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 גלי מיקרו

 מטרת הניסוי. 1 

קרינה אלקטרומגנטית בתחום ב חקר תופעות באופטיקה פיסיקלית בעזרת שימוש

 .סנטימטריםל של גאורכי ה

 

 ספרות: 

 James Benford, John Swegle High Power Microwaves (library 

location TK7876.B44) 1992. 

 Feynman Physics Lectures Vol. 2 ch. 23,24 (cavity resonator, 

waveguides). 

 P. Parker: Electronics, pp 319-328 ch. 13 pp. 430-458. 

 Montgomery: Technique of Microwave Measurements ch. 2;pp 21-28, 

37-39. 

 Solid State Physics: Charles Kittel, Second edition, p 1-17, 22-35, 44-

60. 

 

 הקדמה. 2

נמצאו שימושים מעשיים ע"י היינריך הרץ, אך  1886-לראשונה ב מיקרו נתגלוהגלי 

מתאימות  אלקטרוניות, לאחר שפותחו שפופרות 20-להם רק באמצע המאה ה

גלי המיקרו הם חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי עם אורך גל של להפקתם ביעילות. 

(. GHzעד מספר סנטימטרים בודדים )תדירות מסדר גודל של בין עשרות למאות  אחד

תחום השימוש החשוב ביותר שלהם הוא ב יםגל-קרינת המיקרולרבים ישנם שימושים 

תקשורת. מכיוון שאורך הגל של גלי מיקרו הוא הקצר ביותר מבין גלי הרדיו, אפשר ה

האלה באלומות צרות יחסית, ולקבל שידור וקליטה כיווניים. לכן  הגליםלשדר את 

גלי מיקרו להולכת נתונים בין תחנות ממסר הממוקמות על כדור הארץ, במשים תמש

החגים בחלל החיצון. כך  לווייניםוכן בין תחנות הממוקמות על כדור הארץ לבין 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-8364,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-8364,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10756,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-10756,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14836,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14836,00.html
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(, מערכות תקשורת סלולרית)כולל  טלפוניה, שידורי טלוויזיהגלי המיקרו נושאים 

תנורי המיקרוגל  וחלק ממערכות ניסוי במאיצי  , Bluetoothתקשורת אלחוטית  מכ"ם,

 וכו'. חלקיקים

קיימות שיטות רבות  ייצור קרינת המיקרו גל הינו אתגר טכנולוגי ומדעי בפני עצמו. 

הדומה ללייזר, אך פועל )מכשיר , מייזרן: מעגלים אלקטרונים, ליצור קרינת מיקרו כגו

לייזר אלקטרונים חופשיים , (בתחום גלי מיקרו ומשגר אותם באלומה צרה מאוד

 .(Klystron)והקליסטרון  

 

 תאוריה. 3

 

 גלים אלקטרומגנטיים  3.1

 

 ,לי ומגנטיה חשמהם גלים רוחביים המורכבים מתנודות של שדם אלקטרומגנטיים יגל

 הגל. בניצב לכוון התקדמות 

 ות דהתנו , התדירות שלT-, זמן המחזור ב A-ב גלאמפליטודה של האת הנסמן 

 . וזווית המופע ההתחלתית ב -אורך הגל ב,  f-ב

V   הגל היא:        התקדמות מהירות  f
T


                                                       (1) 

 זה מרחק ההתקדמות בכל מחזור( ו ההוא מספר המחזורים בשניי f)מכיוון ש 

 :ן לתאר בצורה הבאה שאת הגל נית

   sin 2
x t

y A
T

 


  
      

  
                     (2) 

 

x-וב x -יש אותו ערך ב  y  פונקצית הגל, ל (t=  0למשל   )קבוע   t  עבור  . 

   .T + tבזמן  ו  t  יש אותו ערך בזמן y( לפונקצית הגל x= 0למשל  )קבוע  x  עבור

   נגדיר
2

k



    -   ,ואת   מספר הגל

2
2 f

T


    -    התדירות הזוויתית     

 : ונקבל ונציב בפונקציה

   siny A kx t 
 

    
 

                               (3) 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-13758,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-13758,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-13771,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-13771,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-288230,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-288230,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-24146,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-24146,00.html
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 תכונות הגל .23

 פאזה:   

 . 2 פאזה היא כינוי לארגומנט של הסינוס; במחזור שלם של הגל הפאזה גדלה ב -

במציאות לא ניתן לקבוע את הפאזה של הגל אולם ניתן למדוד את השינויים בפאזת 

  לאורך קו תנועתו 
2X    ו -  

1X הגל בין שתי נקודות. ההבדל בפאזת הגל בין 2 נקודות  

 של הגל, הוא:

   2 1 2 1

2
k X X X X





                           (4) 

 : קיטוב

על ידי הגל כיוון התנודה של השדה החשמלי הנוצר כקיטוב של גל אלקטרומגנטי מוגדר 

ביחס לכיוון ההתקדמות שלו. אם כיוון השדה נשאר קבוע ביחס להתקדמות הגל ניתן 

)מומלץ לקרא את לומר שהקיטוב הוא ליניארי והשדה מתנודד על מישור יחיד. 

 התיאוריה של הניסוי קיטוב להשלמה הידע בנושא קיטוב(. 

 

 

 :הדרך האופטית

מסוים עלינו להתחשב בדרך האופטית שהיא  הנעים בתווך םבחישובי הבדלי פאזה בגלי

n -מוגדרת כ  d   כאשרd  ו  אותה עוברת הקרןהינה הדרך- n   מקדם השבירה של

למהירות האור   Cהיחס בין מהירות האור בריק   הגדרת מקדם שבירה הואהתווך. 

                                               : בתווך האמור
c

n
V

                                            (5        )          

 

במעבר גל מתווך אחד לשני, התדירות של הגל אינה משתנה )אופיינית למקור(  אולם 

 המהירות כן משתנה ולכן גם אורך הגל שלו משתנה.
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 : ם שונים )חוק סנל(שבירה של גלים במעבר בין תווכי 3.3

על פי עיקרון הויגנס כל נקודה על פני חזית הגל )המקום הגאומטרי שבו פאזת הגל 

הגל שומר על כיוון  שווה( יכולה להיחשב כמקור גלים עצמאי. במקרה של גל מישורי

 התקדמותו  מכיוון שרק בכיוון התקדמות הגל המקורות לא יבטלו אחד את השני

 .ותה פאזה רק במישור הניצב לכיוון התקדמות הגל()כלומר הם נמצאים בא

ננסה להבין מה מתרחש כאשר אלומת גל מישורית פוגעת בזווית מסוימת בתווך בעל 

(, בגלל שהגל נכנס בזווית לתווך חזית הגל  לא עוברת 1 )איור מקדם שבירה שונה

וים שחלק באותו רגע כולה לתווך החדש, אלה אחד הקצוות נכנס ראשון וישנו זמן מס

מאלומה נעה במהירות נמוכה וחלקה השני נע במהירות גבוהה יותר עד אשר קצה 

 האלומה השנייה יגיע לתווך אף הוא.

ההבדל במהירויות לאורך חזית הגל יוצר שינוי בזווית התקדמות חזית הגל )כמו 

 שהבדל במהירויות בין גלגלי הרכב גורם לסיבוב של הרכב(.

האיור   1יאה כתלות בזווית הכניסה )חוק סנל( נתבונן באיור כדי לחשב את זווית היצ

מתאר את התקדמות האלומה בזמן סוף המעבר מ 
1n   ל

2n   עד לזמן זה קצה האלומה .

השמאלית עוברת את המרחק 
2D  רחק וקצה האלומה הימנית את המ

1D המרחקים ,

1 ומתקיים  תלויים במהירות בתווך ולכן במקדמי השבירה בכל תווך 1

2 2

D n

D n
 זווית  .

הכניסה היא 
1 זווית היציאה , כיצד ניתן למצוא את? 

. abולכל שאר הגלים שנוצרו לאורך   aשנוצר מהנקודה גלי המעמשיק  לגל   bc הישר

שחזית )כי עבור כולם עבר זמן זהה( כך בפאזה שווה כמו כן כל הגלים נמצאים עליו 

 וזווית היציאה תהיה   bcהגל החדשה תהייה 
2 

                                    איור הלפי 
1 1 2 2sin( ) sin( )ab D D     

ולכן      :                                      
1 1 2 2sin( ) sin( )n n  

 וזהו חוק סנל

 



 5 

 

 בין תווכים שונים מעבר גל :  1איור 
 

 עיקרון פרמההערה :ניתן להגיע לחוק סנל גם באמצעות 

 

 האינטפרומטר של מיקלסון 3.4

 

משמש למדידה של אורכי גל ושינוי מרחק בסדר המכשיר האינטפרומטר של מיקלסון 

ים מונוכרומטי המשדר גל לעבר מפצל מורכב ממקור גלגודל של חצי אורך גל. המכשיר 

אלומה, המפצל מחלק את הגל לשני גלים הנעים לכיוון מראות מחזירות שמשיבות את 

 הגלים למפצל , כעת הגלים מתאחדים ונעים לכיוון גלאי. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%94
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מכיוון שהגלים עברו דרכים שונים הם יגיעו לגלאי בפאזות שונות, הפרש הפאזה ישפיע 

ת. את הפרש הפאזה ניתן לשנות באמצעות שינוי המרחק כמובן על העוצמה הנמדד

המראה( או שינוי מקדם השבירה לאורך אחת שאחת הקרניים עוברות )שינוי מיקום 

 הזרועות.

   )ave Observatory) LIGOW-Laser Interferometer Gravitational באינטמרומטרבין השאר השתמשו 

כדי למדוד שינויים באורך   בארצות הברית
1910 m

 )קטן משמעותית מרדיוס האטום!(   

 

 איור סכמתי של מבנה האינטפרומטר :2איור 

שאורך כל  מנהרה עם ואקוםקרני הלייזר נעות בתוך במכשיר זה . שנוצרו מגלי כבידה

ארבעה קילומטרים. בקצות הזרועות יש מראות והקרניים עוברות ביניהן  הזרוע של

 .פעם 400

 

 גלים עומדים :  3.5

,  אם משוואת הגל היוצא לכיוון הגל המשודרכדי לקבל גל עומד יש ליצור גל שיוחזר 

)sin(מהמקור היא:
1

kxtAy     :ומשוואת הגל המוחזר)sin(2 kxtAy    

       המתקבל מסופרפוזיציה של הגלים :התוצאה היא גל עומד 

)cos()sin(221 kxtAyyy )                                      5(  

 

)ניתן לראות שמשרעת הגל העומד  ) 2 cos( )xA A kx   החלק שלא תלוי בזמן במשוואה(

כפולה מן בנקודות מסוימות הקרויות נקודות קמר היא   .  X(  משתנה לאורך ציר ה5
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ות נקודקרויות  ובנקודות מסוימות ההמשרעת של כל אחד מן הגלים היוצרים אותו. 

בנקודות אלה אין תנודה ומשרעת הגל  צומת מתרחשת התאבכות הורסת בין הגלים,

אפס. המרחק בין כל שתי נקודות צומת סמוכות, או בין כל שתי תמיד העומד היא 

אורך הגל:  נקודות קמר סמוכות, הוא מחצית 
2


 םניתן לראות  אופייניי 3. באיור 

 .של גלים עומדים שונים

 
 תאור של גל עומד, אמפליטודת הגל העומד,והערך המוחלט של האמפליטודה: 3איור 

 

 

 :סדקים N מהתאבכות  3.6

 

בין סדק לסדק  dסדקים עם מרחק  Nבמקרה של מעבר אור בניצב לסריג העובר דרך 

 (הפיתוח בנספח,  התפלגות העוצמה כתלות בזווית  תהיה :  ) bועובי סדק

    

22

0
sin

)sin(sin
























 N
II                             (6) 

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











sinsin bd
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צרו מהסדקים האבר הימני בביטוי מבטא את השפעת ההתאבכות בין הגלים שנו

 והאבר השמאלי את השפעת העקיפה מסדק יחיד.

N גדול, השינויים בעוצמה עקב העקיפה איטיים יחסית לשינויים עקב  עבור 

( בלבד 6ההתאבכות, ולכן נחקור נקודות קיצון כתלות בביטוי הימני של )   

0, ,2 ...m     נקודות מקסימה  עיקריות נקבל עבור  

 לפי כלל לופיטל העוצמה בנקודות אלו תהיה :

sin cos

sin cos

2 2

2
o o o

m m

N N N
I      =   = NI I Ilim lim

   

 

  

   
    

   
 

. 2
N  כלומר העוצמה בנקודות אלו  יחסית ל

: עבור תהמקסימות מתקיימו  

)7(                                                           sind m     

 

 באמצעות הסריג הזווית שעבורה נקבל מקסימה תלויה באורך הגל, ולכןש ניתן לראות

ניתן להפריד בין אורכי גל שונים. ככל שמעלים את מספר הסדקים שדרכם עובר האור 

וניתן להפריד בין אורכי גל קרובים יותר.  העוצמה מתרכזת בתחומים צרים יותר  

2N   הערה : חקרנו נקודות מקסימה  עיקריות, בין כל שתי מקסימות עיקריות יש 

 מקסימות מקומיות קטנות יותר.
 

 מערכת הניסוי. 4

 

מקלט ו גלי המיקרו  משדרמערכת הניסוי שלנו כוללת שני מרכיבים עיקרים, 

 הגל.  לזרם הפרופורציוני לאמפליטודת ממיר אותםהקולט את גלי המקרו ו

 

קולט  המשדר. המקלט זהה לאנטנתיה מאנטנה בצורת שופר יחידת המקלט בנו

מיושר  הזרם אמפליטודת השדה.ומייצר זרם הפרופורציונלי לאת גלי המיקרו 

 . ועוצמתו פרופורציונית לעוצמת השדהבאמצעות דיודה 

אנטנת המשדר משדרת גל אלקטרומגנטי מקוטב מישורית. חשוב לציין כי 

עוצמת . מישוריתקולטת רק גל אלקטרומגנטי מקוטב אף היא אנטנת המקלט ו

 הקליטה תהיה חזקה ביותר אם המשדר והמקלט מתואמים בניהם. 

 .(5)איור  לביצוע הניסוי דרושיםה העיקריים  ציוד ומכשיריםלהלן רשימת ה
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 מבנה בסיסי של מערכת הניסוי הכוללת מקלט משדר והתקן המאפשר :  5איור 

 יניהםבהוספה של רכיבים 

 :הנחיות כלליות

  יש לשים לב שגם התזוזה שלנו בסביבות המערכת יכולה להחזיר גלים ולהשפיע

 .לפני לקיחת מדידה שהאות בסקופ יציב בדקועל התוצאה, 

   בשימוש בסקופ יש לשים לב שציר הזמן(x)   וציר המתח(y)   מכוונים לטווח

 המתאים. 
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 האות הנמדד מוגבר באמצעות ה Control unit   ההגברה המקסימאלית שלו ,

. כל מדידה שהיא מעל ערך זה היא לא אמיתית ומיצגת  10Vהיא לערך של כ 

 את ערך הרוויה של המגבר בלבד !

 משקף אותות( –שימוש באוסילוסקופ )סקופ 

כמתח ישר   דתימדשנקלטת בגלאי במהלך הניסוי אמפליטודת הגל האלקטרומגנטי 

(D.C.  ) ב אשר יעבור הגברהcontrol unit  (. 9)רמת ההגבר נקבעת בכפתור 

הגל , כתוצאה משינוי זווית הגלאי  תבאמפליטודכדי לעקוב בצורה נוחה על השינויים 

 או מהפרעה חיצונית, אנו נשתמש בסקופ שיציג את המתח כתלות בזמן.

  )זמן ומתח(  yו   xהשימוש בסקופ לצורך המדידה מחייב הכרות עם השליטה בצירי ה

  תצוגת הסקופ.  של

)הזמן( ,   Xכדי לראות מידע שנאסף במשך זמן רב ניתן להגדיל את קנה המידה של ציר 

וכדי להשיג רזולוציה משופרת של מדידת המתח כדי להתאים את קנה המידה של ציר 

Y מומלץ   מראה את הכפתורים השימושיים במסגרת העבודה עם הסקופ. 6.    איור

 קצת באפשרויות השונות. בתחילת הניסוי "לשחק"

 

 כפתורים שימושיים באוסילוסקופ:  6 איור
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 מהלך הניסוי. 5

 

 גלי מיקרובדיקת הקיטוב של  - 1ניסוי מס' 

 

המקטב לגלי  יקרו.מ-בחלק זה של הניסוי נדגים את המושג קיטוב של גלי

כשהשדה החשמלי של הגל   .חריציםשל  רב המורכב ממספרמתכתי סריג המיקרו הוא 

(, האלקטרונים בתוך תילי הסריג כמעט ואינם זזים 7וגע בניצב לסריג )ראה איור פ

ממקומם כך שלא נוצרת קרינה מפוזרת מהסריג והסריג מעביר את כל הקרינה כמעט 

  ללא הפסדים.

 

 גל מקוטב פוגע בסריג מתכתי כאשר השדה ניצב לתילי הסריג :7איור 
 

 

שכיוון השדה הוא במקביל לכיוון התילים שבסריג,  ךסובב את הסריג כאך אם נ

השדה החשמלי של הגל הפוגע יגרום לאלקטרונים בסריג להתנודד כך שהאלקטרונים 

ל הפוגע והגל הגשל חיבור מישדרו קרינה המפוזרת מתוך תילי הסריג. התוצאה 

 תתאפס.  כך סה"כ הקרינהבניהם  התאבכות הורסתתיצור המפוזר מהסריג 

מפרוק וקטורי של  ,כאשר גל המקוטב ליניארית פוגע במקטב המסובב בזווית 

רכיבי השדה מתקיים הקשר: 
0 cos( )E E   כאשר

0E היא האמפליטודה של הגל

   היא האמפליטודה של הגל העובר.E-הפוגע ו

E 

k k 
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אחד בלבד  כך  יליניארשדה בקיטוב  קולט זה יש להתחשב בכך שהמקלט בניסוי 

 .בהתאם שאם צורת הקיטוב משתנה קריאת המקלט תשתנה

 

 מהלך הניסוי:

  8 איורבאת המערכת כמוראה  מקם  .1

 לשולחן יםמקביל )קווי הרשת( הם כשציר הקיטוב המקטב-הצב את הסריג .2

הקריאה ערך זה אמור להיות  ,במקלטמתקבלת ה, רשום את הקריאה )אופקיים(

 מקטב.סריג . לשם ההשוואה מדוד את העוצמה גם ללא מליתהמקסי

רשום ולשולחן,  מאונכים כשציר הקיטוב )קווי הרשת( הםהמקטב  הצב את הסריג .3

 . תהמינימאלי, ערך זה אמור להיות הקריאה במקלטשמתקבלת את הקריאה 

, )הסיבוב במישור המקטב ביחס להצבה הקודמת 045 -ב את הסריג המקטב סובב .4

  .זה מצבב. רשום את הקריאה במקלט (לצורך כך 045אחת מפינות הסריג חתוכה ב

  .ורשום את הקריאה  090וב   045סובב את המקלט ב  4במצב של סעיף 

מה דיון בתוצאות, הסבר את ההבדלים בין המדידות השונות ורשום  בצע .5

 מסקנותיך לגבי כיוון הקיטוב של הגל?

2בדוק אם יש התאמה לביטוי:  .6

0 cosI I  במידה ויש התאמה כזאת, האם ,

 התאמה זאת נובעת מחוק מלוס?  הסבר ונמק!

העוצמה )המדידה של  הקריאות המתקבלות במשדר הן של השדה ולא ,זכור .7

 . היא של היטל השדה על כיוון האנטנה( 
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 מיקרוהמבנה המערכת למדידת הקיטוב של גלי  :8איור 
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 מדידות של גלים עומדים - 2ניסוי מס' 

 . בניסוי לקבלת גל עומדהדרכים  תאחלהלן 

 .9 איורבהצב את מהערכת כמוראה  .1

בין  ,עים בפלטה המחזירה וחוזרים אל המקוריוצאים הגלים מהמשדר פוגמצב זה ב .2

 .גלים עומדיםו צרוי  הרימחזפלטה ההמשדר ל

השדה החשמלי,  לצורך מדידת   Probeה את  הציבובתווך בין המשדר לגלאי  

 .ההפרעה שלו להתקדמות הגל היא מינימאלית Probeעקב גודלו הפיזי של ה

 .xשדה החשמלי לאורך ציר תאפשר לחקור את תלות אמפליטודת ה Probeהזזת ה  .3

נקודות קיצון )מינימום או  4הנדרש  למדידת כ   xמדוד את המרחק לאורך ציר 

 מקסימום( של אמפליטודת השדה.

 בעזרת מדידה זו חשב את אורך הגל של המערכת.

וחשב את (Ghz 9.4) ובנתון של תדירות הגל של המשדר   (1)השתמש בנוסחה   .4

 מהירות האור

 

 

 
 עומדים מדידת גלים:  9איור 
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 חוק סנל , שבירה של הקרן בעת מעבר תווך – 3ניסוי מס' 

 

 והעמד עליו את המיכל החצי עגול 10Bאת המעמד למיכל כפי המוצג באיור הכנס  .1

את המקלט עד לקבל קריאה סובב  045העמד את המשדר בזווית כניסה של כ .2

 .מתקבלתשבה היא  ומדוד את הזוויות מקסימלית

 חשב את גורם השבירה. .3

 .060 חזור על המדידה עבור זווית הפגיעה של .4

 

 מבנה בסיסי של המערכת לניסוי מדידת גורם  שבירה: 10איור 
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 ןוכלסיהאינטרפרומטר של מ - 4 ניסוי מספר

 

rption Abso, בתור מפצל האלומה השתמשו ב 11 איורבהצב את המערכת כמוראה  .1

plate  )לוח דמוי שעם(. 

מפצל קרניים מאופיין ביחס בין האות העובר ישר לבין האות המופנה לצד. מהו  .2

היחס הרצוי שיכול להוביל להתאבכות הורסת מלאה בין שני הקרניים כאשר הן 

 יגיעו לגלאי )שימו לב שכל קרן פוגעת פעמיים במפצל בדרכה אל הגלאי(?

 ות המופנה לעבר כל אחת מהמראות.מדדו בעזרת הגלאי  את הא

)שים לב לזווית שבה המפצל מונח(  רים על כניהם יעל ידי הצבת הלוחות המחז .3

 השתדל לקבל מינימום חד ככל האפשר.

ת ורשום את המיקום של מינימו 4רים עד לקבלת יאת אחד הלוחות המחז הזז  .4

כנקודה  0ודת . בחלק זה יש לקבוע נקחשב את אורך הגל הלוח עבור כל מינימה,

 .ממנה מתחילים להזיז את המכשיר

  משטח הפרספקט/עץ. הכנס את  3שנקבעה בסעיף  0הצב את המערכת על נקודת ה  .5

 נקודת מינימום חדשות. מדוד מהו 4מיקום לבין ה"מראה" ומדוד  מפצלבין ה

טח(, חשב )ביחס למצב ללא המש הדרוש לקבלת מינימום מחדש ()המרחק הפרש 

 .את גורם השבירה

 

  גורם השבירה ניתן ע"י המשוואה: .6
d

n


1   (8) 

 )רמז: לאיזה כיוון יש להזיז את המראה?( עובי הלוח הנבדק. dכאשר 

 הוכח את הנוסחה.       
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 מטר מיכלסוןמבנה בסיסי של אינטרפרו : 11איור 
 

 

 ר ומטראינטרפל הוספת לוח העץ  : 12איור 
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 התאבכות משני סדקים - 5ניסוי מס' 

 
 
 

 

 מערכת למדידת התאבכות משני סדקים:  14איור 
 

 

 .(14)איור  הציבו את לוח שני הסדקים במרכז המערכת .1

 הציבו את המשדר בקצה המסילה הקצרה ואת המקלט בקצה המסילה הארוכה .2

ת על צג הסקופ סובבו את  הזרוע של המשדר, הבחינו בתבנית ההתאבכות המתקבל .3

 בסקופ יהיה בסקלה מתאימה(  (x)הקפידו שציר הזמן )

 את המיקום של כל מקסימום  ומינימום בתבנית ההתאבכות  רשמו .4

 . ואת רוחבו של הסדק מדוד את המרחק בין הסדקים )מרחק מרכזיהם!( .5

בדוק התאמה לתוצאות , חשב את מיקומם התיאורטי של המקסימה והמינימה

 הניסוי.
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 אלומת הגל באמצעות יצירת שינוי פאזה בין הקרנייםזווית שינוי  – 6 ניסוי

 (מדידת אורך גל באמצעות סריג התאבכות)

מכל סדק   רבים : חזית גל עוברת דרך סריג המכיל סדקים נתבונן מה מתרחש כאשר

אך רק בזוויות שבהם הגלים מהסדקים השונים  ,מתפשט גל לכל הכיוונים בשווה

 תמדד עוצמה גבוהה של הגל. םוצרים התאבכות בונה ביניהי

מהסדקים הנוצרים הגלים  ביןבמידה וישנה אפשרות לשנות את הפאזה היחסית 

לשנות את הכיוון שבו תתרחש התאבכות בונה. כלומר לכוון את יהיה השונים, ניתן 

 אלומת הגל היוצא מהסריג לכיוונים שונים.

י כך שנציב את הסריג בזווית מסוימת כך שלכל סדק הגל בניסוי שלנו נעשה זאת על יד

כל ל עד להגעתוהפרש הפאזה נוצר עקב השוני במרחק שעובר הגל יגיע בפאזה שונה )

 סדק בסריג(.

מימדי -מערכות מכ"ם מודרניות , כגון המכ"ם של מערכת כיפת ברזל, בנויות ממערך דו

י המשודר מהמכ"ם נעשה האות האלקטרומגנט שינוי זוויתשל אנטנות שידור. 

האנטנות השונות כך שתתקבל התאבכות בונה בין הגלים  שלבאמצעות שינוי הפאזה 

המשודרים בזווית המרחבית הרצויה. בצורה זו אין צורך בפעולה מכנית על מנת לשנות 

 את כיוון הקרן.

 נתון ע"י הפוגעות בסריג אנכיתבין שתי קרניים סמוכות  התנאי להתאבכות בונה

                           sin( )d u m     (9) 

סדר השבירה,   m)ביחס לאנך לסריג(,  השבירה תזווי uהוא עובי הסדק,   dכאשר 

אורך הגל . 

  כאשר אורך הגל גדול  אפסהאם תיתכן התאבכות בונה מעבר לסדר  בדוק

 נמק את תשובתך.מעובי הסדק?  

ן , הפרש הפאזה  בי(15)איור  ביחס לאנך  iהקרניים פוגעות בסריג בזווית  במקרה שבו 

 והנוסחה להתאבכות בונה נתונה ע"י כתוצאה מזוית הפגיעה סמוכות גדל קרניים 

     (sin sin )d i u m    (10 ) 
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 מהלך קרני המיקרוגל שפוגע בסריג התאבכות :15איור 
 
 

 איזה מקרה מתאר המצב שבו 10י נוסחה לפ ,m=0  האם מתקיימת ,

 בזווית זו התאבכות בונה או הורסת בין הקרניים ?

  האם פיזור הקרניים הוא סימטרי ביחס לאנך לסריג ? כלומר האם

 ?  uשווה לפיזור בזווית    u–הפיזור בזווית 

 

 

 באמצעות סריג התאבכות.מבנה בסיסי של המערכת לניסוי מדידת אורך  גל  : 16איור 
 

R 

D 

i 

u 

NORMAL 

W 
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 מהלך הניסוי :

 45נח בזווית כלשהי לדוגמה ,  כאשר הסריג יו16 איורבכמוראה  מערכתהצב את ה

 מעלות.

( וסרוק בעזרת sec/devכוון את ציר הזמן במכשיר הסקופ לסריקה איטית )כ  .1

של ההתאבכות וסדר  0המקלט את פרופיל הקרינה הנוצר מהסריג, זהה את סדר 

 ל ההתאבכות ואת המקסימות המקומיות בין שני הסדרים.ראשון ש

 חשב את זווית הפגיעה וזווית הפיזור. .2

 ! אורך הגל חשב את, נוספות)בסריג( י זוויות פגיעה תחזור על המדידה עבור ש .3

 שגיאה מסוימת הנגרמת עקב אלומה לא מקבילה דיה. תיתכןבניסוי זה 
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 סדקים   N.   התאבכות מ1נספח
 

, הפרש המופע בין כל שתי   dסדקים, ומרחק בין סדקים סמוכים   Nבהינתן סריג בעל 
 קרניים הוא :





 =  

2
 d sin

 

 
 (Fundamentals of Optics, Jenkins and White): התאבכות מסריג    1.1איור 

 
 השדות :השדה השקול בנקודה רחוקה, ניתן מחיבור 

 

   

  
i(kx- t) i(kx- t+ ) i(kx- t+(N -1) )

total 1 2 n o o o

2 N -1
i(kx- t) i i i

o

 = + +...  =  +  .... +  = e e eE E E E E E E

 

 =  1+ +  + ... + e e e eE

    

    
 

 

וקבוע הכפלה  1את הביטוי בסוגריים ניתן לבטא כסכום טור הנדסי שאברו הראשון 
 iq=e   : 

1 i N
i(kx- t)

total o i

- e
 =  eE E

1- e






 
 
 

            (1.1) 

 ומכוון ש  :

 2 2 2 2 2 2 2 21 sin
i i i i i i i i

ie  = e e   -  e e   =  e  e - e  = e  (-2i)
2
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ולכן גם :  1 sin

i
N

2i N N
-  = -2ie e

2



 
                          

 
 (  בצורה הבאה :1.1ניתן לנסח את )

 
sin ( )

sin ( )

(N -1)
i KX - t+

2total o

 N / 2
 = eE E

 / 2

  



 
 
   

 
 והעוצמה המתקבלת היא :

 

sin ( )
 

sin( )

2

*
o

 N / 2
I < E >  =  E I

/ 2





 
   

 
        (.21) 

 
עד כה התחשבנו רק בהשפעות של התאבכות קרניים מסדקים שונים, אך גם רוחב 

 הסדק יוצר עקיפה כך שהביטוי השלם הוא :
 

2 2

2 2

sin sin

sin
o

N
I I

 

 
                          (.31) 

 
 כאשר :











sinsin bd
 

 


