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1. A mérési összeállítás

A méréseket speciális szögmérő eszközzel ún. goniométerrel végezzük. Ennek a
felépítése látható az 1. ábrán. Az mérés első részében optikai rács segítségével
határozzuk meg a spektrállámpa vonalainak hullámhosszát. A második részben
pedig egy prizma törsémutatójának hullámhossz-függését vizsgáljuk.

1. ábra. A méréshez használt goniométer felépítése

A mérések megkezdése előtt a goniométer tárgyasztalát vízszintesre kell állíta-
nunk. Ezt egy tükörként használt üveglemezzel tesszük meg. A tárgyasztalt úgy for-
gatjuk, hogy az egyik állítócsavar szemben legyen a távcsővel. A távcsőben figyeljük
a szálkereszt tükörképének függőleges elhelyezkedését, majd elforgatjuk a tárgyasz-
talt 180◦-kal, és megint megnézzük a függőleges elhelyezkedést. Az állítócsavarral
úgy állítjuk be a tárgyasztal dőlésszögét, hogy a mindkét irányban ugyanoda tü-
kröződjön a szálkereszt. Ezt megismételjük mindhárom állítócsavar esetén. Ekkor
a tárgyasztal vízszintes.

A következő lépés, hogy felrakjuk a rácsot a tárgyasztalra, és merőlegesre állít-
juk az optikai tengelyre. Ezt a tárgyasztal forgatásával tehetjük meg úgy, hogy egy
kiválasztott vonal (vagy vonalpár) eltérítési minimumát keressük meg. Feljegyezzük
a tárgyasztal szöghelyzetét, majd megkeressük a kiválasztott vonal eltérítési mini-
mumát a másik oldalon is, és itt is feljegyezzük a szöghelyzetet. A két szöghelyzet
számtani közepe lesz a megfelelő szöghelyzet a merőleges rácshoz.

Ezután a nullhelyzetet kell baállítani. Ezt úgy tesszük meg, hogy a távcsövet
ráállítjuk a 0. rend irányára, és beállítjuk a szögmérőt értékét nullára, és ezt rög-
zítjük, hogy a skála így maradjon a mérés során. Így a mérés során a tényleges
szögeltérések fogjuk mérni, ami egyszerűsíti a számolást.
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2. A spektrállámpa vonalainak hullámhossza

A spektrállámpa vonalainak első rendjét és néhány vonalat mérünk meg a második
rendből. A maximum feltétele az, hogy az egymástól d távolságra lévő rácspontokból
kiindult hullámok között az útkülönbség a λ hullámhossz egész számú többszöröse
legyen a 2. ábra szerint.

2. ábra. Az optikai rács

A spektrállámpa vonalainak hullámhossza eszerint a következő összefüggéssel
határozható meg, ahol d = 1693, 33 nm a rácsállandó, k = 0,±1,±2, ... a megfelelő
rend, és α az elhajlási szög:

λ =
d

k
sin α

Ennek abszolut hibája a következő összefüggéssel számolható:

∆λ =
d

k
cos α · ∆α

A mérésünk eredményeit az 1. táblázatban rögzítettük, ahol a hiba ∆α = ±20”.

szín bal oldal jobb oldal α elhajlási szög λ hullámhossz
1. rend

lila 13◦ 48’ 4" 13◦ 49’ 42" 13◦ 48’ 53" (404, 3 ± 0, 2) nm
sötétkék 14◦ 53’ 20" 14◦ 54’ 50" 14◦ 54’ 5" (435, 4 ± 0, 2) nm
kék 16◦ 0’ 32" 16◦ 2’ 0" 16◦ 1’ 16" (467, 3 ± 0, 2) nm
zöldeskék 16◦ 26’ 20" 16◦ 27’ 52" 16◦ 15’ 6" (473, 8 ± 0, 2) nm
zöld 17◦ 27’ 2" 17◦ 29’ 0" 17◦ 28’ 1" (508, 2 ± 0, 2) nm
sárga 18◦ 46’ 34" 18◦ 48’ 44" 18◦ 47’ 39" (545, 4 ± 0, 2) nm
narancssárga I. 19◦ 52’ 56" 19◦ 55’ 24" 19◦ 54’ 10" (576, 3 ± 0, 2) nm
narancssárga II. 19◦ 57’ 14" 19◦ 59’ 36" 19◦ 58’ 25" (578, 3 ± 0, 2) nm
piros 22◦ 18’ 0" 22◦ 21’ 10" 22◦ 19’ 35" (643, 1 ± 0, 2) nm

2. rend
sötétkék 30◦ 53’ 18" 31◦ 0’ 20" 30◦ 56’ 49" (435, 3 ± 0, 1) nm
zöld 36◦ 47’ 14" 36◦ 58’ 22" 36◦ 52’ 48" (508, 0 ± 0, 1) nm

1. táblázat. A színkép vonalainak hullámhossz mérése
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A sűrűsége 15000 lpi vagyis, ha egy 4 cm-es nyalábbal világítjuk meg, akkor
a nyaláb N=23622 db rést érint. Ebből a felbontóképességet ki lehet számolni a
különböző rendekre:

λ

∆λ
= kN

Illetve a legkisebb megkülönböztethető hullámhosszeltérést pl. a sárga (λ = 560
nm) hullámhossz-tartományra:

∆λ =
λ

kN

Ez az első három rendre a 2. táblázatban lévő értékeket adta.

rend λ
∆λ

∆λ560nm

1. 23622 0,0237 nm
2. 47244 0,0119 nm
3. 70866 0,0079 nm

2. táblázat. A színkép vonalainak hullámhossz mérése

3. Prizma anyagának diszperziója

Ebben a részben a prizma anyagának törésmutatójának hullámhossz-függését vizsgál-
juk. Ezt úgy tesszük meg, hogy az eddig használt spektrállámpával a 3. ábrának
megfelelő módon megvilágítjuk a prizmát, és a színkép különböző színű vonalainak
minimális eltérítési szögének mérésével meghatározzuk a különböző hullámhosszak-
hoz tartozó törésmutatót.

3. ábra. A prizma minimális eltérítési szöge

Első lépésként meg kell határoznunk a mért 1-es számú prizma 1-es számú élének
ϕ törőszögét. Ezt úgy tesszük meg, hogy a törő élt körülbelül szembe állítjuk a kol-
limátorral, és mérjük a jobb és a bal oldalon visszaverődött direkt nyaláb helyzetét,
amikből a következő módon határozható meg a törőszög:

ϕ =
α1 + α2

2
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A prizma törőszöge α1 = 57◦ 41’ 26" és α2 = 62◦ 19’ 20" behelyettesítése után
ϕ =60◦ 0’ 23" ± 20".

A következő lépésben a prizmát a 3. ábrának megfelelően helyezzük a tárgyasz-
talra. Minden egyes vonal esetén a tárgyasztal forgatásával megkeressük a minimális
eltérítési szög helyzetét. Ez az a helyzet, amikor bármely irányba forgatjuk el a priz-
mát ugyanabba az irányba indul el a színkép vonala. Ha ezt megtaláltuk az egyes
vonalakra, akkor mindegyikhez leolvassuk a megfelelő eltérítési szöget a goniométer-
ben.

A ϕ törőszög ismeretében és az εmin minimális eltérítési szög mérésével a törés-
mutató a következő képlet alapján számolható:

n =
sin ϕ+εmin

2

sin ϕ

2

A törésmutató hibáját a következő módon határozzuk meg: Bevezetjük az a = ϕ+εmin

2

és b = ϕ

2
új változókat, amiknek hibája: ∆a = 1

2
(∆ϕ + ∆εmin) illetve ∆b = 1

2
∆ϕ. A

hibaszámítás szabályai alapján a relatív hiba:

∆n

n
= ctga∆a + ctgb∆b

A 3. táblázatban rögzítettük a mérésünk eredményeit, ahol a szögmérések ab-
szolut hibájának 20"-et vettünk.

szín λ hullámhossz εmin n törésmutató
lila (404, 3± 0, 2) nm 40◦ 11’ 38" 1,5342 ± 0,0003
sötétkék (435, 4± 0, 2) nm 39◦ 53’ 6" 1,5307 ± 0,0003
kék (467, 3± 0, 2) nm 39◦ 38’ 4" 1,5279 ± 0,0003
zöldeskék (473, 8± 0, 2) nm 39◦ 32’ 52" 1,5269 ± 0,0003
zöld (508, 2± 0, 2) nm 39◦ 22’ 34" 1,5250 ± 0,0003
sárga (545, 4± 0, 2) nm 39◦ 11’ 8" 1,5228 ± 0,0003
narancssárga I. (576, 3± 0, 2) nm 39◦ 2’ 54" 1,5213 ± 0,0003
narancssárga II. (578, 3± 0, 2) nm 39◦ 2’ 34" 1,5212 ± 0,0003
piros (643, 1± 0, 2) nm 38◦ 49’ 30" 1,5188 ± 0,0003

3. táblázat. A színkép vonalainak hullámhossz mérése

A törésmutatót ábrázolhatjuk a hullámhossz függvényében, amit a 4. ábrán
láthatunk.
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4. ábra. A prizma diszperziója
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