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Άζθεζε  24 
 

Μηθξνθύκαηα 
 

24.1   θνπόο 

θνπόο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε πεηξακαηηθή κειέηε νξηζκέλσλ θπκαηηθώλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηδηνηήησλ κε ηε βνήζεηα ησλ κηθξνθπκάησλ. πγθεθξηκέλα ζα κειεηεζνύλ 

ηα θαηλόκελα ηεο πόισζεο, θαζώο θαη ηεο ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο από κία θαη δύν ζρηζκέο 

πεπεξαζκέλνπ εύξνπο. Θα πξνζδηνξηζηεί επίζεο ην κήθνο θύκαηνο ησλ κηθξνθπκάησλ κε ηελ 

ηερληθή ηνπ ζπκβνινκέηξνπ Michelson.  

24.2   Θεσξία 

Σα κηθξνθύκαηα είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα κε κήθνο θύκαηνο από 0,1 έσο 12 cm 

πεξίπνπ.  Σα θαηλόκελα θαη νη ηδηόηεηεο πνπ ζα κειεηεζνύλ εδώ δελ ραξαθηεξίδνπλ κόλν ηα 

κηθξνθύκαηα, αιιά όινπο ηνπο ηύπνπο θπκάησλ  (θσο, ήρνο, πδάηηλα θύκαηα θ.ι.π.) θαη 

επνκέλσο κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ θαη κε θύκαηα δηαθνξεηηθήο θύζεο, αξθεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νη θαηάιιειεο δηαηάμεηο παξαγσγήο θαη αλίρλεπζήο ηνπο. 

Οη γεληθέο έλλνηεο από ηε ζεσξία ηεο Γεσκεηξηθήο θαη Φπζηθήο Οπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάθιαζε, δηάζιαζε θαη πόισζε ησλ θπκάησλ πεξηέρνληαη ζηελ ΄Αζθεζε 13, «Αλάθιαζε, 

δηάζιαζε θαη πόισζε ηνπ θσηόο». ηνπ βηβιίνπ «Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο» Σόκνο 

Ι. Δμ άιινπ, ε βαζηθή ζεσξία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπκβνιήο αλαπηύζζεηαη ζηελ Άζθεζε 25, 

«πκβνιή θαη πεξίζιαζε ηνπ θσηόο» ηνπ παξόληνο ηόκνπ («Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

Φπζηθήο» Σόκνο ΙΙ). Έηζη θξίλεηαη ζθόπηκν λα κελ επαλαιεθζεί ε ζεσξία ησλ θαηλνκέλσλ 

πόισζεο θαη ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ ζηελ Άζθεζε απηή θαη, γηα ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπο, 

παξαπέκπεηαη ν ζπνπδαζηήο ζηηο πην πάλσ Αζθήζεηο, θαζώο θαη ζην Παξάξηεκα Π27 ζην 

δεύηεξν κέξνο απηνύ ηνπ Σόκνπ. 

24.3   Μέζνδνο 

24.3.1  Πόισζε ησλ θπκάησλ 

Γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πόισζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δέζκε ησλ 

κηθξνθπκάησλ πνπ παξάγνληαη από έλαλ πνκπό κηθξνθπκάησλ, Π, (βι. ρ. 24.1), ελώ σο 

αλαιπηήο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο αληρλεπηήο (δέθηεο), Γ, κηθξνθπκάησλ, ζπληνληζκέλνο ζηε 

ζπρλόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ θύκαηνο. Από ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηνπο, ηα κηθξνθύκαηα πνπ 

εθπέκπνληαη από ηνλ πνκπό απνηεινύλ αθηηλνβνιία κνλνρξσκαηηθή, ζύκθσλε θαη γξακκηθά 

πνισκέλε, κε ραξαθηεξηζηηθό επίπεδν θάζεην ζηνλ κεγάιν άμνλα ηεο ρνάλεο (θαηά κήθνο 

ηνπ άμνλα ηεο δηόδνπ ηνπ πνκπνύ). 

Γηα λα δηαπηζηώζνπκε θαη πεηξακαηηθά πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πόισζεο ησλ κηθξνθπκάησλ, 

ζηξέθνπκε αξγά ηνλ αληρλεπηή θαη παξαηεξνύκε ηε κεηαβνιή ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ σο 

ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο ζηξνθήο ηνπ αληρλεπηή (ρ. 24.1). Αλ ε δέζκε είλαη πξάγκαηη 

γξακκηθά πνισκέλε, ηόηε ε έληαζε, Θ, ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ ηνπ αληρλεπηή κεηαβάιιεηαη 

ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθήο, ζ, ηνπ αληρλεπηή ζύκθσλα κε ην λόκν ηνπ  

 

Malus [βι. Δμ. (13.4) ηεο Άζθεζεο 13 ηνπ βηβιίνπ «Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο» 

ηόκνο Ι] 

 I = I0 cos
2
 ζ     (24.1) 
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ρήκα 24.1 (α) Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηελ κειέηε ηεο πόισζεο ησλ  κηθξνθπκάησλ θαη (β) Λεπηνκεξήο 

απεηθόληζε ηνπ δέθηε. Π: πνκπόο, Γ: δέθηεο (αληρλεπηήο), M:κνηξνγλσκόλην. R είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ 

πνκπνύ θαη δέθηε      
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζ είλαη ε γσλία κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηπέδσλ πόισζεο ηνπ 

πνισηή θαη ηνπ αληρλεπηή, αληηζηνίρσο. Σν θαηλόκελν ηεο πόισζεο κπνξεί λα κειεηεζεί θαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο ζράξαο πόισζεο, κηαο κεηαιιηθήο πιάθαο κε παξάιιειεο ζρηζκέο. 

Σνπνζεηώληαο πνκπό θαη αληρλεπηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο επίπεδα θαηαθόξπθα θαη 

παξάιιεια κεηαμύ ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπκε κέγηζην ζήκα εμόδνπ, παξεκβάιινπκε ηε 

ζράξα πόισζεο κεηαμύ πνκπνύ θαη αληρλεπηή, όπσο θαίλεηαη ζην ρ. 24.2. Αλ νη ζρηζκέο 

είλαη θαηαθόξπθεο, θαη επνκέλσο παξάιιειεο ζην δηαδηδόκελν ειεθηξηθό πεδίν, ην ζήκα 

εμόδνπ ειαηηώλεηαη ζρεδόλ ζην κεδέλ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην ειεθηξηθό πεδίν εμαλαγθάδεη 

ζε ηαιάλησζε θαηά κήθνο ησλ κεηαιιηθώλ ισξίδσλ ηα ειεθηξόληα αγσγηκόηεηαο, ηα νπνία 

αθ‟ ελόο κεηαβηβάδνπλ κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπο ζην πιέγκα ηνπ κεηάιινπ ιόγσ θξνύζεσλ, 

θαη αθ‟ εηέξνπ αθηηλνβνινύλ αλαηξεηηθά πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. Αλ όκσο νη 

κεηαιιηθέο ισξίδεο κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ είλαη νξηδόληηεο, ζρεκαηίδνπλ δειαδή γσλία 90
0
 κε 

ην ειεθηξηθό πεδίν, ηόηε ην ζήκα εμόδνπ παξακέλεη ζρεδόλ ακεηάβιεην, εθ‟ όζνλ ηα 

ειεθηξόληα δελ κπνξνύλ λα θηλεζνύλ θαηά ην πιάηνο ησλ κεηαιιηθώλ ισξίδσλ θαη επνκέλσο 

νύηε απνξξνθνύλ νύηε αθηηλνβνινύλ ελέξγεηα. Έηζη πξνζδηνξίδεηαη πεηξακαηηθά ε 

ραξαθηεξηζηηθή δηεύζπλζε πόισζεο (άμνλαο ηνπ πνισηή) ηεο ζράξαο, πνπ  ζα είλαη ε 

δηεύζπλζε ε θάζεηε ζηηο ζρηζκέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 24.2  Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηελ επίδεημε ηεο πόισζεο ησλ  κηθξνθπκάησλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζράξαο πόισζεο. Π: πνκπόο, Γ: δέθηεο, : ζράξα πόισζεο. 
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24.3.2  Πεξίζιαζε από κία ζρηζκή 

Γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηάηαμε πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 24.3. Η δέζκε ησλ κηθξνθπκάησλ, κήθνπο θύκαηνο ι, πνπ εθπέκπεηαη 

από ηνλ πνκπό Π, πξνζπίπηεη πάλσ ζηε ζρηζκή πνπ ζα ζρεκαηίζεηε κε ηηο δύν κεηαιιηθέο  

πιάθεο Μ1 θαη Μ2, θξνληίδνληαο ώζηε ε ζρηζκή λα έρεη έλα εύξνο, D, πνπ λα αληηζηνηρεί ζε 2 

– 3 κήθε θύκαηνο ηεο δέζκεο.  

 
                       

ρήκα 24.3 Πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κειέηε ηεο πεξίζιαζεο κηθξνθπκάησλ από κία ζρηζκή. Π: πνκπόο, 

Γ: δέθηεο (αληρλεπηήο), Μ1, Μ2: κεηαιιηθέο αλαθιαζηηθέο πιάθεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζρηζκήο κε πιάηνο D. 
 

Όπσο αλαπηύζζεηαη αλαιπηηθά ζηελ Άζθεζε 27 θαη ηδηαίηεξα ζην Παξάξηεκα Π27 

απηήο ηεο Άζθεζεο (βι. Παξάγξ. Π27.6), ην απνηέιεζκα ηεο πεξίζιαζεο ηνπ θύκαηνο από ηε 

ζρηζκή είλαη ε δηακόξθσζε ηεο έληαζήο ηνπ ζε θξνζζνύο σο ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο ζ, 

ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 

I(ζ) = Imax 2

2sin




  όπνπ     β = 



 sinD
                      (24.2) 

όπνπ Imax ε έληαζε ζην κέγηζην ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ (ζ = 0), θαη απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά 

ζην ρ. 24.4. 

 
ρήκα 24.4  Καηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο, Θ, ύζηεξα από πεξίζιαζε από  κία ζρηζκή, πιάηνπο D, πάλσ 

ζε νζόλε πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε, r, από ηε ζρηζκή. Η ζέζε x = ι/D αληηζηνηρεί ζηνλ πξώην 

ζθνηεηλό θξνζζό (n = 1), θ.ν.θ.  Wπ είλαη ην γξακκηθό εύξνο ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο.  
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Η έληαζε ηεο πεξηζιώκελεο δέζκεο κεδελίδεηαη ζηηο γσλίεο, ζ, γηα ηηο νπνίεο κεδελίδεηαη 

ην sinβ θαη επνκέλσο ηθαλνπνηνύλ ηελ ζπλζήθε 

    nι = D sinζ,   όπνπ    n = ±1, ±2…             (24.3) 

Απηή είλαη ε ζπλζήθε γηα ηελ εκθάληζε ζθνηεηλώλ θξνζζώλ ηάμεο n ζηε ζέζε ζ. Γηα 

κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε (r >> x), κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη sinζ  

x/r, νπόηε ε Δμ. (24.3) γίλεηαη        

                                                     Dx  nιr                                                         (24.4) 

όπνπ x ε απόζηαζε ελόο ζθνηεηλνύ θξνζζνύ από ην θέληξν ηεο εηθόλαο θαη r ε απόζηαζε 

κεηαμύ ζρηζκώλ θαη δέθηε. Από ηελ Δμ. (24.4) πξνθύπηεη εμάιινπ όηη ην γξακκηθό εύξνο, Wπ, 
ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο είλαη [βι. θαη Π25, Δμ. (Π25.19)]: 

   Wπ  
   

 
                                                    (24.5) 

Μεηξώληαο ηελ έληαζε, Θζ, πνπ θζάλεη ζηνλ αληρλεπηή, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ πιάηνπο 

ηεο ζρηζκήο, D, σο ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο πεξίζιαζεο, ζ, ζπγθξίλνπκε ηα πεηξακαηηθά καο 

απνηειέζκαηα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηε ζεσξία [ρ. 24.4 θαη Δμ. (24.2) θαη (24.5)].  

24.3.3  πκβνιή από δύν πιαηηέο ζρηζκέο 

Γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπκβνιήο από δύν ζρηζκέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

δηάηαμε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 24.5. 

 

 
ρήκα 24.5  ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηε κειέηε ηεο ζπκβνιήο από δύν πιαηηέο 

ζρηζκέο. Π: πνκπόο, Γ: δέθηεο, Μ1, Μ2, Μ3: κεηαιιηθέο αλαθιαζηηθέο πιάθεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη 

νη δύν ζρηζκέο πιάηνπο D.  Η απόζηαζε, d, κεηαμύ ησλ δύν ζρηζκώλ είλαη ίζε κε ην πιάηνο ηεο κεηαιιηθήο 

πιάθαο Μ2. 
 

Η δέζκε κηθξνθπκάησλ, κήθνπο θύκαηνο ι, πξνζπίπηεη ζηηο ζρηζκέο εύξνπο D, ίζνπ 

πεξίπνπ κε έλα κήθνο θύκαηνο. Η απόζηαζε, d, κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πιάηνο ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο Μ2, είλαη πεξίπνπ ίζε κε 2 κήθε θύκαηνο. Γεκηνπξγνύληαη 

έηζη θξνζζνί ζπκβνιήο από ηηο δύν ζρηζκέο, ησλ νπνίσλ όκσο ε  έληαζε είλαη δηακνξθσκέλε 

από ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο, ιόγσ ηνπ πεπεξαζκέλνπ πιάηνπο, D, ηεο θάζε ζρηζκήο. Η 

έληαζε ηεο πεξηζιώκελεο δέζκεο, γηα ηελ πεξίπησζε όπνπ ην πιάηνο, D, ηεο ζρηζκήο είλαη 

ζπγθξίζηκν κε ηελ απόζηαζε, d, κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ (όπσο ζηελ πεξίπησζή καο) δίλεηαη από 

ηε ζρέζε: 

    Θ = Θmax(
    

 
)
 

cos
2
α    (24.6) 

όπνπ                              α = 
 (   )    

 
     θαη     β = 

      

 
                                  (24.7) 
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θαη απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζην ρ. 24.6 

 
ρήκα 24.6  Απεηθόληζε ηεο έληαζεο ηεο πεξηζιώκελεο δέζκεο (θξνζζνί ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο) ησλ 

κηθξνθπκάησλ από δύν όκνηεο πιαηεηέο ζρηζκέο, εύξνπο D, κε κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο d (Δμ. 24.6). Σα α θαη β, 

σο ζπλάξηεζε ησλ d, D, ζ θαη ηνπ κήθνπο θύκαηνο, ι, ησλ κηθξνθπκάησλ, δίλνληαη από ηηο Δμ. (24.7). 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο εηθόλαο απηήο είλαη όηη ζην εζσηεξηθό θάζε θξνζζνύ πεξίζιαζεο, 

εκθαλίδνληαη ιεπηνί θξνζζνί ζπκβνιήο ζε κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο αληηζηξόθσο αλάινγεο 

ηεο απόζηαζεο, d, κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηήο δηάηαμεο ζην εξγαζηήξην, 

όπνπ D = ι θαη d = 2ι, ν πξώηνο (θαη κνλαδηθόο) κεδεληζκόο ηεο πεξίζιαζεο ζα ζπκβεί γηα 

sinζ = ±1, ζύκθσλα κε ηηο Δμ. (24.6) θαη (24.7). Μεδεληζκόο ζηνπο θξνζζνύο ζπκβνιήο, 

εμάιινπ, ζα εκθαληζηεί γηα ηηκέο sinζ = ±1/6,   ± 3/6 θαη  ± 5/6 , ελώ κέγηζηα ζπκβνιήο γηα 

sinζ = 0, ±1/3 θαη ±2/3 Σν επόκελν κέγηζην ζηνπο θξνζζνύο ζπκβνιήο, γηα sinζ = ±3/3 = ±1, 

ζπκπίπηεη κε κεδεληζκό ηεο πεξίζιαζεο (ειιείπνπζα ηάμε) θαη δελ εκθαλίδεηαη. Η εηθόλα 

επνκέλσο πνπ αλακέλεηαη ζην πείξακα είλαη όκνηα κε απηήλ ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ ζην ρ. 

24.6, πέληε δειαδή ιεπηνί θξνζζνί ζπκβνιήο κέζα ζηνλ θεληξηθό θξνζζό ηεο πεξίζιαζεο. 

Κξνζζνί πεξίζιαζεο 2
εο

 ηάμεο δελ ζα εκθαληζηνύλ ζην πείξακα απηό, εθόζνλ D = ι θαη sinζ 

= ±1 γηα ηνλ πξώην κεδεληζκό ηεο έληαζεο ιόγσ πεξίζιαζεο. 

Μεηαθηλώληαο ηνλ αληρλεπηή ζε πεξηθέξεηα θύθινπ κε θέληξν ην κέζν ηεο πιάθαο Μ2, 

θαηαγξάθνπκε ηηο γσλίεο, ζ, γηα ηηο νπνίεο παξαηεξνύκε κέγηζηα θαη ειάρηζηα ηεο έληαζεο 

θαη ζπγθξίλνπκε ηα πεηξακαηηθά καο απνηειέζκαηα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηε ζεσξία [ρ. 

24.6 θαη Δμ. (24.6) θαη (24.7)].  

24.3.4  Μέηξεζε κήθνπο θύκαηνο κηθξνθπκάησλ κε ην ζπκβνιόκεηξν ηνπ Michelson. 

Η πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο κε ην ζπκβνιόκεηξν ηνπ 

Michelson απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 24.7. Μία δέζκε κηθξνθπκάησλ από ηνλ πνκπό Π, 

πξνζπίπηεη πάλσ ζηε κία όςε επίπεδεο εκηπεξαηήο πιάθαο Μ, πνπ ηνπνζεηείηαη ππό γσλία 

45
0
 σο πξνο ην πξνζπίπηνλ θύκα. Η πιάθα απηή επηηξέπεη κεξηθή (ηε κηζή έληαζε) δηάδνζε 

θαη κεξηθή (ηε κηζή έληαζε) αλάθιαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. Έηζη ζην Μ ηα 

κηθξνθύκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν θύκαηα ίζεο έληαζεο, ηα νπνία, αθνύ αλαθιαζηνύλ ζηηο 

κεηαιιηθέο πιάθεο Μ1 θαη Μ2 αληηζηνίρσο, αθνινπζώληαο ηηο δηαδξνκέο πνπ ππνδεηθλύνληαη 

από ηα βέιε ζην ζρήκα, αλαζπληίζεληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πιάθαο Μ. Σν απνηέιεζκα 

ηεο ζπκβνιήο, πνπ αληρλεύεηαη κε ην δέθηε, Γ, εμαξηάηαη από ηε δηαθνξά θάζεο ησλ δύν 

θπκάησλ ζην ζεκείν αλαζύλζεζήο ηνπο, δειαδή από ηε δηαθνξά δξόκνπ κεηαμύ ησλ δύν 

θπκαηηθώλ δηαδξνκώλ.  Δίλαη πξνθαλέο ηώξα όηη, αλ κεηαθηλήζνπκε ηε κεηαιιηθή πιάθα Μ1 

ή ηε Μ2 θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη θαηά κήθνο ίζν πξνο ι/2, 

πξνθαινύκε κηα κεηαβνιή ζηε δηαθνξά θάζεο θαηά 2π (αθνύ ε αληίζηνηρε δηαδξνκή ηνπ 

θύκαηνο κεηαβάιιεηαη ζπλνιηθά θαηά ι). Μεηαθηλώληαο επνκέλσο βαζκηαία, θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο ησλ θπκάησλ, ηε κία από ηηο δύν κεηαιιηθέο πιάθεο, αλαδεηνύκε ηηο ζέζεηο 

εθείλεο ηεο πιάθαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κέγηζηε (ή ειάρηζηε) έλδεημε ηνπ αληρλεπηή, δειαδή 
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ζηελ εληζρπηηθή (ή αλαηξεηηθή) ζπκβνιή. Έηζη, κεηξώληαο ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν 

δηαδνρηθέο ζέζεηο εληζρπηηθήο (ή αλαηξεηηθήο) ζπκβνιήο, πνπ αληηζηνηρεί ζε ι/2, κπνξνύκε 

λα πξνζδηνξίζνπκε ην κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ πνπ εθπέκπεη ν πνκπόο Π. 

 

 

ρήκα 24.7  ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο (α) γηα ηε κέηξεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο ησλ 

κηθξνθπκάησλ κε ην ζπκβνιόκεηξν ηνπ Michelson. Π: πνκπόο, Γ: δέθηεο, Μ1, Μ2,: κεηαιιηθέο αλαθιαζηηθέο 

πιάθεο θαη Μ: εκηπεξαηή πιάθα. Η δέζκε ησλ κηθξνθπκάησλ από ηνλ Π πξνζπίπηεη πάλσ ζηε κία όςε ηεο Μ, 

πνπ επηηξέπεη κεξηθή δηάδνζε θαη κεξηθή αλάθιαζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο. Έηζη ζην Μ ηα 

κηθξνθύκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν θύκαηα (1 θαη 2) ίζεο έληαζεο, ηα νπνία, αθνύ αλαθιαζηνύλ ζηηο κεηαιιηθέο 

πιάθεο Μ1 θαη Μ2 αληηζηνίρσο, αθνινπζώληαο ηηο δηαδξνκέο πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηα βέιε ζην ζρήκα (β), 

αλαζπληίζεληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πιάθαο Μ θαη  αληρλεύνληαη από ηνλ δέθηε, Γ. 

24.4   Πεηξακαηηθή δηάηαμε 

Η πεηξακαηηθή δηάηαμε ηεο Άζθεζεο πεξηιακβάλεη: 

 Έλαλ πνκπό κηθξνθπκάησλ (Π) ηνπ ηύπνπ δηόδνπ ηνπ Gunn (Gunn diode). Η δίνδνο 

απηή, ζε ζπλδπαζκό κε κηα θνηιόηεηα ζπληνληζκνύ ζε ζπρλόηεηα 10,525 GHz, παξάγεη 

κηθξνθπκαηηθή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο 2.85 cm θαη ηζρύνο 15 

mW, ζύκθσλε θαη γξακκηθά πνισκέλε θαηά κήθνο ηνύ άμνλα ηεο δηόδνπ.  Η δίνδνο 

δξα σο κε-γξακκηθόο αληηζηάηεο, πνπ ηαιαληώλεηαη ζηε ζπρλόηεηα ησλ 

κηθξνθπκάησλ, ε δε ηξνθνδνζία ηεο γίλεηαη από ην δίθηπν. Γηαζέηεη κηα ρνάλε γηα ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο δέζκεο ησλ κηθξνθπκάησλ θαη έλαλ γσληνκεηξηθό δείθηε γηα ηε 

κέηξεζε ηεο γσλίαο πόισζεο.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Παξόιν πνπ ν πνκπόο πιεξνί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο, θαιό είλαη νη ρξήζηεο 

λα κελ θνηηνύλ από θνληά κέζα ζηε ρνάλε εθπνκπήο ησλ κηθξνθπκάησλ. 

 Έλαλ αληρλεπηή (δέθηε) (Γ) κε ρνάλε όκνηα κε εθείλελ ηνπ πνκπνύ, ε νπνία ζπιιέγεη 

ην κηθξνθπκαηηθό ζήκα θαη ην νδεγεί ζε κηα δίνδν Schottky, κέζα ζε θνηιόηεηα 

ζπληνληζκνύ ζηα 10,525 GHz. Η δίνδνο αληαπνθξίλεηαη κόλν ζηε ζπληζηώζα ηνπ 

θύκαηνο πνπ είλαη πνισκέλε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο δηόδνπ (θάζεηε ζην κεγάιν 

άμνλα ηεο ρνάλεο) θαη παξάγεη κηα ζπλερή ηάζε αλάινγε ηεο έληαζεο ηνύ 

κηθξνθπκαηηθνύ ζήκαηνο. Η έλδεημε νδεγείηαη ζε κεηξεηή ελζσκαησκέλν ζηνλ δέθηε ή 

ζε εμσηεξηθό πνιύκεηξν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ δέθηε θαη παξέρεη κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο. Ο δέθηεο ηξνθνδνηείηαη από κπαηαξίεο θαη δηαζέηεη έλαλ 

γσληνκεηξηθό δείθηε γηα ηε κέηξεζεο ηεο γσλίαο, ζ, κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

επηπέδσλ πνκπνύ θαη δέθηε.  
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 Έλα ςεθηαθό πνιύκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ  ηνπ αληρλεπηή, κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα από απηήλ ηνπ κεηξεηή πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ δέθηε 

κηιηακπεξνκέηξνπ. 

 Ράγεο ζηήξημεο ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε κηθξνθπκάησλ  

 Μία ζράξα πόισζεο  

 Γύν κεηαιιηθέο αλαθιαζηηθέο πιάθεο  

 Μία εκηπεξαηή πιάθα  

 Έλα πιαθίδην από πνιπαηζπιέλην  

 Έλαλ κηθξό θαη έλαλ κεγάιν ράξαθα, γηα ηε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ.   
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24.5  Δθηέιεζε 

24.5.1 Πόισζε  

 

1. Πξαγκαηνπνηήζηε ηε δηάηαμε ηνπ ρ. 24.1 θαη  ζπλδέζηε ην ηξνθνδνηηθό κε ην δίθηπν 

αθνύ ειεγρζεί ην ζύζηεκα από ηνλ επηβιέπνληα.  

2. Δπζπγξακκίζηε πνκπό (Π) θαη αληρλεπηή(Γ), ώζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο επίπεδα λα 

είλαη θαηαθόξπθα (ζ = 0
0
) αλαδεηώληαο ηε κέγηζηε έλδεημε ηνπ κηθξνακπεξνκέηξνπ. 

Καηαγξάςηε ζηνλ Πίλαθα I ηε κέγηζηε απηή έλδεημε ηνπ κηθξνακπεξνκέηξνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζ = 0
ν
. 

Πίλαθαο Ι 

ζ  (deg) Θ(ζ)  (κΑ)                   cosζ Θ(ζ)ζεσξ (κΑ) 

0 

10 

… 

… 

 

   

δζ = ………     ,    δΘ(ζ) = ……. 
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3. ηξέθνληαο αλά 10
0
 ηνλ αληρλεπηή από 0

0
 σο +90

0
 (δεμηά) θαη από 0

0
 σο 90

0
  

(αξηζηεξά), κεηξήζηε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο Θ(ζ) ηνπ κηθξνακπεξνκέηξνπ θαη  

θαηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ Πίλαθα Ι. Δθηηκήζηε θαη θαηαγξάςηε ζπγρξόλσο κε 

ηηο κεηξήζεηο θαη ηα ζθάικαηα αλάγλσζεο δζ θαη δΘ(ζ). 

4. Ξαλαθέξηε ην δείθηε ηνπ αληρλεπηή ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε (ζ = 0
0
) θαη ηνπνζεηήζηε ηε 

ζράξα πόισζεο () κεηαμύ πνκπνύ (Π) θαη αληρλεπηή (Γ), όπσο ζην ρ. 24.2.  

Πξνζδηνξίζηε πεηξακαηηθά ηε ραξαθηεξηζηηθή δηεύζπλζε πόισζεο (άμνλα ηεο ζράξαο 

πόισζεο) σο πξνο ηε δηεύζπλζε ησλ παξάιιεισλ ζρηζκώλ. 

5. Δπηβεβαηώζηε όηη ζηε ζέζε όπνπ ε δηεύζπλζε πόισζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη 

παξάιιειε πξνο ηηο ζρηζκέο, ε δηαδηδόκελε έληαζε κεδελίδεηαη. 

24.5.2  Πεξίζιαζε από κία ζρηζκή 

1. Πξαγκαηνπνηήζηε ηε δηάηαμε ηνπ ρήκαηνο 24.3. 

2. ρεκαηίζηε κία ζρηζκή πιάηνπο D = 5,6 cm (δύν κήθε θύκαηνο). Σνπνζεηήζηε ηνλ 

αληρλεπηή ζηνλ θεληξηθό θξνζζό ηεο πεξίζιαζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε έλδεημε, Θ0, 

ηνπ κηθξνακπεξνκέηξνπ θαη ζεσξήζηε όηη ε ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζηε γσλία ζ = 0. 

Καηαγξάςηε ηελ έλδεημε Θmax, θαζώο θαη ηελ απόζηαζε, r, κεηαμύ ζρηζκήο θαη αληρλεπηή. 

3. Μεηαθηλήζηε ηνλ δέθηε (Γ) θαηά κήθνο πεξηθέξεηαο θύθινπ κε θέληξν ην κέζν ηεο 

ζρηζκήο. Καηαρσξήζηε ζηνλ Πίλαθα ΙΙ ηηο ελδείμεηο Θ(ζ) ηνπ κηθξνακπεξόκεηξνπ γηα κηα 

ζεηξά γσληώλ ζ κε βήκα 5
0
 (θαη πξνο ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θεληξηθνύ κεγίζηνπ). 

Πίλαθαο ΙΙ 

D = 2ι 

ζ (deg) Θ(ζ)  (κΑ)                   sinζ Θ(ζ)/Θmax 

 

0 

5 

… 

… 

 

   

δζ = ………,    δΘ(ζ) = …….Wπ = ……. 

4. Καηαγξάςηε ηε γσλία ηνπ πξώηνπ κεδεληζκνύ κε ην ζθάικα ηεο. Παξαηεξείηε θαη 

δεπηεξεύνληα κέγηζηα; Καηαγξάςηε επίζεο ην γξακκηθό εύξνο Wπ ηνπ θεληξηθνύ θξνζζνύ 

πεξίζιαζεο. 

5. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 2, 3 θαη 4 γηα ζρηζκή πιάηνπο D = 8,4cm (ηξία κήθε θύκαηνο) 

θαη θαηαρσξήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ Πίλαθα ΙΙΙ. 

Πίλαθαο ΙΙΙ      D = 3ι 

ζ (deg) sinζ Θ(ζ)  (κΑ)                   Θ(ζ)/Θmax 

 

0 

5 

… 

… 

 

   

δζ = ………,    δΘ(ζ) = …….Wπ = ……. 
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24.5.3  πκβνιή από δύν πιαηηέο ζρηζκέο 

1. Πξαγκαηνπνηήζηε ηε δηάηαμε ηνπ ρήκαηνο 24.5. Σα πιάηε ησλ ζρηζκώλ είλαη d = 2,8 

cm (έλα κήθνο θύκαηνο). εκεηώζηε όηη ην πιάηνο, D, ηνπ κεζαίνπ αλαθιαζηήξα, Μ2, είλαη 

ίζν κε πεξίπνπ δύν κήθε θύκαηνο. 

2. Σνπνζεηήζηε ηνλ αληρλεπηή, Γ, ζηνλ θεληξηθό θξνζζό, πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε 

έλδεημε ηνπ κηθξνακπεξόκεηξνπ θαη ζεσξήζηε όηη ε ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζηε γσλία ζ = 0. 

Καηαγξάςηε ηελ έλδεημε Θmax, θαζώο θαη ηελ απόζηαζε, r, κεηαμύ ζρηζκήο θαη αληρλεπηή. 

Μεηαθηλήζηε ηνλ αληρλεπηή, Γ, ζε πεξηθέξεηα θύθινπ, κε θέληξν ην κέζν ηνπ Μ2. 

Καηαγξάςηε ζηνλ Πίλαθα IV ηηο γσλίεο, ζπεηξ, γηα ηηο νπνίεο παξαηεξείηε κέγηζηα θαη 

ειάρηζηα ηεο έληαζεο, θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο έληαζεο, I(ζ) (θαη πξνο ηηο δύν 

πιεπξέο ηνπ θεληξηθνύ κεγίζηνπ). (Τπόδεημε: εκεηώζηε όηη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο  

3. απνζηάζεηο θαη πιάηε ζρηζκώλ ε ζεσξία πξνβιέπεη ην ζρεκαηηζκό πέληε θξνζζώλ 

ζπκβνιήο κέζα ζηνλ θεληξηθό θξνζζό πεξίζιαζεο). 

Πίλαθαο ΙV 

ζπεηξ (deg) Θ(ζ)  (κΑ)  ζζεσξ  (deg) 

0 

… 

… 

… 

 

  

δζ = ±………     

24.5.4  πκβνινκεηξία - Μέηξεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο 

1. Πξαγκαηνπνηήζηε ηε δηάηαμε ηνπ ρ. 24.7, πάλσ ζηελ εηδηθή γη‟ απηό βάζε ηνπ 

ζπκβνινκέηξνπ. πγθεθξηκέλα ηνπνζεηήζηε ηνλ πνκπό, Π, θαη ηνλ αληρλεπηή, Γ, κε ηνπο 

άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο λα ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γσλία 90
0
. Σνπνζεηήζηε, αθνινύζσο, 

ηελ εκηπεξαηή πιάθα, Μ, έηζη ώζηε λα βξίζθεηαη ζηελ ηνκή απηώλ ησλ αμόλσλ θαη ην 

επίπεδό ηεο λα δηρνηνκεί ηε κεηαμύ ηνπο γσλία. Σνπνζεηήζηε αθόκα ηηο δύν κεηαιιηθέο 

πιάθεο,  Μ1 θαη Μ2, κε ηα θέληξα ηνπο ζηελ πξνέθηαζε ησλ αμόλσλ ζπκκεηξίαο πνκπνύ θαη 

αληρλεπηή θαη ηα επίπεδά ηνπο θάζεηα ζηνπο άμνλεο απηνύο. 

2. Απνκαθξύλνληαο αξγά ηε κία κεηαιιηθή πιάθα, π.ρ. ηελ Μ1, θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηνπ πνκπνύ (ή ηνπ αληρλεπηή γηα ηελ Μ2), αλαδεηήζηε δηαδνρηθέο ζέζεηο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε ειάρηζηεο (ή κέγηζηεο) ελδείμεηο ηνπ κηθξνακπεξνκέηξνπ θαη κεηξήζηε ηηο 

απνζηάζεηο ηνπο, li, από ηελ αξρηθή απζαίξεηε ζέζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξαθα.  

Καηαρσξήζηε ζηνλ Πίλαθα V ηα απνηειέζκαηά ζαο, γηα δέθα πεξίπνπ δηαδνρηθά ειάρηζηα (ή 

κέγηζηα). 

Πίλαθαο V 

 li (cm) Γli (cm)                   ιi (cm)                   

… 

… 

… 

 

  

    = ….. 

δι = ±….. 
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24.6    Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ 

24.6.1  Πόισζε  

1. Με βάζε ην λόκν ηνπ Malus (Δμ. 24.1), θαη ρξεζηκνπνηώληαο σο Θ0 ηε κέγηζηε ηηκή Θ(ζ) 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ζ = 0
0
, ππνινγίζηε ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο Θ(ζ)ζεσξ, γηα ηηο ηηκέο ηνπ ζ πνπ 

έρεηε θαηαγξάςεη ζηνλ Πίλαθα Ι θαη  θαηαρσξήζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηελ ηξίηε ζηήιε 

ηνπ Πίλαθα Ι. 

2. ρεδηάζηε, ζην ίδην ραξηί κηιιηκεηξέ, ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ Θ(ζ) θαη Θ(ζ)ζεσξ σο 

ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο ζ, ζεκεηώλνληαο θαη ηα ζθάικαηα.  πκθσλνύλ νη πεηξακαηηθέο κε ηηο 

ζεσξεηηθέο ηηκέο;  Δμεηάζηε πνύ κπνξεί λα νθείινληαη νη ηπρόλ δηαθνξέο. 

3. Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηελ θαηάζηαζε πόισζεο ησλ κηθξνθπκάησλ θαη γηαηί; 

4. Δμεγήζηε ζύληνκα πώο δηθαηνινγείηαη ε δηεύζπλζε (άμνλαο) πόισζεο πνπ 

πξνζδηνξίζαηε πεηξακαηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο ζράξαο σο πξνο ηε δηεύζπλζε ησλ 

παξάιιεισλ ζρηζκώλ ηεο. 

24.6.2   Πεξίζιαζε από κία ζρηζκή 

1. Γηα θάζε ηηκή ηεο γσλίαο ζ ηνπ Πίλαθα ΙΙ, ππνινγίζηε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ sinζ θαη 

θαηαρσξήζηε ηηο ηηκέο πνπ βξήθαηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα ΙΙ. 

2. Από  ηηο ηηκέο ησλ Θ(ζ) ηνπ Πίλαθα Ι ππνινγίζηε ην ιόγν Θ(ζ)/Θmax  γηα όιεο ηηο γσλίεο πνπ 

έρεηε θαηαγξάςεη θαη θαηαρσξήζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα ΙΙ. 

3. ε ραξηί κηιιηκεηξέ, παξαζηήζηε γξαθηθά ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο ηνπ ιόγνπ Θ(ζ)/Θ0, σο 

ζπλάξηεζε ηνπ sinζ θαη ζπγθξίλεηε ηε κνξθή ηεο θακπύιεο κε ηελ ζεσξεηηθά αλακελόκελε 

(ρ. 24.4). 

4. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 1,2 θαη 3 κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα ΙΙΙ, γηα ηε ζρηζκή 

κεγαιύηεξνπ εύξνπο. 

5. Με βάζε ηηο Δμ. (24.2), ππνινγίζηε ηε γσλία ηνπ πξώηνπ κεδεληζκνύ ηεο θακπύιεο 

πεξίζιαζεο γηα ηηο ζρηζκέο πιάηνπο 5,6 cm θαη 8,4 cm θαη ζπγθξίλεηε κε ηα πεηξακαηηθά ζαο 

απνηειέζκαηα. 

6. Τπνινγίζηε ην γξακκηθό εύξνο, Wπ, ηνπ θεληξηθνύ θσηεηλνύ θξνζζνύ πεξίζιαζεο γηα ηηο 

δύν πεξηπηώζεηο (Δμ. 24.5) θαη ζπγθξίλεηε ηηο ζεσξεηηθέο απηέο ηηκέο κε εθείλεο πνπ 

πξνζδηνξίζαηε ζην πείξακα. 

24.6.3  πκβνιή από δύν πιαηηέο ζρηζκέο 

1. Με βάζε ηηο Δμ. (24.6) θαη (24.7) ππνινγίζηε ηηο γσλίεο, ζζεσξ, γηα ηηο νπνίεο πεξηκέλνπκε 

λα έρνπκε κέγηζηα θαη ειάρηζηα ηεο έληαζεο αληηζηνίρσο, ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ησλ 

κηθξνθπκάησλ από ηηο δύν ζρηζκέο ηνπ πεηξάκαηόο ζαο θαη θαηαρσξήζηε ηηο ηηκέο ηνπο ζηνλ 

Πίλαθα IV. 

2. πγθξίλεηε ηηο πεηξακαηηθέο κε ηηο ζεσξεηηθέο ηηκέο ησλ γσληώλ ζ θαη ζρνιηάζηε πνύ 

κπνξεί λα νθείινληαη νη ηπρόλ δηαθνξέο.  

24.6.4   πκβνινκεηξία - Πξνζδηνξηζκόο κήθνπο θύκαηνο  

1. Τπνινγίζηε θαη θαηαρσξήζηε ζηνλ Πίλαθα V ηηο απνζηάζεηο Γli = li+1  li πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε δύν δηαδνρηθά ειάρηζηα (ή κέγηζηα) θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνύ 

κήθνπο θύκαηνο, ιi, θαη θαηαρσξήζηε ηηο ζηνλ Πίλαθα V. 

2. Τπνινγίζηε ηε κέζε ηηκή,  , θαζώο θαη ην απόιπην, δι, θαη ην ζρεηηθό ζθάικα ηήο 

κέζεο ηηκήο ηνύ κήθνπο θύκαηνο, ι. πγθξίλεηε ηελ ηηκή πνπ πξνζδηνξίζαηε κε ηελ ηηκή πνπ 

δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα ην κήθνο ηνπ θύκαηνο πνπ εθπέκπεη ν πνκπόο.  


