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 (Laser)לייזר שם הניסוי: 

 מטרת הניסוי 1

 .שיוהכרת תכונות הלייזר ושימו

 

 :ספרות

Optics: E Hecht & A. Zajac 

 

 : ציוד

 ,nm 633))אורך גל  לייזר  הליום ניאון. 1
 אופטי גלאי . 2
 DSLR Nikon D5200. מצלמת 3
  .  סט עדשות4
 סריגים. 5
 
 מבוא 2

השם  הלייזר הנו מכשיר המייצר ומגביר אור. ע"י גורדון גולד.  1960מכשיר הלייזר הומצא בשנת 

Laser :הנו ראשי תיבות של 

"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" 

האור המופק מהלייזר יוצא בצורת קרן צרה  קרינה".צת של ול"הגברת אור ע"י פליטה מא כלומר

מבחינת צורת  וחזקה. לקרן זו תכונות מיוחדות המאפשרות שימוש רב גוני במדע, תעשייה ורפואה. 

 לשני סוגים:ייזרים לניתן לחלק את משפחת הפליטת האור 

 .לייזר הפולט פולסים של אור 

 קרן רציפה של אור. לייזר הפולט 

ם פולסים ניתן להגיע לעוצמות אור גדולות מאד )ולזמן קצר(. בלייזרים רציפים בלייזרים הפולטי

העוצמות הנן נמוכות יחסית. לקרן הלייזר מספר תכונות בולטות המבדילות אותה מקרני האור 

 הרגילות, והן:

 אנרגיה בחתך צר של אלומה. גבוה של ריכוזל ניתן להגיע בקרן הלייזר  - עוצמה 

 התדירות  -צבעיות( מונוכרומטיות )חד או אורך גל(  )הואחיד הקבוע. 

 רדיאן.  3-10 -התבדרות הקרן קטנה מאד, פחות מ  -תמקבילו 

 הגלים הנפלטים מהלייזר זהה, בכל חתך רוחב של  זתפא -ן ובמרחבקוהרנטיות בזמ

 .ובכל זמן האלומה
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 תיאוריה 3

 מספר מושגים:על מנת להבין מעט את עקרון פעולתו של הלייזר דרושה הכרת 

 

 )Spontaneous Emission(פליטה ספונטנית  3.1.1
כידוע מערכות פיסיקליות שואפות להימצא במצבים שבהם האנרגיה שלהם מינימלית )מצב 

יסוד(. על ידי השפעה חיצונית ניתן לעורר מערכת פיסיקלית לרמת אנרגיה גבוהה יותר מאשר רמת 

מעורר וחוזרת חזרה הבמצב  םמסוינשארת זמן הרץ(. המערכת -היסוד )ראה הקדמה לניסוי פרנק

)לעתים דרך מצבי ביניים( למצב היסוד שלה. בשלבי החזרה למצב היסוד נפלטת אנרגיה בצורת 

( או בזמן ארוך יותר. קיימת sec 8-10קוונטים. המעבר מרמה לרמה יכול לקרות בזמן קצר מאד )

את זמן המעבר מרמה לרמה עבור שתי מערכת כללים )כללי ברירה( ונוסחאות המאפשרות לקבוע 

רמות אפשריות של המערכת הנידונה. במערכת הכוללת מספר אטומים )כל אטום הנו מערכת 

פיסיקלית( מעוררים, יתחיל מייד תהליך ספונטני של ירידת אטומים לרמות נמוכות יותר, דבר 

פליטה ספונטנית". שיגרום לפליטת אנרגיה בעיקר בצורת פוטונים. תהליך פליטה כזה נקרא "

שהפוטונים נפלטים בכיוונים שונים, הם בדרך כלל בעלי  ליטה הספונטנית הנה אקראית במובןהפ

 אנרגיות שונות )תדירויות שונות( ובעלי פאזות שונות.

באופן רציף את המערכות, יתקבל תוך זמן קצר מצב שיווי משקל דינמי שבו  ררואם נע

ישתווה למספר האטומים שיורדים לרמה הנמוכה יותר בכל  הימספר האטומים שיתעורר בכל שני

 ה.ישני

ברגע מסוים נוכל לברר כמה אטומים מתוך כלל האטומים  תאת המערכ "נקפיא"אם 

ניתן לחלק את כל האטומים במערכת  במצב שיווי משקל   .iE רמה כלשהינמצאים במעוררים ה

אנרגיות יש ולאטומים מקבוצות שונות  iEאותה אנרגיה  יש אתאטומים קבוצת לקבוצות כך שלכל 

כלוס הא Tנמצאים בסביבה בה הטמפרטורה היא  אטומים Nבמצב בו קבוצה של  ,לדוגמאשונות. 

של רמה
iE  ל תפרופורציוני- 

   exp( )i
i

E
N

KT
                                  ) 3.1.1( 

כאשר: 
iE - האנרגיה של הרמה 

 T - פרטורה בהטמ-K 0 

 K – קבוע בולצמן 

 כלוסה.נרגית הרמה גבוהה יותר כך יקטן אם, ככל שאמסוי  Tלכן עבור 

 

 )Stimulated Emission(פליטה מאולצת  3.1.2
יכול פוטון הפוגע באטום מעורר לגרום לאטום לרדת במהירות רבה  מיםמסויבתנאים 

לרמת אנרגיה נמוכה יותר ולפלוט פוטון זהה לפוטון הפוגע. הפוטון הפוגע ממשיך בתנועתו כאילו 

מתקיימת בניגוד לתהליך הרגיל שבו והיא  נקראת "פליטה מאולצת"לא ארע מאומה. תופעה זו 

 ום לעלות לרמת אנרגיה גבוהה יותר.פוטון נבלע ע"י אטום וגורם לאט
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אטום רמה כך שהפרש האנרגיות בין הרמה בפליטה מאולצת יכולה לקרות רק אם קיימת 

 המעוררת )שבה נמצא האטום ברגע פגיעת הפוטון בו( לבינה שווה לאנרגית הפוטון הפוגע.

טון הנפלט, בניגוד לפליטה הספונטנית שהינה אקראית, מאופיינת הפליטה המאולצת בכך שהפו

הפאזה שלו שווה לפאזת לו שווה לאנרגיית הפוטון הפוגע, נפלט בכיוון הפוטון הפוגע, האנרגיה ש

. אחרי פגיעת פוטון אחד באטום והקיטוב שלו שווה לקיטוב של הפוטון הפוגע הפוטון הפוגע

ם מצדם , הם יכוליובקיטוב בפאזה, מתקבלים אפוא שני פוטונים זהים בכיוון תנועתם, באנרגיה

לפגוע בשני אטומים מעוררים אחרים ולגרם להם לפלוט פוטונים זהים להם וכך יתקבלו ארבעה 

פוטונים זהים שיפגעו באטומים נוספים וכך הלאה, בתהליך שרשרת ניתן לקבל מספר גדול של 

 פוטונים שווי אנרגיה, כיוון ופאזה.

 

 )Population Inversion(היפוך אוכלוסייה  3.1.3
חזקה אפשרית בתווך מסוים רק כאשר קיים מספר גדול של אטומים  פליטה מאולצת

המעוררים לאותה רמה. מצד שני בתנאים רגילים )במצב שיווי משקל( אכלוס הרמות הנו כזה, שרוב 

האטומים נמצאים ברמות היסוד ורק מעטים מהם נמצאים במצב מעורר )בגלל פליטה ספונטנית(. 

תהיה חלשה ביחס לעוצמת הפליטה וצמתה ליטה מאולצת, אך עעקרונית ניתן גם במצב זה לקבל פ

הספונטנית, שהינה פליטה לא מסודרת, כך שלא נוכל לקבל קרן שבה הפוטונים הם בעלי כיוון 

. לכן, כדי לקבל פליטה מאולצת חזקה, צריך באיזשהו וקיטוב אחד פאזה אחת, מוגדר, אנרגיה אחת

רוב האטומים נמצאים ברמה מעוררת אחת, ומיעוטם ברמות אופן, ליצור בתווך הנ"ל מצב יציב שבו 

נמוכות או גבוהות יותר, דהיינו ליצור מצב שבו דווקא רמה גבוהה מאוכלסת יותר מהרמות 

 הנמוכות, בניגוד למצב שיווי משקל )תרמי( הרגיל. מצב כזה נקרא "היפוך אוכלוסייה".

ע"י ניצול העובדה שקיימות  את מצב היפוך האוכלוסייה ניתן לקבל בתנאים מתאימים

הנו ארוך יחסית ולעומת זאת זמן המעבר מהן רמות שזמן המעבר מהן לרמות מסוימות נמוכות 

 אליהן קצר.

)מתוך אינסוף הרמות אטום כלשהו של שלוש רמות אנרגיה ה של אגרמיד מתוארת 1באיור 

 :יםהבא כיםהתהלימערכת זו צריכה לקיים את  .האפשריות(

 הנו מהיר )בליעת פוטון(.   3E-רמהל  1E היסודת המעבר מרמ (1

 רד קודם י אלא   1E לרמה  ישירותאינו חוזר   3Eהאטום המעורר לרמה  ,כללי ברירה לפי (2

- 2E) כדי ירידה זאת הוא פולט אנרגיה בשיעור ךשניה(, תו 10 -8~ ) ותרימהבו 2E לרמה

3E(. .)אנרגיה זאת יכולה להיפלט כפוטון )אור( או בדרך אחרת )חום למשל 

זמן ממושך יחסית   2E דהיינו, האטום נשאר ברמה ,הנו איטי  1E-ל  2E-המעבר מ  (3

 .(מילישניה~)
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 : דיאגרמת שלש רמות3.1 איור

 

שאם בתווך מסוים נמצאים אטומים כאלה, ואנחנו מצליחים באיזשהו אופן לעורר אותם  ,מכאן

הרי שעל פי התהליך שתואר לעיל נקבל תוך זמן קצר מצב שבו רוב   3E לרמה 1E מרמת היסוד

. קיבלנו אפוא היפוך אוכלוסייה. במצב כזה תתחיל כמובן פליטה 2E האטומים נמצאים ברמה

, אך ברגע שנוצרו כבר פוטונים כתוצאה ממעבר כזה, 1E  2E כתוצאה מהמעברספונטנית )איטית 

. במצב זה 1E לרמה  2Eהם יתחילו לגרום לפליטה מאולצת מהירה יותר של יתר האטומים, מהרמה 

יתקבל תהליך שרשרת יצור פליטה חזקה מאד. אם נדאג להיפוך אוכלוסייה רצוף )נעורר באופן רצוף 

 לקבל פליטה מאולצת רציפה.את האטומים( נוכל 

 

 )Pumping(שאיבה  3.1.4
את האטומים, דהיינו דרוש מנגנון  וכדי ליצור מצב של היפוך אוכלוסייה בתווך מסוים, דרוש שיעורר

שישאב אנרגיה לתוך התווך. קיימות מספר שיטות לשאיבת אנרגיה לתוך התווך. הנפוצות ביותר הן 

 שתיים:

לפי שיטה זאת ממקדים מקור אור חזק לתוך התווך כך שהפוטונים של  -שאיבה אופטית 

(. לעיתים משתמשים בלייזר  אחר כמקור אור 3E מקור זה מעוררים את האטומים של התווך )לרמה

 כזה.

הרץ( האטומים מעוררים כתוצאה מהתנגשות עם -)ראה ניסוי פרנק -התנגשות  ישאיבה ע"

 בה כזאת מקבלם בדרך כלל בתווך גזי ע"י התפרקות חשמלית.אלקטרונים או אטומים אחרים. שאי

 

 

 

 

E 

1E 

2E 

3E 
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 לייזרמבנה ועקרון פעולת ה 3.1.5
 

 הפעלת לייזר דורשת שלושה תנאים:

 .)תווך מתאים )תווך שיאפשר היפוך אוכלוסייה מתאים 

 .מנגנון שאיבה 
 .מהוד אופטי 

 

היפוך בתנאי השלישי. ברור שאחרי שהתבצע  י התנאים הראשונים כבר דנו, נדוןבשנ

אוכלוסייה בתווך ניתן להתחיל בפעולת הפליטה המאולצת )פעולת הלזירה(. בפליטה המאולצת 

כי כיוון  ,נקבל אלומות של פוטונים שווי אנרגיה ושווי פאזה, אך האלומות תהינה שונות כיוון

גורם אלומות הפוטונים תלוי בכיוון שבו נע הפוטון הראשון שגרם לפליטה מאולצת )הפוטונים שהוא 

לפליטתם נעים בכיוון שלו( ובדרך כלל הפליטה המאולצת נגרמת לא ע"י פוטון אחד אלא ע"י מספר 

פוטונים ראשוניים הנעים בכיוונים אקראיים כי הם עצמם מתקבלים כתוצאה מפליטה ספונטנית 

 (.1E   2E  )המעבר הספונטני 

 

על מנת לקבל קרן הנעה רק בכיוון אחד, מכניסים את התווך לתוך מהוד אופטי המכיל 

למעשה שתי מראות מקבילות זו לזו. רק פוטונים שיפגעו במאונך )בקרוב( למראה יוחזרו למראה 

נועו אל מחוץ לתווך ויבלעו. הפוטונים יממול וממנה חזרה וכך הלאה. פוטונים שיפגעו בזווית אחרת 

ם בין שתי המראות יגרמו בדרכם לפליטה מאולצת בכיוונם ובכך יגבירו את זרם הפוטונים המוחזרי

  Lהנע במאונך למראות. למרחק בין המראות חשיבות רבה. מתברר כי כאשר המרחק בין המראות 

 את הקשר : מקיים

2

c
L m


                                                     ).23.1( 

 מספר טבעי. - mכאשר  
 c - .מהירות האור 
  -  תדירות הפוטונים(E = h). 

 

עד  מתקבל תהליך לזירה חזק ועוצמת קרן הפוטונים הנעה בין המראות גבוהה )מעין מצב תהודה(.

עתה הקרן נעה בין המראות. על מנת להוציאה מחוץ לתווך דואגים לכך שהמראות לא תהינה 

מהאור הפוגע בה, האחוז הזה הוא קרן  1%. בדרך כלל מראה אחת מעבירה 100% -מחזירות ב

ולכן מתקבלת בדרך  0.1% -הלייזר היוצאת מהמכשיר. המראה השנייה גם היא מעבירה, אך רק כ

 כלל קרן לייזר )חלשה(, גם בכיוון ההפוך.

 

 מבחינת סוג התווך, מחולקים הלייזרים לארבע קבוצות:

  הלזירה מתבצעת בתווך מוצק )למשל אבן אודם(. -לייזר במצב מוצק 

  הלזירה מתבצעת )בדרך כלל ע"י התפרקות חשמלית( בתוך שפופרת זכוכית שבה  -לייזר גזי

און, תערובת של ארגון וקריפטון, י, תערובת של הליום ונ2COנמצא גז או תערובת של גזים )

 או אפילו אדי מים(.
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 התווך הנו בדרך כלל תערובת של נוזלים אורגניים. התכונה החשובה של  - )צבע( לייזר נוזלי

לייזר כזה, הי האפשרות לשנות את התדירות ע"י שינוי ריכוז המרכיבים. בדרך כלל 

 השאיבה בלייזר כזה מתבצעת ע"י קרן אור המופקת מלייזר מצב מוצק.

  בנוי משכבות  -לייזר חצי מוליךP ו-N  מוליך(, הנו מועיל מאד וקטן )ראה ניסוי דיודת חצי

 ממדים.

 .(Ali Javan)  עלי ג'אבאןעל ידי  1961נבנה לראשונה בשנת ש, He-Neהלייזר בניסוי זה הנו 

אטמ'(, התערובת  1/300התווך שבו מתבצעת הלזירה הוא תערובת של הליום וניאון, בלחץ נמוך )

בלייזר זה מושגת ע"י התפרקות  השאיבה )היפוך אוכלוסייה(ניאון.  15% -הליום ו 85%מכילה 

חשמלית בתוך הגז, התפרקות זו מעוררת בעיקר את אטומי ההליום והם ע"י התנגשות באטומי 

. למערכת זו 2דיאגרמת הרמות של לייזר זה נתונה באיור  מה מתאימה.רהניאון מעוררים אותם ל

אורך ) האדום האור חום זירה אולם המעבר העיקרי של הלייזר הוא בתנה אפשרות למספר קווי ליש

  . גז הניאוןב 2E-ל 5Eממעבר בין רמות האנרגיה ונובע  ( nm632.8=הגל 

 

 * אוןינ –דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר הליום : 3.2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 http://stwww.weizmann.ac.il/lasers/laserheb/preface/toc.htm* 
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 הניסוימהלך  4

 

 

הספק קרן הלייזר אמנם נמוך, אך הקרן מסוכנת עדיין לעין האדם, לכן, אין  אזהרה:

לכוון את אלומת הלייזר אל עין האדם. חשוב לוודא כי אלומת הלייזר אינה מוחזרת 

 ממשטח כלשהו כך שהיא עלולה לפגוע בעינך או בעיני הסובבים אותך. 

 

 המלצות כלליות לביצוע מדידות:

  המדידות ובזמן המדידות דעו את התאוריה היטב, למה אתם מצפים וודאו לפני

שהמדידות פחות או יותר תואמות לצפי. הדבר יעזור לכם להרכיב בצורה 

מיטבית את המערכת, להימנע מהפרעות רציניות ומהבנה לא נכונה של ההוראות 

 וכו'.

  ל מרחק לצורך מדידות של גודל קרן לייזר כפו' ש 30נניח ואתם צריכים לבצע

קבלת פרופיל היפרבולי. הריצו את המודד לכל האורך בזריזות לבדיקת התאמה 

לתאוריה באופן גס לפני שתבצעו את המדידות ברזולוציה גבוהה. הדבר ימנע 

או בדרך בה אתם  Set-upמכם לבצע מדידות רבות בזמן שמשהו לא בסדר ב 

 מבצעים את הניסוי

  היפרבולית. בגבול מסויים הפונקציה הזו לינארית נניח ותאורטית ישנה פונקציה

)גבול אסימפטוטי(. אם תירצו למדוד את התחום הלינארי, בידקו באיזה גבול 

הפונקציה תתנהג  בצורה לינארית בקירוב טוב. הדבר ימנע מכם לבצע מדידות 

 בתחום הלא נכון

 ניסוי בעת היתקלות בחוסר התאמה בין הניסוי לתאוריה, נסו לחשוב בזמן ה

מאיפה נובעת חוסר ההתאמה. היעזרו בהערכות מספריות גסות על מנת להבין 

האם ההשערות שלכם יכולות להוות הסבר אפשרי לחוסר ההתאמה לתאוריה. 

ביחנו את השערותיכם באמצעות מדידות יסודיות יותר או פחות על מנת לראות 

ה ולא עליתם על ולהראות שלהשערותיכן ישנה מהימנות ניסיונית כלשהי. במיד

הבעיות, חישבו עליהן בעת ניתוח התוצאות וחיזרו למדוד בזריזות את 

 השערותיכם.
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 וכיוון חריר לגובה הקרן יישור הקרן במקביל לציר האופטי 

 מטרה

זו אחת הדרכים ללמוד כיצב לכוון אלומת לייזר במקביל לציר האופטי )ישנן דרכים רבות אולם 
 יקות(.היותר יעילות ומדו

 

 הדרכה

 י:הציר האופט עלהוראות לכיוון הלייזר 
 )היעזרו בתרשימים המצויינים מטה(

 
 הצב חריר על הציר האופטי בצמוד ללייזר וסגור אותו עד למינימום .א
 באופן גס כוון את גובה החריר לגובה אלומת הלייזר .ב
 הצב את החריר בקצה הציר האופטי .ג
 כוון את אלומת הלייזר כך שתפגע בחריר  .ד
את החריר אל הלייזר, במידה וקרן הלייזר לא פוגעת בחריר, סימן קרב  .ה

שהחריר לא ממוקם מספיק טוב. חזור על שלבים א' עד ה'  עד שהלייזר יהיה 
 מכוון.

 .יותר בו תיגע אל ,האופטי לציר במקביל הלייזר את לישר שסיימת מרגע .ו

  .ללייזר ביחס יכוון אופטי רכיב כל מעתה

 
 
 

קרן הלייזר לא מכוונת במקביל לציר האופטי והחריר לא מכוון בגובה המצב ההתחלתי בו 
 יציאת קרן הלייזר.

 
 
 
 

 כיוון גובה החריר באופן גס לפי הגובה ממנו יוצאת קרן הליזר:

 לייזר

 חריר
 

    
 

 ציר אופטי רצוי
  

 קרן הלייזר
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וכיוון הלייזר לתוך החריר: -הזזת החריר לאורך הציר האופטי הרחק ממכשיר הלייזר  

 
 
 

אם הלייזר בשלב זה לא עובר דרך החריר, סימן  –החזרת החריר קרוב לפתח הלייזר 
 שהחריר לא במקומו:

 
 

 לייזר

    
 

 חריר
 

 ציר אופטי רצוי
  

 הלייזרקרן 
  

 לייזר

    
 

 חריר
 

 ציר אופטי רצוי
  

 קרן הלייזר
  

 לייזר

    
 חריר 

 ציר אופטי רצוי 
  

 קרן הלייזר
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יש לחזור על התהליך עד למעבר חלק של הלייזר דרך החריר לאורך כל המסילה )מספיק 
הסבירו מדוע(: –נקודות מרוחקות בלבד  2לבדוק זאת ב

 
 אופטי רכיב כל מעתה .יותר בו ותיגע אל ,האופטי לציר במקביל הלייזר את לישר םשסיימת מרגע

  .ללייזר ביחס יכוון

 

 הספק קרן הלייזר מדידת 

 מטרה

 . ולהתנסות בעבודה עם מערכות אופטיות למדוד את הספק קרן הלייזר

 

 תיאוריה

ככמות האנרגיה  לקטרומגנטיתבאופן כללי בפוטומטריה, מגדירים את עוצמת הקרינה הא

(. יש לשים לב להבדל M.K.Sהנפלטת ליחידה זמן )יחידות של אנרגיה לשניה, קרי הספק במערכת 

עוצמה היא כמות האנרגיה ליחידת זמן שעוברת   .(intensity( לבין עוצמה )powerבין מושג ההספק )

הן  M.K.S-יחידות העוצמה ב)דרך חתך שטח מסויים 
J

𝑚2⋅𝑠
.) 

. אולם, מכשיר הלייזרנרצה למדוד את סך האנרגיה שנפלטת ע"י במקרה של קרן לייזר, 

ולכן, מדידת ההספק מתאפשרת באמצעות  לכיוון מוגדר מכוונתהאנרגיה מרוכזת באלומת אור 

 סך כמות  מטר(.-מדידת העוצמה העוברת דרך שטח חתך קטן יחסית )שטח הגלאי של הפאוואר

מוכפל ו הגלאי דרך שטח יםוטונים העובר, שווה למספר הפמכשיר הלייזר שנפלטת על ידיהאנרגיה 

 .h -ב

 קבוע פלנק. - hכאשר: 
             - .תדירות הפוטון 

 
. כמו כן, יש צורך לשים לב לגלאיכדי למצוא את הספק קרן הלייזר, יש להכניס את כל ההספק 

 שהגלאי לא נמצא ברוויה ולבחור את הסקלה הנכונה על הגלאי. 
 
 
 
 

 לייזר

    
 חריר 

 ציר אופטי רצוי 
  

 קרן הלייזר
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 מערכת ניסוי ומדידות

 הסברים כלליים שיש לקחת בחשבון בעת ביצוע הניסוי אך לא בהכרח יש צורך בכך.להלן מידע חשוב ו
 

 :Optical power meter הספק אופטי -איך עובד מד
 

 ניתן לבטא בעזרת הנוסחה : את הזרם הנוצר מההספק הפוגע בגלאי

dq dN
I e

dt dt
                      (4.1.1) 

 המטען העובר בפוטומטר. - qכאשר: 
 e - טען האלקטרון.מ 
 -  מבנה הגלאי(ו)מאפיין של החומר יעילות ההמרה של פוטונים לאלקטרונים 

N           -  הנכנסים אל הפוטומטר.מספר הפוטונים 
 

 האנרגיה של הפוטונים נתונה

E N h                          (4.1.2) 

 ולכן: 

dE h dN                                                      (4.1.3) 

 נציב זאת במשוואה הקודמת ונקבל:

e dE e
I P

h dt h

 

 
                                             (4.1.4) 

 .האור הפוגע בפוטומטר הוא הספק - Pכאשר: 

 נחלץ את ההספק מהמשוואה ונקבל:

4.4
h

P I I
e




                                                      (4.1.5) 

 וואט .  כאשר  הזרם נמדד ביחידות אמפר וההספק מתקבל ביחידות

 

 מודל לתיאור רווית הגלאי

כדי לתאר את מושג הרוויה נוח  .לרוויה עשוי להיכנס אולם כאשר הלייזר פוגע בגלאי בצורה נקודתית הגלאי

להשתמש במודל פשוט שבו הגלאי מחולק להרבה יחידות שטח קטנות, כשכל יחידה כזאת פולטת אלקטרון כאשר 

פוטון אחד או יותר פוגעים בה ביחידת זמן כלשהי, מאלקטרונים אלה נוצר זרם שמשתנה בהתאם לכמות 

שנמדדת בגלאי. כאשר צפיפות הפוטונים גדולה מאוד כמות  האלקטרונים שנפלטים. זרם זה פרופורציוני לעוצמה

הפוטונים שפוגעים ביחידת שטח של הגלאי תהיה גדולה מאחד אבל עדיין רק אלקטרון אחד יפלט ולכן סה"כ הזרם 

מסיבה זאת ישנם מיקרים לא יתאר בצורה נכונה את כמות הפוטונים שפוגעים בגלאי, מצב זה נקרה רוויה של הגלאי. 

 יש צורך להרחיב את אלומת הלייזר, באמצעות עדשה, כך שהוא יפגע בשטח רחב על פני הגלאי. בהם
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 מערכת הניסוי למדידת הספק קרן הלייזר: 4.1איור 

 

  .4.1הרכב את מערכת הניסוי שבאיור   .1

 –כוון את קרן הלייזר כך שתתקדם במקביל לציר האופטי  .2

 הספק קרן הלייזרמדוד את  .3

 חקור והסבר את ההבדל בין נתון היצרן לבין הערך הנמדד .4

 

 (power-meterהספק )-מד

כאשר הכפתור מכוון מסוגל למדוד ההספק מעידה על הערך המקסימלי שהמכשיר -סקלת מד
 לסקלה זו.

 

 

 

 

 

 לייזר

 מד הספק אופטי
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אונך לאלומת הלייזר ומדידת הספק במהציר האופטי וכיוון עדשה למרכז  

     ההחזרות

 מטרה

הציר האופטי )הציר מותווה לפי  לכיוון עדשה למרכז )יחסית( ללמוד דרך קלה ומדוייקת 
 להחזרה ובמאונך לאלומת הלייזר. בנוסף, להיווכח בנוסחת פרנלהתקדמות קרן הלייזר( 

 

 הדרכה

החזרות אלה על מנת  נצל)או להיפך(, ישנן החזרות. ניתן לבמעבר אור בין אוויר לזכוכית 

 –ה כראוי. הביטו באיורים מט לכוון את העדשה

 

 כאשר אתם מציבים עדשה על הספסל האופטי, באופן טבעי העדשה לא תהיה מאונכת לקרן הלייזר

 וקרן הלייזר. כל מעבר של הקרן בין אוויר לזכוכית )או להיפך( יוצר החזרות אחורה:

רק כאשר הקרן תיפגע במרכז העדשה, שני המשטחים המקבילים לשתי שפות העדשה יהיו מקבילים 

ניתן להסיט לאותה הנקודה. במקביל ובקירוב טוב זה לזה כך ששתי ההחזרות הנראות לעין יוחזרו 

מעט את זווית העדשה לפני שמכוונים את מיקומה. הדבר מקל על מציאת ההחזרים ובקירוב ראשון 

 ההחזרים יחזרו לאותה הנקודה כאשר הקרן פוגעת במרכז העדשה:

 

    
 

 לייזר

 עדשה
 

    
 

 לייזר

 עדשה
 𝑑 sin(𝛼) ≪ ሼ𝛼 ≪ 1ሽ ≪ 𝑑 ∼ 3𝑚𝑚  
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ת כיוון וקראו למדריך לבדיק לקרן הלייזר ובמאונך  הציר האופטיאת העדשה למרכז  נוכוו .1

 הנבחר  הלייזר לאורך הציר האופטי

 מדידת מקדם ההחזרה הכולל ומקדם השבירה של העדשה 

)קחו בחשבון שאתם  את ההספק שנכנס לפוטומטר דומדלאחר כיוון העדשה כראוי,  .1

האם יש צורך  –נדרשים להשוות את העוצמה הנמדדת לעוצמה שמדדתם ללא עדשה 

 למדוד באותם המרחקים? אם כן, למה?(.

 תמוחזרחלק מהאנרגיה של קרן הליזר . לכן, עדשהבניסוי זה הקרן עוברת דרך  .2

 .מהמשטחים השונים

משטח של העדשה על ידי שימוש בנוסחת פרנל מכל החלק המוחזר  הערך את (א

(Frensel: ) 

2

2 1

2 1

n n
R

n n

 
  

 
                                                      )4.1.6( 

 לכל מעבר בין מקדם שבירה אחד לאחר.  הנוסחה תקפה )!( שימו לב כי 

תלות כ)השאירו  חשבו את ההספק המוחזר מסך המשטחים המרכיבים את העדשה (ב

 ,של העדשה( המקדם השבירב

Rlens(𝑅; 𝑃𝑖𝑛) =? 

 לצורך כך השתמשו בחוק שימור אנרגיה )האנרגיה שלא מוחזרת מאותו המשטח עוברת

 הלאה(,

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛(1 − 𝑅) 

 יש צורך לקחת בחשבון החזרות משנה)!( חישוב האם 

קבעו את מקדם ההחזרה הכולל של העדשה באמצעות המדידה הישירה של ההספק  (ג

 הנכנס לעדשה )מתת הניסוי הקודם( וההספק היוצא מהעדשה,

𝑇𝑙𝑒𝑛𝑠 =
𝑃𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟𝐿𝑒𝑛𝑠

𝑃𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝐿𝑒𝑛𝑠
 

של העדשה. השוו  השוו בין הערך הנמדד לערך שחושב ומיצאו את מקדם השבירה

 .לציוד מדעימקדם שבירה זה למקדמי שבירה של חומרים המרכיבים עדשות 

 

 התפלגות העוצמה בקרן הלייזר 

 מטרה

 .כתלות באורך וברוחב לייזרהאת התפלגות העוצמה של קרן  מדודבניסוי זה נ

 

 תיאוריה
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התפלגות  במבנה המהוד. , ותלויההאור היוצאת מהלייזר איננה אחידה עוצמתהתפלגות של 

הולכת כפונקציה של במישור הלטראלי של קרן לייזר ( =Tem 00 באופן הפשוט ביותר) ה העוצמ

  סימטריה רדיאלית. בעלת גאוסיין, 

)בהתקדמות אורכית כתלות התפלגות עוצמת קרן לייזר הביטוי ל )z  ורוחבית( )r  של

 ע"י המשוואה הבאה: ניתן האלומה 

2

2

2 2

( )0( , )
( )

r

w zw
I r z e

w z


 
  

 
                                        ).124.( 

הוא בעל סימטריה רדיאלית והתפלגות העוצמה הרדיאלית תלויה  4.2.1משוואה בממד הרוחבי ה

 בהתקדמות האורכית של קרן הלייזר.  

)האלומה מתרחבת בצורה היפרבולית כפונקציה של המרחק  )z  כאשר רוחב האלומה עבורz 

 ם יהיה:מסוי

2

0 2

0

( ) 1
z

w z w
w





 
   

 
                                     ).224.( 

0w  בגובה  המינימאלי, מחושב רוחב האלומה
2

1

e
)המתפלגת בצורה  מהעוצמה המקסימלית 

  אורך גל של הלייזר. , גאוסיינית(

 

 פרמטרים של התקדמות קרן גאוסית .4.2איור 

𝑧מספיק גדול ) zעבור  ≫ 𝑧𝑅 =
𝜋𝑤02

𝜆
( שבו אפשר להתייחס אל האסימפטוטה של ההיפרבולה ניתן 

 )הראה בצורה מפורשת( זוית הפיזור של האלומה,להעריך את 

0

( )
sin lim

z

w z

z w


 


                                           ).324.( 

 gaussian beam)*( לקריאה נוספת חפשו ערך 

 מערכת ניסוי ומדידות

כך  לצורך .מצלמה( של cmosאו ( ccdחיישן ה בניסוי זה נמדוד את התפלגות הקרינה באמצעות

 יש להבין מעט על האופן שבו עובדת מצלמה.

 איך מייצרים תמונה? 4.5.1
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ללא עדשות ונניח שאנו   )פיקסלים 6000*4000)המכיל  CCDנניח שיש לנו חיישן מצלמה 

. נורת החדר מאירה את האובייקט ואילו כל נקודה האם נצליח? – מנסים לצלם כך אובייקט

על גבי האוייבקט מחזירה אור באופן איזוטרופי לכל מקום. כך שקונסטרוקציה זו תניב 

 תאורה אחיד על גבי חיישן המצלמה ולא נוכל לקבל תמונה של האובייקט,

 

לפתור בעיה זו ולקבל תמונה היא להכניס חריר קטן לפני החיישן )ככה עבדו בעבר דרך ישנה 

 אילו עם הוילון השחור(, –מצלמות ישנות 

פיקסל חיישן המצלמה כך ומה צריך להיות גודל החריר? גודל החריר צריך להתאים לגודל 

שהאור המגיע מנקודה אחת על האובייקט ימלא סדר גודל של פיקסל אחד. לרוב הפיקסל הוא 

מיקרון. מכיוון שהחריר יושב קרוב לחיישן במצלמות, גודל החריר חייב גם  5בסדר גודל של 

ר זמן מיקרון. חריר כל כך קטן מכניס מעט מאוד אור גם כאש 5הוא להיות בסדר גודל של 

חשוכות ובעלות ניגדויות נמוכה  20החשיפה ארוך. לכן תמונות ממצלמות של תחילת המאה ה

לרוב היו משלימים את הצילום בעזרת עט שיבליט את קווי התמונה. הדרך לפתור  –במיוחד 

בעיה זו היא באמצעות עדשה שמטרתה לאסוף אור מכל נקודה על האובייקט ולפקס אותו על 

 ל החיישן,נקודה מתאימה ע

 

 

CCD object 

CCD object iris 

 

lens image 

CCD object iris 

image 
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 ?CCDחיישן  איך עובד 4.5.2
 

וולטאריים עם מעגל חשמלי לאיסוף המטען המצטבר על -הוא מערך רכיבים פוטו CCDחיישן 

וולטאי -פוטו תא(. a snap-shotתאורה המגיעה מן האובייקט )המערך כתוצאה מחשיפת החיישן ל

 CCDכך שחיישן הב. הוא רכיב המשחרר מטען כתוצאה מפגיעת פוטונים ברכי)תא סולארי( 

אותו פיקסל. ב שפגעהאור  תלמעשה יודע להתאים ערך מדוד של מטען מצטבר לכל פיקסל לפי כמו

 . )ביט 8של  color-depth)הדבר נכון עבור מצלמות בעלות  255ל 0ערך זה מנורמל לערך בין 

מספר בין אשר בכל איבר שלה יש  6000*4000ת שחור לבן היא בסך הכל מטריצה של אם כן, תמונ

 .255ל 0

 

 ?איך מקבלים תמונה צבעונית 4.5.3
 

. דרך ולכן לבדו לא מספיק לקבלת תמונה צבעוניתשונים ו רגיש כמעט לאורכי גל נתא וולטאי אינ

( לכל  RGBאחת לקבל תמונת צבע היא למקם פילטרים המעבירים בנפרד כחול, אדום וירוק )

פילטרים שונים ולכן על כל פיקסל יש  3 פיקסל. אולם הפיקסלים קטנים מידי מכדי לדחוף בהם

פיזור הפילטרים הוא כזה שכל פיקסל מודד ישירות צבע מסויים ונמצא בקירבה לשני  .פילטר אחד

פילטרים אחרים. בכל מצלמה נעשה איזהשהו עיבוד לפיו כל פיקסל מקבל ערך מחושב לצבעים 

 הנמדדים בסביבתו אך לא ישירות על ידיד אותו פיקסל. 

 

R G R G R 

G B G B G 

R G R G R 

G B G B G 

R G R G R 

 

, 3*6000*4000התמונה המתקבלת מהמצלמה כבר עברה עיבוד זה ומכילה למעשה מטריצה של 

 שלושה מטריצות עבור שלושה צבעים.

 מהלך הניסוי

 .לצורך הפעלת התוכנות קראו למדריך לאחר קריאת מהלך הניסוי)*( 

 

את הקרן בחמישה מרחקים שונים, לבצע התאמה לגאוסיאן שתניב  צלםבניסוי זה תצטרכו ל

 את רוחב הקרן בכל מרחק ולמצוא את זווית ההתרחבות של הקרן.

מכיוון שקרני הלייזר מיושרות )דומה לאובייקט נקודתי באינסוף( את ניתוח התפלגות העוצמה 

 אין צורך בעדשה. – מצלמה( של הcmosאו ( ccdחיישן הישירות על  הקרןנבצע לאחר הטלת 

 



 

 

- 18 - 

מרחקים בהם תצלמו את חתך הקרן. יש לשים לב למספר דברים בעת בחירת  5בחרו  .1

 המרחקים לצילום

הסבירו את השיקולים  –תמונות בהפרשים גדולים או קטנים  5חישבו האם כדאי לצלם  (א

 לבחירה שלכם.

זווית האם יש איזור עדיף לצילום? היכן כדאי לצלם את הקרן על מנת למדוד את  (ב

 הפתיחה האסימפטוטית שלה? קרוב לפתח הלייזר? רחוק? פרטו והסבירו?

 תנאי הצילום בכל המרחקים יהיו שווים.זמני החשיפה ויש להקפיד ש (ג

בבחירת זמני חשיפה מתאימים לצילום, יש לקחת בחשבון שהתמונה הקרובה ביותר  (ד

 תמונות.ה 5לפתח הלייזר תהיה בעלת עוצמה מקסימלית הגבוהה ביותר מבין 

לצורך  camviewלמחשב ופיתחו את התוכנה  USBחברו את המצלמה באמצעות כבל  .2

ולקרוא למדריך לקבלת הדרכה   lvשליטה על המצלמה דרך המחשב )יש ללחוץ על כפתור

 קצרה על אופן השימוש בתוכנה(.

 - exposer time – זמן חשיפה של החיישן 

 - iso – פרמטר השולט על רגישות החיישן לאור 

 

בעבודה עם המצלמה יש להקפיד שהתמונה שמתקבלת לא תהיה ברוויה. בחרו תמונת יחוס  .3

לכל שאר התמונות )חישבו היטב אחת לבדיקת זמן החשיפה ונתוני צילום שישמשו אתכם 

לצורך בדיקת התמונה  Matlabאו ב   ImagJאיזו תמונה טובה כתמונת יחוס(. השתמש ב 

 כדי להוציא את התמונה מרוויה ניתן להשתמש במנחתיםולבדיקת הרוויה.  המתקבלת

(filter) .או לשנות את זמן החשיפה או רגישות החיישן לאור 

 :ImageJלצורך עבודה עם 

 פיתחו את התוכנה .א

 גררו את קובץ התמונה לחלון התוכנה. .ב

 מיתחו קו העובר דרך חתך הקרן המצולם. .ג

. כעת התוכנה תציג לכם גרף analyse -> plot profileכעת ליחצו על הטאב  .ד

תוכלו לוודא שהתמונה לא  של העוצמה הנמדדת לאורך אותו קו שבחרתם. כך

ברוויה ושהפרופיל נראה פחות או יותר גאוסיאני בעין. ניתן לשמור את נתוני 

הגרף לקובץ אקסל בשלב זה או לבצע להפיק גרף דומה דרך המטלב כשתחזרו 

 הביתה.

. כעת התוכנה הפרידה image –> color -> split colorsכעת לחצו על הטאבים  .ה

נות שחור לבן. כל תמונה כזו מייצגת צבע שונה. תמו 3-לכם את התמונה ל

סיגרו את התמונות המייצגות כחול וירוק והישארו עם התמונה המייצגת 

 אדום.

 4, 3חיזרו על שלבים  .ו
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 5את התפלגות עוצמת האלומה במישור הלטראלי לכיוון התקדמות הקרן, בכ צלמו .4

 אותם בחרתם ובתנאי צילום אחידים שבחרתםמרחקים שונים 

 ניתוח תוצאות

את התאם . הקרן ממרכז מרחקכפונקציה של ה ההארהעוצמות  עבור כל צילום, הצג את .1

 מהצורה:פונקציה גאוסיאנית לבמרחקים השונים תוצאות שקיבלת ה

2

0

0

x

x
I I e

 
  
                  (.124.) 

שימו לב שפונקציית הגאוסיאן הנוחה  הקבועים שקיבלת והשגיאות בהם. מהםציין 

להתאמה שונה במעט מפונקציית הגאוסיאן בה נהוג להשתמש לתאור קרניים 

 גאוסיאניות.

 .חשבו את זווית ההתבדרות של הלייזר .2

 מצא את לפי הנתון של אורך הגל של הלייזר,  .3
0w.הערך את השגיאה , 

השווה את התוצאה של       
0w  לנתון היצרן לגבי קוטר מפתח הלייזר שהואmm 0.48 . 

 :לתאוריה . השוו𝐼0(𝑧)ערכו גרף של אמפליטודת הגאוסיאן כפונקציה של מרחק,  .4

מהו חוק החזקה לפי  –)רק לציר העוצמה(  log-scaleבצעו התאמה לינארית ב .א

 התאוריה?

הוא רעיון טוב כאשר רעש הרקע  log-scaleהאם רעש הרקע נמוך דיו? האם  .ב

מהסיגנל והסבירו את הבעיה במציאת  20%-גבוה? הוסיפו רעש רקע יחסי של כ

 כאשר רעש הרקע גבוה log-scaleחוק חזקה על ידי התאמה לינארית ב

כעת בצעו סכימה של כל הפיקסלים בתמונה עבור כל אחד מהמרחקים. איך סכום כל  .5

הפיקסלים צריך להשתנות במרחקים השונים לפי התאוריה? האם יש התאמה למה 

 שמדדתם? אם ישנם הבדלים, נסו להסביר אותם.

 

 יםמסריגהתאבכות עקיפה ו  

 תאוריה

 רקע

בוססת על ההנחה שקרני האור נעות בקווים ישרים. הנחה זו נכונה כל האופטיקה הגיאומטרית מ

עוד קרני האור עוברות דרך פתחים הגדולים מאד ביחס לאורך הגל. כאשר אור העובר דרך פתחים 

, מתקבלות תופעות של עקיפת האור. תופעת העקיפה )או שני סדרי גודל( רך הגלוסדר גודל של אמ

גלים, כך  לש ההסופרפוזיציאור, ההסבר מתבסס על עקרון התמונה הגלית של ה היטב לפימוסברת 

שבמקומות במרחב שבהם מתקיימת התאבכות בונה, עוצמת האור חזקה והמקומות שבהם 

מסדק אחד ההתאבכות הורסת הנם חשוכים. בחלק זה של הניסוי נבדוק את תופעת ההתאבכות 

טבעות ניוטון. קרן לייזר נוחה במיוחד לניסויים אלה  תובניסוי נוסף נקבל א ומסריג משני סדקים

 בגלל תכונותיה המיוחדות.
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נתון לוח אטום ובו סדקים צרים וזהים, ללוח כזה קוראים בשם "סריג העברה", נניח שמספר שנניח 

 bשני סדקים סמוכים. יהי  המרחק בין מרכזי d  . יהי0N-הסדקים ליחידת אורך הנו קבוע ושווה ל

בסריג. על מסך הממוקם אנכית וקוהרנטית פוגעת  תמונוכרומאטיחב כל סדק. נניח שאלומת אור רו

במרחק גדול )יחסית( מהסריג מתקבלת תמונה של פסים כהים ובהירים לסירוגין, פס כהה פירושו 

עוצמת אור נמוכה במקום זה, פס בהיר פירושו עוצמת אור חזקה. התמונה היא תמונת התאבכות 

ת לסריג. ניתוח מתמטי של התופעה )על פי המודל הגלי(, נותן את תלות עוצמת האור על אופייני

המסך )שמרחקו מהסריג גדול מאוד, ביחס לגודל חלק הסריג המכוסה ע"י האלומה(, כפונקציה של 

  .4.5הנמדדת ביחס לכיוון המקורי של הקרן הפוגעת. ראה ציור  ,הזווית 

 

 של פיזור אור מסריג סכמתיתיאור : 4.5איור 

 

    הנוסחה היא:

    
   

 

22

0
sin

sinsin























N

a
II   (4.5.1) 

 

 
 

 :כאשר
 
 0I- .גודל קבוע התלוי בגיאומטריה של המערכת ובעוצמת הקרן הפוגעת בסריג 

N - .מספר הסדקים שמכסה האלומה הפוגעת בסריג 

 

 והמקדמים:

   
sinb 




       
sind 




           (4.5.2) 

 

 ( הופכת להיות:4.5.1ואז נוסחה ) N=  1עבור סריג שבו סדק אחד, מתקיים 

 אלומת אור

 סריג
 מסך

 בהיר

 חשוך
 

p 

 

D 
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2

0

sin( )
( )I I






 
  

 
    (4.5.3) 

 

 מתקבלת עוצמת אור מקסימלית.  = 00  עבור

  לרשום:נוכל להניח זוויות קטנות  ו  n>>yD  -ובהנחה ש 

 tan sin n
n n n

y

D
                                (4.5.4) 

sinבהתאבכות הורסת  עוצמת האור תתאפס  כאשר   0    וזה יקרה 

n   בזוויות:      2.…כאשרn = 1, . 

 ונקבל: -נציב זאת ב

nb
n

 
 


                        (4.5.5) 

 ולכן:

        nb

n





                     (4.5.6) 

 

  :היא  בפעם הראשונה שבה יורדת העוצמה לאפס   1 הזווית כלומר 

1
b


                            (4.5.7) 

 הוא רוחב הסדק.  bכאשר 

כאשר קרן לייזר עוברת דרך סדק יחיד תתקבל על המסך תמונת עקיפה אשר בדומה לתמונת 

התאבכות מורכבת מפסים כהים ובהירים. המאפיין העיקרי של תמונת העקיפה מסדק יחיד הוא 

רחב בהיר מאוד  במרכז המסך, ומסביבו פסים כהים ובהירים במרווחים קבועים הימצאותו של פס 

.  ציור מס' אשר עוצמתם הולכת וקטנה. בניסוי זה נמדוד את רוחב הסדק ואת אורך הגל של הלייזר

 מתאר גרפית את עוצמת האור מנורמלת כפונקציה של הזווית. 4.6
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 עקיפה מסדק יחיד             : תיאור גרפי של  4.6איור 

 

  :ניתן לרשום (N=  2שני סדקים ) לעבור סריג ש

 
 

  2

2

0 cos
sin




 









a
II     (4.5.8) 

 .I מתקבל ערך מקסימלי עבור   = 00  עבור

tanנוכל לרשום:   n>>yD  -ובהנחה ש   sin ny

D
        

  :והזויות שבהן יתקבל מקסימום עוצמה יהיו

n d

n





 

n

n

d


                                           (4.5.9) 

 הוא המרחק בין מרכזי הסדקים. d  כאשר

 
 סדרים חסרים:

 
 .ביטוייםהיא כפולה של שני  (4.5.10נוסחה נוסחה של התפלגות העוצמה המפוזרת מסריג )ה
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0
sin

sinsin























N

a
II                                    )4.5.10( 

הימני  ביטויסדק יחיד, הבעקיפה את השפעת ההסדק והוא מבטא  ברוחבהשמאלי תלוי  ביטויה

 ין הסדקים והוא מבטא את השפעת התאבכות הקרניים המגיעות מסדקים שונים. תלוי במרחק ב

 

מסדקים  ( מקסימום להתאבכותכאשר מתקיים באותה נקודת מסך )כלומר עבור אותה זווית 

העוצמה תתאפס ולא תופיע הארה ,לתופעה זו קוראים  ,מסדק יחיד ומינימום לעקיפה סמוכים

 . "סדר חסר"
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 בסדק יחיד מדידת אורך הגל 4.6.1
 

ניסוי זה ממחיש את תופעת הדיפרקציה במקרה הפשוט, קרי סדק יחיד. מעבר להתרשמות מן 

הניסוי היא להמחיש לכם כיצד ניתן לנצל את התופעה לצורך התופעה ואימות המשוואות, מטרת 

מדידה מדוייקת של רוחב סדק קטן. אם הייתם מתבקשים למדוד את גודל השריטה שמישהו חרט 

עם סכין על משטח אטום, הייתם חושבים על דיפרקציה? דיפרקציה היא דרך שימושית למדידת 

 גודל של סדקים ומדידת פגמים בחומר.

 
 תיאוריה

 כפי שהוסבר קודם עוצמת ההתאבכות בסדק יחיד נתונה לפי הקשר :

0

2
sin

( )I I





 
  

 
                                                      )4.5.11( 

 נתון ע"י: כאשר הגודל 

                                               
sinb 




                                        )           4.5.12(                                                 

 וקיבלנו כי אורך הגל הוא: 

                          nb

n





                )                  4.5.13( 

 שיטות מדידה

 דרכים שונות: 3נמדוד את תבנית ההתאבכות המתקבלת ב

 כפי שנעשה בניסוי הקודם CCDבאמצעות הטלת תבנית ההתאבכות על מסך ה (1

באמצעות הטלת תבנית ההתאבכות על נייר מילימטרי ומדידת מרחקים בין שתי  (2

 מקסימות באמצעות קליבר.

הנייר המילימטרי באמצעות  הטלת תבנית ההתאבכות על נייר מילימטרי וצילום (3

 מצלמה )עם עדשות(.

למטה מצויינות הוראות למדידת תבנית ההתאבכות בכל אחת מהשיטות. התנסו בכל אחת 

מהשיטות על לוח סדק יחיד. דונו ביתרונות ובחסרונות של כל שיטה ולאחר מכן ביחרו בשיטה 

שני מ התאבכות זו  המתאימה ביותר למדידת תבנית ההתאבכות והמשיכו למדוד עם שיטה

 סדקים וסריג

וצלמו אותה  CCD הטילו את תבנית ההתאבכות על גבי מסך ה - CCDמדידה באמצעות  .1

בדומה לניסוי הקודם )קחו בחשבון את התמונה המייצגת את הצבע הנכון ואת כל 

 הניסוי הקודם(.-השיקולים מתת
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, Flangeשג על המומידדו את המרחק בין לוח הסדק לבין פתח המצלמה. קראו  .א

של המצלמה בה השתמשתם והוסיפו אותו למרחק הנמדד.  flangeבידקו מהו ה

 עצמו CCD ערך זה יהיה המרחק בין לוח הסדקים ל

 צלמו תמונה אחת שאיננה ברוויה .ב

צלמו תמונה נוספת שבה הפיקים המרכזיים ברוויה אך הפיקים המשניים  .ג

 בין פיקים מסדר גבוה. הדבר יעזור לכם למדידת מרחק - מוגבהים ומובלטים

 נתחו את התוצאות כנדרש לקבלת הפרמטר הרצוי .ד

במדידה באמצעות קליבר תצטרכו להטיל את תבנית  – מדידה באמצעות קליבר .2

ההתאבכות על מסך לבן )נייר מילימטרי גם טוב(. את הפיקים תזהו באמצעות העין ואת 

זו לא יכולה להיות המרחק ביניהם תימדדו באמצעות קליבר. מובן מאליו ששיטה 

מדוייקת כמו השיטות האחרות. עם זאת אתם תיווכחו שניתן להגיע לתוצאות לא רעות 

לא תמיד צריך לרוץ לציוד הכי מתקדם ולבזבז עליו זמן )תלוי  –גם באמצעות שיטה זו 

 בדיוק הנדרש מהמדידה(.

ישירות  כאשר הטלתם את תבנית ההתאבכות –מדידה באמצעות נייר מילימטרי ומצלמה  .3

, ניתן היה לחשב מרחקים בין כל שתי נקודות קיצון מכיוון שגודל הפיקסל CCDעל גבי ה

הפיזי ניתן לכם בנתוני היצרן. כאשר אתם מצלמים את תבנית ההתאבכות על גבי הנייר 

המילימטרי, אתם רוצים למדוד את המרחקים בין נקודות קיצון על הנייר המילימטרי 

של תבנית  CCDות המצלמה מייצרות דמות מוקטנת על ה. עדשCCDולא על גבי ה

ההתאבכות שעל הנייר המילימטרי. אם כן, נרצה את יחס ההקטנה. יחס ההקטנה תלוי 

במקום לחשב יחס הקטנה,  –ואנחנו לא רוצים להסתמך על כך  בסוג העדשה ובמיקומה

מטרים על גבי לבין מילי)במישור הדמות( נחשב ישירות יחס המרה בין מספר הפיקסלים 

 המסך המילימטרי )במישור האובייקט.

לצורך כך, נצלם את הנייר המילימטרי כאשר נורה לבנה מופעלת מצידו השני. על  .א

המצלמה יתקבלו פסי בליעה שמייצגים את הפסים השחורים על גבי הנייר 

מילימטר, בידקו כמה פיקסלים במישור  10פסים כאלו ישנם  11המילימטרי. בין 

מילימטרים במישור האובייקט וקבלו קבוע המרה. קבוע  10מייצגים הדמות 

אל  –נשארים קבועים  CCDהמרה זה נכון כל עוד המרחקים בין העצם לעדשה ל

זום שלה מרגע צילום הנייר \תיגעו במיקום המסך, במצלמה או בפוקוס

 )שינוי פוקוס זום = שינוי מיקום עדשות המצלמה(. המילימטרי

 ק בין לוח הסדק לבין הנייר המילימטרי.מידדו את המרח .ב
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ושנו את זמן החשיפה ותנאי הצילום כך שיתאימו  כעת כבו את תאורת החדר .ג

 –לצילום תבנית ההתאבכות על גבי הנייר המילימטרי 

 :שבו השתמשתם בשלב א  Set-upצלמו את הנייר המילימטרי מבלי לשנות את  .ד

i. צלמו תמונה אחת שבה הפיק המרכזי לא ברוויה 

ii.  צלמו תמונה נוספת שבה הפיק המרכזי ברוויה אך פיקים מסדר גבוה

 יותר מוגבהים ומובלטים

 

      מערכת ניסוי ומדידות

 .CCDהמסך/את תמונת ההתאבכות על  ווקבל זראת הסדק  בסמוך לליי וחיהנ .1

 את המרחק השתמשו בכל שלושת שיטות המדידה המצויינות מעלה על מנת למדוד .2
ny  בין

בפעם ה )התאבכות הורסת( מרכז תבנית ההתאבכות לנקודה שבה יורדת העוצמה לאפס 

n- 2להקטנת השגיאה כדאי למדוד סימטרית וומעלה ,  3)בחר סדר .  .64, ראה איור ית ny 

 .(, אפשר למדוד מספר נק' ולבנות גרף מגמה 2-ולחלק ב

 

 ניתוח תוצאות

 .(4.5.9)נוסחה את הזוית   וחשב  ,םעבור הסדר שבחרת .1

 .מתוך ידיעת אורך הגל  (4.5.13נוסחה )רוחב הסדק   bאת  וחשב .2

 ? הלשגיא רלדעתך התרומה הגדולה ביות ממה, את השגיאות בכל הגדלים וחשב .3

המגבלות ומהן היתרונות של כל שיטה? דונו בהבדלים בין שלושת שיטות המדידה. מהן  .4

  באיזה גבול )דיפרקציה( אתם מודדים בכל שיטה?
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 סדקים )ניסוי יאנג( 2ניסוי  4.6.2
 

סדקים )או סדקים רבים(. צורת הסדק )מימדיו(  2את ההבדל בין סדק יחיד ל  ניסוי זה ממחיש
קובעים את המעטפת בעוד שהמרחק בין הסדקים ומספרם קובע את התבנית שבתוך המעטפת.

  
 

    מערכת ניסוי ומדידות

עבור בסמוך ללייזר וקבל את תמונת ההתאבכות על המסך.  הסדקים 2את שקופית הנח  .1

   סדרדקים הזוית הקטנה ביותר שעבורה נקבל מקסימום נוסף תהיה בהתאבכות משני ס

n =1 . 

חשב את המרחק  .2
1y  בין מרכז תבנית ההתאבכות )סדר האפס( לנקודה שבה יורדת העוצמה

. )להקטנת השגיאה כדאי למדוד סימטרית הראשונהלאפס בפעם 
12y 2-ולחלק ב . ) 

 ניתוח תוצאות 

1 לפי: חשב את הזוית   .1
1

y

D
  

 .המרחק בין הסדקים  dחשב את אורך  .2

 לשגיאה? רלדעתך התרומה הגדולה ביות ממה חשב את השגיאות. .3

 

 התאבכות בסריג 4.6.3
 

הגל של הלייזר במקרה זה( כאשר סריגים לרוב משמשים למדידות ספקטרליות )מציאת אורך 

הסריג איכותי ונתוני היצרן מדוייקים ברמה גבוהה. על כן, בניסוי זה נמחיש כיצד משתמשים 

 בסריג לצורך מדידת אורך הגל של הלייזר.

 תיאוריה

  התנאי להתאבכות בונה הוא:

                                                             sin nd n       )                 4.5.14(  

 בהנחה של זוויות קטנות ניתן לרשום:

        
n

n

d





                                      )4.5.15( 

n -  3 ,2 ,1 ,0סדר התאבכות,… 

n- זווית הפיזור ברדיאנים של הסדר ה-n. 

 - .ארך הגל של הלייזר 
d - מרחק בין מרכזי סדקים סמוכים 
 שווה למספר הסדקים לס"מ והוא שונה לכל סריג(. nכאשר  n/1 -)שווה ל 
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    מערכת ניסוי ומדידות

בצמוד למכשיר סדקים(  300סדקים וא"כ  150)בתחילה סריג עם הצב שקופית של סריג  .1

 מ' ממכשיר הלייזר.  2מסך במרחק על הלייזר, וקבל אופיין התאבכות על הקיר או 

 תהמקסימו מדוד את המרחק שלהעתק את תבנית ההתאבכות לנייר מילימטרי ו .2

n, . חשב את הזווית של כל סדר אפס( ר)סד תהמרכזימהמקסימה 
n

y

D
 . 

 ניתוח תוצאות

והזווית  ערוך טבלה של סדר ההתאבכות  .1
n . 

ערוך גרף של   .2
n כפונקציה של n  ומתוך השיפוע

d


)אם מספר  חשב את אורך הגל. 

הסדקים לא ידוע, השתמשו בעובדה שהלייזר אדום כדי להעריך את מספר הסדקים 

 (300או ל 150בסריג ולבחון האם ההערכה קרובה יותר ל

את המרחק שבו ישנו "סדר נעלם" והשוו למרחק שבו ישנו מינימום עוצמה  ידדומ .3

 כתוצאה מעקיפה מסדק יחיד לפי עובי הסדק של הסריג שמצאת .

  השוו את התוצאה המתקבלת לאורך הגל הידוע של הלייזר.את השגיאות ו וחשב .4

 

 טבעות ניוטון 

 תיאוריה

בניסוי יאנג קיבלנו את תופעת ההתאבכות ע"י חלוקת קרן הלייזר לשני מקורות )משני סדקים(. דרך 

נוספת לקבלת שני מקורות אור היא ע"י החזרת חלק מהקרן ממשטח אחד, שאר הקרן ממשיכה 

ייתן תמונת התאבכות מסך על לעבור דרך נוספת ומוחזרת ממשטח אחר. איחוד שתי קרניים 

 בדרכים שהקרניים עוברות.בעקבות הבדל 

 

 קרניים משני משטחיםהחזרה של : 4.7איור 

 

הוא בעל עובי  בעדשה איזור בכל .העדשהעל  כמילימטרשטח דל ב פוגעת הלייזר קרן שלנו במקרה

 בין נעשית למעשה ההתאבכות .כעת נחשב אותה אחרת אופטית דרך עוברת הקרןשונה ולכן 

 .הקרן של שונים אזורים

 
t 
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 : הוא(, 4.7 איור)ראה בין שתי הקרניים הפרש הדרכים האופטיות  

2 cosS n t            (4.6.1) 

 מקדם השבירה של התווך בין המשטחים המחזירים. - nכאשר: 
 t -  .המרחק בין משטחים בנקודת המדידה 
 הזווית בין הניצב למשטח המחזיר והקרן העוברת בתוך התווך. -  

 

, נקבל שהפרש הדרכים האופטיות t  משתנית מעט עם שינוי  cos() קבועה או   במקרים בהם

 .t-עובי של שתי הקרניים תלוי ב

 

 Aשל העדשה  סכמתיתיאור : 4.8איור 

 

 מהמרכז הוא: r(, אז העובי בנקודה 4.8 איור)ראה  d  אם העובי המקסימלי של העדשה הוא

2

1 2

1 1

2

r
t d

s s

 
   

 
    (4.6.2) 

 הם רדיוסי העקמומיות של העדשה.    2Sו   1S כאשר

    אולם :
1 2

1 1 1
( 1)

 
   

 
n

f s s
     (4.6.3) 

    ולכן: 
2 1

2 ( 1)
 



r
t d

f n
    (4.6.4) 

 ( נקבל:4.6.1אם נציב את הביטוי  בנוסחה עבור הפרש הדרכים האופטיות)משואה 

    
2 1

2 cos
2 ( 1)

r
S n d

f n


 
      

 
   (4.6.5) 

   מקדם השבירה שלה. n -ו Aהוא מוקד העדשה    fכאשר 

r 

d 

  



 

 

- 29 - 

מכיוון ששינוי הדרך האופטית משנה את הפאזה היחסית בין שתי הקרניים נקבל שהתנאי 

 ( הוא:בהירה)או טבעת  בונהלהתאבכות 

2 1
2 cos ( )

2 ( 1)

r
n d p i

f n
 

 
       

 
   (4.6.6) 

)הזנחה זו תכניס שגיאה קטנה מאד ביחס לשגיאות האחרות ניתן להזניח   cos  הגודל את

עבור התאבכות בונה מסדר    מספר שלם המתאים להפרש דרכים אופטיות - p כאשר: בניסוי(, 

0, i    שלם .מספר 

גדול מסך ב  iRרדיוס הטבעת הנמדד, ניתן לחשב כמו בניסוי יאנג. Bנקודה את ההגדלה של העדשה ב

 ולכן ניתן לרשום:, (A)בעדשה  שעל פני המשטח המחזיר הראשון  ir מרדיוס הטבעת, mפי 

i iR m r     (74.6.) 

 מכאן נקבל: C-בהיא הגדלה של העדשה  mכאשר 

2

2

1
2 ( )

2 ( 1)

iR
n d p i

m f n


 
      

 
    (84.6.) 

      נסמן:
1

( 1)
z

f n



    (94.6.) 

2

2
2 ( )iR

n d n z p i
m

          (4.6.10) 

2חילוץ של  
iR  :מהביטוי 

2
2 (2 )i

m
R n d p i

n z
        


   (4.6.11) 

2לכן שיפוע הגרף של 
iR  כנגדi הוא : 

2m

n z




  

 :zאו בהצבת  

2 ( 1)m f n
a

n

   
    (4.6.12) 
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 מערכת ניסוי ומדידות

מסובבת מעט ביחס לקרן הפוגעת ו, Aנקודה ב מוצבת מטר 1 עדשה בעלת אורך מוקד של .1

 איורב המופיע, )כפי שB-נקודהכך שהקרניים המוחזרות ממנה יפגעו במסך קרוב ללייזר ב

כתמים של אור על המסך, אחד המוחזר מהמשטח הקדמי של בדרך כלל יתקבלו שני  .(4.9

 העדשה והשני מהמשטח האחורי.

 

 של מערכת הניסוי סכמתיתיאור : 4.9איור 

 

העדשה כך ששני הכתמים יהיו הגובה של  4.3מיקום העדשה כפי שעשיתם בניסוי את  נוכוו .2

במצב זה  אותם ע"י הזזת העדשה האופקית בניצב ללייזר.זהים אופקית ולאחר מכן אחד 

 .ניתן לראות תמונות התאבכות על המסך בצורת טבעות

)המרחק בין העדשה לחיישן המצלמה, שימו לב! אין לגעת בצורה  Xאת המרחק  דדומ .3

 כלשהי בחיישן המצלמה(.

את המצלמה כך שטבעות  מולצורך כך מק .את טבעות ההתאבכות המתקבלות מוצל .4

 .על המצלמה להיות ללא העדשה ,ההתאבכות יפגעו ישירות בחיישן

טבעות ה מדוד את רדיוסי ו  Matlabאו  Imagejפתח את התמונה המתקבלת בעזרת  .5

 .העשיריסדר  העד מסדר ראשון 

3.92גודל כל פיקסל בחיישן המצלמה היינו  m (ריבועי). 

 תוצאותניתוח 

3mמטר נתונה ע"י  1של העדשה בעלת אורך מוקד   )m(ההגדלה  .1 x    כאשרx   היינו

 המרחק של המצלמה מהעדשה כפי שמדדתם.

2ערוך גרף של    .2
iR   רדיוס הטבעת שמדדת בריבוע כפונקציה שלi  -סדר ההתאבכות  .

  שגיאה בו.ההתאם קו לינארי לגרף   וקבל את שיפוע הקו ו

B 

A לייזר 

 מסך/מצלמה

X 
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חשב את  , )לשים לב ליחידות( עבור זכוכיתn (n = 1.5 )-ו m   f שאר הגדלים מתוך ידיעת .3

 . (4.6.12)משוואה  אורך הגל של הלייזר

 . באורך הגל את השגיאה חשב  .4

 השווה עם נתוני היצרן והסק מסקנות. .5

מדידות  ךלדעתר מדוע . הסבשביצעת בניסוי השווה בין השיטות השונות למדידת אורך גל .6

 ? מדויקותיצאו פחות  מסוימות

 

 

 . נתוני  היצרן לציוד בניסוי:5

 

1. Laser He-Ne 633 nm, D=W0=0.48 mm 

2. Gratings and slits: 

         Set of nine slides in 50*50 mm mounts, 6 of them having a  

         series of slits, numbering from 1 to 6, each slit approximately 

         0,0625 mm wide and separations between slit centers 

         of 0,25 mm. 

          The other 3 slides are coarse gratings with the following 

          Features:  

          1 – 150 slits with the same width and separation as the 

                        multiple slits above. 

2 – 150 slits, half the width but the same separation.    

3 – 300 slits, half the width and half the separation of grating 

3. Camera CCD pixel size   3.92  𝜇𝑚 


