גלי מיקרו
 .1מטרת הניסוי
חקר תופעות באופטיקה פיסיקלית בעזרת שימוש בקרינה אלקטרומגנטית בתחום אורכי
הגל של סנטימטרים.
 .2הקדמה
גלי המיקרו נתגלו לראשונה ב 1886-ע"י היינריך הרץ ,אך שימושים מעשיים נמצאו להם
רק באמצע המאה ה ,20-לאחר שפותחו שפופרות אלקטרוניות מתאימות להפקתם
ביעילות .גלי המיקרו הם חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי עם אורך הנע בין  1מטר ל1
מ"מ ,בתדירות שבין 𝑧𝐻𝑀 300ל 𝑧𝐻𝐺 .300גלים אלקטרומגנטיים נעים במהירות
האור כלומר מהירותם היא

𝑚
𝑠

 .𝑐 = 3 ⋅ 108ישנם שימושים רבים לגלי מיקרו כאשר

השימוש החשוב ביותר שלהם הוא בתחום התקשורת .מכיוון שאורך הגל של גלי מיקרו
הוא קצר יותר מאשר אורך הגל של גלי הרדיו ,קל יותר לשדר את הגלים האלה באלומות
צרות יחסית ,ולקבל שידור וקליטה כיווניים .לכן משתמשים בגלי מיקרו להולכת נתונים
בין תחנות ממסר הממוקמות על כדור הארץ ,וכן בין תחנות הממוקמות על כדור הארץ
לבין לוויינים החגים בחלל החיצון .כך נושאים גלי המיקרו שידורי טלוויזיה ,טלפוניה
(כולל תקשורת סלולרית) ,מערכות מכ"ם ,תקשורת אלחוטית  ,Bluetoothתנורי
המיקרוגל וחלק ממערכות ניסוי במאיצי חלקיקים וכו'.
ייצור קרינת המיקרו גל הינו אתגר טכנולוגי ומדעי בפני עצמו .קיימות שיטות רבות
ליצור קרינת מיקרו כגון :מעגלים אלקטרונים ,מייזר( ,מכשיר הדומה ללייזר ,אך פועל
בתחום גלי מיקרו ומשגר אותם באלומה צרה מאוד) ולייזר אלקטרונים חופשיים.
 .3תאוריה
 3.1גלים אלקטרומגנטיים

1

גלים אלקטרומגנטיים הם גלי רוחב המורכבים מתנודות של שדה חשמלי ומגנטי ,בניצב
לכוון התקדמות הגל.
נסמן את האמפליטודה של הגל ב , A-זמן המחזור ב ,T-התדירות של התנודות
ב , f-אורך הגל ב  -וזווית המופע ההתחלתית ב . 
=f

מהירות התקדמות הגל היא:


T

=V

()1

ואת הגל ניתן לתאר בצורה הבאה :

x
t 
y = A  sin  2  
−
 + 
T 



()2

עבור  tקבוע ,לפונקצית הגל  yיש אותו ערך ב x -וב. x +  -
עבור  xקבוע לפונקצית הגל  yיש אותו ערך בזמן  tובזמן .T + t
נגדיר

2



=k

 -מספר הגל ,ואת

2
T

=  -  = 2 fהתדירות הזוויתית

נציב בפונקציה ונקבל :


y = A  sin  kx − t +  



 3.2תכונות הגל
התאבכות בונה והורסת:
לפי עקרון הסופרפוזיציה כאשר מחברים שני גלים התוצאה היא חיבור פשוט של
הגלים .נתבונן בחיבור כזה של שני גלים עם אמפליטודה זהה ,תדירות זהה ,ופאזה
זהה ,אשר עברו מרחק שונה
)𝜑 𝑦(𝑥, 𝑦)𝑡𝑜𝑡 = 𝐴 cos(𝑘1 𝑥1 − 𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝐴 cos(𝑘2 𝑥2 − 𝜔𝑡 +
𝑘1 𝑥1 + 𝑘2 𝑥2
𝑘1 𝑥1 − 𝑘2 𝑥2
( ) − 𝜔𝑡 + 𝜑) cos
)
2
2

(( = 2𝐴 cos

ניתן לראות כי נקבל גל כולל שבו יש כפל בין ביטוי תלוי בזמן ,וביטוי שני התלוי
בהפרש הדרכים בלבד .הביטוי השני מתאפס כאשר
2

()3

𝜋 𝑘1 𝑥1 − 𝑘2 𝑥2
𝑛𝜋 = +
2
2
מצב זה נגדיר בתור התאבכות הורסת ,כלומר שני הגלים ביחד יוצרים אפס הפרעה
בתווך .כאשר ביטוי זה מקבל ערך מקסימלי (עבור איזה ערכים?) נגדיר מצב זה
כהתאבכות בונה.
נוח להגדיר את היחס בין שני גלים לפי הפאזה ביניהם להלן.
פאזה:
פאזה היא כינוי לארגומנט של פונקציית הגל; במחזור שלם של הגל הפאזה גדלה ב -
 . 2במציאות לא ניתן לקבוע את הפאזה של הגל אולם ניתן למדוד את השינויים
בפאזת הגל בין שתי נקודות .ההבדל בפאזת הגל בין  2נקודות
 X 1ו  X 2 -לאורך קו תנועתו של הגל הוא:
𝜋2
) (𝑥 − 𝑥1
𝜆 2

= ) 𝛿𝜙 = 𝑘(𝑥2 − 𝑥1

כאשר הפאזה בין שני גלים 𝑛𝜋 𝛿𝜙 = 2נקבל התאבכות בונה.
כאשר שני גלים בפאזה הפוכה 𝑛𝜋 ,𝛿𝜙 = 𝜋 + 2נקבל התאבכות הורסת.

איור - 1התאבכות בונה והורסת .חיבור של שני גלים בפאזה זהה יוביל להתאבכות בונה ,בעוד חיבור של שני גלים בפאזה
הפוכה יוביל להתאבכות הורסת.

הדרך האופטית:
במעבר גל מתווך אחד לשני ,התדירות של הגל אינה משתנה (התדירות תלויה במקור)
אולם המהירות כן משתנה ולכן גם אורך הגל שלו משתנה.
עבור גל העובר בשני תווכים שונים נקבל כי
𝛿𝜙 = 𝑘1 𝑥1 − 𝑘2 𝑥2
כאשר אנו עוסקים בגלים אלקטרומגנטיים נהוג להגדיר את הדרך האופטית𝑛 ⋅ 𝑑 ,
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כאשר 𝑑 היא הדרך אותה עובר הגל ,ו 𝑛 -הוא מקדם השבירה של התווך ,המוגדר לפי
𝑐
𝑉

= 𝑛 היחס בין מהירות הגל בריק לבין מהירות הגל בתווך .אם נתבונן בהפרש הפאזה

של שתי קרניים שעברו כל אחת מרחק אחר בתווך אחר נקבל
𝜋2
𝜋2
𝜋2
𝑑1 −
= 𝑑2
) (𝑛 𝑑 − 𝑛2 𝑑2
𝜆1
𝜆1
𝜆0 1 1

= 𝛿𝜙 = 𝑘1 𝑥1 − 𝑘2 𝑥2

כלומר קיבלנו כי התנאי להתאבכות בונה 𝛿𝜙 = 2𝜋𝑚 ,מתקיים כאשר הפרש הדרכים
האופטיות הוא 𝑚  𝑛1 𝑑1 − 𝑛2 𝑑2 = 𝜆0כפולה שלמה של אורך הגל בריק .התנאי
להתאבכות הורסת 𝑚𝜋  𝛿𝜙 = 𝜋 +מתקיים כאשר 𝑚𝜆 +

𝜆0
2

=  𝑛1 𝑑1 − 𝑛2 𝑑2כלומר

כפולה חצי שלמה של אורך הגל בריק .זו דוגמא לנוחות השימוש בדרך האופטית,
ולמשמעות של הפרש הדרכים האופטיות.

קיטוב :
קיטוב של גל אלקטרומגנטי מוגדר ככיוון התנודה של השדה החשמלי הנוצר על ידי הגל
ביחס לכיוון ההתקדמות שלו .אם כיוון השדה נשאר קבוע ביחס להתקדמות הגל ניתן
לומר שהקיטוב הוא ליניארי והשדה מתנודד על מישור יחיד .על מנת לתאר את קיטוב
הגל נביט בחתך מישורי המאונך לכיוון התקדמות הגל ,ונבחן את וקטור השדה במישור
זה.
וקטור במישור דו מימדי ניתן לתאר בעזרת שני רכיבים ולכן נתאר את השדה בעזרת
המשוואה הבאה:
̂𝑦)𝜙 𝐸⃗ = 𝐸𝑥 cos (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡)𝑥̂ + 𝐸𝑦 cos (𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 +
כאשר ציר 𝑧 הוא כיוון התקדמות הגל 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 ,הן אמפליטודת השדה בצירים 𝑦 𝑘 , 𝑥,
הוא מספר הגל 𝜔 ,התדירות הזוויתית של הגל 𝜙 ,היא הפאזה בין תנודת השדה בציר x
לתנודה בציר  . yכעת ניתן לתאר כל קיטוב אפשרי של הגל בעזרת האמפליטודות
והפאזה .להלן תיאור של סוגי הקיטוב הנפוצים ,קיטוב לינארי ,קיטוב אליפטי וקיטוב
מעגלי:

4

איור  - 2סוגי כיתוב שונים ,והתנאים המתאימים לתיאור הקיטובים

עבור קיטוב לינארי ציר הקיטוב הוא הציר עליו מתנדנד השדה והוא נתון לפי
𝑦𝐸
𝑥𝐸

= )𝜃(tan

מקטב הוא אלמנט אשר מאפשר רק לסוג קיטוב אחד לעבור דרכו .ישנם מקטבים
לינאריים ומקטבים מעגליים ,כאשר מקטבים לינאריים הם הנפוצים בשימוש .בניסוי
זה נעבוד עם מקטב לינארי ,מקטב כזה מעביר רק רכיב שדה המקביל לציר הקיטוב שלו.
נניח גל מקוטב המגיע למקטב לינארי בזווית 𝜃 ביחס לציר הקיטוב
)𝜃( |𝐸𝑓 | = |𝐸𝑖 |cos
כלומר אם נניח את המקטב ככה שציר הקיטוב שלו מאונך לציר הקיטוב של הגל הנכנס,
הגל "ייחסם" לחלוטין .לעומת זאת אם צירי הקיטוב מקבילים ,הגל יעבור ללא הפרעה.

איור  - 3גלים בעלי קיטוב שונה המגיעים למקטב לינארי ,ורכיב הגל העובר דרך המקטב.
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 3.3שבירה של גלים במעבר בין תווכים שונים (חוק סנל) :
על פי עיקרון הויגנס כל נקודה על פני חזית הגל (המקום הגאומטרי שבו פאזת הגל שווה)
יכולה להיחשב כמקור גלים עצמאי .במקרה של גל מישורי הגל שומר על כיוון התקדמותו
מכיוון שרק בכיוון התקדמות הגל המקורות לא יבטלו אחד את השני (כלומר הם נמצאים
באותה פאזה רק במישור הניצב לכיוון התקדמות הגל).
ננסה להבין מה מתרחש כאשר אלומת גל מישורית פוגעת בזווית מסוימת בתווך בעל
מקדם שבירה שונה (איור  ,)1בגלל שהגל נכנס בזווית לתווך חזית הגל לא עוברת באותו
רגע כולה לתווך החדש ,אלה אחד הקצוות נכנס ראשון וישנו זמן מסוים שחלק 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).
כדי לחשב את זווית היציאה כתלות בזווית הכניסה (חוק סנל) נתבונן באיור  1האיור
מתאר את התקדמות האלומה בזמן סוף המעבר מ  n1ל  . n2עד לזמן זה קצה האלומה
השמאלית עוברת את המרחק  D2וקצה האלומה הימנית את המרחק  , D1המרחקים
תלויים במהירות בתווך ולכן במקדמי השבירה בכל תווך ומתקיים

D1 n1
=
D2 n2

 .זווית

הכניסה היא  , 1כיצד ניתן למצוא את זווית היציאה ?
הישר  bcמשיק לגל המעגלי שנוצר מהנקודה  aולכל שאר הגלים שנוצרו לאורך . ab
כמו כן כל הגלים נמצאים עליו בפאזה שווה (כי עבור כולם עבר זמן זהה) כך שחזית הגל
החדשה תהייה  bcוזווית היציאה תהיה  2

לפי האיור
ולכן

:

) ab = D1 sin(1 ) = D2 sin(2

) n1 sin(1 ) = n2 sin(2

וזהו חוק סנל
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איור  : 4מעבר גל בין תווכים שונים

הערה :ניתן להגיע לחוק סנל גם באמצעות עיקרון פרמה
 3.4האינטפרומטר של מיקלסון
המכשיר האינטפרומטר של מיקלסון משמש למדידה של אורכי גל ושינוי מרחק בסדר
גודל של חצי אורך גל .המכשיר מורכב ממקור גלים מונוכרומטי המשדר גל לעבר מפצל
אלומה ,המפצל מחלק את הגל לשני גלים הנעים לכיוון מראות מחזירות שמשיבות את
הגלים למפצל  ,כעת הגלים מתאחדים ונעים לכיוון גלאי( .איור )2

7

מכיוון שהגלים עברו דרכים שונות הם יגיעו לגלאי בפאזות שונות ,הפרש הפאזה יקבע
את האמפליטודה הנמדדת בגלאי ,לדוגמא אם הגלים מגיעים בהפרש פאזה של 180
מעלות ,תתקבל התאבכות הורסת ונמדוד אמפליטודה מינימלית בגלאי .הפרש הפאזה
נקבע על פי הפרש הדרכים האופטיות ,כלומר ניתן לשנות את הפרש הפאזה באמצעות
שינוי המרחק שאחת הקרניים עוברות (שינוי מיקום המראה) או שינוי מקדם השבירה
לאורך אחת הזרועות.
בהנחה שהאמפליטודות של שתי הקרניים שוות האות בגלאי יהיה נתון לפי
)𝑡𝜔 𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸 cos(𝑘1 𝑥1 − 𝜔𝑡) + 𝐸 cos(𝑘2 𝑥2 −
𝑘1 𝑥1 + 𝑘2 𝑥2
𝑘1 𝑥1 − 𝑘2 𝑥2
( ) − 𝜔𝑡) cos
)
2
2

(( = 2𝐸 cos

ניתן להתייחס לאיבר השני כאמפליטודה תלוית מיקום  /הפרש דרכים .כלומר מתוך
האמפליטודה הנמדדת ניתן לקבל מידע על הפרש הדרכים האופטי בין הקרניים.
אחד השימושים המפורסמים באינטפורומטר היה לגילוי גלי כבידה (אינטמרומטר
) (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) LIGO

שבו מדדו שינויים באורך 10−19 m

(קטן משמעותית מרדיוס האטום!) .במכשיר זה קרני הלייזר נעות בתוך מנהרה שאורך
כל זרוע שלה ארבעה קילומטרים בתנאי ואקום .בקצות הזרועות יש מראות והקרניים
עוברות ביניהן  400פעם.

איור  :2איור סכמתי של מבנה האינטפרומטר
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 3.5גלים עומדים :
כדי לקבל גל עומד יש ליצור גל שיוחזר לכיוון הגל המשודר ,אם משוואת הגל היוצא
מהמקור היא y = A sin( t − kx) :ומשוואת הגל המוחזרy 2 = A sin( t + kx) :
1

התוצאה היא גל עומד המתקבל מסופרפוזיציה של הגלים :
)y = y1 + y 2 = 2 A sin( t ) cos(kx

ניתן לראות שמשרעת הגל העומד )( A( x) = 2 A  cos(kxהחלק שלא תלוי בזמן במשוואה )5
משתנה לאורך ציר ה  . Xבנקודות מסוימות הקרויות נקודות טבור היא כפולה מן
המשרעת של כל אחד מן הגלים היוצרים אותו ובנקודות מסוימות הקרויות נקודות
צומת מתרחשת התאבכות הורסת בין הגלים ,בנקודות אלה אין תנודה ומשרעת הגל
היא אפס .המרחק בין כל שתי נקודות צומת סמוכות ,או בין כל שתי נקודות קמר

סמוכות ,הוא מחצית אורך הגל:
2

.

איור  - 5גלים עומדים בחבל הקשור בשני קצותיו .ניתן לזהות את נקודות הצומת בהן אין תנודה כלל ,ונקודות הקמר בהן יש
תנוה מקסימלית .ניתן לנסות בבית עם חבל כבד או כבל מאריך.
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 3.6התאבכות משני סדקים
ניסוי שני הסדקים של יאנג נערך לראשונה בשנת  1801והיה העדות הניסויונית הראשונה
לאופי הגלי של האור! (סרטון יפה המסביר ומדגים את הניסוי).
בניסוי אלומה של אור לבן עוברת דרך שני סדקים .התוצאה הצפויה לפי הסבר חלקיקי
הייתה שנקבל שתי אלומות של אור .במקום זאת בניסוי הופיעו כתמים רבים של אור עם
הפרדה של הצבעים .ניתן להבין את תוצאת הניסוי בעזרת הרעיון של התאבכות בונה
והורסת של שני מקורות .ראשית ,לפי עקרון הויגנס ,נתייחס לסדק קטן בתור מקור
נקודתי .כעת עלינו לסכום את ההשפעה של שתי המקורות על התוצאה הסופית.

איור  - 6עקרון הויגנס .לפי עקרון הויגנס ניתן להתייחס לכל נקודה בחזית הגל כמקור נקודתי .חזית הגל היא קו (או מישור)
המחבר אוסף נקודות ע פאזה שווה.

נתונים לנו שני סדקים ברוחב 𝑑 וגלים עם אורך גל אחיד 𝜆 .נביט על חיבור הגלים ב"שדה
רחוק" כלומר על מסך הממוקם מרחק 𝜆  .𝐷 ≫ 𝑑,בדומה לפיתוחים הקודמים
)𝜑 𝑦(𝑥, 𝑦)𝑡𝑜𝑡 = 𝐴 cos(𝑘1 𝑥1 − 𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝐴 cos(𝑘2 𝑥2 − 𝜔𝑡 +
𝑘1 𝑥1 + 𝑘2 𝑥2
𝑘1 𝑥1 − 𝑘2 𝑥2
( ) − 𝜔𝑡 + 𝜑) cos
)
2
2

(( = 2𝐴 cos

כלומר התנאי להתאבכות בונה או הורסת תלוי בהפרש הדרכים האופטי של הקרניים.
משיקולי גיאומטריה ניתן לחשב כי
𝜃 Δ𝑥 = 𝑥1 − 𝑥2 = 𝑑 sin
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כאשר 𝜃 היא הזווית ביחס לאנך למרכז הסדקים (ראו איור)

איור  - 7ניסוי שני הסדקים ,חישוב הזווית להתאבכות בונה בקירוב שדה רחוק.

נדרוש תנאי להתאבכות בונה בין שני הסדקים
𝜆𝑚 = 𝜃 Δ𝑥 = 𝑥1 − 𝑥2 = 𝑑 sin
והתנאי להתאבכות הורסת
𝜆
𝜆𝑚 𝑑 sin 𝜃 = +
2

איור  - 8התאבכות משתי מקורות באמבט גלים
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 3.7התאבכות מ  Nסדקים:
במקרה של מעבר אור בניצב לסריג העובר דרך  Nסדקים עם מרחק  dבין סדק לסדק
ועובי סדק  ,bהתפלגות העוצמה כתלות בזווית תהיה ( :הפיתוח בנספח ,סימולציה
מומלצת להבנת התוצאה)
2

 sin( N ) 


sin




2

 sin  
I = I0 

  

()6

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

b sin 


d sin 


=

=

האבר הימני בביטוי מבטא את השפעת ההתאבכות בין הגלים שנוצרו מהסדקים
והאבר השמאלי את השפעת העקיפה מסדק יחיד.
עבור  Nגדול ,השינויים בעוצמה עקב העקיפה איטיים יחסית לשינויים עקב
ההתאבכות ,ולכן נחקור נקודות קיצון כתלות בביטוי הימני של (  )6בלבד
נקודות מקסימה עיקריות נקבל עבור  = 0,  , 2 ...m

לפי כלל לופיטל העוצמה בנקודות אלו תהיה :
2

2



sin N  
N cos N  
2
I  I o lim
 = I o lim
 = I oN
  →m sin  
  →m cos  

כלומר העוצמה בנקודות אלו יחסית ל . N 2
המקסימות מתקיימות עבור :
d  sin  = m

()7

ניתן לראות שהזווית שעבורה נקבל מקסימה תלויה באורך הגל ,ולכן באמצעות הסריג
ניתן להפריד בין אורכי גל שונים .ככל שמעלים את מספר הסדקים שדרכם עובר האור
העוצמה מתרכזת בתחומים צרים יותר וניתן להפריד בין אורכי גל קרובים יותר.
הערה  :חקרנו נקודות מקסימה עיקריות ,בין כל שתי מקסימות עיקריות יש
מקסימות מקומיות קטנות יותר.
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N −2

איור  - 9התאבכות מסדק יחיד ושני סדקים בעלי גודל סופי  . Dהפונקציה מתארת את התפלגות העוצמה כפונקציה של הזוית
יחסית לאנך ,הגרפים כנ"ל .בתמונה תוצאות הניסוי המבוצע בעזרת קרן לייזר ,איזו מהתמונות מתארת סדק יחיד? ואיזו שני
סדקים?

 .4מערכת הניסוי
מערכת הניסוי שלנו כוללת שני מרכיבים עיקרים ,משדר גלי המיקרו ומקלט
הקולט את גלי המקרו וממיר אותם לזרם הפרופורציוני לאמפליטודת הגל.
יחידת המקלט בנויה מאנטנה בצורת שופר זהה לאנטנת המשדר .המקלט קולט
את גלי המיקרו ומייצר זרם הפרופורציונלי לאמפליטודת השדה .הזרם מיושר באמצעות
דיודה ועוצמתו פרופורציונית לעוצמת השדה.
חשוב לציין כי אנטנת המשדר משדרת גל אלקטרומגנטי מקוטב מישורית.
ואנטנת המקלט אף היא קולטת רק גל אלקטרומגנטי מקוטב מישורית .עוצמת הקליטה
תהיה חזקה ביותר אם המשדר והמקלט מתואמים בניהם.
להלן רשימת הציוד ומכשירים העיקריים הדרושים לביצוע הניסוי (איור .)5

13

איור  : 5מבנה בסיסי של מערכת הניסוי הכוללת מקלט משדר והתקן המאפשר
הוספה של רכיבים ביניהם

הנחיות כלליות:
• יש לשים לב שגם התזוזה שלנו בסביבות המערכת יכולה להחזיר גלים ולהשפיע
על התוצאה ,בדקו שהאות בסקופ יציב לפני לקיחת מדידה.
• בשימוש בסקופ יש לשים לב שציר הזמן ) (xוציר המתח ) (yמכוונים לטווח
המתאים.
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• האות הנמדד מוגבר באמצעות ה  , Control unitההגברה המקסימאלית שלו
היא לערך של כ  . 10Vכל מדידה שהיא מעל ערך זה היא לא אמיתית ומיצגת את
ערך הרוויה של המגבר בלבד !
שימוש באוסילוסקופ (סקופ – משקף אותות)
במהלך הניסוי אמפליטודת הגל האלקטרומגנטי שנקלטת בגלאי תימדד כמתח ישר
( )D.C.אשר יעבור הגברה ב ( control unitרמת ההגבר נקבעת בכפתור .)9
כדי לעקוב בצורה נוחה על השינויים באמפליטודת הגל  ,כתוצאה משינוי זווית הגלאי או
מהפרעה חיצונית ,אנו נשתמש בסקופ שיציג את המתח כתלות בזמן.
השימוש בסקופ לצורך המדידה מחייב הכרות עם השליטה בצירי ה  xו ( yזמן ומתח)
של תצוגת הסקופ.
כדי לראות מידע שנאסף במשך זמן רב ניתן להגדיל את קנה המידה של ציר ( Xהזמן) ,
וכדי להשיג רזולוציה משופרת של מדידת המתח כדי להתאים את קנה המידה של ציר
.Y

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

בתחילת הניסוי "לשחק" קצת באפשרויות השונות.

איור  : 6כפתורים שימושיים באוסילוסקופ
15

 .5מהלך הניסוי
ניסוי מס'  - 1בדיקת הקיטוב של גלי מיקרו

בחלק זה של הניסוי נדגים את המושג קיטוב של גלי-מיקרו .המקטב לגלי המיקרו
הוא סריג מתכתי המורכב ממספר רב של חריצים .כשהשדה החשמלי של הגל פוגע בניצב
לסריג (ראה איור  ,)7האלקטרונים בתוך תילי הסריג כמעט ואינם זזים ממקומם כך
שלא נוצרת קרינה מפוזרת מהסריג והסריג מעביר את כל הקרינה כמעט ללא הפסדים.

E

k

k

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

אך אם נסובב את הסריג כך שכיוון השדה הוא במקביל לכיוון התילים שבסריג,
השדה החשמלי של הגל הפוגע יגרום לאלקטרונים בסריג להתנודד כך שהאלקטרונים
ישדרו קרינה המפוזרת מתוך תילי הסריג .התוצאה מחיבור של הגל הפוגע והגל המפוזר
מהסריג תיצור התאבכות הורסת בניהם כך סה"כ הקרינה תתאפס.
כאשר גל המקוטב ליניארית פוגע במקטב המסובב בזווית  ,מפרוק וקטורי של
רכיבי השדה מתקיים הקשר E = E0 cos( ) :כאשר  E0היא האמפליטודה של הגל הפוגע
ו E -היא האמפליטודה של הגל העובר.
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בניסוי זה יש להתחשב בכך שהמקלט קולט שדה בקיטוב ליניארי אחד בלבד כך
שאם צורת הקיטוב משתנה קריאת המקלט תשתנה בהתאם.

מהלך הניסוי:
 .1מקם את המערכת כמוראה באיור 8
 .2הצב את הסריג-המקטב כשציר הקיטוב (קווי הרשת) הם מקבילים לשולחן
(אופקיים) ,רשום את הקריאה המתקבלת במקלט ,ערך זה אמור להיות הקריאה
המקסימלית .לשם ההשוואה מדוד את העוצמה גם ללא סריג מקטב.
 .3הצב את הסריג המקטב כשציר הקיטוב (קווי הרשת) הם מאונכים לשולחן ,ורשום
את הקריאה שמתקבלת במקלט ,ערך זה אמור להיות הקריאה המינימאלית.
 .4סובב את הסריג המקטב ב 450 -ביחס להצבה הקודמת (הסיבוב במישור המקטב,
אחת מפינות הסריג חתוכה ב  450לצורך כך) .רשום את הקריאה במקלט במצב זה.
במצב של סעיף  4סובב את המקלט ב  450וב  900ורשום את הקריאה.
 .5בצע דיון בתוצאות ,הסבר את ההבדלים בין המדידות השונות ורשום מה מסקנותיך
לגבי כיוון הקיטוב של הגל?
 .6בדוק אם יש התאמה לביטוי , I = I 0 cos2  :במידה ויש התאמה כזאת ,האם התאמה
זאת נובעת מחוק מלוס? הסבר ונמק!
 .7זכור ,הקריאות המתקבלות במשדר הן של השדה ולא של העוצמה (המדידה היא
של היטל השדה על כיוון האנטנה) .
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איור  :8מבנה המערכת למדידת הקיטוב של גלי המיקרו

ניסוי מס'  - 2מדידות של גלים עומדים
להלן אחת הדרכים לקבלת גל עומד בניסוי.
 .1הצב את מהערכת כמוראה באיור .9
 .2במצב זה יוצאים הגלים מהמשדר פוגעים בפלטה המחזירה וחוזרים אל המקור ,בין
המשדר לפלטה המחזירה יוצרו גלים עומדים .בתווך בין המשדר לגלאי הציבו את
ה  Probeלצורך מדידת השדה החשמלי ,עקב גודלו הפיזי של ה Probeההפרעה שלו
להתקדמות הגל היא מינימאלית.
 .3הזזת ה  Probeתאפשר לחקור את תלות אמפליטודת השדה החשמלי לאורך ציר .x
מה המרחק בין שתי נקודות מקסימום? (או מינימום לחילופין).
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 .4העריכו את אורך הגל של המשדר – על ידי מדידת המרחק בין נקודות מקסימום
מרוחקות וחלוקה במספר נקודות המקסימום (או נקודות מינימום לחילופין).
כיצד ניתן להקטין את אי הוודאות במדידת אורך הגל במדידה זו?
 .5השתמשו בנוסחה באורך הגל שמדדתם ובנתון של תדירות הגל של המשדר
) (9.4 Ghzוחשבו את מהירות האור.

איור  : 9מדידת גלים עומדים

ניסוי מס'  – 3חוק סנל  ,שבירה של הקרן בעת מעבר תווך
 .1הכנס את המעמד למיכל כפי המוצג באיור  10Bוהעמד עליו את המיכל החצי עגול
 .2העמד את המשדר בזווית כניסה של כ  450סובב את המקלט עד לקבל קריאה
מקסימלית ומדוד את הזוויות שבה היא מתקבלת.
 .3חשב את גורם השבירה.
 .4חזור על המדידה עבור זווית הפגיעה של . 600
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איור  :10מבנה בסיסי של המערכת לניסוי מדידת גורם שבירה

ניסוי מספר  - 4האינטרפרומטר של מיכלסון

 .1הצב את המערכת כמוראה באיור  ,11בתור מפצל האלומה השתמשו ב Absorption
( plateלוח דמוי שעם).
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 .2מפצל קרניים מאופיין ביחס בין האות העובר ישר לבין האות המופנה לצד .מהו היחס
הרצוי שיכול להוביל להתאבכות הורסת מלאה בין שני הקרניים כאשר הן יגיעו
לגלאי (שימו לב שכל קרן פוגעת פעמיים במפצל בדרכה אל הגלאי)?
מדדו בעזרת הגלאי את האות המופנה לעבר כל אחת מהמראות.
 .3על ידי הצבת הלוחות המחזירים על כניהם (שים לב לזווית שבה המפצל מונח)
השתדל לקבל מינימום חד ככל האפשר.
 .4הזז את אחד הלוחות המחזירים עד לקבלת  4מינימות ורשום את המיקום של הלוח
עבור כל מינימה ,חשב את אורך הגל .בחלק זה יש לקבוע נקודת  0כנקודה ממנה
מתחילים להזיז את המכשיר.
 .5הצב את המערכת על נקודת ה  0שנקבעה בסעיף  . 3הכנס את משטח הפרספקט/עץ
בין המפצל לבין ה"מראה" ומדוד מיקום  4נקודת מינימום חדשות .מדוד מהו הפרש
המרחק (  ) הדרוש לקבלת מינימום מחדש (ביחס למצב ללא המשטח) ,חשב את
גורם השבירה.


d

 .6גורם השבירה ניתן ע"י המשוואה:

n =1+

כאשר  dעובי הלוח הנבדק( .רמז :לאיזה כיוון יש להזיז את המראה?)
הוכח את הנוסחה.
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()8

איור  :11מבנה בסיסי של אינטרפרומטר מיכלסון

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

איור  : 14מערכת למדידת התאבכות משני סדקים

 .1הציבו את לוח שני הסדקים במרכז המערכת (איור .)14
 .2הציבו את המשדר בקצה המסילה הקצרה ואת המקלט בקצה המסילה הארוכה
 .3סובבו את הזרוע של המשדר ,הבחינו בתבנית ההתאבכות המתקבלת על צג הסקופ
(הקפידו שציר הזמן ) (xבסקופ יהיה בסקלה מתאימה)
 .4רשמו את המיקום של כל מקסימום ומינימום בתבנית ההתאבכות
 .5מדוד את המרחק בין הסדקים (מרחק מרכזיהם!) ואת רוחבו של הסדק.
חשב את מיקומם התיאורטי של המקסימה והמינימה ,בדוק התאמה לתוצאות
הניסוי.
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ניסוי  – 6שינוי זווית אלומת הגל באמצעות יצירת שינוי פאזה בין הקרניים
(מדידת אורך גל באמצעות סריג התאבכות)
נתבונן מה מתרחש כאשר חזית גל עוברת דרך סריג המכיל סדקים רבים  :מכל סדק
מתפשט גל לכל הכיוונים בשווה ,אך רק בזוויות שבהם הגלים מהסדקים השונים יוצרים
התאבכות בונה ביניהם תמדד עוצמה גבוהה של הגל.
במידה וישנה אפשרות לשנות את הפאזה היחסית בין הגלים הנוצרים מהסדקים
השונים ,ניתן יהיה לשנות את הכיוון שבו תתרחש התאבכות בונה .כלומר לכוון את
אלומת הגל היוצא מהסריג לכיוונים שונים.
בניסוי שלנו נעשה זאת על ידי כך שנציב את הסריג בזווית מסוימת כך שלכל סדק הגל
יגיע בפאזה שונה (הפרש הפאזה נוצר עקב השוני במרחק שעובר הגל עד להגעתו לכל סדק
בסריג).
מערכות מכ"ם מודרניות  ,כגון המכ"ם של מערכת כיפת ברזל ,בנויות ממערך דו-מימדי
של אנטנות שידור .שינוי זווית האות האלקטרומגנטי המשודר מהמכ"ם נעשה באמצעות
שינוי הפאזה של האנטנות השונות כך שתתקבל התאבכות בונה בין הגלים המשודרים
בזווית המרחבית הרצויה .בצורה זו אין צורך בפעולה מכנית על מנת לשנות את כיוון
הקרן.
התנאי להתאבכות בונה בין שתי קרניים סמוכות הפוגעות בסריג אנכית נתון ע"י

d  sin(u) = m

()9

כאשר  dהוא עובי הסדק u ,זווית השבירה (ביחס לאנך לסריג) m ,סדר השבירה ,
אורך הגל .
• בדוק האם תיתכן התאבכות בונה מעבר לסדר אפס כאשר אורך הגל גדול מעובי
הסדק? נמק את תשובתך.
במקרה שבו הקרניים פוגעות בסריג בזווית  iביחס לאנך (איור  ,)15הפרש הפאזה בין
קרניים סמוכות גדל כתוצאה מזוית הפגיעה והנוסחה להתאבכות בונה נתונה ע"י

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

• לפי נוסחה  ,10איזה מקרה מתאר המצב שבו  , m=0האם מתקיימת בזווית זו
התאבכות בונה או הורסת בין הקרניים ?
• האם פיזור הקרניים הוא סימטרי ביחס לאנך לסריג ? כלומר האם הפיזור
בזווית  –uשווה לפיזור בזווית ? u

איור  :16מבנה בסיסי של המערכת לניסוי מדידת אורך גל באמצעות סריג התאבכות.
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מהלך הניסוי :
הצב את המערכת כמוראה באיור  ,16כאשר הסריג יונח בזווית כלשהי לדוגמה 45
מעלות.
 .1כוון את ציר הזמן במכשיר הסקופ לסריקה איטית (כ  )sec/devוסרוק בעזרת המקלט
את פרופיל הקרינה הנוצר מהסריג ,זהה את סדר  0של ההתאבכות וסדר ראשון של
ההתאבכות ואת המקסימות המקומיות בין שני הסדרים.
 .2חשב את זווית הפגיעה וזווית הפיזור.
 .3חזור על המדידה עבור שתי זוויות פגיעה (בסריג) נוספות ,חשב את אורך הגל ! 
בניסוי זה תיתכן שגיאה מסוימת הנגרמת עקב אלומה לא מקבילה דיה.
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נספח .1התאבכות מ  Nסדקים
בהינתן סריג בעל  Nסדקים ,ומרחק בין סדקים סמוכים  , dהפרש המופע בין כל שתי
קרניים הוא :
d sin 

2



= 

איור  :1.1התאבכות מסריג )(Fundamentals of Optics, Jenkins and White
השדה השקול בנקודה רחוקה ,ניתן מחיבור השדות :
)i(kx-t
= ) + E o ei(kx-t+ ) ....+ E o ei(kx-t+(N -1)
E total = E 1 + E 2 +...E n = E o e

2
N -1
= E oei(kx-t) 1+ ei + ( ei ) + ... + ( ei ) 


את הביטוי בסוגריים ניתן לבטא כסכום טור הנדסי שאברו הראשון  1וקבוע הכפלה
: q=ei


2

i N

i(kx-t) 1 - e
=
E total E oe
 1- i 
 e 
ומכוון ש :

(-2i) sin

2

i

)= e

2

i

-e

2

− i

(e

2

i

= e
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()1.1

2

i

e

2

i

- e

2

− i

e

2

i

1 − ei = e

N
ולכן גם :
2

( -2i ) sin

i
N
2

=e

i N

1- e

ניתן לנסח את ( )1.1בצורה הבאה :

)sin ( N  / 2
)sin ( / 2



(N -1) 

i KX -t+

2


E total = E oe 

והעוצמה המתקבלת היא :
2

 sin ( N / 2) 
I  < E•E > = Io 

 sin( / 2) 
*

()1.2

עד כה התחשבנו רק בהשפעות של התאבכות קרניים מסדקים שונים ,אך גם רוחב
הסדק יוצר עקיפה כך שהביטוי השלם הוא :
sin 2  sin 2 N 

2
sin 2 

b sin 


I  Io

כאשר :

=
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()1.3

d sin 


=

