και διαφανούς χαρτιού
d

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ
•

Από την γεωµετρία του σχήµατος βλέπουµε ότι εϕϕ1 =
φωτός στον αέρα, και εϕϕ2 =

∆χa
για την διαδροµή του
d

∆χv
για την διαδροµή του φωτός στο νερό.
d

ηµϕ = εϕϕ

•

Ξέρουµε ότι για µικρές γωνίες ισχύει η προσέγγιση

•

Νόµος του Snell naηµϕ1 = nν ηµϕ 2 όπου ηα= δείκτης διάθλασης του αέρα και
ην= δείκτης διάθλασης νερού.
Ξέρουµε ότι ο δείκτης διάθλασης του αέρα έχει τιµή ίση µε 1. Άρα υπολογίζοντας τις
ηµϕ = εϕϕ
τιµές των εφ των γωνιών και χρησιµοποιώντας την σχέση
µπορούµε να υπολογίσουµε τον δείκτη διάθλασης του νερού. Αν επιλύσουµε τον
νόµο του Snell ως προς τον δείκτη διάθλασης του νερού καταλήγουµε στην σχέση
∆χ a
n ηµϕ1 ηµϕ1 εϕϕ1
∆χ
=
=
= d = α
nν = α
ηµϕ2
ηµϕ2 εϕϕ2 ∆χν ∆χν
d

•

Όπου ∆χα και ∆χν οι αποστάσεις σε pixels που θα υπολογίσουµε από την
επεξεργασία των εικόνων.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
Αφού πάρουµε το αποτέλεσµα της πρόσθεσης των δύο εικόνων,
µπορούµε να βρούµε την απόκλιση της κάθε δέσµης από την
κεντρική. Χρησιµοποιούµε τη γραµµική επιλογή από το µενού (βλέπε
παρακάτω εικόνα). Κατά την διαδικασία αυτή πατάµε και το πλήκτρο
shift ώστε η γραµµή να είναι οριζόντια.

Φέρουµε µια γραµµή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και στην
συνέχεια από το µενού ανάλυση> γράφηµα κατανοµής, παίρνουµε το
διάγραµµα από το οποίο θα υπολογίσουµε την απόκλιση των δεσµών.
Η απόκλιση µετριέται σε pixels. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τα
χρησιµοποιούµε για να κάνουµε τους υπολογισµούς µας.

∆ιάγραµµα µέτρησης αποστάσεων δεσµών.
Μετακινώντας τον κέρσορα επάνω στο διάγραµµα που πήραµε µε την
παραπάνω διαδικασία, βρίσκουµε τις θέσεις των δεσµών
(βλέπε παρακάτω εικόνα).
Η απόκλιση (µεταξύ τους απόσταση) µετριέται σε pixels.Τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων τα χρησιµοποιούµε για να κάνουµε
τους υπολογισµούς µας.
Τιµή του χ
Κέρσορας

ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ
Συντεταγµένες των δεσµών
ΑΕΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ χ

Αποστάσεις των πλάγιων δεσµών
από την κεντρική

ΝΕΡΟ
1140

972

ΑΕΡΑΣ
∆χα = χ - χ1α = 900

ΜΕ ΓΩΝΙΑ χ1

240

ΝΕΡΟ
∆χν = χ - χ1ν = 686

286

Σύµφωνα µε την σχέση που καταλήξαµε στους θεωρητικούς
υπολογισµούς µας ο δείκτης διάθλασης του νερού έχει τιµή η=1,312.
Τιµή που όπως βλέπουµε είναι πολύ κοντά στην πραγµατική του που
είναι 1,333

2η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
•
•
•
•

•

•
•

Βάζουµε στη λεκάνη νερό µέχρι κάποιο ύψος
Κολλάµε στην µια πλευρά της το ηµιδιαφανές χαρτί.
Στην απέναντί της κολλάµε το φράγµα περίθλασης έτσι ώστε να
καλύπτει και τα δύο οπτικά µέσα.
Τοποθετούµε την πηγή φωτός (Laser δέσµης) κάθετα στην επιφάνεια.
Φροντίζουµε η µισή δέσµη να περνά µέσα από το νερό και η άλλη
µισή από τον αέρα.
Λόγω της κάθετης πρόσπτωσης της δέσµης ο κεντρικός κροσσός
συµβολής στο νερό και στον αέρα είναι στην ίδια ευθεία. Οι υπόλοιποι
όµως έχουν διαφορετικές αποκλίσεις.
Παίρνουµε φωτογραφία.
Για τους υπολογισµούς µας χρησιµοποιούµε τον πρώτο και τον
δεύτερο κροσσό συµβολής.

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ
ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
•

Στην µέθοδο αυτή χρησιµοποιούµε µια φωτογραφία της δέσµης,
όταν αυτή πέφτει κάθετα στην διαχωριστική επιφάνεια του νερού.

•

Στην περίπτωση αυτή το φως ακολουθεί διαφορετική πορεία στο
νερό από ότι στον αέρα.

•

Μετατρέπουµε τη φωτογραφία µε την χρήση του λογισµικού
SalsaJ, όπως περιγράφουµε παρακάτω, και στην συνέχεια µετράµε
την απόκλιση των δύο πλάγιων δεσµών από την κάθετη .

•

Από τις σχέσεις που προκύπτουν µε βάσει την θεωρητική
προσέγγιση του φαινοµένου, υπολογίζουµε τον δείκτη διάθλασης
του νερού.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

1η δέσµη

∆ιάγραµµα διάδοσης του φωτός στον αέρα
φ1

Κεντρική
δέσµη
∆Χα

1η δέσµη

Απόσταση διαφράγµατος διάθλασης και διαφανούς χαρτιού

1η δέσµη

∆ιάγραµµα διάδοσης του φωτός στο νερό
Φ2

Κεντρική
δέσµη
∆Χν
Απόσταση διαφράγµατος διάθλασης και διαφανούς χαρτιού
d

1η δέσµη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ
•

Από την γεωµετρία του σχήµατος βλέπουµε ότι εϕϕ1 =
φωτός στον αέρα, και εϕϕ2 =

∆χa
d

για την διαδροµή του

∆χv
για την διαδροµή του φωτός στο νερό.
d

ηµϕ = εϕϕ

•

Ξέρουµε ότι για µικρές γωνίες ισχύει η προσέγγιση

•

Νόµος του Snell naηµϕ1 = nν ηµϕ 2 όπου ηα= δείκτης διάθλασης του αέρα και
ην= δείκτης διάθλασης νερού.
Ξέρουµε ότι ο δείκτης διάθλασης του αέρα έχει τιµή ίση µε ένα. Άρα
υπολογίζοντας τις τιµές των εφ των γωνιών και χρησιµοποιώντας την σχέση
ηµϕ = εϕϕ µπορούµε να υπολογίσουµε τον δείκτη διάθλασης του νερού αν
επιλύσουµε τον νόµο του Snell ως προς τον δείκτη διάθλασης του νερού
καταλήγουµε στην σχέση
∆χ a
n ηµϕ1 ηµϕ1 εϕϕ1
∆χ
nν = α
=
=
= d = α
ηµϕ2
ηµϕ2 εϕϕ2 ∆χν ∆χν
d

•

Όπου ∆χα και ∆χν οι αποστάσεις σε pixels που θα υπολογίσουµε από την
επεξεργασία των εικόνων.

ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΟΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
•Χρησιµοποιούµε τη γραµµική επιλογή από το µενού (βλέπε παρακάτω
εικόνα). Φέρουµε µια γραµµή κατά µήκος της φωτογραφίας ώστε στην
συνέχεια να βρούµε τις θέσεις των κροσσών, όπως περιγράφεται
παρακάτω. Κατά την διαδικασία αυτή πατάµε και το πλήκτρο shift ώστε
η γραµµή να είναι οριζόντια.

Με την διαδικασία που περιγράψαµε και στην προηγούµενη
περίπτωση παίρνουµε το γράφηµα µε την βοήθεια του οποίου θα
υπολογίσουµε τις αποστάσεις.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΡΟΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
•

Μετακινώντας τον κέρσορα επάνω στην γραµµή που φέραµε
εµφανίζεται η θέση του κροσσού συµβολής όπως βλέπουµε στην
παρακάτω εικόνα.

Κεντρικός

1ος ∆εξιά

1ος Αριστερά
2ος ∆εξιά
2ος Αριστερά

1η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ
SNELL
•

•

Μετράµε τις θέσεις των δύο πρώτων κροσσών συµβολής και του
κεντρικού και στην συνέχεια υπολογίζουµε τις αποστάσεις από τον
κεντρικό, που προκύπτουν από τη διέλευση του φωτός µέσα από τον
αέρα και το νερό.
Σηµειώνουµε τις τιµές των θέσεων σε pixels σε ένα πίνακα
ΑΕΡΑΣ

ΝΕΡΟ

Κεντρικός (χ)

2189

2176

1ος Αριστερά (χ1)

1490

1641

1ος ∆εξιά (χ2)

2887

2694

2ος Αριστερά (χ3)

971

1246

2ος ∆εξιά (χ4)

3398

3071

•Στην συνέχεια αφαιρώντας τις τιµές του κάθε κροσσού από τον
κεντρικό βρίσκουµε την απόστασή του από αυτόν. Τις τιµές αυτές
τις χρησιµοποιούµε στην τελική σχέση του νόµου του Snell και έτσι
υπολογίζουµε τον δείκτη διάθλασης του νερού.

Πίνακας µε τις αποστάσεις των πλευρικών κροσσών από τον κεντρικό
κροσσό
ΑΕΡΑΣ

ΝΕΡΟ

χ - (χ1) = ∆(χ1α)

699

χ - (χ1) = ∆(χ1ν)

535

χ - (χ3) = ∆(χ3α)

1218

χ - (χ3) = ∆(χ3ν)

930

(χ2) – χ = ∆(χ2α)

698

(χ2) – χ = ∆(χ2ν)

518

(χ4) – χ = ∆(χ4α)

1209

(χ4) – χ = ∆(χ4ν)

895

•Χρησιµοποιούµε τις τιµές αυτές στην τελική σχέση του νόµου του
Snell
∆χ
υπολογίζουµε τον δείκτη διάθλασης και βρίσκουµε τις
ην = a
∆χν
παρακάτω τιµές
η1 = 1,306
η2 = 1,347
η3 = 1,309
η4 = 1,350

•Οι οποίες µας δίνουν µέση τιµή η = 1,328 τιµή
πολύ κοντά στην
πραγµατική τιµή η = 1,333

Από µια άλλη οµάδα µετρήσεων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας
αποστάσεων που µας δίνει επίσης ικανοποιητικά αποτελέσµατα όπως
βλέπουµε.
ΑΕΡΑΣ

ΝΕΡΟ

η1 = 1,329

χ - (χ1) = ∆(χ1α)

718

χ - (χ1) = ∆(χ1ν)

540

η2 = 1,355

χ - (χ3) = ∆(χ3α)

1273

χ - (χ3) = ∆(χ3ν)

952

η3 = 1,337

(χ2) – χ = ∆(χ2α)

709

(χ2) – χ = ∆(χ2ν)

523

η4 = 1,322

(χ4) – χ = ∆(χ4α)

1213

(χ4) – χ = ∆(χ4ν)

917

Μέση τιµή η = 1,335 , τιµή που είναι πολύ κοντά στην πραγµατική τιµή
του δείκτη διάθλασης του νερού η = 1,333
Οι τιµές αυτές προκύπτουν, όπως προαναφέραµε, µε την χρήση του
φράγµατος περίθλασης και την χρήση του νόµου του Snell.

2η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΟΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
•

Στα ίδια αποτελέσµατα θα φθάσουµε αν χρησιµοποιήσουµε τη σχέση
που δίνει την απόσταση των κροσσών συµβολής από τον κεντρικό
και ∆χν = Νλν

κροσσό, στον αέρα ή στο νερό. ∆ηλαδή ∆ χ α = Ν λα

σχέσεις (1), όπου Ν ο ίδιος ακέραιος αριθµός για τον πρώτο κροσσό
στον αέρα και στο νερό και αντίστοιχα για τον δεύτερο.
•

Από το σχήµα µας έχουµε ότι εϕϕ1 =
εϕϕ 2 =

∆ χν
⇒ ∆ χ ν = εϕϕ 2 d
d

∆χα
⇒ ∆χα = εϕϕ1 d
d

και

σχέσεις (2). Οπότε από τον συνδυασµό

των δύο σχέσεων βρίσκουµε ότι Νλν = εϕϕ2 d (3) και Νλα = εϕϕ1 d (4)
Αν διαιρέσουµε κατά µέλη τις σχέσεις (3) και (4)
∆χα
Νλα εϕϕ1d
λ
∆χ
εϕϕ1
=
⇒ α =
= d = α
έχουµε τη σχέση (5)
Νλν εϕϕ2 d
λω εϕϕ2 ∆χν ∆χν

d

•

Από τον ορισµό του δείκτη διάθλασης

n =

c
u

όπου c η ταχύτητα

του φωτός στο κενό ή στον αέρα και u η ταχύτητα του φωτός σε άλλο
οπτικό µέσο και από την θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής

c=λf

•

έχουµε

n=

λα f λα
=
λν f λν

(6)

∆χα
Από τις (5) και (6) έχουµε ότι n =
∆ χν

. Άρα µετρώντας τις

αποστάσεις ∆χα και ∆χν µπορούµε να υπολογίσουµε τον δείκτη
διάθλασης του νερού ή κάποιου άλλου υγρού.
•

Όπως προαναφέραµε οι τιµές είναι ίδιες µε αυτές που
χρησιµοποιήθηκαν πριν, όποτε και τα αποτελέσµατα είναι ίδια.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ
ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΡΑΓΜΑ
ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ

1,333

1,333

ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΦΑΛΜΑ %

1η ΜΕΤΡΗΣΗ 1,328 1η ΜΕΤΡΗΣΗ
0,38
η
2η ΜΕΡΤΗΣΗ 1,335 2 ΜΕΡΤΗΣΗ
0,15
1,312

1,58

