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AZ ABLAKTÓL TÁVOLABBI MÉR�HELYEN MÉRTEM. A m�szerek feszültség alá 
helyezése után el�ször a goniométer tárgyasztalát állítottam vízszintesre, majd a 
Hg-Cd lámpa bekapcsolása után a rácsot a forrásra mer�leges helyzetben 

rögzítettem. Ez után a távcsövet a középs�, elhajlást nem szenved� csíkra állítottam, és a 
skálát a 0 pontra állítottam.  

A rács 8000 vonal/inch-es, azaz (1 inch = 0,0254 m) 314960,6299 vonal/m-es, melyb�l a 
rácsállandó ennek a reciproka, azaz md 610175,3 −⋅=  

Mindkét oldalon kimértem az els� rend� elhajlási színkép fényesebb emissziós vonalait, 
valamint egy esetben a második rend ugyanazon vonalát is. A kétoldali értékek átlagából 

a αλ sin
k
d=  képlet alapján (ahol k az a rend száma, valamint d a rácsállandó) 

számoltam a vonalak hullámhosszát. Lássuk mért adatokat (az �jobb-nál már a 360°-ból 
kivont érték szerepel) és a számított eredményeket összefoglaló táblázatot (a leolvasási 
hiba ±0,1” – a hullámhossz hibáját lásd kés�bb): 

szín �bal �jobb �átlag � (nm) 
ibolya 7° 54' 54" 7° 52' 08" 7° 53' 31" 435,9 

mélykék 8° 30' 00" 8° 27' 54" 8° 28' 57" 468,3 
türkizkék 8° 43' 18" 8° 40' 34" 8° 41' 56" 480,2 

zöld 9° 14' 48" 9° 12' 04" 9° 13' 26" 508,9 
sárgászöld 9° 56' 08" 9° 53' 40" 9° 54' 54" 546,7 

sárga I. 10° 30' 12" 10° 27' 28" 10° 28' 50" 577,6 
sárga II. 10° 33' 02" 10° 30' 00" 10° 31' 31" 580,0 

piros 11° 44' 26" 11° 40' 36" 11° 42' 31" 644,3 

És a második rendben egy vonalra (hibahatáron belül egyezik a kapott hullámhossz): 

sárga I. 21° 25' 48" 21° 15' 16" 21° 20' 32" 577,8 

A sárga I. vonalat (mely a kontraszthatás miatt kicsit narancsosnak t�nt, így a sárga II-es 
is) többször is beállítottam (a mérés alatti pontosságnál kicsit durvábban), ebb�l kapható 
a szögmérés hibája a goniométeren (hiszen a jobb és baloldali leolvasások kiátlagolásával 
a skálabeállítás vagy a mer�leges hibája már kiesett). 

szín �bal � - �átlag (") 
10° 30' 12" 0,8 
10° 30' 06" -5,2 
10° 30' 17" 5,8 
10° 30' 01" -10,2 

sárga I.: 

10° 30' 20" 8,8 
átl.: 10° 30' 11,2"  

A legnagyobb eltérés �� = 10,2” (0,00004945 RAD), ami 0,157 nm-nek felel meg – 
tekinthetjük ezt (��) a mérés abszolút hibájának. Ennél azonban jóval nagyobb a 
hullámhossz mérési hibája, mely a következ� számításból adódik. 

1. 



 3 

ααλ ∆⋅=∆ cos
k
d

 

Ezzel számolva a hibák: 

szín �� (nm) 
ibolya 8,9105 

mélykék 8,8972 
türkizkék 8,8922 

zöld 8,8793 
sárgászöld 8,8613 

sárga I. 8,8456 
sárga II. 8,8443 

piros 8,8085 
  

sárga I. 4,1894 

Ezekb�l a legnagyobbat veszem a hullámhossz hibájának, azaz �� = ±9 nm illetve a 
második rendben �� = ±4 nm. Megjegyezném azonban, hogy a mérési adatokból 
pontosan (a táblázatban elhagyott tizedesekre gondolok) számolt hullámhosszaknak a 
mellékletben csatolt elméleti hullámhosszaktól a legnagyobb eltérése is csupán 1,2 nm, 
míg az eltérések átlaga 0,6 nm, azaz a mérés valódi hibája a számított hibánál közel egy 
nagyságrenddel kisebb! Ennek megfelel�en tájékoztatásul még egy tizedes jegyet 
feltüntetek a táblázatban, de jelzem, hogy ez már az elméleti hibaszámítás szerint nem 
lenne megengedett. 

A rács s�r�sége 314960,6299 vonal/m, így egy 4 cm = 0,04 m-es nyaláb N=12598 db. 
rést érint. Ebb�l a felbontóképesség valamint a legkisebb megkülönböztethet� 
hullámhosszeltérés is számolható: 

kN=
∆λ
λ

 valamint 
kN
λλ =∆  

Így a felbontóképesség, és � = 580 nm-en (sárga fény – függvénytáblázatból) a legkisebb 
megkülönböztethet� hullámhosszkülönbség (nm-ben): 

Rend �/�� ��580nm 
1. 12598 0,0460 
2. 25196 0,0230 
3. 37794 0,0153 
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PRIZMA. El�ször is kiválasztottam a 2-es prizma „••” jelölés� élét, és ezzel a 
forrás felé a tárgyasztalra helyeztem. Ezután véletlenül elállítottam a skála 0 
pontját, így miel�tt elkezdtem volna a mérést, levettem a prizmát és az újból 

mer�legesre állított rács segítségével újra beállítottam a nullpontot. 

Megmértem a prizma tör�szögét, mely a mérési eredményekb�l a követke� képletb�l 
adódik (bal és jobboldali tör�alapokról visszavert fénynyalábok szögei): 

2

360 jobbbal αα
ϕ

−°+
=  

A mérési eredmények és a számolt tör�szög: 

�bal �jobb Tör�szög 
57° 45' 00" 297° 40' 24" 60° 02' 18" 
57° 39' 10" 279° 34' 10" 60° 02' 30" 

Így a tör�szög a két mérés átlagából � = 60° 02’ 24” (1,047895683 RAD) 

A törésmutató kiszámolásához a prizmát a lemért élével a fényútba helyezve megmértem 
a színképi vonalakra a minimális eltérítési szögeket (itt egy az ibolya el�tti vonal is jól 
megfigyelhet� volt {valószín�leg 404,66 nm-nél – lásd a mellékletben az elméleti 
vonalaknál}, összességében a vonalak intenzívebbek is voltak, lévén itt nem oszlik szét 
az intenzitás több rendre – megj.: a f� vonalakon kívül itt számos kisebb intenzitású 
vonalat is könnyedén láttam): 

�min � (RAD) a (RAD) �n/n (RAD) �n/n n �n 
39° 58' 58" 0,697831116 0,872863 0,00005811 0,00332942 1,5314 0,0050987 
39° 39' 50" 0,692265455 0,870081 0,00005830 0,00334012 1,5278 0,0051032 
39° 23' 52" 0,68762094 0,867758 0,00005845 0,00334908 1,5248 0,0051068 
39° 18' 30" 0,68605984 0,866978 0,00005851 0,00335210 1,5238 0,0051080 
39° 08' 10" 0,683053995 0,865475 0,00005861 0,00335792 1,5219 0,0051104 
38° 56' 40" 0,67970878 0,863802 0,00005872 0,00336442 1,5197 0,0051130 
38° 48' 58" 0,677468941 0,862682 0,00005880 0,00336879 1,5183 0,0051147 
38° 48' 24" 0,677304105 0,862600 0,00005880 0,00336911 1,5182 0,0051148 
38° 35' 24" 0,673522558 0,860709 0,00005893 0,00337649 1,5157 0,0051177 

Bevezetve a következ� összefüggéseket, a hibák és a relatív hibák számolhatók (legyen 
�� a tör�szög mérésének hibája, mely legyen a két mérés eltérése a tör�szög átlagától, 
így �� = 6” és legyen ��min pedig a minimális eltérítési szög mérésének hibája, melynek 
vehet� az el�z� mérésnél számolt �� = 10,2” = ��min (az egész rendszert nulláról újra 
beállítva ugyanarra a vonalra ennél nagyobb, 1’ 54”-es eltérést kaptam, de a már 
beállított rendszeren belül a mérési pontosságnak sokkal jobban megfelel a 10,2”, mint ez 
az érték, így inkább a kisebb hibát használom (ha esetleg irreálisan kis hibát kapnék, 
kiszámolom a nagyobb értékre is): 

2. 
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2
minεϕ +=a        és       523947841,0

2
== ϕ

b  

( ) RADa 5
min 10926990817,3

2
1 −⋅=∆+∆=∆ εϕ  

RADb 510454441043,1
2
1 −⋅=∆=∆ ϕ  

Ebb�l számolható a törésmutató relatív hibája: 

bctgbactga
n
n ∆⋅+∆⋅=∆

 

Végül a törésmutató hibája �n = ±0,005 ami nem irreálisan kicsi, így nem kell a nagyobb 
hibára végigszámolni, mert az adna irreálisan nagy értéket. Így a törésmutatók és a 
diszperziós görbe (a mögé illesztett spektrum közelít�leg visszaadja a prizmán keresztül 
látott színeket, azonban a kék tartományban a résen látott színek kissé eltértek): 

� (nm) 404,7 435,9 468,3 480,2 508,9 546,7 577,6 580,0 644,3 

n 1,531 1,528 1,525 1,524 1,522 1,520 1,518 1,518 1,516 
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MELLÉKLET: 

 


