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Մագնիսականություն և Օպտիկա

Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
Լ. Գրիգորյան
Դասախոսությունը նախատեսված է ֆիզիկայի , կիրառական մաթեմատիայի,
կենսաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար, կարող է օգտակար լինել նաև
համալսարանի այլ բնագիտական ֆակուլտետների համար:

1.

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ : ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական երևույթները մարդկանց հայտնի են եղել դեռ
շատ վաղ ժամանակներից, սակայն մինչև 19-րդ դարի սկիզբը դրանք դիտվել են իրարից անկախ:
Պարզ չէր, թե ինչն է բնական մագնիսների` միմյանց ձգելու կամ վանելու գաղտնիքը. արդյո՞ք
նյութի մագնիսականությունն ունի էլեկտրական բնույթ, թե ոչ:
Էլեկտրական և մագնիսական երևույթների կապն առաջին անգամ փորձնականորեն
հայտնաբերեց դանիացի ֆիզիկոս Էրստեդը 1820 թ.-ին: Երբ նա մագնիսական սլաքի վերևում
նրան զուգահեռ տեղադրված հաղորդալարով էլեկտրական հոսանք էր բաց թողնում, սլաքը
շեղվում էր իր սկզբնական դիրքից և դասավորվում էր հաղորդչին ուղղահայաց ուղղությամբ:
Հոսանքն անջատելիս սլաքը նորից վերադառնում էր իր սկզբնական դիրքին:
Իր բնույթով անչափ պարզ, սակայն էլեկտրամագնիսական տեսության զարգացման
գործում հիմնարար նշանակություն ունեցող այս փորձը ցույց տվեց, որ հոսանքակիր հաղորդչի
շրջակա տարածության մեջ գործում են ուժեր, որոնք բնույթով նման են բնական մագնիսների
կողմից մագնիսական սլաքի վրա ազդող ուժերին,: Այլ խոսքով`ցույց տրվեց, որ էլեկտրական
հոսանքն ունի մագնիսական ազդեցություն, այսինքն` այն որոշ իմաստով համարժեք է բնական
մագնիսին:
Նույն թվականին Ամպերը փորձնական ճանապարհով ցույց տվեց, որ էլեկտրական
հոսանքներն իրար հետ փոխազդում են: Երբ ճկուն հաղորդալարերում հոսանքներն ունեն նույն
ուղղությունը, նրանք իրար ձգում են, իսկ երբ հոսանքները հակառակ են` վանում են:
Փորձը ցույց է տվել, որ զուգահեռ հաղորդիչներից յուրաքանչյուրի միավոր
երկարությանն ընկնող փոխազդեցության ուժը համեմատական է նրանց մեջ եղած
և
հոսանքների մեծություններին և հակադարձ համեմատական է նրանց միջև հեռավորությանը.

որտեղ
–ն մագնիսական հաստատունն է (
): Քանի որ էլեկտրական
հոսանքը լիցքերի ուղղորդված շարժում է, ապա բնական է ենթադրել, որ այդ փոխազդեցությունը
առաջանում է շարժվող լիցքերի միջև: Երբ լիցքերը շարժվում են, նրանց միջև, բացի էլեկտրական
փոխազդեցությունից, ի հայտ է գալիս նաև այլ տիպի փոխազդեցություն:
Էլեկտրական լիցքերի այն փոխազդեցությունը, որը ծագում է նրանց շարժման ժամանակ,
ի տարբերություն էլեկտրական փոխազդեցության, կոչվում է մագնիսական փոխազդեցություն:
Հոսանքների մագնիսական փոխազդեցությունը մեկնաբանելիս մենք նույն դժվարությանն ենք
հանդիպում, ինչ որ լիցքերի էլեկտրական փոխազդեցությունը բացատրելիս: Ինչպես
էլեկտրական փոխազդեցությունը, մագնիսական փոխազդեցությունը ևս բացատրվում է
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մերձազդեցության տեսությամբ` համաձայն որի, յուրաքանչյուր հոսանք (շարժվող լիցք) իր
շրջակա տարածությունն օժտում է յուրահատուկ ֆիզիկական հատկություններով, այլ խոսքով`
իր շուրջը ստեղծում է մագնիսական դաշտ, որն էլ ազդում է այդ դաշտում գտնվող ցանկացած
հոսանքի (շարժվող լիցքի) վրա: Այսպիսով, երկու հոսանքներ միմյանց վրա անմիջականորեն չեն
ազդում: Նրանցից յուրաքանչյուրն իր շուրջը ստեղծում է մագնիսական դաշտ, և առաջին
հոսանքի դաշտն ազդում է երկրորդի վրա, իսկ երկրորդի դաշտը` առաջինի վրա: Ցանկացած
հոսանքի շուրջ, անկախ նրա շրջապատում մեկ այլ հոսանքի առկայությունից, միշտ առաջանում
է մագնիսական դաշտ:
Մագնիսական դաշտն օժտված է մի շարք ֆիզիկական հատկություններով: Դրանցից
հիմնականներն են.
1. Մագնիսական դաշտը մատերիայի տեսակ է:
2. Մագնիսական դաշտն օժտված է էներգիայով:
3. Մագնիսական դաշտը որոշակի ուժով ազդում է դաշտում գտնվող ցանկացած
հոսանքի կամ շարժվող լիցքի վրա: Այդ ազդեցությամբ կարելի է գաղափար կազմել
դաշտի գոյության մասին:

2.

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱՅԻ ՎԵԿՏՈՐԸ

Տարբեր հոսանքներ իրենց շուրջը ստեղծում են
տարբեր մագնիսական դաշտեր, այսինքն`միևնույն
հոսանքակիր հաղորդչի վրա նրանք ազդում են տարբեր
ուժերով: Նույն հոսանքի ստեղծած դաշտը տարածության
տարբեր կետերում ևս կարող է տարբեր լինել:
Հոսանքակիր
հաղորդչի
(շարժվող
լիցքի)
վրա
մագնիսական
դաշտի
ուժային
ազդեցությունը
քանակապես բնութագրելու համար ներմուծվում է մի
վեկտորական մեծություն, որը կոչվում է մագնիսական
ինդուկցիայի վեկտոր: Այն մագնիսական դաշտի ուժային բնութագիրն է և թույլ է տալիս հաշվել
դաշտի կամայական տիրույթում տեղադրված ցանկացած հոսանքակիր հաղորդչի (շարժվող
լիցքի) վրա դաշտի կողմից ազդող ուժի մեծությունն ու ուղղությունը: Ինչպես էլեկտրական
դաշտը ուսումնասիրելիս և դաշտի լարվածության գաղափարը ներմուծելիս օգտվեցինք
կետային փորձնական լիցքից, այնպես էլ մագնիսական դաշտը նկարագրելիս վերցնենք մի
փորձնական հոսանք, որը շրջանառություն է կատարում շատ փոքր չափեր ունեցող հարթ փակ
կոնտուրում: Տարածությամ մեջ կոնտուրի կողմնորոշումը բնութագրենք այդ կոնտուրին տարած
այնպիսի նորմալի ուղղության միջոցով, որը հոսանքի ուղղության հետ կապված է աջ
պտուտակի կանոնով (նկ.2.1): Այդպիսի նորմալը կանվանենք դրական նորմալ:
Փորձը ցույց է տալիս, որ փորձնական կոնտուրը մագնիսական դաշտ մտցնելիս, դաշտը
կոնտուրի վրա թողնում է կողմնորոշիչ ազդեցություն, այսինքն`
առաջանում է շրջանակը պտտող ուժի մոմենտ, և շրջանակը
դասավորվում է իր դրական նորմալի որոշակի ուղղությամբ: Այդ
ուղղությունը ընդունված է որպես մագնիսական դաշտի
ինդուկցիայի վեկտորի ուղղություն:
Դաշտի տվյալ կետում որպես մագնիսական ինդուկցիայի
վեկտորի ուղղություն ընդունված է այդ կետում ազատորեն
տեղակայված հոսանքակիր շրջանակի դրական նորմալի
ուղղությունը (նկ.2.2): Պտտող մոմենտի մեծությունը կախված է
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նորմալի և դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի ուղղության միջև եղած
անկյունից, ընդ որում,
ամենամեծ
արժեքին է հասնում, երբ
(
դեպքում մոմենտը հավասար է զրոյի):
Փորձերը ցույց են տալիս, որ դաշտի նույն կետում տարբեր փորձնական կոնտուրներ
տեղադրելիս,
–ի մեծությունը համեմատական է կոնտուրում եղած հոսանքի
ուժին և
կոնտուրի մակերեսին և բոլորովին կախում չունի կոնտուրի ձևից: Այսպիսով, հոսանքակիր
հարթ կոնտուրի վրա մագնիսական դաշտի ազդեցությունը որոշվում է
մեծությամբ, որը
անվանում են կոնտուրի մագնիսական մոմենտ: Բացի
հոսանքի ուժից և
մակերեսից,
կոնտուրը բնութագրվում է նաև տարածության մեջ ունեցած իր կողմնորոշումով: Այդ
պատճառով, մագնիսական մոմենտը պետք է դիտել որպես մի վեկտոր, որի ուղղությունը
համընկնում է դրական նորմալի ուղղության հետ.
(

–ը միավոր վեկտոր է):
-ի տարբեր արժեքներ ունեցող փորձնական կոնտուրների վրա դաշտի տվյալ կետում ազդում
են տարբեր մեծության
պտտող մոմենտներ: Սակայն, փորձերը ցույց են տալիս, որ
հարաբերությունը բոլոր կոնտուրների համար նույնն է, այսինքն` կախված չէ կոնտուրի
մագնիսական մոմենտից և, հետևաբար, կարող է հանդիսանալ դաշտի բնութագիր: Այդ
հարաբերությանը համեմատական
ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է մագնիսական

ինդուկցիա
(2.1)
(2.1) բանաձևով որոշվում է -ի չափը:
-ն բնութագրում է մագնիսական դաշտի ուժային ազդեցությունը հոսանքի վրա և, հետևաբար,
էլեկտրական դաշտի
–լարվածության նմանակն է, որը բնութագրում է էլեկտրական դաշտի
ուժային ազդեցությունը լիցքի վրա:
վեկտորի դաշտը կարող ենք պատկերել մագնիսական
ինդուկցիայի գծերի օգնությամբ (նկ.2.3): Մագնիսական ինդուկցիայի
գծեր կոչվում են այն գծերը, որոնց ցանկացած կետում տարված
շոշափողը համընկնում է այդ կետում մագնիսական դաշտի
ինդուկցիայի վեկտորի ուղղության հետ: Ինդուկցիայի գծերին
վերագրում են ուղղություն, որը ցույց է տալիս, թե շոշափողի
երկայնքով դեպի որ կողմն է ուղղված ինդուկցիայի վեկտորը:
Ինդուկցիայի գծերը պատկերացում են տալիս ո՛չ միայն դաշտի տարբեր կետերում ինդուկցիայի
վեկտորի ուղղության, այլև՛ մեծության մասին: Տարածության այն տիրույթներում, որտեղ
ինդուկցիայի գծերն ավելի խիտ են պատկերված, ինդուկցիայի մոդուլն ավելի մեծ է: Պատկերենք
ուղղագիծ հոսանքակիր հաղորդչի և հաստատուն մագնիսի մագնիսական դաշտերի
ինդուկցիայի գծերը (նկ.2.4):
Ուղիղ հոսանքակիր հաղորդչի ստեղծած
մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի
ուղղությունը որոշվում է խցանահանի կամ աջ
պտուտակի կանոնով:
Եթե խցանահանի սայրի համընթաց
շարժման ուղղությունը համընկնի հաղորդչում
հոսանքի ուղղության հետ, ապա նրա բռնակի
պտտման
ուղղությունը
կհամընկնի
մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի ուղղության
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հետ:
Ի տարբերություն էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծերի` մագնիսական ինդուկցիայի
գծերը փակ գծեր են: Դրանք ոչ սկիզբ ունեն, ոչ էլ վերջ: Մագնիսական ինդուկցիայի գծերի փակ
լինելը կապված է այն փաստի հետ, որ բնության մեջ մագնիսական լիցքեր չկան: Մագնիսական
դաշտն առաջանում է էլեկտրական լիցքերի շարժման հետևանքով: Փակ ուժագծերով դաշտերը
կոչվում են մրրկային դաշտեր: Մագնիսական դաշտը մրրկային դաշտ է:

3.

ԲԻՈ -ՍԱՎԱՐ -ԼԱՊԼԱՍԻ ՕՐԵՆՔԸ :
ՇԱՐԺՎՈՂ ԼԻՑՔԻ ԴԱՇՏԸ

Բիոն և Սավարը 1820 թ.-ին կատարեցին տարբեր ձևի հոսանքների մագնիսական
դաշտերի ուսումնասիրություն: Նրանք գտան, որ մագնիսական ինդուկցիան բոլոր դեպքերում
համեմատական է մագնիսական դաշտը ստեղծող հոսանքի ուժին և ինչ-որ չափով բարդ կախում
ունի մինչև այդ կետը եղած հեռավորությունից: Լապլասը վերլուծեց Բիոյի և Սավարի ստացած
փորձնական տվյալները և գտավ, որ ցանկացած հոսանքի մագնիսական դաշտը կարելի է
հաշվել որպես այնպիսի դաշտերի վեկտորական գումար (վերադրում), որոնք ստեղծվում են
հոսանքի առանձին տեղամասերով:
Հոսանքի
երկարության մասով ստեղծված դաշտի
մագնիսական ինդուկցիայի համար Լապլասը ստացավ հետևյալ
արտահայտությունը`
(3.1)
Որտեղ I-ն հոսանքի ուժն է,
–ը մի վեկտոր է, որը համընկնում է
հոսանքի տարրական տեղամասի հետ և ունի հոսանքի
ուղղությունը, -ը մի վեկտոր է, որը հոսանքի տարրից տարված է
մինչև այն կետը, որտեղ որոշվում է
-ն, իսկ r-ն այդ վեկտորի
չափն է: (3.1)-ը կոչվում է Բիո-Սավար-Լապլասի օրենք:
-ն
ուղղահայաց է
–ով և այն կետով անցնող հարթությանը, որտեղ
հաշվվում է դաշտը; ընդ որում ուղղված է այնպես, որ –ի շուրջը
կատարվող պտույտը
-ի ուղղությամբ
–ի հետ կապված է աջ
պտուտակի կանոնով:
-ի չափի (մոդուլի) համար կարող ենք
գրել հետևյալ արտահայտությունը`
(3.2)
որտեղ -ն
–ի և -ի միջև կազնած անկյունն է:
- դաշտը ստեղծում է հոսանքի
մասում
գտնվող բոլոր շարժվող լիցքերով: Մեկ շարժվող լիցքով ստեղծված դաշտի ինդուկցիան գտնելու
համար (3.1)-ը ձևափոխենք:
Նրա մեջ հոսանքի ուժը փոխարինենք
հոսանքի խտությամբ և հաղորդչի լայնական
կտրվածքի մակերեսի արտադրյալով: Հոսանքի խտության
վեկտորը և
վեկտորը ունեն
միատեսակ ուղղություն: Այդ պատճառով կարող ենք գրել, որ
(3.3)
Եթե հաղորդչում բոլոր լիցք կրողները միատեսակ են և ունեն լիցք, ապա հոսանքի խտության
վեկտորը կարող ենք ներկայացնել
տեսքով, որտեղ -ը ազատ լիցքակիրների
կոնցենտրացիան է, -ն կարգավորված շարժման միջին արագությունը:
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Հաշվի առնելով վերը նշվածները,

-ի համար կստանանք
(3.4)

արտադրյալը լարի երկարության
մասում գտնվող լիցք կրողների թիվն է: (3.4)
արտահայտությունը այդ թվի վրա բաժանելով կստանանք արագությամբ շարժվող մեկ լիցքով
ստեղծված դաշտի մագնիսական ինդուկցիան.
(3.5)
Պետք է նշել, որ էլեկտրամագնիսական գրգռումները տարածության մեջ տարածվում են
վերջավոր արագությամբ, որը հավասար է լույսի
արագությանը: Այդ պատճառով
տարածության տվյալ կետում դաշտը կհամապատասխանի լիցքի այն վիճակին (այսինքն`
դիրքին և արագությանը), որը եղել է

վարկյան առաջ: Այդպիսով, տեղի ունի դաշտի

արժեքների ուշացում, որն այնքան մեծ է, որքան դաշտի տվյալ կետը հեռու է գտնվում այդ
դաշտը հարուցող լիցքից: (3.4) բանաձևը ճիշտ արդյունք է տալիս միայն այն դեպքում, երբ
ժամանակում լիցքի տեղաշարժը (որը հավասար է ) կարելի է անտեսել մինչև դաշտի տվյալ
կետը եղած
հեռավորության հետ համեմատած, այսինքն` երբ պահպանվում է
պայմանը: Անհավասարությունը -ի վրա բաժանելով, կստանանք
պայմանը: Երբ
(3.4) բանաձևը կիրառելի է:

4.

ՈՒՂԻՂ և ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ԴԱՇՏԵՐԸ

Բիո-Սավար-Լապլասի օրենքը կիրառենք պարզագույն
հոսանքների դաշտերը հաշվելու համար: Քննարկենք այն
դաշտը, որը ստեղծված է անվերջ ուղիղ լարով անցնող
հոսանքով (նկ.4.1): Որոշենք հոսանքից
հեռավորության վրա
գտնվող կետում մագնիսական դաշտի ինդուկցիան: Բոլոր
–
ները տվյալ կետում ունեն միատեսակ ուղղություն (տվյալ
դեպքում` նկարից այն կողմ): Այդ պատճառով
վեկտորների
գումարումը կարելի է փոխարինել նրանց չափերի (մոդուլների)
գումարով:
Նկարից երևում է, որ
,
: Այս արժեքները
տեղադրենք

բանաձևի մեջ (Բիո-Սավար-Լապլասի օրենք): Կստանանք`

Անվերջ ուղիղ հոսանքի բոլոր տարրական մասերի համար
սահմաններում: Հետևաբար`

անկյունը փոխվում է 0-ից մինչև

Այսպիսով, ուղիղ հոսանքի դաշտի մագնիսական ինդուկցիան որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
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Քննարկենք այն դաշտը, որը ստեղծվում է շառավղով շրջանագծի ձև ունեցող բարակ
լարով անցնող հոսանքով (նկ.4.2): Շրջանային հոսանքի կենտրոնում որոշենք մագնիսական
ինդուկցիան: Հոսանքի յուրաքանչյուր տարրական մաս կենտրոնում ստեղծում է մի ինդուկցիա,
որն ունի կոնտուրին տարված դրական նորմալի ուղղությունը: Այդ պատճառով
–ների
վեկտորական գումարումը հանգում է նրանց չափերի գումարմանը: Քանի
որ
–ի և -ի կազմած անկյունը
է, ապա Բիո-Սավարի օրենքը
կընդունի այս տեսքը

Այս արտահայտությունը ինտեգրենք ամբողջ կոնտուրով: Կստանանք

Այսպիսով, շրջանային հոսանքի կենտրոնում մագնիսական ինդքուկցիան
հավասար է

5.

ՎԵԿՏՈՐԻ ՑԻՐԿՈՒԼՅԱՑԻԱՆ (ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԸ ):

ՍՈԼԵՆՈԻԴԻ ԴԱՇՏԸ
Վերցնենք ուղիղ հոսանք ընդգրկող մի կոնտուր և նրա համար
հաշվենք
վեկտորի
ցիրկուլյացիան
-ը:
Սկզբում դիտարկենք այն դեպքը, երբ կոնտուրը գտնվում է հոսանքին
ուղղահայաց հարթության մեջ (նկ.5.1): Հոսանքը ուղղահայաց է նկարի
հարթությանը և ուղղված է նկարից այն կողմ: Կոնտուրի յուրաքանչյուր
կետում
վեկտորն ունի այդ կետով անցնող շրջանագծին տարված
շոշափողի
ուղղությունը:
Օգտվելով
վեկտորների
սկալյար
արտադրյալի հայտնի հատկությունից, որ
, որտեղ
-ն
տեղափոխման պրոեկցիան է –ի ուղղության վրա: Բայց
-ն կարող
ենք ներկայացնել
տեսքով, որտեղ –ը ուղիղ հոսանքից մինչև
–
ը եղած հեռավորությունն է,
-ն այն անկյունն է, որով շրջվում է շառավղային ուղիղը`
կոնտուրով

հատվածի

չափով

շրջվելիս:

Ուստի,

հաշվի

արտահայտությունը, կարող ենք գրել, որ
Այսպիսով, ցիրկուլյացիայի արտահայտությունը ունի հետևյալ
տեսքը

Հոսանքը ընդգրկող կոնտուրով շրջանցելիս շառավղային ուղիղը
պտտվում է միշտ միևնույն ուղղությամբ: Ուստի`
:
Դրությունը այլ է, երբ հոսանքը կոնտուրով չի ընդգրկվում (նկ.5.2):

առնելով
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Այս դեպքում կոնտուրով շրջանցելիս շառավղային ուղիղը սկզբում պտտվում է մեկ (1-2)
տեղամասում, ապա հակառակ ուղղությամբ (2-1 տեղամաս), որի հետևանքով
:
Հաշվի առնելով այս արդյունքը, կարող ենք գրել.
,
որտեղ -ն կոնտուրով ընդգրկված հոսանքն է:
Եթե կոնտուրը հոսանք չի ընդգրկում, ապա վեկտորի ցիրկուլյացիան հավասար է զրոյի:
Կարելի է ցույց տալ, որ վերը նշված պնդումները ճիշտ են նաև կամայական ձևի
կոնտուրների համար, եթե նրանցով կազմված հարթությունները ուղղահայաց չեն հոսանքին,
իսկ հոսանքակիր հաղորդիչը ունի կամայական ձև:
Եթե կոնտուրը ընդգրկում է մի քանի հոսանք, ապա -ի ցիրկուլյացիան հավասար է
նրանց հանրահաշվական գումարին
(5.1)
Հոսանքների գումարը հաշվելիս դրական պետք է համարել այն հոսանքը, որի ուղղությունը
կոնտուրով շրջանցելու ուղղության հետ կապված է աջ պտուտակի կանոնով: Հակադիր
ուղղության հոսանքը կլինի բացասական: Օգտվելով հոսանքի խտության և հոսանքի ուժի
կապից, կստանանք

և մեծությունները համապատասխան դաշտերի հիմնական ուժային բնութագրիչներն են: –
ի և -ի ցիրկուլյացիաների արտահայտությունների (
) համադրումը թույլ է տալիս
եզրակացնելու, որ այդ երկու դաշտերի միջև կա սկզբունքային տարբերություն:
Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության ցիրկուլյացիան միշտ հավասար է զրոյի և, հետևաբար,
էլեկտրաստատիկ դաշտը պոտենցիալային է և կարող է բնութագրվալ
պոտենցիալով:
Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի ցիրկուլյացիան զրոյից տարբեր է, եթե կոնտուրը հոսանք է
պարունակում:Այդպիսի հատկությամբ օժտված դաշտերը կոչվում են մրրկային կամ
սոլենոիդային:
Մագնիսական դաշտին չի կարելի վերագրել այնպիսի պոտենցիալ, որը մագնիսական
ինդուկցիայի հետ կապված լինի

բանաձևի նման առնչությամբ: Այդ

պոտենցիալը միարժեք չէր լինի` հոսանք ընդգրկող կոնտուրով յուրաքանչյուր շրջանցումից
հետո և սկզբնական կետը վերադառնալիս այն կաճեր
չափով: (5.1) բանաձևը կիրառենք
անվերջ երկար սոլենոիդի դաշտի մագնիսական ինդուկցիան
հաշվելու համար (նկ.5.3): Սոլենոիդը մի բարակ լար է, որը փաթույթ
առ փաթույթ խիտ փաթաթված է գլանային հիմնամասի վրա: Իր
ստեղծած դաշտի տեսակետից սոլենոիդը համարժեք է ընդհանուր
ուղիղ առանցք ունեցող միատեսակ շրջանային հոսանքների
համակարգին: Անվերջ երկար սոլենոիդը իր առանցքին ուղղահայաց
ցանկացած հարթության նկատմամբ սիմետրիկ է: Այդպիսի
հարթության
նկատմամբ
զույգ-զույգ
սիմետրիկ
վերցրած
փաթույթները ստեղծում են մի դաշտ, որի մագնիսական ինդուկցիան
հարթութանն ուղղահայաց է: Հետևաբար, սոլենոիդի ներսում և
նրանից դուրս գտնվող ցանկացած կետում
վեկտորը կարող է ունենալ միայն առանցքին
զուգահեռ ուղղություն:
Վերցնենք 1-2-3-4 ուղղանկյուն կոնտուրը և հաշվենք -ի ցիրկուլյացիան.
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Աջ մասի չորս ինտեգրալներից երկրորդը և չորրորդը հավասար են զրոյի, քանի որ վեկտորը
ուղղահայաց է կոնտուրի այն տեղամասին, որոցով դրանք վերցվում են: 3-4 տեղամասը
սոլենոիդից մեծ հեռավորության վրա վերցնելով (որտեղ դաշտը, անշուշտ, շատ փոքր պետք է
լինի), երրորդ գումարելին կարող էնք անտեսել: Հետևաբար, կարող ենք պնդել, որ

,
որտեղ -ն դաշտի մագնիսական ինդուկցիան է այն կետերում, որտեղ դասավորված է 1-2
տեղամասը, -ը այդ հատվածի երկարությունն է: Եթե 1-2 տեղամասը սոլենոիդի ներսում
անցնում է առանցքից ցանկացած հեռավորության վրա, ապա կոնտուրը ընդգրկում է
գումարային հոսանք, որտեղ
-ը սոլենոիդի միավոր երկարությանը բաժին ընկնող
փաթույթների թիվն է, -ն – հոսանքի ուժը սոլենոիդում: Ուստի

,

որտեղից

Եթե 1-2 տեղամասը գտնվեր սոլենոիդից դուրս, ապա կոնտուրով ընդգրկված հոսանքը կլիներ
զրո, որի հետևանքով
Այսպիսով, անվերջ երկար սոլենոիդից դուրս մագնիսական ինդուկցիան հավասար է
զրայի, ներսում` ամենուրեք նույնն է: Այդ պատճառով սոլենոիդը մագնիսականության
ուսմունքի մեջ նույն դերն է կատարում, ինչ որ հարթ կոնդենսատորը` էլեկտրականության
մասին ուսմունքում: Երկու դեպքում էլ դաշտը համասեռ է և գտնվում է կոնդենսատորի և
սոլենոիդի ներսում: Ինչպես երկու շրջանային հոսանքները արդյունարար դաշտի մեջ ունեն
միևնույն ներդրումը, այնպես էլ անվերջ երկար սոլենոիդի երկու կեսերը դաշտը ստեղծելու մեջ
ունենում են հավասար մասնակցություն: Այդ պատճառով, եթե սոլենոիդի մի կեսը հեռացնենք,
մնացած “կիսաանվերջ” սոլենոիդի ծայրի մագնիսական ինդուկցիան հավասար կլինի
:
Գործնականորեն, եթե սոլենոիդի երկարությունը զգալիորեն մեծ է նրա տրամագծից,
ապա սոլենոիդի միջին մասում դաշտը կորոշվի
բանաձևով, իսկ ծայրերի մոտ
գտնվող կետերի համար

6.

բանաձևով:

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ՆՅՈՒԹԻ ՄԵՋ

Մինչև այժմ մենք խոսում էինք մագնիսական դաշտի մասին վակուումում: Եթե հոսանք
կրող հաղորդիչները գտնվում են որևէ միջավայրում, մագնիսական դաշտը էապես փոխվում է:
Դա բացատրվում է նրանով, որ ամեն մի նյութ մագնետիկ է, այսինքն` ընդունակ է մագնիսական
դաշտի ազդեցության տակ մագնիսական մոմենտ ձեռք բերելու (մագնիսանալու):
Մագնիսացված նյութը ստեղծում է
մագնիսական դաշտ, որը գումարվում է հոսանքներով
պայմանավորված
դաշտին: Երկու դաշտերը միասին տալիս են =
արդյունարար
դաշտը:
Մարմինների մագնիսացումը բացատրելու համար Ամպերը ենթադրեց, որ նյութի
մոլեկուլներում շրջանառություն են կատարում շրջանային հոսանքներ: Յուրաքանչյուր
այդպիսի հոսանք օժտված է մագնիսական մոմենտով և շրջապատող տարածության մեջ
ստեղծում է մագնիսական դաշտ: Մոլեկուլյար հոսանքները արտաքին դաշտի բացակայության
դեպքում ունեն քաոսային դիրքորոշում, որի հետևանքով նրանցով պայմանավորված
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արդյունարար դաշտը հավասար է զրոյի: Արտաքին դաշտի ազդեցության տակ մոլեկուլների
մագնիսական մոմենտները գերադասելի դիրքորոշում են ձեռք բերում մի ուղղությամբ, որի
հետևանքով մագնետիկը մագնիսանում է` նրա գումարային մագնիսական մոմենտը դառնում է
զրոյից տարբեր: Առանձին մոլեկոլյար հոսանքների մագնիսական դաշտերն այս դեպքում արդեն
իրար չեն հավասարակշռում, և առաջանում է դաշտը:
Մագնետիկի մագնիսացումը բնական է բնութագրել միավոր ծավալի մագնիսական
մոմենտով: Այս մեծությունը անվանում են մագնիսացման վեկտոր և նշանակում են -ով: Եթե
մագնետիկը անհամասեռ է մագնիսացված, մագնիսացման վեկտորը տվյալ կետում որոշվում է
հետևյալ արտահայտությամբ.
, որտեղ

-ն դիտվող կետի շրջապատում վերցված ֆիզիկորեն անվերջ փոքր ծավալ

է, - ը առանձին մոլեկուլի մագնիսական մոմենտն է:
Քանի որ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերը փակ գծեր են, ապա մագնիսական դաշտի
ինդուկցիայի հոսքը որևէ փակ մակերևույթով և մակրոսկոպիկ և մոլեկուլյար հոսանքների
համար զրո է.

Այս բանաձևը արտահայտում է Գաուսի թեորեմը
Այժմ հաշվենք վեկտորի ցիրկուլյացիան:

վեկտորի համար:

,

(6.1)

Որտեղ -ն մակրոսկոպիկ, իսկ
–ը մոլեկուլյար հոսանքներն
են, որոնք ընդգրկում է կոնտուրը:
Այժմ մոլեկուլյար հոսանքների գումարը արտահայտենք
մագնիսացման վեկտորի միջոցով:
Դիտարկենք կոնտուրի
տեղամաս (նկ. 6.1): Այդ
տեղամասը կհատեն
(այսինքն` կոնտուրը կընդգրկի) այն
մոլեկուլյար հոսանքները, որոնք գտնվում են թեք գլանի մեջ:
Եթե -ը մոլեկուլների թիվն է միավոր ծավալում, ապա
հատվածով
ընդգրկված
գումարային
հոսանքը
կլինի
(
– ն գլանի ծավալն է):
–ը արանձին մոլեկուլների
մագնիսական
մոմենտն է, հետևաբար,
-ը իրենից ներկայացնում է միավոր ծավալի մագնիսական
մոմենտը, այսինքն` վեկտորի չափը, իսկ
-ն –ի պրոյեկցիան է -ի վրա ( -ը):
Այդպիսով,
հատվածով ընդգրկված գումարային մոլեկուլյար հոսանքը հավասար է
, իսկ
ամբողջ կոնտուրով մոլեկուլյար հոսանքների գումարը կլինի

:
(6.1)-ը կընդունի հետևյալ տեսքը.

կամ
– մեծությունը կոչվում է մագնիսական դաշտի լարվածություն: Այսպիսով`
կամ
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Ինչպես ցույց են տվել փորձերը, -ն -ի հետ կապված է այսպիսի առնչությամբ
-ն կոչվում է մագնիսական ընկալություն:
Տեղադրելով (*)-ի մեջ, կստանանք`

-ն նշանակում են
-ով ( =(
) – որը կոչվում
թափանցելիություն: Այսպիսով, ստացանք կապ -ի և -ի միջև`

Վակուումում

(վակուումի համար

է

նյութի

, որտեղ

մագնիսական

): Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը

բնութագրում է նյութի մագնիսական հատկությունները և ցույց է տալիս, թե մագնիսական
դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլը տվյալ համասեռ միջավայրում քանի անգամ է մեծ (կամ
փոքր) վակուումում ունեցած արժեքից, կոչվում է մագնիսական թափանցելիություն.

Այստեղից հետևում է, որ համասեռ միջավայրում
: Նյութերի մեծ մասի մագնիսական
թափանցելիությունը քիչ է տարբերվում 1-ից: Արտաքին դաշտ մտցնելիս նրանք շատ թույլ են
մագնիսանում (
) (օրինակ, օդը, պլատինը, ալյումինը, ոսկին, ցինկը):
Այն նյութերը, որոնց
, կոչվում են դիամագնիսներ: Արտաքին մագնիսական
դաշտում դիամագնիսական նյութերը մագնիսանում են այնպես, որ նրանց ստեղծած
մագնիսական դաշտը հակառակ է ուղղված արտաքին մագնիսական դաշտին և թուլացնում է
այն: Դիամագնիսներ են ազոտը, արծաթը, պղինձը և այլն:
Այն նյութերը, որոնց
, կոչվում են պարամագնիսներ: Մագնիսացման հետևանքով
այդ նյութերի ստեղծած դաշտն ունի արտաքին դաշտի ուղղությունը և ուժեղացնում է այն:
Պարամագնիսներ են թթվածինը, կալցիումը, քրոմը, մոլիբդենը և այլն:
Որոշ նյութեր օժտված են 1-ից շատ մեծ մագնիսական թափանցելիությամբ: Այդպիսի
նյութերը մագնիսանալիս ստեղծում են հարյուր և հազարավոր անգամ մեծ դաշտեր, քան
արտաքին դաշտն է: դրանցից են երկաթը, նիկելը, կոբալտը: Դրանց -ն փոփոխվում է
-ից
սահմաններում: Այդպիսի նյութերը կոչվում են ֆերոմագնիսներ: Արտաքին դաշտը
վերացնելիս, ի տարբերություն դիամագնիսների և պարամագնիսների, ֆերոմագնիսները մնում
են մագնիսացված և շարունակում են ստեղծել իրենց մագնիսական դաշտը: Յուրաքանչյուր
ֆերոմագնիսի համար գոյություն ունի որոշակի ջերմաստիճան, որից բարձր այն կորցնում է իր
մագնիսական հատկությունները: Այդ ջերմաստիճանը կոչվում է Կյուրիի ջերմաստիճան կամ
Կյուրիի կետ: Երկաթի համար այն հավասար է
է, իսկ կոբալտի համար`
-ի:

7.

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՀՈՍԱՆՔԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՈՒԺԸ:
Ա ՄՊԵՐԻ ՕՐԵՆՔԸ

Ամպերի հայտնաբերված օրենքի համաձայն հոսանքի
դաշտում ազդում է
ուժը, որտեղ
հաշվվում է

տարրի վրա մագնիսական

-ն հոսանքի ուժն է,
-ն` մագնիսական դաշտի ինդուկցիան:
ուժի մոդուլը
բանաձևով, որտեղ -ն -ի և - ի միջև կազմած անկյունն է: Ուժն
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ուղղված է այն հարթությանն ուղղահայաց, որի մեջ գտնվում են
և
վեկտորները: Այդ ուժին
անվանում են Ամպերի ուժ: Հոսանքի վրա ազդող ուժի ուղղությունը հարմար է որոշել, այսպես
կոչված, ձախ ձեռքի կանոնի օգնությամբ: Եթե ձախ ձեռքը պահենք այնպես, որ վեկտորը մտնի
ափի մեջ, իսկ իրար մոտ հավաքված ձորս մատները
ուղղված լինեն հոսանքի ուղղությամբ, ապա մի կողմ
տարված բութ մատը ցույց կտա ուժի ուղղությունը:
Ամպերի օրենքը կիրառենք վակուումում գտնվող
երկու զուգահեռ անվերջ երկար ուղիղ հոսանքների
փոխազդեցության ուժը հաշվելու համար (նկ.7.1): Եթե
հոսանքների միջև հեռավորությունը
է, ապա
հոսանքի յուրաքանչյուր տարր կգտնվի մի մագնիսական
դաշտում, որի ինդուկցիան հավասար է

:

հոսանքի տարրերի և
վեկտորի միջև կազմած
անկյունը ուղիղ է: Հետևաբար, հոսանքի միավոր երկարության վրա

-ի կողմից ազդում է

հոսանքի միավոր երկարության վրա ազդող
ուժի համար ստացվում է նույն
արտահայտությունը: Ձախ ձեռքի կանոնի համաձայն հեշտ է պարզել, որ միատեսակ ուղղության
դեպքում հոսանքները ձգում են (տես նկ.7.1-ը), իսկ հակառակ ուղղության դեպքում` վանում:

8.

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՇԱՐԺՎՈՂ ԼԻՑՔԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ՈՒԺԸ:
ԼՈՐԵՆՑԻ ՈՒԺԸ

Հոսանքակիր հաղորդիչը հոասնքազերծ հաղորդչից տարբերվում է միայն նրանով, որ
նրա մեջ տեղի ունի լիցք կրողների կարգավորված շարժում: Այստեղից ծագում է այն
հետևությունը, որ հոսանքատար հաղորդչի վրա մագնիսական դաշտի կողմից ազդող Ամպերի
ուժը պայմանավորված է առանձին շարժվող լիցքերի վրա ուժերի ազդեցությամբ, ապա այդ
լիցքերի վրա ազդեցությունը փոխանցվում է հաղորդչին, որով նրանք տեղաշարժվում են: Այս
հետևությունը հաստատվում է մի ամբողջ շարք փորձնական փաստերով և, մասնավորապես,
այն փաստով, որ ազատ թռչող լիցքավորված մասնիների փունջը, օրինակ`էլեկտրոնների
փունջը, մագնիսական դաշտի միջոցով շեղվում է: Այսպիսով, կարելի է ասել, որ Ամպերի ուժը դա հաղորդչում բոլոր կարգավորված շարժում կատարող լիցքերի վրա ազդող ուժերի համազորն
է: Մեկ շարժվող լիցքի վրա ազդող ուժը, այսինքն` Լորենցի ուժը, կստանանք, եթե Ամպերի ուժը
բաժանենք հաղորդչում շարժվող ազատ լիցքակիրների թվի վրա:
Ամպերի ուժի բանաձևի համաձայն
Բայց, քանի որ
, որտեղ -ն հոսքի խտությունն է, -ը – հաղորդչի լայնական հատույթի
մակերեսը, ապա կստանանք
:
Եթե հաշվի առնենք նաև, որ
, որտեղ -ն ազատ լիցքակիրների լիցքն է,
-ը
կոնցենտրացիան,
-ն ազատ լիցքակիրների կարգավորված շարժման միջին արագությունը,
կստանանք`
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–ը դա
երկարությամբ հաղորդչում ազատ լիցքերի թվին է հավասար: Վերջին
արտահայտության աջ և ձախ մասերը բաժանելով այդ թվի վրա, կստանանք մեկ շարժվող լիցքի
վրա ազդող Լորենցի ուժը.
Լորենցի ուժի մեծությունը կլինի
, -ն
և
վեկտորների միջև կազմած
անկյունն է:
Մագնիսական դաշտի գծերի երկայնքով շարժվող
լիցքը ուժի ազդեցություն չի կրում (
կամ
):
Լորենցի ուժն ուղղված է այն հարթությանն ուղահայաց,
որի մեջ գտնվում են
և
վեկտորները: Լորենցի ուժի
ուղղությունը նույնպես որոշվում է ձախ ձեռքի կանոնով:
Եթե լիցքը դրական է,
-ն ունի [
] վեկտորի
ուղղությունը, եթե լիցքը բացասական է, -ն ունի [
]-ի
հակառակ ուղղություն (նկ.8.1): Քանի որ
-ը միշտ
ուղղահայաց է լիցքավորված մասնիկի արագությանը,
ուստի նա մասնիկի վրա աշխատանք չի կատարում:
Այսինքն` Լորենցի ուժը չի կարող փոխել շարժվող լիցքի կինետիկ էներգիան:
Մագնիսական դաշտում հոսանքի վրա ազդող ուժը ունի
տեսքը անկախ
այն բանից, թե հոսանքատար հաղորդիչը շարժվում է, թե գտնվում է դադարի վիճակում
մագնիսական դաշտի նկատմամբ: Համոզվենք դրանում:
Դիցուկ հաղորդիչը մագնիսական դաշտի նկատմամբ շարժվում է արագությամբ, իսկ
էլեկտրոնը, որը լիցք կրողն է, հաղորդալարի նկատմամբ ունի
արագություն: Այդ դեպքում
էլեկտրոնը դաշտի նկատմամբ կշարժվի + արագությամբ և նրա վրա կազդի հետևյալ ուժը

իսկ հաղորդչի տեղամասի վրա կազդի

ուժը, որտեղ
-ը հոսանքի տարրում էլեկտրոնների թիվն է:
Հաղորդալարն ընդհանուր առմամբ չեզոք է, այն կազմված է անշարժ դրական իոններից և ազատ
շարժվող էլեկտրոններից: Դրական իոնները հաղորդալարի հետ միասին շարժվում են
արագությամբ, այնպես որ դրանցից յուրաքանչյուրի վրա ազդում է
ուժը: Հոսանքի
տարրում իոնների թիվը այնքան է, որքան էլեկտրոնների թիվն է: Հետևաբար,
տարրում
գտնվող իոնների վրա ազդում է

ուժը: Հաղորդալարի

երկարության տարրը

կրում է
և
ուժերի գումարին հավասար ուժի ազդեցություն: Ինչպես հեշտ է տեսնել, այդ
ուժն ունի հետևյալ արժեքը`

:
Տեսնում ենք, որ հաղորդչի արագությունը բանաձևի մեջ չի մտնում: այսինքն` Ամպերի օրենքը
ունի նույն տեսքը և՛ շարժվող, և՛ անշարժ հաղորդչի համար:
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9.

ԼԻՑՔԱՎՈՐՎԱԾ

ՄԱՍՆԻԿԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ՀԱՄԱՍԵՌ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏՈՒՄ

Դիտարկենք
զանգվածով և մեծությամբ լիցքով մասնիկի շարժումը ինդուկցիայով
համասեռ մագնիսական դաշտում: քանի որ լիցքավորված մասնիկի (էլեկտրոն, պրոտոն, իոն)
զանգվածը շատ փոքր է, ապա նրա վրա ազդող ծանրության ուժը կարելի է անտեսել և ընդունել,
որ նրա վրա ազում է միայն Լորենցի
ուժը:
1.
Քննարկենք այն դեպքը, երբ մասնիկը մագնիսական դաշտ է մտնում ինդուկցիայի
գծերին զուգահեռ: Այդ դեպքում
կամ
և, հետևաբար,
: Քանի որ մասնիկի
վրա ուժ չի ազդում, ապա այն կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:
2.
Դիտարկենք այն դեպքը, երբ մասնիկը մագնիսական դաշտ է
մտնում ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ: Այդ դեպքում
,
, հետևաբար,
: Քանի որ Լորենցի ուժը
աշխատանք չի կատարում, ապա մասնիկի կինետիկ էներգիան,
հետևաբար` նաև արագության մոդուլը, մնում է հաստատուն: Դրանից
հետևում է, որ հաստատուն է մնում նաև Լորենցի ուժը: Այդ ուժը մասնիկին
հաղորդում է

կենտրոնաձիգ արագացում` ստիպելով նրան պտտվել

շրջանագծով (նկ.9.1): Շրջանագծի
երկրորդ օրենքի օգնությամբ.

շառավիղը կարելի է որոշել Նյուտոնի

, որտեղից ստանում ենք
(9.1)
Տեղադրելով այս արտահայտությունը պտտման պարբերության

բանաձևի մեջ,

կստանանք.
(9.2)
(9.2) բանաձևից երևում է, որ պտտման պարբերությունը կախված չէ մասնիկի արագությունից:
Տարբեր արագություն ունեցող մասնիկները պտտվում են տարբեր շառավիղներ ունեցող
շրջանագծերով, սակայն նրանց պտտման պարբերությունը նույնն է:
3.
Վերջապես, դիտարկենք այն դեպքը, երբ մասնիկը մագնիսական դաշտ է մտնում
սուր (կամ բութ) անկյան տակ (նկ.9.2): Այս դեպքում շարժման հետագիծը
պարուրագիծ է: եթե մասնիկի սկզբնական արագությունը վերածենք
մագնիսական ինդուկցիայի գծերին զուգահեռ
և ուղղահայաց
բաղադրիչների, ապա նրա բարդ շարժումը կարելի է
ներկայացնել որպես երկու շարժումների գումար:
Մասնիկը
հաստատուն արագությամբ ուժագծերին ուղղահայաց
հարթության մեջ պտտվում է

շառավղով և

միաժամանակ ուժագծերի երկայնքով
արագությամբ կատարում է
ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում: Պարուրագծի քայլը, այսինքն` այն
հեռավորությունը, որն ինդուկցիայի գծերի երկայնքով կանցնի մասնիկը
մեկ պարբերության ընթացքում, կլինի
:
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10. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՄԱԿԱԾՄԱՆ ԵՐևՈՒՅԹԸ
1831 թ.-ին Ֆարադեյը հայտնաբերեց, որ ցանկացած փակ հաղորդիչ կոնտուրում
առաջանում է էլեկտրական հոսանք, եթե այդ կոնտուրով սահմանափակված մակերևույթով
անցնող մագնիսական ինդուկցիայի հոսքը փոփոխվում է: Այս երևույթը կոչվում է

էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթ, իսկ հոսանքը` մակածման հոսանք:
Նախ ներմուծենք մագնիսական հոսքի գաղափարը, այնուհետև նկարագրենք այն
փորձերը, որոնցում ի հայտ է գալիս էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը:
Դիտարկենք հարթ, փակ հաղորդիչ կոնտուր, որը գտնվում է համասեռ մագնիսական
դաշտում
(նկ.10.1):
Դիցուկ,
կոնտուրով
սահմանափակված
մակերևույթի մակերեսը հավասար է
-ի, իսկ մագնիսական
ինդուկցիայի
վեկտորը մակերևույթի
նորմալի հետ կազմում է
անկյուն: Որևէ մակերևույթով անցնող
մագնիսական հոսք, կամ

մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի հոսք, կանվանենք այն սկալյար
մեծությունը, որը հավասար է ինդուկցիայի վեկտորի
մոդուլի,
մակերևույթի մակերեսի և վեկտորի և նորմալի կազմած անկյան
կոսինուսի արտադրյալին.
Հաշվի առնելով, որ
, կստանանք
: Քանի որ մագնիսական դաշտը
գրաֆիկորեն պատկերելիս ինդուկցիայի գծերի խտությունը սովորաբար ընտրվում է այնպես, որ
այն համեմատական լինի ինդուկցիայի վեկտորի մեծությանը, ապա կարող ենք պնդել, որ
մակերևույթով մագնիսական հոսքը համեմատական է մագնիսական ինդուկցիայի գծերի թվին,
որոնք թափանցում են այդ մակերևույթը: Եթե մագնիսական դաշտն անհամասեռ է,
մագնիսական հոսքը կորոշվի հետևյալ բանաձևով.

Միավորների ՄՀ-ում մագնիսական հոսքի միավորը Վեբերն է (1Վբ): 1 Վբ մագնիսական հոսք

առաջացնում է 1Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտը
մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին ուղղահայաց (
)
մակերես
ունեցող մակերևույթով:
Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթի էությունը լուսաբանելու
համար դիտարկենք հետևյալ փորձերը:
Մետաղալարե փաթույթով կոճից և նրա ծայրերին միացված
գալվանոմետրից կազմենք փակ շղթա, որը չի պարունակում հոսանքի
աղբյուր (նկ.10.2): Եթե կոճի մեջ մտցնենք հաստատուն մագնիս, ապա
կնկատենք, որ գալվանոմետրի սլաքը շեղվում է` կոճում հոսանք է
առաջանում: Մագնիսը կոճի մեջ անշարժ պահելիս
հոսանքը դադարում է: Կոճից մագնիսը հանելիս
գալվանոմետրի սլաքը դարձյալ շեղվում է, բայց
հակառակ ուղղությամբ:
Այժմ դիտարկենք մի այլ փորձ (նկ.10.3):
կոճը տեղադրենք
կոճի մեջ և հոսանքի ուժը փոփոխենք ռեոստատի օգնությամբ: Հոսանքի
ուժի, հետևաբար` և նրա ստեղծած մագնիսական դաշտի ամեն մի
փոփոխության ժամանակ գալվանոմետրն կոճում կգրանցի հոսանք:
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Նկարագրված այս փորձերը ունեն մեկ ընդհանուր առանձնահատկություն: Հոսանքի
աղբյուր չպարունակող փակ հաղորդիչ կոնտուրում հոսանք մակածվում է միայն այն դեպքում,
երբ փոփոխվում է այն մագնիսական դաշտը, որում գտնվում է հաղորդիչը: Մակածման հոսանքի
առաջացման պատճառը ո՛չ թե մագնիսական դաշտի ազդեցությունն է, այլ այդ ազդեցության
փոփոխությունը:
Նշենք սակայն, որ ոչ միշտ է, որ մագնիսական դաշտի փոփոխությունը հաղորդիչ
կոնտուրում հոսք է մակածում: Եթե կոնտուրով սահմանափակված մակերևույթը շարժենք
անհամասեռ դաշտում, այնպես որ ինդուկցիայի գծերը զուգահեռ մնան մակերևույթին, այսինքն`
ինդուկցիայի գծերը չհատեն այդ մակերևույթը, ապա նրանում հոսանք չի առաջանա:
Ընդհանրացնելով նմանատիպ փորձերի արդյունքները, Ֆարադեյը ձևակերպեց հետևյալ
օրենքը. Փակ հաղորդիչ կոնտուրում մակածված հոսանք առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ

կոնտուրով սահմանապակված մակերևույթ թափանցող մագնիսական ինդուկցիայի գծերի թիվը
փոփոխվում է: Այսինքն` Փակ հաղորդիչ կոնտուրում մակածվում է հոսանք, եթե փոփոխվում է
կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքը:

11. ՄԱԿԱԾՄԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ :
ԼԵՆՑԻ ԿԱՆՈՆԸ
Փորձերը ցույց են տալիս, որ փակ կոնտուրում մակածված հոսանքի ուղղությունը
կախված է մագնիսական հոսքի փոփոխման վարքից: Օրինակ, նկ.11.1-ում պատկերված
փորձում կոճում մակածման հոսանքի ուղղությունը կախված է այն հանգամանքից`մոտեցնում
ենք արդյոք մագնիսը կոճին, թե հեռացնում նրանից: Երբ հաստատուն մագնիսը մոտեցնում ենք
կոճին (ասենք` հյուսիսային բևեռով,
նկ11.1ա), այն վանվում է կոճի կողմից:
Կոճին մոտեցնելիս մագնիսի վանվելը
նշանակում է, որ մակածման հոսանքի
շնորհիվ կոճի` մագնիսին մոտ ծայրում
առաջացել
է
հյուսիսային
բևեռ
(նույնանուն բևեռներն իրար վանում են):
Քանի որ մագնիսական ինդուկցիայի
գծերն ուղղված են հարավային բևեռից
դեպի
հյուսիսային
բևեռ,
ապա
մակածման
հոսանքի
ստեղծած
մագնիսական
դաշտի
ինդուկցիայի
գծերը կունենան
-ի ուղղությունը
(նկ.11.1ա):
Իսկ
այդ ուղղությամբ
մագնիսական դաշտ կառաջանա այն
դեպքում,
եթե
հոսանքն
ունենա
ժամսլաքի պտտման ուղղությունը:
Նման դատողություններով մենք
կարող ենք համոզվել, որ մագնիսը
կոճից հեռացնելիս (նկ.11.1բ) մակածման
հոսանքն ունի ժամսլաքի պտտման
հակառակ ուղղությունը: Այս դեպքում
կոճի` մագնիսին մոտ ծայրին առաջանում է մագնիսական հարավային բևեռ, և կոճը ձգվում է
հաստատուն մագնիսի կողմից:

16
Էլեկտրամագնիսական մակածման բոլոր փորձերում դիտվում է հետևյալ ընդհանուր
օրինաչափությունը. փակ հաղորդիչ կոնտուրում ծագող մակածման հոսանքն ունի այնպիսի
ուղղություն, որ իր մագնիսական դաշտով հակազդում է այդ հոսանքը ստեղծող պատճառին : Այս
օրինաչափությունը հայտնաբերել է Լենցը (Լենցի կանոն): Լենցի կանոնն էներգիայի
պահպանման օրենքի դրսևորումն է էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթում: Իրոք, եթե
նկարագրված փորձում մագնիսը կոճին մոտեցնելիս նրանում մակածված հոսանքն ունենար
այնպիսի ուղղություն, որ մագնիսը ձգվեր կոճի կողմից, ապա այն կշարժվեր արագացմամբ`
մեծացնելով իր կինետիկ էներգիան: Կստացվեր, որ մակածված հոսանքի հաշվին կոճում
անջատվում է ջոուլյան ջերմություն, միաժամանակ մագնիսի կինետիկ էներգիան աճում է, ինչը
հակասում է էներգիայի պահպանման օրենքին:
Լենցի կանոնը կարելի է ձևակերպել մագնիսական հոսքի միջոցով: Մագնիսը կոճին
մոտեցնելիս նրա ստեղծած մագնիսային հոսքը աճում է: Այդ դեպքում -ը հակառակ է ուղղված
-ին և խանգարում է կոճի ներսում մագնիսական հոսքի աճին: Մագնիսը կոճից հեռացնելիս
նրա ստեղծած հոսքը կոճում փոքրանում է: Այս դեպքում
վեկտորն ունի -ի հակառակ
ուղղություն և խոչընդոտում է հոսքի փոքրացմանը:
Այսպիսով, երկու դեպքում էլ մակածված հոսանքի մագնիսական դաշտը խանգարում է
հոսանքն առաջացնող մագնիսական հոսքի փոփոխմանը: Հետևաբար` փակ կոնտուրում ծագող

մակածման հոսանքն ունի այնպիսի ուղղություն, որ նրա ստեղծած մագնիսական հոսքը
կոնտուրի մակերևույթով ձգտում է համակշռել այդ հոսանքն առաջացնող մագնիսական հոսքի
փոփոխությունը:
Նշենք, որ ինդուկցիոն հոսանքներ կարող են գրգռվել նաև հոծ զանգվածային
հաղորդիչներում, որոնք գտնվում են փոփոխական մագնիսական դաշտում: Այդ հոսանքները
կոչվում են Ֆուկոյի հոսանքներ կամ մրրկային հոսանքներ:
Քանի որ զանգվածային հաղորդչի էլեկտրական դիմադրությունը փոքր է, ուստի
մրրկային հոսանքները կարող են ունենալ շատ մեծ արժեքներ:
Ֆուկոյի հոսանքները ենթարկվում են Լենցի կանոնին. Հաղորդչի ներսում նրանք
ընտրում են այնպիսի ուղիներ և ուղղություններ, որպեսզի իրենց ազդեցությամբ հնարավոր
չափով ավելի ուժեղ դիմադրեն այն պատճառին, որով նրանք հարուցվել են:
Ֆուկոյի հոսանքների ջերմային ներգործությունն օգտագործվում է ինդուկցիոն
վառարաններում: Այդպիսի վառարանն իրենից ներկայացնում է մի կոճ, որը սնվում է մեծ ուժի
բարձր հաճախության հոսանքով: Եթե կոճի ներսում տեղադրենք մի հաղորդիչ մարմին, նրա մեջ
կառաջանան ինտենսիվ մրրկային հոսանքներ, որոնք մարմինը կարող են տաքացնել մինչև
հալման ջերմաստիճանը: Այդպիսի եղանակով իրականացվում է վակուումում մետաղների
հալումը, որը թույլ է տալիս ստանալ բացարձակ բարձր մաքրության նյութեր:

12. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՄԱԿԱԾՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ :
ՄԱԿԱԾՄԱՆ ԷԼՇՈՒ -Ն
Եթե փակ հաղորդիչ կոնտուրը գտնվում է փոփոխական մագնիսական դաշտում,
նրանում առաջանում է մակածման հոսանք: Այսինքն` փակ հաղորդչում առաջանում է ԷլՇու,
որն էլ ստեղծում է հոսանքը կոնտուրում: Փորձերը ցույց են տալիս, որ որքան արագ է
փոփոխվում մագնիսական դաշտը (հետևաբար և կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքը),
այնքան մեծ հոսանք է մակածվում կոնտուրում: Այսինքն` մակածման ԷլՇու-ն կախված է
մագնիսական հոսքի փոփոխման արագությունից: Այդ կապը ստանալու համար դիտարկենք մի
փակ շղթա (նկ.12.1), որի 1-2 տեղամասը ազատ կարող է շարժվել, ապահովելով էլեկտրական

17
հպումը (կոնտակտը) մյուս լարերի հետ: Դիցուկ կոնտուրը գտնվում է համասեռ մագնիսական
դաշտում, որի
ինդուկցիայի վեկտորը ուղղահայաց է կոնտուրով սահմանափակված
մակերևույթին և ուղղված է դիտորդից դեպի նկարի հարթություն: Կոնտուրի 1-2 շարժական
մասը շարժման մեջ դնենք
արագությամբ: Դաշտի նկատմամբ այդ նույն արագությամբ
կշարժվեն հաղորդչի լիցք կրողները` էլեկտրոնները: Դրա հետևանքով յուրաքանչյուր էլեկտրոնի
վրա կազդի Լորենցի ուժը, որի մեծությունը կլինի
:
Այդ ուժի ազդեցությունը համարժեք է
լարվածությամբ դաշտի կողմից էլեկտրական
ուժի ազդեցությանը, որի ուղղությունը ցույց է
տրվում
նկարում:
Այդ
դաշտը
չունի
էլեկտրաստատիկ ծագում: Կոնտուրով նրա
կատարած
ցիրկուլյացիան
տալիս
է
կոնտուրում մակածված ԷլՇու-ի մեծությունը.

Քանի որ
- կոնտուրի մակերևույթի
մակերեսի փոփոխությունն է (նկարում
ընդգծված մասը), ապա կստանանք

-ը դա կոնտուրով անցնող մագնիսական հոսքի

աճն է: Հետևաբար
(12.1)

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ փակ հաղորդիչ կոնտուրում մակածված ԷլՇու-ն հավասար է
մագնիսական հոսքի փոփոխման արագությանը: (1)-ով որոշվում է ԷլՇու-ի մեծությունը:
Այժմ պարզենք նրա նշանը: Դրա համար դիտարկենք մի փակ կոնտուր, որը գտնվում է
փոփոխական մագնիսական դաշտում (նկ.12.2): Նախապես ընտրենք կոնտուրը շրջանցելու
դրական ուղղություն, որը կոնտուրի հետ կապված է աջ պտտուտակի կանոնով: Եթե մակածման
հոսանքի ուղղությունը համընկնում է կոնտուրի շրջանցման դրական ուղղության հետ,
ընդունված է ԷլՇու-ն համարել դրական,
հակառակ
դեպքում
–
բացասական:
Ենթադրենք, մագնիսական հոսքը կոնտուրով
աճում է (

): Լենցի կանոնի համաձայն,

մակածված
հոսանքը
ունի
այնպիսի
ուղղություն, որ իր ստեղծած
մագնիսական
դաշտի ինդուկցիան կլինի
–ին հակառակ
(որպեսզի
հոսքի
փոփոխությունը
հավասարակշռվի): Այդ դեպքում մակածված
հոսանքը (խցանահանի կանոնի համաձայն)
կունենա շրջանցման դրական ուղղությանը
հակառակ ուղղություն, այսինքն`
–ԷլՇու-ն
բացասական է:
Եթե

(մագնիսական

հոսքը

կոնտուրում նվազում է), ապա Լենցի կանոնի
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համաձայն,
այսպես.

-ն կլինի դրական: Այսպիսով, էլեկտրամագնիսական մակածման օրենքը կգրվի

Էլեկտրամագնիսական մակածման ԷլՇու-ն հավասար է մագնիսական ինդուկցիայի հոսքի
փոփոխման արագությանը հակառակ նշանով:
Սա էլեկտրամագնիսական օրենքի
ձևակերպումն է ըստ Մաքսվելի:

13. ԻՆՔՆԱՄԱԿԱԾՄԱՆ ԵՐևՈՒՅԹԸ :
ԻՆՔՆԱՄԱԿԱԾՄԱՆ ԷԼՇՈՒ -Ն
Որևէ կոնտուրով անցնող
էլեկտրական հոսանքը ստեղծում է այդ կոնտուրի մեջ
թափանցող
մագնիսական հոսք: -ի փոփոխությունների դեպքում կփոխվի նաև -ն և,
հետևաբար, կոնտուրում կմակածվի ԷլՇու: Այս երևույթը կոչվում է ինքնամակածման երևույթ:
Բիո-Սավարի օրենքի համաձայն մագնիսական ինդուկցիան համեմատական է դաշտը
հարուցող հոսանքի ուժին: Այստեղից հետևում է, որ կոնտուրում
հոսանքը և նրանով
ստեղծված ու կոնտուրով անցնող լրիվ մագնիսական հոսքը համեմատական են իրար`
-ը կոչվում է կոնտուրի ինդուկտիվություն, որը կախված է կոնտուրի չափերից, ձևից և
միջավայրի մագնիսական հատկություններից: –ի -ից ունեցած գծային կախումը տեղի ունի
միայն այն դեպքում, եթե կոնտուրը շրջապատող միջավայրի
մագնիսական
թափանցելիությունը կախում չունի
լարվածությունից, այսինքն` ֆերոմագնետիկների
բացակայությամբ: Եթե կոնտուրը կոշտ է և շրջապատում ֆերոմագնետիկներ չկան,
ինդուկտիվությունը կլինի հաստատուն մեծություն:
Հոսանքի ուժը փոփոխելիս կոնտուրով փոխվում է մագնիսական հոսքը
և
մակածվում է ինքնամակածման
– ԷլՇու-ն, որը էլեկտրամագնիսական մակածման օրենքի
համաձայն կլինի.

ինդուկտիվությունը ՄՀ-ում չափվում է Հենրիներով: 1Հն – այն ինդուկտիվությունն է, որում
մակածվում է 1Վ ինքնամակածման ԷլՇու, երբ հոսանքի ուժը փոխվում է 1Ա/վ արագությամբ:

14. ՇՂԹԱՆ ՄԻԱՑՆԵԼԻՍ և ԱՆՋԱՏԵԼԻՍ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՀՈՍՔԸ
Լենցի կանոնի համաձայն ինքնամակածման պատճառով
հաղորդիչներում առաջացող լրացուցիչ հոսանքները միշտ ունեն
այնպիսի ուղղություն, որ դիմադրեն շղթայով անցնող հոսանքի
փոփոխություններին: Սա հանգեցնում է այն բանին, որ շղթան
միացնելիս հոսանքի կայունացումը և անջատելիս` նրա
նվազումը կատարվում են ոչ թե ակնթարթորեն, այլ
աստիճանաբար:
Նախ գտնենք հոսանքի փոփոխության բնույթը շղթան
անջատելիս: Դիցուկ -ից կախում չունեցող ինդուկտիվությամբ
և
դիմադրությամբ շղթայի մեջ միացված է
ԷլՇու ունեցող
հոսանքի աղբյուր (նկ.14.1): Այս ԷլՇու-ի ազդեցության տակ
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շղթայով կանցնի

հաստատուն հոսանք (հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունը

համարում ենք աննշան փոքր): Ժամանակի
պահին հոսանքի աղբյուրն անջատենք`
միաժամանակ կարճ փակելով շղթան անջատիչի միջոցով: Հենց որ շղթայում հոսանքի ուժը
սկսի նվազել, կառաջանա ինքնամակածման ԷլՇու: Հետևաբար,
ԷլՇու-ով աղբյուրն
անջատելուց հետո շղթայում հոսանքի ուժը Օհմի օրենքի համաձայն կբավարարի հետևյալ

:

հավասարմանը`

Այս արտահայտությունը ձևափոխենք: Կստանանք

(14.1)
(14.1)-ը առաջին կարգի գծային համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում է: Այն հեշտ է ինտեգրել
փոփոխականները անջատելով.

(14.2)
հաստատունը կգտնենք
Այսպիսով,

-ն

սկզբնական պայմանից: Կստացվի
կամ

:
(14.3)

Այսպիսով, շղթայում հոսանքի աղբյուրը անջատելիս հոսանքի ուժն ակնթարթորեն չի դառնում
զրո, այլ նվազում `
-ալ օրենքով (նկ.14.2): Նշանակենք
, որն անվանում են շղթայի ժամանակի հաստատուն:
(14.3)-ի փոխարեն կստանանք
:
-ն այն
ժամանակն է, որի ընթացքում հոսանքի ուժը նվազում է
անգամ: Որքան մեծ է
ինդուկտիվությունը և փոքր
դիմադրությունը, այնքան ավելի մեծ է
ժամանակի
հաստատունը, և այնքան դանդաղ է ընկնում հոսանքի
ուժը շղթայում:
Այժմ քննարկենք շղթայի միացման դեպքը:
Շղթային հոսանքի աղբյուր միացնելուց հետո մինչև այն
ժամանակը, քանի դեռ հոսանքի ուժը չի ընդունել
հաստատված արժեքը շղթայում, բացի աղբյուրի
ԷլՇուից, կգործի նաև ինքնամակածման ԷլՇու-ն: Օհմի օրենքի համաձայն կարող ենք գրել

Ձևափոխելուց հետո կստանանք
(14.4)
Ստացվեց գծային ոչ համասեռ դիֆերենցիալ հավասարում: Հայտնի է, որ գծային ոչ համասեռ
դիֆերենցիալ հավասարման ընդհանուր լուծումը կարելի է ստանալ նրա որևէ մասնակի
լուծումը համապատասխան համասեռ հավասարման ընդհանուր լուծմանը գումարելով: Հեշտ է
համոզվել, որ (14.4) հավասարման մասնակի լուծում կլինի

-ը: Հետևաբար,

ընդհանուր լուծումը կլինի
պահին

պայմանից կստանանք, որ

: Այսպիսով կստանանք`
կամ

:
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կոճը

Մենք ենթադրեցինք, որ
ինդուկտիվությունը հաստատուն մեծություն է: Եթե շղթայում
պարունակում
է
երկաթե
միջուկ,
ապա
-ը
չի
որոշվի
բանաձևով, այլ այն ( -ի հոսանքի ուժից ունեցած կախվածության պատճառով)

կարող է հասնել շատ մեծ արժեքների: Ընդ որում, հոսանքի ուժը կարող է զգալիորեն
գերազանցել -ն:

15. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԷՆԵՐԳԻԱՆ
Քննարկենք նկարում պատկերված շղթան (նկ.15.1): Սկզբում
կոճը միացնենք
մարտկոցին: Նրա մեջ կհաստատվի հոսանք, որը կոճի ներսում կառաջացնի մագնիսական
դաշտ: Եթե կոճը մարտկոցից անջատենք և այն
միացնենք
դիմադրությանը, ապա առաջացած
շղթայով որոշ ժամանակ կանցնի աստիճանաբար
նվազող հոսանք: Այդ հոսանքի կատարած
աշխատանքը
ժամանակում կլինի

Եթե կոճի ինդուկտիվությունը L
, ապա
և կստանանք
:
Ինտեգրելով այս արտահայտությունը -ից մինչև զրո
սահմաններում, կստանանք շղթայում կատարվող
աշխատանքն այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, որի
ընթացքում մագնիսական դաշտն անհետանում է.
(15.1)
Այս աշխատանքը ծախսում է հաղորդիչների ներքին էներգիայի աճման, այսինքն` նրանց
տաքացման վրա: Այս աշխատանքի կատարմանը զուգընթաց անհետանում է այն մագնիսական
դաշտը, որը նախապես գոյություն ուներ սոլենոիդի շրջապատող տարածությունում: Քանի որ
էլեկտրական շղթան շրջապատող մարմիններում այլ փոփոխություններ չի կատարվում, մնում է
եզրակացնել, որ մագնիսական դաշտն այն էներգիան կրողն է, որի հաշվին էլ կատարվում է
(15.1) աշխատանքը: Այսպիսով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ
ինդուկտիվությամբ
հաղորդիչը, որով անցնում է հոսանք, օժտված է
(15.2)
էներգիայով, որը կուտակված է հոսանքով գրգռված մագնիսական դաշտում:
Նկատենք, որ (15.2)-ը կարելի է մեկնաբանել որպես մի աշխատանք, արն անհրաժեշտ է
կատարել ինքնամակածման հոսանքը 0-ից մինչև
արժեքը հասցնելու պրոցեսում: Հենց
այդպիսի աշխատանք է կատարում հոսանքի աղբյուրը շղթայում մրրկային էլեկտրական դաշտի
ուժերի դեմ:
Մագնիսական դաշտի էներգիան կարելի է հաշվել նաև մեխանիկական և մագնիսական
երևույթների համանմանությունից: Ինքնամակածման երևույթը համանման է մեխանիկայում
իներցիայի երևույթին: Այսպես, իներտության շնորհիվ մարմինը միանգամից չի կարող ձեռք
բերել որոշակի արագություն: Որքան էլ որ մեծ լինի մարմնի վրա ազդող ուժը, նրա
արագությունը փոխելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվում: Ճիշտ այդպես էլ շղթան
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փակելիս ինքնամակածման երևույթի շնորհիվ հոսանքի ուժը չի կարող միանգամից ընդունել իր
առավելագույն արժեքը, իսկ անջատելիս` անմիջապես հավասարվել զրոյի:
Նշված համանմանությունն ի հայտ է գալիս նույն այդ երևույթները նկարագրող
հավասարումներում: Իրոք, Նյուտոնի

օրենքից

– ուժի ազդեցությամբ մարմնի

արագության փոփոխությունը նկարագրող հավասարումն է, ինքնամակածման հոսանքի
փոփոխության պատճառով

ինքնամակածման ԷլՇու է առաջանում: Նկատում ենք,

որ մաթեմատիկական տեսանկյունից այդ երկու հավասարումները համարժեք են: Պարզապես,
ինքնամակածման դեպքում
զանգվածի դերը կատարում է կոնտուրի
ինդուկտիվությունը,
իսկ արագության դերը` հոսանքի ուժը:
Եթե

զանգվածով մարմինը շարժվում է

կինետիկ էներգիայով: Այս բանաձևի մեջ

արագությամբ, ապա այն օժտված է

-ը փոխարինելով -ով, իսկ -ն - -ով, կստանանք

: Դժվար չէ նկատել, որ այս բանաձևը շատ նման է էլեկտրական դաշտի
բանաձևին (կոնդենսատորում պարփակված էներգիան է): Այսինքն` կարելի է ասել, որ կոճը և

կոնդենսատորը համապատասխանաբար
կուտակիչներ են:

մագնիսական

և

էլեկտրական

էներգիաների

16. ՇԵՂՄԱՆ ՀՈՍԱՆՔ
Էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը բացատրելու համար Մաքսվելը ենթադրեց,
որ մակածված հոսանքը պայմանավորված է կոնտուրում առաջացած էլեկտրական դաշտով (
լարվածությամբ): Այդ դաշտի ցիրկուլյացիան կոնտուրով հավասար է մակածման ԷլՇու-ին
(16.1)
Քանի որ
(16.2)
որտեղ ինտեգրալը վերցվում է կոնտուրին հենված կամայական մակերեսով: Քանի որ կոնտուրը
անշարժ է, ըստ ժամանակի ածանցման և մակերևույթով ինտեգրման գործողությունների
տեղերը կարելի է փոխել.
(16.3)
-ն կախված է ինչպես ժամանակից, այնպես էլ կոորդինատից: Այդ իսկ պատճառով էլ

–ն

վերցված է մասնակի ածանցյալ: Այսպիսով, (16.1)-ից, (16.2)-ից և (16.3)-ից կստանանք`
(16.4)
Այսպիսով, Մաքսվելի գաղափարի համաձայն, ժամանակի ընթացքում փոփոխվող
մագնիսական դաշտը ծնում է մրրկային էլեկտրական դաշտ: (16.4)-ում ձախ մասում ինտեգրալը
վերցվում է կամայական փակ կոնտուրով, իսկ աջ մասում` այդ կոնտուրի վրա հենված
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կամայական մակերևույթով: (16.4)-ը Մաքսվելի էլեկտրամագնիսական տեսության հիմնական
հավասարումներից մեկն է:
Մաքսվելի տեսության հիմնական գաղափարը այն է, որ էլեկտրական և մագնիսական
դաշտերի միջև կա նաև հակառակ առնչություն, այսինքն` ժամանակի ընթացքում փոփոխվող
էլեկտրական դաշտը պետք է առաջացնի մագնիսակա դաշտ:
Փոփոխական էլեկտրական և դրանից առաջացող մագնիսական դաշտերի միջև
քանակական առնչություններ սահմանելու համար Մաքսվելը մտցրեց, այսպես կոչված, շեղման
հոսանքի գաղափարը: Քննարկենք քվազիստացիոնար փոփոխական հոսանքի շղթա, որը
պարունակում է կոնդենսատոր (նկ.16.1): Հաղորդականության հոսանք, այսինքն` լիցքերի
ուղղորդված շարժում, կա ամբողջ շղթայում, բացի կոնդենսատորի շրջադիրների միջև եղած
բացակից: Հետևաբար, հաղորդականության հոսանքի գծերը
շրջադիրների մակերեսների վրա խզվում են: դրա փոխարեն
շրջադիրների միջև եղած տարածությունում կա փոփոխական
էլեկտրական դաշտ, որը կարելի է բնութագրել
շեղումով
(էլեկտրական դաշտի ինդուկցիան է): Մաքսվելը ենթադրեց, որ
հաղորդականության հոսանքի գծերը շրջադիրների սահմանի
վրա անընդհատորեն վերածվում են հոսանքի գծերի, որն
անվանեց շեղման հոսանք: Հոսանքի ուժի ակնթարթային
արժեքը
: Հետևաբար, հոսանքի խտությունը շրջադիրների
մակերևույթի անմիջական մոտակայքում որոշվում է հետևյալ
առնչությամբ`

որտեղ -ը շրջադիրի մակերևույթի մակերեսն է, -ն` նրա վրա բաշխված լիցքը, -ն` լիցքի
մակերևութային խտությունը:
Որպեսզի շեղման հոսանքի գծերը նույնքան խիտ լինեն, որքան հաղորդականության
հոսանքի գծերը, շեղման հոսանքի խտությունը
նույնպես պետք է հավասար լինի
ի:Շրջադիրների միջև եղած բացակում էլեկտրական շեղումը
(հաշվի առնվեց, որ
), որտեղից
: Այստեղից պետք է ընդունել, որ

(16.5)
Ըստ Մաքսվելի, մագնիսական դաշտերը հաշվարկելիս բանաձևի մեջ պետք է տեղադրել
հոսանքի լրիվ խտությունը, որը գումարվում է հաղորդականության հոսանքի խտությունից և
շեղման հոսանքի խտությունից

- քանի որ -ն կախված է նաև կոորդինատից:
Մասնավորապես,

վեկտորի ցիրկուլյացիան ցանկացած կոնտուրով պետք է հավասար լինի
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(16.5) բանաձևի համաձայն շեղման հոսանք կա ամենուրեք, որտեղ կա փոփոխական
էլեկտրական դաշտ: Հետևաբար, այն գոյություն ունի նաև հաղորդչի ներսում, որտեղ հոսում է
փոփոխական էլեկտրական հոսանք: Սակայն, հաղորդալարերի ներսում
-ը սովորաբար
անտեսելիորեն փոքր է լինում
-ի համեմատ:

17. ՄԱՔՍՎԵԼԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Շեղման հոսանքի ներմուծումը Մաքսվելին հնարավորություն տվեց ստեղծել
էլեկտրական և մագնիսական երևույթները նկարագրող միացյալ տեսություն: Այդ տեսությամբ
բացատրվում է բոլոր հայտնի փորձերի արդյունքները, նույնիսկ հնարավոր եղավ կանխատեսել
որոշ երևույթներ, որոնք հետագայում հայտնաբերվեցին փորձով: Այդ կանխատեսումներից էին
էլեկտրամագնիսական ալիքի գոյությունը, որը տարածվում է լույսի արագությամբ: Այդ
ալիքների հատկությունների տեսական ուսումնասիրությունները հնարավորություն տվեցին
Մաքսվելին ստեղծելու լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությունը: Մաքսվելը անգամ առաջ
քաշեց այն գաղափարը, որ լույսը էլեկտրամագնիսական ալիք է:
Էլեկտրամագնիսական տեսության հիմքում ընկած են Մաքսվելի հավասարումները: Այդ
հավասարումները նույն դերն են կատարում էլեկտրամագնիսականութունում, ինչ Նյուտոնի
օրենքները` մեխանիկայում:
Մաքսվելի առաջին երկու հավասարումները հետևյալներն են.
(17.1)
(17.2)
(17.1)-ը կապ է հաստատում վեկտորի և ժամանակի ընթացքում փոփոխվող ինդուկցիայի
միջև և հանդիսանում է էլեկտրամագնիսական մակածման օրենքի արտահայտությունը:
(17.2)-րդ հավասարումը ցույց է տալիս վեկտորի այն հատկությունը, որ ինդուկցիայի գծերը
փակ գծեր են և մագնիսական դաշտը մրրկային դաշտ է:
Հաջորդ երկու հավասարումները հետևյալներն են.
(17.3)
(17.4)
(17.3) հավասարումը կապ է հաստատում հաղորդականության հոսանքի և շեղման հոսանքի և
նրանցով ստեղծված մագնիսական դաշտի միջև:
(17.4)-ը ցույց է տալիս, որ
վեկտորի գծերը սկսվում են լիցքից և վերջանում լիցքի վրա
(Գաուսի թեորեմն է):
(17.1) - (17.4) հավասարումները Մաքսվելի հավասարումներն են ինտեգրալ տեսքով: Այդ
հավասարումների լուծման ժամանակ հաշվի է առնվում այն հանգամանքը, որ այդ
հասարումների մեջ եղած ֆիզիկական մեծությունների միջև գոյություն ունի հետևյալ կապը`
(17.5)
(17.6)
(17.7)
Այս յոթ հավասարումներն են ընկած անշարժ միջավայրի էլեկտրադինամիկայի տեսության
հիմքում:
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18. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ:
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱԼԻՔ
Վերլուծելով
էլեկտրամագնիսական
երևույթների
օրինաչափությունները
և
ընդհանրացնելով իր ժամանակ եղած բոլոր փորձարարական և տեսական փաստերը, 19-րդ
դարի 60-ական թվականներին Մաքսվելը ստեղծեց էլեկտրամագնիսական դաշտի ամբողջական
և կատարյալ մի տեսություն:
Համաձայն Մաքսվելի տեսության`բնության մեջ գոյություն ունի էլեկտրամագնիսական
դաշտ, իսկ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը դրա դրսևորման տարբեր ձևերն են:
Տարածության յուրաքանչյուր կետում և ժամանակի յուրաքանչյուր պահին
էլեկտրամագնիսական դաշտը բնութագրվում է և վեկտորներով:
Մաքսվելի տեսությունից բխող բազմաթիվ կարևոր հատկություններից թերևս
ամենակարևորն էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյության կանխատեսումն է: Համաձայն այդ
տեսության`փոփոխական մագնիսական դաշտը ստեղծում է մրրկային էլեկտրական դաշտ, իսկ
փոփոխական էլեկտրական դաշտը` մագնիսական դաշտ: Եթե տարածության որևէ կետում
ստեղծվում է փոփոխական մագնիսական դաշտ, ապա այն տարածության հարևան կետերում
ստեղծում է փոփոխական էլեկտրական դաշտ: Վերջինս, իր հերթին, այլ կետերում ստեղծում է
փոփոխական մագնիսական դաշտ և այսպես շարունակ: Այսպիսով, նկարագրված պրոցեսը չի
տեղայնացվում իր ծագման տեղում, այլ ժամանակի ընթացքում, ընդգրկելով ավելի ու ավելի մեծ
տիրույթներ, տարածվում է տարածության մեջ` առաջացնելով էլեկտրամագնիսական ալիք:

Փոփոխական էլեկտրամագնիսական դաշտի տարածումը տարածության մեջ կոչվում է
էլեկտրամագնիսական ալիք:
Մաքսվելի տեսությունից հետևում է, որ էլեկտրամագնիսական ալիքում էլեկտրական և
մագնիսական դաշտերը բնութագրող և վեկտորները տարածության ցանկացած կետում և
ժամանակի ցանկացած պահի միշտ փոխուղղահայաց են և տատանվում են ալիքի տարածման
ուղղությանը ուղղահայաց հարթության մեջ: դա նշանակում է, որ էլեկտրամագնիսական ալիքը
լայնական ալիք է:
Էլեկտրամագնիսական ալիքում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի տատանումները
տեղի են ունենում համափուլ, այսինքն` և վեկտորների մոդուլները, միաժամանակ աճելով,
ընդունում են իրենց առավելագույն արժեքը և, միաժամանակ նվազելով, դառնում են հավասար
զրոյի:
Էլեկտրամագնիսական ալիքները կարող են տարածվել ոչ միայն տարբեր նյութական
միջավայրերում, այլ և վակուումում: Մաքսվելի տեսությունից հետևում է, որ վակուումում նրանց
տարածման արագությունը հավասար է վակուումում լույսի տարածման արագությանը: Այս
կարևոր փաստը Մաքսվելին հնարավորություն տվեց եզրակացնելու, որ լույսը նույնպես
էլեկտրամագնիսական ալիք է:
Էլեկտրամագնիսական ալիքներ ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ
էլեկտրամագնիսական տատանումների աղբյուր, որից տատանումները պետք է տարածվեն
տարածության մեջ: Այդպիսի աղբյուր է արագացմամբ շարժվող լիցքը: Միայն արագացող
շարժման դեպքում է, որ լիցքի առաջացրած փոփոխական էլեկտրամագնիսական դաշտը
անջատվում է նրանից և ալիքի տեսքով տարածվում տարածության մեջ:
Էլեկտրամագնիսական ալիքում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը և մագնիսական
դաշտի ինդուկցիան ուղիղ համեմատական են
արագացմանը (
և
): քանի որ
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ներդաշնակ տատանումների դեպքում արագացումը համեմատական է հաճախության
քառակուսուն, ապա
և
: Էլեկտրամագնիսական ալիքներն իրենց հետ որոշակի
էներգիա են տեղափոխում: Ալիքի կողմից էներգիայի տեղափոխման պրոցեսը քանակապես
բնութագրելու համար ներմուծվում է ինտենսիվություն կոչվող մեծությունը:
Ինտենսիվություն կոչվում է այն մեծությունը, որը հավասար է միավոր
ժամանակամիջոցում ալիքի տարածման ուղղությանն ուղղահայաց մակերևույթի միավոր
մակերեսով անցած միջին եներգիային:
Եթե
ժամանակում ալիքի տարածման ուղղությանն ուղղահայաց մակերևույթի S
միավոր մակերեսով անցած եներգիայի միջին արժեքը հավասար է
-ի, ապա
ինտենսիվությունը`

Ալիքի էներգիան համեմատական է էլեկտրական դաշտի լարվածության և մագնիսական դաշտի
ինդուկցիայի քառակուսիների գումարին
Քանի որ

և

, ապա

Այսպիսով, ալիքի ճառագայթման ինտենսիվությունը համեմատական է ալիքի հաճախության
չորրորդ աստիճանին:
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Օպտիկա
19. ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
Լույսը բարդ երևույթ է, որոշ դեպքերուն (օրինակ` լույսի տարածման դեպքում)
դրսևորվում են լույսի ալիքային հատկությունները, իսկ լույսի կլանման և ճառագայթման
դեպքում դրսևորվում են նրա մասնիկային հատկությունները: Տեսանելի լույսի ալիքների
երկարությունը ընկած է
կամ
տիրույթում: Լույսը
վակուումում տարածվում է
արագությամբ: Այդ նույն արագությամբ
վակուումում տարածվում է էլեկտրամագնիսական ալիքը, և այդ փաստը հնարավորություն
տվեց Մաքսվելին ենթադրելու, որ լույսը էլեկտրամագնիսական ալիք է , որը հետագայում
ստացավ իր հաստատումը:
Լույսի մասնիկը ֆոտոնն է , որը ունի
էներգիա, որտեղ -ը Պլանկի հաստատունն է
, իսկ -ն` լույսի հաճախությունը: Ֆոտոնի հանգստի զանգվածը հավասար է

զրոյի, այսինքն` եթե ֆոտոն կա, ուրեմն այն շարժվում է լույսի արագությամբ տվյալ
միջավայրում:
Երկրաչափական
օպտիկան
ուսումնասիրում
է
լույսի
տարածման
օրինաչափությունները, ելնելով այն պատկերացումներից, որի համաձայն լույսը լուսային
ճառագայթների համախումբ է, և լուսային ճառագայթի գաղափարը երկրաչափական օպտիկայի
հիմնական գաղափարն է:

Լուսային ճառագայթ են անվանում այն գիծը, որին տարված շոշափողը յուրաքանչյուր
կետում համընկնում է այդ կետով անցնող ալիքային մակերևույթի նորմալի հետ: Լուսային
ճառագայթը ցույց է տալիս լուսային ալիքի տարածման ուղղությունը: Լուսային ճառագայթի
գաղափարի օգտագործումը թույլ է տալիս լույսի տարածումը նկարագրել երկրաչափական
մեթոդներով:
Երկրաչափական օպտիկայի հիմքում ընկած են հետևյալ օրենքները.
1.
Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը
2.
Լուսային ճառագայթների անկախության օրենքը
3.
Լույսի անդրադարձման օրենքը
4.
Լույսի բեկման օրենքը:
Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքի համաձայն լույսը համասեռ թափանցիկ
միջավայրում տարածվում է ուղղագիծ: Այս օրենքը ճիշտ է, երբ լույսի ճանապարհին արգելքի
բնութագրական չափերը
լույսի ալիքի երկարությունից:

Լուսային ճառագայթների անկախությունը կայանում է նրանում, որ հատվելիս նրանք չեն
փոխազդում միմյանց հետ: Ճառագայթների հատվելը նրանցից յուրաքանչյուրին չի խանգարում
իրարից անկախ տարածվելուն:

Լույսի անդրադարձումը: Լույսը, հասնելով երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին,
փոխում է իր տարածման ուղղությունը ամբողջությամբ կամ մասամբ` մնալով նույն
միջավայրում: Այս երևույթը կոչվում է լույսի անդրադարձում:
Լույսի անդրադարձման օրենքները.
I.
Ընկնող ճառագայթը, անդրադարձած ճառագայթը և բաժանման սահմանին անկման
II.

կետում կանգնեցրած ուղղահայացը գտնվում են միևնույն հարթության մեջ:
Անդրադարձման անկյունը հավասար է անկման անկյանը:
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Լուսային ճառագայթն ունի մի կարևոր հատկություն, որը կոչվում է շրջելիություն: Եթե
ճառագայթների ուղղությունները շրջենք, ապա անդրադարձած ճառագայթը կդառնա ընկնող
ճառագայթ և հակառակը:

Լույսի բեկումը: Լույսի լրիվ անդրադարձումը:
Լույսը, հասնելով երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին,
նրանից անդրադառնում է` իր հետ տանելով լուսային էներգիայի մի
մասը: Եթե երկրորդ միջավայրը թափանցիկ է, ապա լուսային
էներգիայի մյուս մասը (եթե լույսի կլանումը անտեսում ենք)
անցնում է երկրորդ միջավայր` սահմանի վրա կտրուկ փոխելով իր
տարածման ուղղությունը: Այդ երևույթը կոչվում է լույսի բեկում:
Նկ.19.1-ում
-ն ընկնող ճառագայթն է,
-ը բեկված ճառագայթն
է, -ն անկման անկյունը, -ն բեկման անկյունը: Ըստ բեկման
օրենքի.
I.
Ընկնող ճառագայթը, բեկված ճառագայթը և անկման կետում

II.

երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին կանգնեցրած
ուղղահայացը գտնվում են նույն հարթության մեջ:
Անկման անկյան սինուսի հարաբերությունը բեկման անկյան սինուսին հաստատուն
մեծություն է տվյալ երկու միջավայրերի համար:
Օգտվելով Հյուգենսի սկզբունքից, կարելի է ցույց տալ, որ

որտեղ -ը և -ը լույսի տարածման արագություններն են առաջին և երկրորդ միջավայրերում:
Քանի որ տարբեր միջավայրերում լույսի տարածման արագությունները տարբեր են, ապա
Այսպիսով, լույսի բեկման երևույթը պայմանավորված է մի միջավայրից մյուսն անցնելիս լույսի
արագության փոփոխությամբ:

Վակուումում և տվյալ միջավայրում լույսի տարածման արագությունների
հարաբերությունը կոչվում է միջավայրի բեկման ցուցիչ`
: Բեկման օրենքը բեկման
ցուցիչների միջոցով կնդունի հետևյալ տեսքը
(19.1)
Ընդունված է ավելի փոքր բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրն անվանել օպտիկապես նոսր, իսկ
ավելի մեծ բեկման ցուցիչ ունեցողը` օպտիկապես խիտ միջավայր:
Քանի որ վակուումի կամ օդի բեկման ցուցիչը
, ապա վակուումից կամ օդից
միջավայրի մակերևույթին ընկնող լույսի բեկման օրենքի բանաձևը, տեղադրելով նրա մեջ
արժեքը, կարելի է գրել հետևյալ տեսքով`

որտեղ -ը միջավայրի բեկման ցուցիչն է:
Բեկման (19.1) օրենքից երևում է, որ երբ լույսն անցնում է օպտիկապես խիտ միջավայրից
օպտիկապես նոսր միջավայր, բեկման անկյունը ավելի մեծ է քան անկման անկյունը: Անկման
անկյան մեծացման հետ մեծանում է նաև բեկման անկյունը` մինչև
-ի հավասարվելը: Երբ
բեկման անկյունը`
, բեկված ճառագայթը տարածվում է միջավայրերի բաժանման
սահմանի երկայնքով: Անկման ավելի մեծ անկյունների դեպքում լույսի բեկում տեղի չի
ունենում, և լույսն անդրադառնում է, իր հետ տանելով ընկնող լուսային փնջի ամբողջ էներգիան:
Այդ երևույթը կոչվում է լույսի լրիվ անդրադարձում: Այն անկյունը, որի դեպքում իրականանում է
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լույսի լրիվ անդրադարձում, կոչվում է լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյուն
անկյունը (19.1)-ի համաձայն կլինի
:
Եթե երկրորդ միջավայրը օդն է կամ վակուումը, ապա

Այդ

, և կստանանք

-ը առաջին միջավայրի բեկման ցուցիչն է:

20. ՖԵՐՄԱՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Համասեռ միջավայրում լույսը տարածվում է ուղղագիծ: Անհամասեռ միջավայրում
լուսային ճառագայթները կորանում են: Անհամասեռ միջավայրում լույսի տարածման
ճանապարհը կարելի է գտնել ֆրանսիացի մաթեմատիկոս Ֆերմայի` 1679 թ.-ին հայտնաբերած
սկզբունքով: Ըստ այդ սկզբունքի լույսը տարածվում է այնպիսի ճանապարհով, որի անցման
համար պահանջվում է նվազագույն ժամանակ: Ճանապարհի
հատվածը անցնելու համար
լույսին անհրաժեշտ է
կետում: Քանի որ

ժամանակ, որտեղ -ն լույսի արագությունն է միջավայրի տվյալ
– որտեղ -ն լույսի արագությունն է վակուումում, -ը միջավայրի բեկման

ցուցիչն է, ապա կստանանք

: Հետևաբար,

ճանապարհը անցնելու համար լույսի

ծախսած ժամանակը հաշվում են հետևյալ բանաձևով.

Ֆերմայի սկզբունքի համաձայն
պետք է լինի

–ն պետք է լինի նվազագույն: Քանի որ c

, նվազագույն

-ը, որը կոչվում է ճանապարհի օպտիկական երկարություն: Համասեռ

միջավայրում ճանապարհի օպտիկական երկարությունը հավասար է ճանապարհի
երկրաչափական երկարության և միջավայրի բեկման ցուցչի արտադրյալին
:
Ֆերմայի սկզբունքը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. Լույսը տարածվում է այնպիսի
ճանապարհով, որի օպտիկական երկարությունը նվազագույնն է :
Օգտվելով Ֆերմայի սկզբունքից, ստանանք լույսի բեկման
օրենքը, երբ լույսը
բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրից անցնում է
բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայր (նկ.20.1): Գտնենք այն կետը,
որում պետք է բեկվի ճառագայթը
կետից
կետ տարածվելիս,
որպեսզի
ճանապարհի
օպտիկական
երկարությունը
լինի
էքստրեմալ: Ինչպես երևում է նկ.20.1-ից, ճանապարհի օպտիկական
երկարությունը`
Էքստրեմալ արժեքը գտնելու համար -ը ածանցենք ըստ
ստացված արտահայտությունը հավասարեցնենք զրոյի:

-ի և
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-ի և

-ի բազմապատկիչները համապատասխանաբար հավասար են

Այսպիսով, ստանում ենք

=

կամ

-ի և

-ի:

առնչությունը, որն արտահայտում է

բեկման օրենքը:

21. ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԼԻՔ: ԼՈՒՅՍԻ

ԻՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

Լույսը իրենից ներկայացնում է էլեկտրամագնիսական ալիք և տարածվելիս և
վերադրվելիս, ինչպես նաև արգելքները շրջանցելիս (կախված արգելքների բնութագրական
չափերից), դրսևորվում են նրա ալիքային հատկությունները:
Հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքը, որը տարածվում է, օրինակ,
առանցքի
ուղղությամբ, նկարագրվում է հետրյալ հավասարումներով.

որտեղ
-ը և
-ը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի լարվածությունների
ամպլիտուդաներն են, -ն շրջանային հաճախությունը, -ն ալիքային թիվը, -ն սկզբնական
փուլը:
Էլեկտրամագնիսական ալիքում տատանվում են երկու վեկտորներ` էլեկտրական դաշտի և
մագնիսական դաշտի լարվածությունների վեկտորները: Ինչպես ցույց է տվել փորձը, լույսի
ֆիզիոլոգիական, ֆոտոքիմիական, ֆոտոէլեկտրական և այլ ազդեցությունները առաջանում են
էլեկտրական վեկտորի տատանումներով: Այդ պատճառով հետագայում խոսելու ենք լուսային
վեկտորի մասին (այդ ասելով հասկանում ենք էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորը):
Լուսային ալիքի մագնիսական վեկտորի մասին համարյա չենք հիշատակելու:
Լուսային վեկտորի ամպլիտուդայի մոդուլը նշանակենք –ով: Այն օրենքը, որով
ժամանակի և տարածության մեջ փոփոխվում է լուսային վեկտորի պրոյեկցիան`
անվանում են լուսային ալիքի հավասարում:
Տեսանելի լույսի ալիքների հաճախությունները գտնվում են հետևյալ սահմաններում`
: Ալիքի միջոցով տեղափոխվող էներգիայի հոսքի խտության վեկտորի
փոփոխության հաճախությունը կլինի ավելի մեծ ( ): Ոչ աչքը, ոչ էլ լուսային էներգիայի որևէ
ընդունիչ չի կարող հետևել էներգիայի հոսքի այդքան հաճախակի փոփոխություններին, որի
հետևանքով նրանք գրանցում են ըստ ժամանակի միջինացված լուսային հոսքը: Լուսային հոսքի

(այսինքն` միավոր ժամանակում միջին էներգիայի) միջին արժեքը ըստ ժամանակի, որն
անցնում է ալիքի տարածման ուղղությանն ուղղահայաց միավոր մակերեսով, կոչվում է լույսի
ինտենսիվություն տարածության տվյալ կետում:
Էլեկտրամագնիսական ալիքի փոխադրած էներգիայի հոսաքի խտությունը տրվում է
Պոյտինգի
վեկտորով: Հայտնի է, որ
և
վեկտորների ամպլիտուդների միջև
գոյություն ունի հետևյալ կապը`
(21.1)
-ն թափանցիկ միջավայրի համար հավասար է 1-ի, իսկ
երևում է, որ

-ը բեկման ցուցիչն է: (21.1)-ից

,
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Որտեղ -ը այն միջավայրի բեկման ցուցիչն է, որում տարածվում է էլեկտրամագնիսական
ալիքը: Այսպիսով,
: Պոյտինգի վեկտորի միջին արժեքը ըստ ժամանակի
:
Հետևաբար,
, կստանանք
:
Եթե լույսը տարածվում է վակուումում կամ օդում, որոնց բեկման ցուցիչը
:

, կստանանք`

22. ԿՈՀԵՐԵՆՏՈՒԹՅՈՒՆ : ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԿՈՀԵՐԵՆՏ ԱԼԻՔՆԵՐ
Ենթադրենք, ունենք
և
լույսի աղբյուրներ, որտեղից դուրս եկող
ալիքները վերադրվում են էկրանի
կետում (նկ.22.1): Այդ կետում նրանց
գրգռած տատանումները կլինեն.

Ցանկացած տատանում կարելի է ներկայացնել վեկտորական դիագրամայով
(նկ.22.2): Արդյունարար տատանման ամպլիտուդան ըստ
-ների թեորեմի
կարելի է գրել
(22.1)
Քանի որ ինտենսիվությունը
, ուստի իրարից
տարբեր
հաճախությամբ լուսային
ալիքների վերադրման արդյունքում ստացված լույսի
ինտենսիվությունը կլինի
, քանի որ (22.1)-ի
աջ մասի III գումարելիի միջին արժեքը ըստ
ժամանակի
զրո
է:
Այժմ
ենթադրենք,
որ
տարածության տվյալ կետում վերադրվել են երկու
այնպիսի
ալիքներ,
որոնք
ունեն
նույն
հաճախությունը
):
Այդ
դեպքում
արդյունարար տատանման ամպլիտուդը կլինի`
(22.2)
որտեղ
փուլերը կախված են
և
ճանապարհներից, ինչպես նաև
և
սկզբնական փուլերից: Այս դեպքում ըստ (22.2)-ի, եթե էկրանի որևէ կետի համար
, որտեղ
, ապա ալիքների վերադրումից կստացվի ինտենսիվության
-ում, իսկ եթե
-ինտենսիվության
-ում:

Ալիքների այդպիսի վերադրումը, որի դեպքում ալիքների տարած էներգիան
տարածության կետերի միջև բաշխվում է
–ով և
-ով, կոչվում է ինտերֆերենցիա, իսկ
ինտերֆերենցիա առաջացնող ալիքները` կոհերենտ ալիքներ : Քանի որ ինտերֆերենցիա կարող
են առաջացնել միայն այն ալիքները, որոնց հաճախությունները նույնն են, հետևաբար, ալիքների
կոհերենտության I պայմանը կլինի
:
Եթե
, այդ դեպքում տարածության որոշ կետերի համար
և
, իսկ մեկ այլ, նույնպես որոշակի կետերի համար
և
:
Եթե
և լույսի աղբյուրները լինեն սովորական իրական լույսի աղբյուրներ, պարզվում
է, ինտերֆերենցիա չեն առաջացնի, թեև կոհերենտության առաջին պայմանը բավարարված է:
Պատճառը հետևյալն է. լույս առաքվում է ատոմի կողմից, երբ նա գրգռված վիճակից անցնում է
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ստացիոնար վիճակի: Այդ պրոցեսը տևում է
: Այդ ընթացքում նա հասցնում է առաքել մի
լծաշարք (ցուգ), որի երկարությունը
: Յուրաքանչյուր լծաշարք առաքվում է իր
նախնական
փուլով, որը համաձայնեցված չէ հաջորդ լծաշարքերի նախնական փուլերի հետ:
Լուսարձակող մարմնում միաժամանակ “բռնկվում” են մեծ թվով ատոմներ: Նրանց գրգռած
ալիքների լծաշարքերը իրար վրա վերադրվելով առաջացնում են մարմնի արձակած լուսային
ալիքը: Այդ ալիքում ատոմների մի խմբի ճառագայթումը
կարգի ժամանակից հետո
փոխարինվում է մեկ այլ խմբի ճառագայթումով, ընդ որում, արդյունարար ալիքի փուլը ևս կրում
է պատահական փոփոխություններ: Այսինքն` լուսային ալիքներում -ն ժամանակի ընթացքում
և տարածության մեջ փոփոխվում է:

Այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում տարածության տվյալ կետում
փուլի
պատահական փոփոխությունը հասնում է
արժեքին, կոչվում է կոհերենտության ժամանակ ,
իսկ
այդ
տեսակի
կոհերենտությունը`
ժամանակային
կոհերենտություն:
Այդ
ժամանակաընթացքում տատանումը կարծես թե մոռանում է իր նախնական փուլը և դառնում է
ոչ կոհերենտ ինքն իր նկատմամբ: Լույսի բնական աղբյուրների համար կոհերենտության
ժամանակը տրամաբանական է ընդունել
:
Այն տատանումները, որոնց համար տարածության տվյալ կետում, որտեղ նրանք
վերադրվում են, տատանումների
փուլերի տարբերությունը ժամանակի ընթացքում չի
փոփոխվում, կոչվում են ժամանակային կոհերենտ տատանումներ (ժամանակային
կոհերենտություն): Իսկ այն համաձայնեցվածությունը, որի դեպքում
փուլերի

տարբերությունը ժամանակի տված պահին մնում է անփոփոխ “ալիքային մակերևույթի”
տարբեր կետերում, կոչվում է տարածական կոհերենտություն :
Ասվածից հետևում է, որ լույսի բնական աղբյուրները կոհերենտ չեն: Լույսի կոհերենտ
ալիքներ ստանալու համար անհրաժեշտ է մի աղբյուրից առաքված լուսային ալիքը ինչ-որ ձևով
ճեղքել երկու (կամ ավելի) մասի, ապա ստիպել, որպեսզի նրանք անցնեն տարբեր օպտիկական
ճանապարհներ, ապա վերադրել այդ ալիքները: Ընդ որում, այդ օպտիկական ճանապարհների
տարբերությունը պետք է 3 մ-ից փոքր լինի, հակառակ դեպքում իրար կհանդիպեն ոչ միևնույն
լծաշարքերից ճեղքված ալիքներ:

23. ԼՈՒՅՍԻ ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻԱ:
ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅԱՆ
-ՆԵՐԻ և

-ՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Կոհերենտ լուսային ալիքներ կարելի է ստանալ միևնույն աղբյուրի ճառագայթաց ալիքը
երկու մասի բաժանելով (անդրադարձումների կամ
բեկումների միջոցով): Եթե ստիպենք այդ երկու
ալիքներին տարբեր օպտիկական ճանապարհներ
անցնելու, իսկ հետո վերադրենք իրար վրա, կդիտվի
ինտերֆերենցիա,
այսինքն`
տարածության
մեջ
կստանանք ինտենսիվության բաշխում ըստ
-ների և
-ների, որը և կոչվում է լույսի ինտերֆերենցիա:
Դիցուք, բաժանումը երկու կոհերենտ ալիքների
տեղի է ունենում
կետում (նկ.23.1): Մինչև կետը
բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրում
առաջին ալիքն անցնում է
ճանապարհ,
բեկման ցուցիչով միջավայրում երկրորդ ալիքն
անցնում է
ճանապարհ: Եթե կետում տատանման փուլը հավասար է
-ի, ապա առաջին
ալիքը կետում կգրգռի

32
տատանում, իսկ երկրորդ ալիքը`
(ժամանակի սկիզբը ընտրել ենք այնպես, որ սկզբնական փուլը
հավասար է զրոյի):
Հաշվի առնելով, որ

և

(

և

լույսի արագություններն են I և II միջավայրերում),

արդյունարար տատանման ամպլիտուդայի համար կստանանք`

կետում գրգռված տատանումների փուլերի տարբերությունը

Քանի որ

(

–ը լույսի ալիքի երկարությունն է վակուումում), ապա
(23.1)

որտեղ
:
-ն կոչվում է ճանապարհների օպտիկական երկարություների տարբերություն կամ ընթացքի
օպտիկական տարբերություն:
(23.1) բանաձևից երևում է, որ եթե -ն հավասար է ամբողջ թվով ալիքի երկարությունների
վակուումում`
,
(23.2)
ապա
փուլերի տարբերությունը ստացվում է
-ին բազմապատիկ, և երկու ալիքների
կետում առաջացրած տատանումները կկատարվեն նույն փուլով:
Հետևաբար, (23.2) պայմանը ինտերֆերենցիոն
-ի պայմանն է:
Եթե -ն հավասար է կենտ թվով կիսալիքի երկարությունների
, ապա
(23.3)
այսինքն`տատանումները կետում գտնվում են հակափուլ և (23.3) պայմանը ինտերֆերենցիոն
մինիմումի պայմանն է:
Ենթադրենք, ունենք
և
լույսի
կոհերենտ ալիքներ, որոնք տարբեր ձևերով
կարող են վերադրվել էկրանի տարբեր կետերում
և, հետևաբար, էկրանի վրա կստանանք որոշակի
բաշխվածությամբ
-ներ և
-ներ: Այսինքն`
կստանանք, այսպես կոչված, ինտերֆերենցիոն
դաշտ: Հաշվենք ինտերֆերենցիոն շերտերի
լայնությունը (նկ.23.2):
կետի նկատմամբ և
աղբյուրները դասավորված են սիմետրիկ: -ն
նրանց միջև եղած հեռավորությունն է, և -ը մինչև
էկրան եղած հեռավորությունը: Նկարից երևում է,
որ
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, որտեղից
Պարզվում է, որ նկատելի ինտերֆերենցիոն պատկեր ստանալու համար աղբյուրների միջև եղած
-ն պետք է շատ փոքր լինի -ից
: հեռավորությունը, որի սահմաններում առաջանում են
ինտերֆերենցիոն շերտեր, նույնպես զգալիորեն փոքր է լինում -ից: Այդ պայմանների դեպքում
կարելի է ընդունել
:
բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրում
տարբերությունը տալիս է ընթացքի օպտիկական տարբերությունը: հետևաբար, կարելի է գրել
(23.4)
-ի
պայմանը տեղադրելով (23.4)-ի մեջ, կստանանք, որ ինտենսիվության
կստանանք -ի այն արժեքների դեպքում, որոնք հավասար են

-ներ

(23.5)
Ինտենսիվության

-ների կոորդինատների համար կստանանք
(23.6)

Ինտերֆերենցիոն շերտի լայնություն`
կոչվում է ինտենսիվության երկու հարևան
միջև եղած հեռավորությունը: (23.6)-ից հետևում է, որ

Ինչպես տեսնում ենք, ինտերֆերենցիոն շերտի լայնությունը կախված է -ից, -ից և

-ների

–ից:

24. ԼՈՒՅՍԻ ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻԱՆ ԲԱՐԱԿ ԹԻԹԵՂՆԵՐԻՑ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼԻՍ
Լուսային ալիքը բարակ թափանցիկ թիթեղի կամ
թաղանթի վրա ընկնելիս թիթեղի երկու մակերևույթներից էլ
տեղի է ունենում անդրադարձում: Արդյունքում առաջանում են
կոհերեն լուսային ալիքներ, որոնք կարող են ինտերֆերենցվել:
Դիցուք, թափանցիկ հարթզուգահեռ թիթեղի վրա ըկնում
է լույսի զուգահեռ փունջ, որը ներկայացված է մեկ ճառագայթով
(նկ.24.1): Տանենք 1 և 2 ճառագայթներին ուղղահայաց
հարթություն: 1 և 2 ճառագայթների ընթացքի օպտիկական
տարբերությունը`

Որտեղ

, իսկ

Նկարից երևում է, որ

(24.1)
, -ը թիթեղի բեկման ցուցիչն է, -ն թիթեղի հաստությունը:
,

: Տեղադրենք այս արժեքները (24.1)-ի մեջ:

Կստանանք

Բեկման օրենքի համաձայն

: Կստանանք
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Եթե հաշվի առնենք, որ

, կստանանք

:

1 և 2 ճառագայթներում տատանումների միջև փուլերի տարբերությունը հաշվելիս, բացի
ընթացքների օպտիկական տարբերությունից, պետք է հաշվի առնել ևս մի հանգամանք: Երբ
լուսային ալիքն անդրադառնում է օպտիկապես պակաս խիտ միջավայրը օպտիկապես ավելի
խիտ միջավայրից բաժանող սահմանից (նկարում 0 կետից), լուսային վեկտորի տատանումների
փուլը փոփոխվում է -ով: Օպտիկապես ավելի խիտ միջավայրը օպտիկապես ավելի պակաս
խիտ միջավայրից բաժանող սահմանի վրա (անդրադարձումը C կետում) փուլի այդպիսի
փոփոխություն տեղի չի ունենում: Այդ պատճառով 1 և 2 ճառագայթների միջև առաջանում է
փուլերի լրացուցիչ տարբերություն, որը հավասար է -ի: Այն կարելի է հաշվի առնել
վակուումում -ին ալիքի երկարության կեսը ավելացնելով (կամ հանելով): Արդյունքում
կստանանք`
(24.2)
Եթե 1 և 2 ճառագայթների ճանապարհին դնենք հավաքող ոսպնյակ, նրանք կհատվեն ֆոկալ
հարթության կետերից մեկում և կինտերֆերոենցվեն: Ինտերֆերենցիայի արդյունքը կախում
ունի մեծության արժեքից:
դեպքում կստացվեն ինտերֆերենցիոն
-ներ,
դեպքում

-ներ: Այսպիսով, ինտենսիվության

-ի պայմանը ունի հետևյալ

տեսքը`
(24.3)
Այս արտահայտության մեջ -ն կոչվում է ինտերֆերենցիոն

-ի կարգ:

25. ՆՅՈՒՏՈՆԻ ՕՂԱԿՆԵՐ
Հավասար հաստության շերտերի կլասիկ օրինակ են Նյուտոնի օղակները: Նրանք
առաջանում են, երբ լույսն անդրադառնում է իրար հպված
հարթզուգահեռական հաստ ապակե թիթեղից և կորության մեծ
շառավիղ ունեցող հարթ-ուռուցիկ ոսպնյակից (նկ.25.1): Բարակ
թաղանթի դեր, որի մակերևույթներից անդրադառնում են
կոհերենտ ալիքներ, խաղում է թիթեղի և ոսպնյակի միջև եղած
օդային բացակը (թիթեղի և ոսպնյակի մեծ հաստության
պատճառով այլ մակերևույթներից անդրադարձումների
հաշվին ինտերֆերենցիայի շերտեր չեն առաջանում): Լույսը
նորմալի ուղղությամբ ընկնելիս հավասար հաստության
շերտերն ունեն համակենտրոն շրջանագծերի տեսք, թեք
ընկնելիս` էլիպսների տեսք: Գտնենք թիթեղի նորմալի ուղղությամբ լույսի ընկնելուց սպասվող
Նյուտոնի օղակների շառավիղները: Այս դեպքում
և ընթացքի օպտիկական
տարբերությունը հավասար է բացակի կրկնակի հաստությանը ( -ին): Ինչպես երևում է նկարից
(25.1)
որտեղ -ը այն շրջանագծի շառավիղն է, որի բոլոր կետերին համապատասխանում է բացակի
նույն արժեքը: -ի փոքրության պատճառով մենք արհամարհեցինք -ին
- նկատմամբ:
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(25.1) բանաձևից

: Հարթ թիթեղից անդրադառնալիս փուլի -ի հավասար փոփոխությունը

հաշվի առնելու համար -ն հաշվելիս

արժեքին պետք է ավելացնել

: Արդյունքում

կստանանք
(25.2)
Այն կետերում, որոնց համար
կետերում, որոնց համար

, կառաջանան ինտենսիվության
`

-ներ, այն

-ներ: Այդ երկու պայմանները կարելի է միացնել

մեկի մեջ.
(25.3)
ընդ որում -ի զույգ արժեքների դեպքում կստանանք
-ներ, -ի կենտ արժեքների դեպքում`
-ներ:
Տեղադրելով (25.3)-ը (25.2)-ի մեջ, կստանանք Նյուտոնի լուսավոր և մութ օղակների
շառավիղները.
(25.4)
դեպքում
, այսինքն` կետ թիթեղի և ոսպնյակի հատման տեղում: Այդ կետում
դիտվում է ինտենսիվության
-ում, որը պայմանավորված է փուլը -ով փոփոխելով, որն
առաջանում է թիթեղից լուսային ալիքի անդրադարձման դեպքում:

26. ԼՈՒՅՍԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱՆ: ՀՅՈՒԳԵՆՍ-ՖՐԵՆԵԼԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Դիֆրակցիա է կոչվում երևույթների համախումբը, որոնք դիտվում են խիստ
անհամասեռություններ ունեցող միջավայրում լույսի տարածման ժամանակ և կապված են
երկրաչափական օպտիկայից եղած շեղումների հետ: Մասնավորապես, դիֆրակցիան
հանգեցնում է լուսային ալիքների կողմից արգելքների շրջանցմանը և լույսի թափանցմանը
երկրաչափական ստվերի տիրույթը: Ձայնային ալիքների կողմից արգելքների շրջանցումը
(այսինքն` ձայնային ալիքների դիֆրակցիան) մշտապես դիտվում է առօրյա կյանքում: Լուսային
ալիքների դիֆրակցիան դիտելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ պայմաններ: Դա
պայմանավորված է նրանով, որ դիֆրակցիայի մասշտաբները խիստ կախում ունեն արգելքի և
ալիքի երկարության հարաբերակցությունից: Արգելքի չափերի հետ համեմատելի ալիքի
երկարության դեպքում (որը սովորաբար տեղի ունի ձայնային ալիքների համար) դիֆրակցիան
արտահայտվում է շատ ուժեղ:
Լույսի դիֆրակցիայի երևույթը կարելի է բացատրել Հյուգենսի
սկզբունքով: Այս սկզբունքը բացատրում է, թե ինչպես երկրաչափական
ստվերում կարող է լույս թափանցել, սակայն չի կարող ասել, թե
վերջինս ինչ ինտենսիվություն կունենա:
Այդ թերությունը վերացրեց Ֆրենելը, որը Հյուգենսի սկզբունքը
լրացրեց
երկրորդային
ալիքների
ինտերֆերենցիայի
մասին
պատկերացումներով: Երկրորդային ալիքների ամպլիտուդների և
փուլերի հաշվառումը թույլ է տալիս գտնել արդյունարար ալիքի
ամպլիտուդը տարածության ցանկացած կետում:
Դիցուք,
-ը որևէ աղբյուրից տարածվող լույսի ալիքային
մակերևույթներից մեկն է (նկ.26.1): Այդ մակերևույթի առջևում գտնվող
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կետում լուսային ամպլիտուդը կարելի է գտնել հետևյալ նկատառումներով` ըստ Ֆրենելի
սկզբունքի: Մակերևույթի յուրաքանչյուր տարր ծառայում է որպես երկրորդային գնդային ալիքի
աղբյուր, որի ամպլիտուդը համեմատական է տարրի
մեծությանը: Գնդաձև ալիքի
ամպլիտուդը նվազում է աղբյուրից ունեցած
հեռավորության հետ օրենքով: Հետևաբար,
ալիքային մակերևույթի յուրաքանչյուր

տեղամասից

կետն է գալիս այսպիսի տատանում
(26.1)

Այս արտահայտության մեջ

-ն տատանման փուլն է,

-ն ալիքային թիվն է,

-ը

մակերևույթի
տարրի հեռավորությունն է
կետից:
-ն որոշվում է
տարրի գտնված
տեղում լուսային տատանումների ամպլիտուդայով: Համեմատականության
գործակիցը
Ֆրենելը համարում էր նվազող, երբ -ի նորմալի և -ից դեպի կետը ուղղության կազմած
անկյունը մեծանում է, իսկ դառնում է զրո, երբ
:
կետում արդյունարար տատանումը ստացվում է որպես վերադրում
տատանումների, որոնք վերցվում են ամբողջ ալիքային մակերևույթի համար.

(26.1)

(26.2)
(26.2) բանաձևը կարելի է դիտել որպես Հյուգենս-Ֆրենելի սկզբունքի անալիտիկ
արտահայտություն: Ընդհանուր դեպքում (26.2) բանաձևով հաշվումները շատ դժվար են:
Սակայն, ինչպես ցույց տվեց Ֆրենելը, սիմետրիայով օժտված դեպքերում արդյունարար
տատանման ամպլիտուդը կարելի է որոշել պարզ հանրահաշվական կամ երկրաչափական
գումարումով:

27. ՖՐԵՆԵԼԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
Հյուգենս-Ֆրենելի սկզբունքը կիրառենք այն լուսային տատանման ամպլիտուդը գտնելու
համար, որը հարուցվում է համասեռ միջավայրում
կետային աղբյուրից տարածվող գնդային ալիքով
կետում (նկ.27.1): Այդպիսի ալիքի ալիքային մակերևույթը
սիմետրիկ է
ուղղի նկատմամբ: Օգտվելով դրանից,
Ֆրենելը ալիքային մակերևույթը բաժանեց օղակային
գոտիների, որոնք կառուցված են այնպես, որ
յուրաքանչյուր գոտու եզրից մինչև
կետը եղած
հեռավորությունները տարբերվում են

-ով ( -ն ալիքի

երկարությունն է այն միջավայրում, որտեղ տարածվում
են ալիքները): Հեշտ է տեսնել, որ -րդ գոտու արտաքին
եզրից մինչև

կետը եղած
(27.1)

Երկու հարևան գոտիների համանման կետերից
(այսինքն` այն կետերից, որոնք գտնվում են գոտիների
արտաքին եզրերի մոտ կամ գոտիների մեջտեղում և այլն)
կետը եկող տատանումները կլինեն հակափուլում: Այդ
պատճառով ամբողջապես վերցրած յուրաքանչյուր
գոտուց առաջացող արդյունարար տատանումները ևս
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հարևան գոտիների համար ըստ փուլի կտարբերվեն -ով:
Ամպլիտուդները գնահատելու համար պետք է որոշել գոտիների մակերեսները: -րդ
գոտու արտաքին եզրով ալիքային մակերևույթից առանձնացվում է
բարձրությամբ գնդային
սեգմենտ (նկ.27.2): Նշանակենք այդ սեգմենտի մակերեսը
-ով: Այդ դեպքում -րդ գոտու
մակերեսը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսքով.

, որտեղ

-ը (

)-րդ

գոտու արտաքին եզրով առանձնացված սեգմենտի մակերեսն է: Նկարից երևում է, որ
(27.2)
-ն ալիքային մակերևույթի շառավիղն է,

-ը (

)-րդ գոտու արտաքին եզրի շառավիղը:

(27.2) ից կստանանք`
որտեղից
(27.3)
Սահմանափակվելով ոչ մեծ
-երի դիտարկումով, -ի փոքրության պատճառով կարելի է
անտեսել պարունակող գումարելին: Այդ մոտավորությամբ
(27.4)
Գնդային սեգմենտի մակերեսը
բարձրությունը): Հետևաբար`

, իսկ Ֆրենելի

( -ը գնդի շառավիղն է,

-ը գնդային սեգմենտի

-երորդ գոտու մակերեսը կլինի`
(27.5)

Մեր ստացած արտահայտությունը կախում չունի -ից: Դա նշանակում է, որ ոչ շատ մեծ
-երի դեպքում Ֆրենելի գոտիների մակերեսները մոտավորապես նույնն են: Գնահատենք
գոտիների շառավիղները: Քանի որ
, և ոչ շատ մեծ -երի համար սեգմենտի
բարձրությունը

, ուստի կարելի համարել, որ

: Տեղադրելով

,

կստանանք`
(27.6)
Ցույց տրվեց, որ Ֆրենելի գոտիների մակերեսները մոտավորապես իրար հավասար են:
հեռավորությունը գոտուց մինչև կետը դանդաղ աճում է: Տարրի
նորմալի և դեպի կետը
ուղղության միջև
անկյունը նույնպես աճում է գոտու
համարի հետ միասին: Այս բոլորը
բերում է նրան, որ
կետում
-րդ գուտու հարուցած տատանումների
ամպլիտուդը
մոնոտոն կերպով նվազում է
-ի աճման հետ միասին: Նույնիսկ շատ մեծ -երի դեպքում, երբ
գոտու մակերեսը սկսում է աճել
-ի հետ միասին (ըստ (27.3)-ի),
բազմապատիկի
նվազումը գերակշռում է
-ի աճը (հիշեցնենք, որ
-ն ձգտում է զրոյի, երբ
), այնպես,
որ

-ը շարունակում է նվազել: Այսպիսով,

կետում Ֆրենելի գոտիներով հարուցվող

տատանումների ամպլիտուդները կազմում են մոնոտոն նվազողհաջորդականություն
(27.7)
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Հարևան գոտիներով հարուցված տատանումների փուլերը տարբերվում են
-ով: Այդ
պատճառով , կետում արդյունարար լուսային տատանման
ամպլիտուդը կարելի է գտնել
հանրահաշվորեն.
(27.8)
Այս արտահայտության մեջ կենտ գոտիների բոլոր ամպլիտուդները մտնում են մի նշանով, իսկ
զույգ գոտիներից` հակառակ նշանով: (27.8)-ը գրենք հետևյալ տեսքով.
(27.9)
-ի մոնոտոն նվազման հետևանքով կարելի է մոտավորապես համարել, որ

Այդ պայմանի դեպքում (27.9)-ի կլոր փակագծերի մեջ արտահայտությունը հավասար կլինի
զրոյի, և բանաձևը կարելի է պարզեցնել հետևյալ կերպ.
(27.10)
Ստացված արդյունքը նշանակում է, որ որևէ կետում սֆերիկ ալիքային մակերևույթի ստեղծած
ամպլիտուդը հավասար է միայն կենտրոնական գոտու ստեղծած ամպլիտուդայի կեսին: Ըստ
գնահատման կենտրոնական գոտին ունի միլիմետրի մասերի կարգի չափեր: Հետևաբար, լույսը
կետից
կետն է տարածվում կարծես թե շատ նեղ, ուղիղ կանալի միջոցով, այսինքն`
գործնականորեն ուղղագիծ է:
Եթե ալիքի ճանապարհին դնենք ոչ թափանցիկ էկրան, որն ունի Ֆրենելի միայն
կենտրոնական գոտին բաց թողնող անցք, ապա կետում ամպլիտուդը հավասար կլինի -ի,
այսինքն` երկու անգամ կգերազանցի (27.10)-ի ամպլիտուդին: Համապատասխանաբար, այդ
դեպքում լույսի ինտենսիվությունը կետում 4 անգամ ավելի մեծ կլինի, քան և կետերի միջև
արգելք չլինելու դեպքում:

28. ՖՐԵՆԵԼԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ:
Ա ՄՊԼԻՏՈՒԴՆԵՐԻ ՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ
Այժմ աղբյուրից դեպի կետը լույսի տարածման վերաբերյալ
խնդիրը
լուծենք
ամպլիտուդների
գրաֆիկական
գումարման
եղանակով: Ալիքային մակերևույթը Ֆրենելի գոտիներին համանման
տրոհենք հավասար մակերեսներ ունեցող օղակային գոտիների, միայն
թե անհամեմատ ավելի փոքր լայնություն ունեցող: կետում այդպիսի
յուրաքանչյուր գոտու ստեղծած տատանումը կարելի է պատկերել մի
վեկտորի միջոցով, որի երկարությունը հավասար է տատանման
ամպլիտուդային, իսկ վեկտորի կազմած անկյունը որպես հաշվանքի
սկիզբ ընդունված ուղղության հետ տալիս է տատանման սկզբնական
փուլը: կետում այդ գոտիներից ցանկացածի ստեղծած տատանումն ունի
մոտավորապես նույն ամպլիտուդը, ինչ և նախորդ գոտու ստեղծած
տատանումը, բայց նրանից հետ ընկած կլինի բոլոր հարևան գոտիների
համար գործնականում նույն մեծությամբ փուլով: Հետևաբար, առանձին
գոտիներով
հարուցված
տատանումներիգումարումից
ստացված
դիագրամն ունի նկ. 28.1-ում պատկերված տեսքը:
Եթե գոտուց գոտի անցնելիս ամպլիտուդի մեծությունը մնար
խիստ հաստատուն, նկ. 28.1-ում պատկերված վեկտորներից վերջինի ծայրը կհամընկներ
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առաջին վեկտորի սկզբի հետ: Իրականում ամպլիտուդի մեծությունը չնայած շատ դանդաղ, բայց
նվազում է, որի հետևանքով վեկտորները կազմում են ոչ թե փակ պատկեր, այլ բեկյալ
սպիրալաձև կոր: Եթե օղակային գոտիների լայնությունը ձգտեցնենք զրոյի (այդ դեպքում նրանց
թիվը անսահման կաճի), վեկտորական դիագրաման կընդունի կետի շուրջը ոլորված սպիրալի
տեսք (նկ. 28.2): և կետերում տատանման փուլերը տարբերվում են -ով (սպիրալը կազմող
անվերջ փոքր վեկտորները այդ կետերում ուղղված են հակառակ կողմեր): Հետևաբար, սպիրալի
տեղամասը համապատասխանում է Ֆրենելի առաջին գոտուն (նկ. 28.3):
կետից կետը տարված վեկտորը (նկ. 28.3ա) պատկերում է կետում այդ գոտիով հարուցված
տատանումը: Համանմանապես, կետից կետը տարած վեկտորը (նկ. 28.3բ) պատկերում է

Ֆրենելի երկրորդ գոտիով հարուցված տատանումը: Այն բանին համապատասխան, որ առաջին
և երկրորդ գոտիներից տատանումները գտնվում են հակափուլում,
և
վեկտորներն
ուղղված են հակառակ կողմեր: Ամբողջ ալիքային մակերևույթով
կետում հարուցված
տատանումը կպատկերվի
վեկտորով (նկ. 28.3գ): Ինչպես երևում է նկ. 28.3-ից, այդ դեպքում
ամպլիտուդը հավասար է
կետում առաջին գոտիով ստեղծվող ամպլիտուդի կեսին: Այս
արդյունքը սկզբում ստացել էինք հանրահաշվորեն: Նկատենք, որ Ֆրենելի առաջին գոտու
ներքին կեսով հարուցված տատանումը կպատկերվի
վեկտորով (նկ. 28.3դ): Այսպիսով,
Ֆրենելի առաջին գոտու գործուղության կեսը համարժեք չէ գոտու կեսի գործողությանը:
վեկտորը
անգամ մեծ է
վեկտորից: Ուստի, անցնելով ինտենսիվություններին, կարելի է
ասել, որ Ֆրենելի առաջին գոտու կեսի առաջացրած լույսի ինտենսիվությունը երկու անգամ մեծ
է ամբողջ ալիքային մակերևույթի առաջացրած ինտենսիվությունից:
Ֆրենելի զույգ և կենտ գոտիներից տատանումները գտնվում են հակափուլում և,
հետևաբար, փոխադարձաբար փուլացնում են իրար: եթե լուսային ալիքի ճանապարհին դնենք
այնպիսի թիթեղ, որը ծածկի բոլոր զույգ կամ բոլոր կենտ գոտիները, ապա կետում տատանման
ամպլիտուդը կաճի: Այդպիսի թիթեղը կոչվում է գոտիական: Գոտիական թիթեղը մի քանի
անգամ մեծացնում է կետում լույսի ինտենսիվությունը` գործելով հավաքող ոսպնյակի նման:
Էլ ավելի մեծ արդյունք կարելի է ստանալ, եթե զույգ (կամ կենտ) գոտիները փակելու
փոխարեն նրանց տատանման փուլը փոխվի -ով: Դա կարելի է իրագործել այնպիսի
թափանցիկ թիթեղի միջոցով, որի հաստությունը զույգ և կենտ գոտիներին համապատասխանող
տեղերում տարբերվում է պատշաճ ձևով ընտրված մեծությամբ: Այդպիսի թիթեղը կոչվում է
փուլային-գոտիական թիթեղ: Սովորական գոտիական թիթեղի համեմատությամբ փուլայինը
տալիս է ամպլիտուդի լրացուցիչ մեծացում երկու անգամ, իսկ լույսի ինտենսիվության
մեծացում` չորս անգամ:
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29. ՖՐԵՆԵԼԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱՆ ԿԼՈՐ ԱՆՑՔԻՑ
Գնդաձև լուսային ալիքի ճանապարհին դնենք ոչ թափանցիկ էկրան, որի վրա բացված է

շառավղով կլոր անցք: Էկրանը տեղադրենք այնպես, որ լույսի աղբյուրից նրա վրա իջեցրած
ուղղահայացն անցնի կենտրոնով (նկ.29.1): Այդ ուղղահայացի շարունակության վրա վերցնենք
կետը: Եթե անցքի
շառավիղը զգալիորեն փոքր է նկարում ցույց տված
և
հեռավորություններից,
-ն կարելի է ընդունել
աղբյուրից մինչև արգելքը եղած
հեռավորությունը, իսկ -ն` արգելքից մինչև
կետը եղած հեռավորությունը: Եթե
և
հեռավորությունները բավարարում են
(29.1)
պայմանին, որտեղ -ը ամբողջ թիվ է, անցքը բաց կթողնի կետի համար կառուցված Ֆրենելի
գոտիներից ճիշտ առաջին
-ը գոտիները: Լուծելով (29.1)-ը
-ի նկատմամբ, կստանանք
Ֆրենելի բաց գոտիների թիվը`
(29.2)
կետում տատանման ամպլիտուդը կլինի
Այս արտահայտության մեջ
ամպլիտուդը վերցվում է պլյուս նշանով, եթե
մինուս նշանով, եթե -ը զույք է: (29.3) բանաձևը կարելի է գրել հետևյալ տեսքով.

(29.3)
-ը կենտ է, և

Ինչպես նախորդ պարագրաֆներում, կլոր փակագծերում գրված արտահայտությունները կարելի
է ընդունել զրոյի հավասար: Երկու հարևան գոտիներից առաջացած ամպլիտուդները
մեծությամբ քիչ են տարբերվում: Ուստի
–ը կարելի է փոխարինել
-ով:
Արդյունքում կստացվի
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(29.4)
որտեղ դարձյալ պլյուս նշանը վերցվում է կենտ -երի, իսկ մինուսը` զույգ -երի դեպքում:
Փոքր -երի դեպքում
մեծությունը քիչ է տարբերվում -ից: Հետևաբար, կենտ -երի
դեպքում ամպլիտուդը
կետում մոտավորապես հավասար կլինի
-ի, զույգ
-երի
դեպքում`զրոյի: Եթե արգելքը հանենք, ամպլիտուդը

կետում կհավասարվի

-ի:

Այսպիսով, անցք ունեցող արգելքը, որը բաց է թողնում փոքր կենտ թվով գոտիներ, ոչ
միայն չի թուլացնում լույսը
կետում, այլ, հակառակը, մեծացնում է ամպլիտուդը համարյա
երկու անգամ, իսկ ինտենսիվությունը` համարյա չորս անգամ:
կետում դնենք հարթ էկրան, որը զուգահեռ է անցք ունեցող արգելքին (նկ.29.1):
Պարզենք այդ էկրանի վրա դիտվող դիֆրակցիոն պատկերի բնույթը:
ուղղի նկատմամբ
արգելքի սիմետրիկության պատճառով լույսի ինտենսիվությունը էկրանի տարբեր կետերում
կախում կունենա միայն
կետում գտնվող դիֆրակցիոն պատկերի` կենտրոնից ունեցած
հեռավորությունից: կետում ինտենսիվությունը կհասնի մաքսիմւմի կամ մինիմումի` կախված
Ֆրենելի բաց գոտիների կենտ կամ զույգ լինելուց: Դիցուք, այդ թիվը հավասար է երեքի: Այդ
դեպքում դիֆրակցիոն պատկերի կենտրոնում կստացվի մաքսիմում ինտենսիվություն: Այժմ
էկրանի վրա կետից տեղափոխվենք
կետը:
ուղիղը արդեն չի լինի արգելքի սիմետրիայի
առանցք: Այդ ուղղի երկայնքով նայելիս անցքի եզրերը կփակեն երրորդ գոտու վերևի մի մասը,
միաժամանակ մասամբ կբացվի չորրորդ գոտին: Արդյունքում
լույսի ինտենսիվությունը
կպակասի և
կետի որևէ դիրքում կհավասարվի զրոյի: Եթե էկրանի վրա տեղափոխվենք
կետը, անցքի եզրերը մասամբ կփակեն Ֆրենելի ոչ միայն երրորդ, այլև երկրորդ գոտին,
միաժամանակ մասամբ կբացվի հինգերորդ գոտին: Արդյունքում կենտ գոտիների բացված
մասերի գործողությունը կգերակշռի զույգ գոտիների բաց մասերի գործողությանը, և
ինտենսիվությունը կհասնի մաքսիմումի, որը, սակայն, ավելի թույլ կլինի, քան կետում դիտվող
մաքսիմումը: Այսպիսով, կլոր անցքից ստացվող դիֆրակցիոն պատկերը իրենից ներկայացնում է
հաջորդող լուսավոր և խավար համակենտրոն օղակներ:

30. ՖՐԵՆԵԼԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱՆ ԿԼՈՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԻՑ
Լույսի կետային աղբյուրի և դիտակետի միջև դնենք
շառավղով անթափանց կլոր
սկավառակ (նկ.30.1): Ենթադրենք, սկավառակը փակում է Ֆրենելի առաջին գոտիները:
Այս դեպքում լուսային ալիքի ամպլիտուդը կետում կլինի`
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Քանի որ փակագծերի միջի արտահայտությունները կարելի է ընդունել զրոյի հավասար,
ստանում ենք
Պարզենք, թե ինչպիսի դիֆրակցիոն պատկեր է ստացվում
կետում
գծին
ուղղահայաց տեղավորված էկրանի վրա: Ակներև է, որ լույսի ինտենսիվությունը կարող է
կախում ունենալ միայն պատկերի կենտրոնից ունեցած հեռավորությունից: Եթե փակված
գոտիների թիվը փոքր է,
–ը քիչ կտարբերվի
-ից: Ուստի
կետում ինտենսիվությունը
կլինի համարյա այնպիսին, ինչպիսին -ի և
-ի միջև արգելք չլինելու դեպքում էր:
կետի
նկատմամբ ցանկացած շառավղային ուղղությամբ շեղված
կետի համար սկավառակը կփակի
Ֆրենելի
-րդ գոտու մի մասը, միաժամանակ բացելով
-րդ գոտու մի մասը: Դա
թուլացնում է ինտենսիվությունը:
կետի որևէ դիրքում ինտենսիվությունը կհավասարվի զրոյի:
Եթե էլ ավելի տեղափոխվենք դիֆրակցիոն պատկերի կենտրոնից, սկավառակը լրացուցիչ
կփակի
-րդ գոտու մի մասը, միաժամանակ կբացվի
-րդ գոտու մի մասը:
Արդյունքում ինտենսիվությունը կաճի և որևէ կետում կհասնի մաքսիմումի:
Այսպիսով, ոչ թափանցիկ կլոր սկավառակի դեպքում դիֆրակցիոն պատկերն ունենում է
հաջորդող լուսավոր և խավար օղակների տեսք: Պատկերի կենտրոնում ցանկացած
-ի
դեպքում (ինչպես զույգ, այնպես էլ կենտ) ստացվում է լուսավոր բիծ:
Սկավառակի գցած ստվերի կենտրոնում եղած լուսավոր բիծը պատճառ է դարձել
Պուասոնի և Ֆրենելի միջև տեղի ունեցած միջադեպի: Փարիզի գիտությունների ակադեմիան
որպես 1818 թ.-ի պարգևատրության թեմա առաջարկել էր լույսի դիֆրակցիան: Մրցույթի
կազմակերպիչները լույսի մասնիկային տեսությա կողմնակիցներն էին և համարում էին, որ
մրցութային աշխատանքները վերջնական հաղթանակի կհասցնեն իրենց տեսությունը: Սակայն
մրցույթին ներկայացվեց Ֆրենելի աշխատանքը, որում մինչ այդ հայտնի բոլոր օպտիկական
երևույթները բացատրվում էին ալիքային տեսակետից: Քննարկելով Ֆրենելի աշխատանքը,
Պուասոնը, լինելով մրցութային հանձնաժողովի անդամ, ուշադրություն դարձրեց այն բանի վրա,
որ Ֆրենելի տեսությունից բխում է “անհեթեթ” եզրակացություն. Փոքր, կլոր սկավառակի գցած
ստվերի կենտրոնում պետք է գտնվի լուսավոր բիծ: Արագոն անմիջապես փորձ կատարեց և ցույց
տվեց, որ այդպիսի բիծ իրոք կա: Դա լույսի ալիքային տեսությանը հաղթանակ և համընդհանուր
ճանաչում բերեց:

31. ՖՐԱՈՒՆՀՈՖԵՐԻ ԴԻՖՐԱԿՑԻԱՆ ՃԵՂՔԻՑ
Դիցուք, անվերջ երկար ճեղքի վրա ընկնում է հարթ
լուսային ալիք (նկ.31.1):
Ճեղքը համարվում է անվերջ երկար, եթե նրա երկարությունը
շատ անգամ գերազանցում է նրա լայնությանը: Ճեղքի ետևում
դնենք հավաքող ոսպնյակ, իսկ ոսպնյակի ֆոկալ հարթության
մեջ` էկրան: Ընկնող ալիքի ալիքային մակերևույթը, ճեղքի
հարթությունը և էկրանը իրար զուգահեռ են: Ալիքային
մակերևույթի բաց մասը տրոհենք ճեղքի եզրերին զուգահեռ
լայնությամբ գոտիների: Երկրորդային ալիքները, որոնք
առաքվում են տարրական գոտիներից օպտիկական առանցքի
նկատմամբ
անկյան տակ, կհավաքվեն էկրանի որևէ
կետում: Յուրաքանչյուր տարրական գոտի

կետում կստեղծի

տատանում, որը կարելի է
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ներկայացնել

վեկտորի միջոցով: Ոսպնյակը ֆոկալ հարթության մեջ է հավաքում հարթ (և ոչ

թե սֆերիկ) ալիքներ: Ուստի

-ի արտահայտության մեջ

բազմապատկիչը Ֆրաունհոֆերի

դիֆրակցիայի դեպքում չի լինի: Սահմանափակվելով ոչ շատ մեծ
արդյունարար տատանման համար

կետում

անկյուններով, կարելի է

արտահայտության մեջ

գործակիցը

համարել հաստատուն (մոտավորապես): Այդ դեպքում էկրանի ցանկացած կետում գոտու
առաջացրած տատանման ամպլիտուդան կախված կլինի գոտու մակերեսից: Մակերեսը
համեմատական է
լայնությանը: Հետևաբար,
ամպլիտուդան էկրանի կետում կարելի է
ներկայացնել հետևյալ տեսքով.
(31.1)
որտեղ -ն անկյունից անկախ հաստատուն մեծություն է:
Էկրանի կետում բոլոր գոտիների հարուցած տատանումների ամպլիտուդները գտնելու
համար (31.1) արտահայտությունը ինտեգրենք ըստ ճեղքի լայնության: Եթե բոլոր գոտիներից
եկած տատանումների ամպլիտուդաների հանրահաշվական գումարը նշանակենք
-ով,
կստանանք`

Այժմ գտնենք առանձին գոտիներից առաքված
տատանումների փուլերի միջև
առնչությունները: Համեմատենք այն տատանումների փուլերի տարբերությունները, որոնք
առաքվում են համապատասխանաբար
և
կոորդինատներ ունեցող տիրույթներում
գտնվող գոտիներից:
և
օպտիկական ճանապարհները հավասարաժամանակյա են
(տաուտոխրոն): Ուստի դիտարկվող տատանումների փուլերի տարբերությունը առաջանում է
ճանապարհի վրա, որը հավասար է
: Եթե ճեղքի ձախ եզրից
եկած տատանման
փուլը նշենք -ով, ապա կոորդինատն ունեցող գոտուց առաքված տատանման փուլը կլինի
որտեղ -ն ալիքի երկարությունն է տվյալ միջավայրում:
Այսպիսով, կոորդինատով կետում գտնվող գոտու առաջացրած տատանումը
է ներկայացնել հետևյալ տեսքով

կետում կարելի
(31.2)

Արդյունարար տատանումը, որը առաջանում է կետում ալիքային մակերևույթի ամբողջ բաց
մասով, կստանանք, եթե (31.2)-ը ինտեգրենք ամբողջ ճեղքի երկայնքով:

Հաշվի առնելով, որ

, կստանանք`

Միջակ փակագծի մեջ արտահայտության մոդուլը կլինի
տատանումների ամպլիտուդան.

կետում

անկյան տակ առաքված

(31.3)
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Ոսպնյակի կենտրոնի դիմաց գտնվող կետի համար
կստանանք

(այստեղ հաշվի առանք

(31.3) բանաձևից երևում է, որ

: Այս արժեքը (31.3)-ի մեջ տեղադրելով,
):

-ն հավասարվում է զրոյի

անկյան այն արժեքների համար,

որոնց համար տեղի ունի հետևյալ պայմանը

այսինքն`
(31.4)
Այս պայմանի դեպքում

, այսինքն`(31.4) պայմանով, որոշվում է ինտենսիվության

-

ների դիրքը: (31.4) պայմանը, իմիջիայլոց, կարելի է ստանալ հետևյալ դատողություններից
ելնելով: Եթե
, բոլոր տարրական գոտիներից եկած ալիքների փուլերը միևնույնն են, և
ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի վրա վերադրվելով ստացվում է ինտենսիվության
և
:
Լույսի ինտենսիվությունը համեմատական է ամպլիտուդայի քառակուսուն: Հետևաբար,
(31.5)
որտեղ -ն լույսի ինտենսիվությունն է դիֆրակցիոն
պատկերի կենտրոնում (ոսպնյակի կենտրոնի
դիմաց):
(31.5) բանաձևից երևում է, որ
: դա
նշանակում է, որ դիֆրակցիոն պատկերը
սիմետրիկ է ոսպնյակի կենտրոնի նկատմամբ:
Նկատենք,
որ
ճեղքը
էկրանին
զուգահեռ
տեղաշարժելիս էկրանի վրա դիտվող դիֆրակցիոն
պատկերը մնում է անշարժ: ընդհակառակը,
անշարժ ճեղքի դեպքում ոսպնյակի տեղաշարժի
արդյունքում դիֆրակցիոն պատկերը շեղվում է
էկրանի վրա նույն չափով: (31.5) բանաձևի
համաձայն, եթե կառուցենք
-ի կախվածությունը
(նկ.31.2): Քանի որ

, երբ

, հետևաբար,

-ից, կստանանք հետևյալ գրաֆիկը
կետերում գրաֆիկի վրա

կլինեն ինտենսիվության մինիմումներ:
Քանի որ
, ապա կստանանք
(31.6)
(31.6)-ից հետևում է, որ եթե
-ից (այդ դեպքում
-ից, որը հնարավոր չէ,
),
ապա ինտենսիվության մինիմումներ չեն նկատվում: Այդ դեպքում ինտենսիվությունը պատկերի
կենտրոնից դեպի եզրերը սահուն կերպով նվազում է:

32. ԴԻՖՐԱԿՑԻՈՆ ՑԱՆՑ
Դիֆրզկցիոն ցանց է կոչվում միատեսակ,
իրարից միևնույն հեռավորության վրա գտնվող
ճեղքերի համակարգը (նկ.32.1): Հարևան ճեղքերի
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մեջտեղերի միջև եղած հեռավորությունը ( -ն) կոչվում է ցանցի հաստատուն կամ
պարբերություն:
Ցանցին զուգահեռ տեղավորենք ոսպնյակ, իսկ նրա ֆոկալ հարթությունում` էկրան:
Պարզության համար ենթադրենք, որ դիֆրակցիոն ցանցը, ոսպնյակը և էկրանը զուգահեռ են
միմյանց: Պարզենք էկրանի վրա առաջացած դիֆրակցիոն պատկերի բնույթը, երբ ցանցի վրա
ընկնում է հարթ լուսային ալիք: Ճեղքերից յուրաքանչյուրը էկրանի վրա կառաջացնի նախորդ
պարագրաֆում -ի կախումը
-ից պատկերված գրաֆիկին համապատասխանող պատկեր:
Եվ, քանի որ նշեցինք, որ ճեղքը տեղաշարժելիս դիֆրակցիոն պատկերը չի շեղվում, ապա բոլոր
ճեղքերից եկած ալիքների առաջացրած ինտենսիվության
-ները և
-ները կհամընկնեն:
Եթե տարբեր ճեղքերից կետը եկող տատանումները լինեին ոչ կոհերենտ, ապա
ճեղքերից
առաջացող արդյունարար պատկերը մեկ ճեղքի ստեղծած պատկերից կտարբերվեր միայն
նրանով, որ բոլոր ինտենսիվությունները կաճեին
անգամ: Սակայն, տարբեր ճեղքերից
առաջացող տատանումները կոհերենտ են, ուստի արդյունարար ինտենսիվությունը որոշելու
համար պետք է գտնել այդ տատանումների միջև փուլային առնչությունները:
Էկրանի վրա որևէ կետում արդյունարար տատանուման
ամպլիտուդայի վեկտորը
կլինի`

, որտեղ

-ն -րդ ճեղքի առաջացրած տատանման ամպլիտուդայի

վեկտորն է: Բոլոր աայդ վեկտորների չափերը (մոդուլները) նույնն են և կախում ունեն
անկյունից (

):

Ամեն մի հաջորդ վեկտոր նախորդի նկատմամբ շեղված է միևնույն անկյունով, որը
հավասար է հարևան ճեղքերի հարուցված տատանումների փուլերի տարբերությանը:
Այն ուղղությունների համար, որոնք բավարարում են
պայմանին, բոլոր
-ները հավասար են զրոյի: ուստի, էկրանի համապատասխան կետում
արդյունարար տատանման ամպլիտուդան հավասար կլինի զրոյի: Այսպիսով, մեկ ճեղքի համար
-ի պայմանը
-ի պայմանէ նաև ցանցի համար:
Նկարից երևում է, որ հարևան ճեղքերից ընթացքի տարբերությունը հավասար է
, հետևաբար, փուլերի տարբերությունը`
:
ուղղությունների համար, այսինքն`
(32.1)
առանձին ճեղքերից առաջացող տատանումները իրար ուժեղացնում են, որի հետևանքով
էկրանի համապատասխան կետում տատանումների ամպլիտուդը`
(32.2)
որտեղ

-ն մի ճեղքի կողմից

անկյան տակ առաքված տատանման ամպլիտուդան է:

(32.1) բանաձևը որոշում է ինտենսիվության գլխավոր կոչվող
-ների դիրքը: թիվը տալիս է,
այսպես կոչված, գլխավոր
-ների կարգը: Զրոյական կարգի միայն մի
-ում կա, առաջին,
երկրորդ և այլ կարգերի
-ները լինում են երկուական:
(32.2)-ը քառակուսի բարձրացնելով, կստանանք որ գլխավոր
-ների
ինտենսիվությունը
ուղիղ համեմատական է ուղղությամբ մի ճեղքով առաջացող ինտենսիվությանը.
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33.

ԲՆԱԿԱՆ և ԲԵՎԵՌԱՑՎԱԾ ԼՈՒՅՍ:
ՄԱԼՅՈՒՍԻ ՕՐԵՆՔԸ

Էլեկտրամագնիսական ալիքները, ինչպես գիտենք, լայնական ալիքներ են: Լուսային
ալիքը նույնպես լայնական է: Բնական լույսում կան
ճառագայթին ուղղահայաց ամենատարբեր ուղղություններով
կատարվող տատանումներ (նկ.33.1):
Հայտնի է, որ լուսային ալիքը գումարվում է առանձին
ատոմների արձակած ալիքների բազմաթիվ լծաշարքերից:
Յուրաքանչյուր
լծաշարքի
համար
տատանումների
հարթությունը կողմնորոշված է պատահական ձևով: Այդ պատճառով արդյունարար ալիքում
տարբեր ուղղությունների տատանումները ներկայացված են հավասար հավանականությամբ:

Այն լույսը, որում տատանումների ուղղությունները որևէ ձևով կարգավորված են,
կոչվում է բևեռացված: Եթե լուսային վեկտորի տատանումները տեղի են ունենում միայն մի
հարթության մեջ, լույսը անվանում են հարթ
(կամ ուղղագիծ) բևեռացված: Հարթությունը,
որի մեջ տատանվում է լուսային վեկտորը
(այսինքն`
էլեկտրական
դաշտի
լարվածության վեկտորը) անվանում են
տատանումների
հարթություն:

Պատմականորեն բևեռացման հարթություն
է կոչվում ոչ թե այն հարթությունը, որում
տատանվում է
վեկտորը, այլ նրան
ուղղահայաց հարթությունը (նկ.33.2):
Հարթ բևեռացված լույս կարելի է ստանալ բնական լույսից բևեռացուցիչ կոչվող սարքի
միջոցով: Այդ սարքը բաց է թողնում այն տատանումները, որոնք զուգահեռ են մի հարթության,
որն անվանում են բևեռացուցիչի հարթություն, և լրիվ կասեցնում է այդ հարթությանն
ուղղահայաց տատանումները:
Բևեռացուցիչի հարթության հետ
անկյուն կազմող հարթության մեջ կատարվող
ամպլիտուդայով տատանումը կարելի է ներկայացնել երկու տատանումների
և
ամպլիտուդաներով (նկ.33.3): տատանումը կանցնի
սարքի

միջով, իսկ
-ը կկասեցվի:
, այսինքն` հավասար է

Անցած ալիքի ինտենսիվությունը
, որտեղ -ն
ամպլիտուդայով

տատանման ինտենսիվությունն է:
Բնական լույսում -ի բոլոր արժեքները հավասարահավանական են:
Ուստի բևեռացուցիչի միջով անցած լույսի
բաժինը կլինի
-ի միջին արժեքը,
այսինքն` -ի:
Բնական լույսի
ճառագայթի
ուղղության շուրջը
բևեռացուցիչը պտտելիս անցած լույսի ինտենսիվությունը մնում
է նույնը, փոխվում է միայն սարքից դուրս եկած լույսի
տատանումների հարթության կողմնորոշումը:
Դիցուք, բևեռացուցիչի վրա ընկնում է ամպլիտուդայով
և
ինտենսիվությամբ հարթ բևեռացված լույս (նկ.33.4): Սարքի
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միջոցով կանցնի տատանման բաղադրիչը, որի ամպլիտուդը
, որտեղ -ն ընկած
լույսի տատանումների հարթության և բևեռացուցիչի հարթության կազմած անկյունն է:
Հետևաբար, անցած լույսի ինտենսիվությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
(33.1)
(33.1) առնչությունը կոչվում է Մալյուսի օրենք:
Բնական լույսի ճանապարհին դնենք երկու բևեռացուցիչներ, որոնց հարթությունները
միմյանց հետ կազմում են անկյուն: Առաջին բևեռացուցիչից դուրս կգա հարթ բևեռացված լույս,
որի

ինտենսիվությունը կկազմի

բևեռացուցիչից դուրս կգա

ինտենսիվության կեսը: Մալյուսի օրենքի համաձայն
ինտենսիվության լույս: Այսպիսով, երկու բևեռացուցիչների

միջով անցած լույսի ինտենսիվությունը`
(33.2)
Ամենամեծ ինտենսիվությունը, որը հավասար է
զուգահեռ են):

, ստացվում է, երբ

(բևեռացուցիչները

դեպքում ինտենսիվությունը հավասար է զրոյի: Այսինքն` խաչված

բևեռացուցիչները լույս չեն անցկացնում:
Այն լույսը, որի տատանումները մի ուղղությամբ գերակշռում են այլ ուղղությունների
տատանումներին, կոչվում է մասամբ բևեռացված: Այդպիսի լույսը կարելի է դիտել որպես
բնականի և հարթ բևեռացվածի խառնուրդ:
Եթե մասամբ բևեռացված լույսը անցկացնենք բևեռացուցիչի միջով, ապա սարքը
ճառագայթի ուղղության շուրջը պտտելիս անցած լույսի ինտենսիվությունը կփոխվի
-ից
-ի սահմաններում: Բևեռացման աստիճան է կոչվում հետևյալ արտահայտությունը`
(33.3)
Հարթ բևեռացված լույսի համար
և
, բնական լույսի համար
:
Քննարկենք երկու կոհերենտ հարթ-բևեռացված լուսային ալիքներ,
որոնց
տատանումների հարթությունները փոխուղղահայաց են: Դիցուք, մի ալիքում տատանումները
կատարվում են առանցքի ուղղությամբ, երկրորդում` y առանցքի ուղղությամբ: Այդ ալիքների
լուսային վեկտորների պրոյեկցիաները համապատասխան առանցքների վրա փոփոխվում են
հետևյալ օրենքով`

-ը և

-ը

արդյունարար լուսային վեկտորի ծայրի կոորդինատներն են: Մեխանիկայից

հայտնի է, որ երկու փոխուղղահայաց ներդաշնակ տատանումներ գումարելիս ընդհանուր
դեպքում ստացվում է շարժում էլիպսով (նկ.33.5):
Հետևաբար,
վեկտորի ծայրը շարժվում է էլիպսով: Այսինքն` երկու
հարթ բևեռացված լուսային ալիքներ վերադրելիս, որոնց
տատանումների հարթությունները փոխուղղահայաց են, տալիս է մի
ալիք, որում լուսային վեկտորը գծում է էլիպս: Այդպիսի լույսը
կոչվում է էլիպսական բևեռացված:
Եթե
փուլերի տարբերությունը բազմապատիկ է -ին,
էլիպսը վերածվում է ուղղի հատվածի, և ստացվում է հարթ
բևեռացված լույս: Եթե -ն հավասար է կենտ թվով -ի և գումարվող
ալիքների ամպլիտուդները
, էլիպսը վերածվում է շրջանագծի:
Այդ դեպքում ստացվում է շրջանային բևեռացված լույս:Շրջանաձև
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բևեռացված լույսի դեպքում բևեռացուցիչի պտտումը չի ուղեկցվում (ինչպես և բնական լույսի
դեպքում) սարքի միջով անցած լույսի ինտենսիվության փոփոխությունով:

34. ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄԸ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՎ ԲԵԿՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
Եթե երկու դիէլեկտրիկների բաժանման սահմանի վրա (օրինակ` ապակե թիթեղի
մակերևույթի վրա) լույսի անկման անկյունը հավասար չէ
զրոյի, անդրադարձած և բեկված ճառագայթները ստացվում են
մասամբ բևեռացված (մետաղի մակերևույթից անդրադարձած
լույսը էլիպտիկ բևեռացված լույս է): Անդրադարձած
ճառագայթում գերակշռում են այն տատանումները, որոնք
ուղղահայաց են անկման հարթությանը (նկ.34.1-ում ցույց են
տրված կետերով, սլաքների ուղղությամբ տատանումները
նույնպես կան,
բայց գերակշռում են ուղղահայաց
տատանումները):Բեկված ճառագայթում գերակշռում են այն
տատանումները, որոնք զուգահեռ են անկման հարթությանը
(պատկերված են երկկողմանի սլաքներով):
Բևեռացման աստիճանը կախում ունի անկման
անկյունից`
(34.1)
(34.1) պայմանին բավարարող անկման անկյան դեպքում ( -ը միջավայրի բեկման ցուցիչն է
-ի նկատմամբ), անդրադարձած լույսը լրիվ բևեռացված է (այն պարունակում է միայն անկման
հարթությանը ուղղահայաց տատանումներ): Բեկված լույսի բևեռացման աստիճանը
-ի
հավասար անկյան դեպքում հասնում է ամենամեծ արժեքի, սակայն, այդ ճառագայթը
բևեռացված է մնում մասամբ:
(34.1) առնչությունը կոչվում է Բրյուստերի օրենք:
անկյունը կոչվում է Բրյուստերի անկյուն
կամ լրիվ բևեռացման անկյուն: Հեշտ է ստուգել, որ Բրյուստերի անկյան տակ լույսի անկման
դեպքում անդրադարձած և բեկված ճառագայթները փոխուղղահայաց են:
Ըստ բեկման օրենքի

(34.2)

Ըստ Բրյուստերի օրենքի

(34.3)

(34.2)-ից և (34.3)-ից հետևում է, որ
(34.4)
Գծագրից (նկ.34.2) երևում է, որ

, հետևաբար
, և որպեսզի (34.4) առնչությունը տեղի ունենա
անհրաժեշտ է, որ
: Այսինքն` ապացուցեցինք, որ անդրադարձած
և բեկված ճառագայթներն ուղղահայաց են:
Անդրադարձող
և
բեկվող
ճառագայթների
բևեռացմանը
հանգեցնող երևույթների էությունը հետևյալն է: Ընկնող լույսի ալիքը ,
թափանցելով դիէլեկտրիկի մեջ, ստիպում է ատոմի կազմի մեջ մտնող
էլեկտրական լիցքերին կատարելու ստիպողական տատանումներ:
Տատանվող լիցքերը ճառագայթում են էլեկտրամագնիսական ալիքներ,
որոնց կանվանենք երկրորդային: Դիէլեկտրիկից դուրս երկրորդային
ալիքները վերադրվելով իրար վրա տալիս են անդրադարձող ալիքը:
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Դիէլեկտրիկի ներսում երկրորդային ալիքները գումարվում են ընկնող (առաջնային) ալիքի հետ:
Առաջնային և երկրորդային ալիքների արդյունարարը տալիս է բեկվող ալիքը: Լիցքերի
ատիպողական տատանումները կատարվում են այդ արդյունարար ալիքի
վեկտորի
ուղղությամբ:
Քննարկենք երկրորդային ալիք ճառագայթող լիցքերից մեկը: Վերլուծենք այդ լիցքի
տատանումը երկու տատանումների, որոնցից մեկը կատարվում է անկման հարթության մեջ,
իսկ երկրորդը` այդ հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ: Տատանումներից յուրաքանչյուրին
համապատասխանում է հարթ-բևեռացված երկրորդային ալիք:
Լիցքավորված մասնիկի ճառագայթումն ունի ուղղորդված բնույթ:
Ամենից ավելի ուժեղ լիցքը ճառագայթում է տատանումներին
ուղղահայաց ուղղությամբ, տատանումների ուղղությամբ լիցքը չի
ճառագայթում: Նկ.34.3-ում հոծ և կետագծային թերթիկները
պատկերում են համապատասխան տատանումների ուղղվածության
դիագրաման: Նկարից երևում է, որ անդրադարձած ճառագայթի
ուղղությամբ անկման հարթությանը տատանումների ալիքի
ինտենսիվությունը
(կետագծային
թերթիկը)
շատ
անգամ
գերազանցում է այն ալիքի ինտենսիվությանը, որում ալիքի
վեկտորը տատանվում է անկման հարթության մեջ (հոծ թերթիկ):
Հետևաբար, անդրադարձող ճառագայթում անկման հարթության ուղղահայաց տատանումները
գերակշռում են այլ ուղղությունների տատանումներին` անդրադարձող լույսը կլինի մասամբ
բևեռացված:
Երբ լույսն ընկնում է Բրյուստերի անկյան տակ, լույսի անկման հարթությանը զուգահեռ
տատանումների ուղղությունը (հոծ երկկողմանի սլաք)համընկնում է անդրադարձող լույսի
ուղղության հետ, այնպես որ բևեռացման համապատասխան ուղղությունն ունեցող ալիքի
ինտենսիվությունը դառնում է զրո` անդրադարձող լույսը ստացվում է լրիվ բրեռացված:
Բնական լույսի դեպքում ընկնող լույսի տատանումների ինտենսիվությունը տարբեր
ուղղություններով միատեսակ է: Այդ տատանումների էներգիան բաշխվում է անդրադարձող և
բեկվող ալիքների միջև: Այդ պատճառով, եթե անդրադարձող ճառագայթում ավելի մեծ է մի
ուղղությամբ տատանումների ինտենսիվությունը, ապա էներգիայի պահպանման օրենքի
համաձայն, բեկվող ճառագայթում ավելի մեծ պետք է լինի այլ ուղղությամբ տատանումների
էներգիան: Այստեղից հետևում է, որ բեկված ալիքը կլինի մասամբ բևեռացված:

35. ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄԸ ԿՐԿՆԱԿԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԵԿՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Ա ՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿՐԿՆԱԿԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԲԵԿՈՒՄ
Որոշ բյուրեղների միջով անցնելիս լուսային ճառագայթը բաժանվում է երկու
ճառագայթի: Այս երևույթը կոչվում է կրկնակի ճառագայթաբեկում, որը նկատվել է իսլանդական
շպատի (ածխաթթվական կալցիումի
-ի մի տարատեսակի) մոտ: Կրկնակի
ճառագայթաբեկման ժամանակ ճառագայթներից մեկը բավարարում է բեկման սովորական
օրենքին և գտնվում է ընկնող ճառագայթի նորմալի հետ միևնույն հարթության մեջ: Այդ
ճառագայթը կոչվում է սովորական և գծագրում նշանակվում է
տառով: Մյուս ճառագայթի համար, որը կոչվում է անսովոր (այն
ընդունված է նշանակել
տառով)
հարաբերությունը
անկման անկյան փոփոխվելու դեպքում հաստատուն չի մնում:
Նույնիսկ նորմալի ուղղությամբ ընկնելիս անսովոր ճառագայթն,
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ընդհանրապես, շեղվում է սկզբնական ուղղությունից (նկ.35.1): Բացի դրանից, անսովոր
ճառագայթը, որպես կանոն, ընկնող ճառագայթով և բեկվող մակերևույթի նորմալով անցնող
հարթության մեջ չի գտնվում: Բյուրեղից դուրս գալուց հետո երկու ճառագայթներն էլ
տարբերվում են իրարից միայն բևեռացման ուղղությամբ: Որոշ բյուրեղներում ճառագայթներից
մեկը մյուսից ավելի ուժեղ է կլանվում: Այդ երևույթը կոչվում է դիխրոիզմ:
Մեծ տարածում է ստացել Նիկոլի պրիզմա
կոչվող բևեռացուցիչը (նկ.35.2): Այն իսլանդական
շպատից պատրաստված պրիզմա է, որը կտրված է
անկյունագծի ուղղությամբ և կպցված է կանադական
բալզամով (կանադական սոճու խեժ, որի բեկման
ցուցիչը քիչ է տարբերվում ապակու բեկման
ցուցիչից): Կանադական բալզամի բեկման ցուցիչը
գտնվում է բյուրեղի սովորական և անսովոր
ճառագայթների (
) բեկման ցուցիչնեչի
միջև: Անկման անկյունը ընտրում են այնպես, որ սովորական ճառագայթը միջնաշերտում կրում
է լրիվ ներքին անդրադարձում և շեղվում է դեպի մի կողմ, իսկ ոչ սովորական ճառագայթը
ազատ անցնում է միջնաշերտի միջով և դուրս է գալիս պրիզմայից: Կրկնակի
ճառագայթաբեկումը բացատրվում է բյուրեղի անիզոտրոպիայով:
Խորանարդային սիմետրիայով օժտված բյուրեղներում կրկնակի ճառագայթաբեկում չի
նկատվում: Սակայն, եթե այդպիսի բյուրեղները ենթարկենք տարբեր գործոնների ազդեցության,
ապա նույնիսկ այդպիսի բյուրեղներում նկատվում է կրկնակի ճառագայթաբեկում:
Մասնավորապես, դա տեղի է ունենում մարմինների մեխանիկական դեֆորմացիայի դեպքում:
Առաջացած օպտիկական անիզոտրոպիայի չափ կարող է ծառայել սովորական և անսովոր
ճառագայթների բեկման ցուցիչների տարբերությունը: Փորձը ցույց է տալիս, որ այդ
տարբերությունը համեմատական է մարմնի տվյալ կետում մեխանիկական լարմանը:
(35.1)
Որտեղ -ն նյութի հատկությունները բնութագրող հաստատուն է:
ապակե թիթեղը տեղադրենք
և
խաչված
բևեռացուցիչների միջև (նկ.35.3): Քանի դեռ ապակին չի դեֆորմացվել,
այդպիսի համակարգի միջով լույս չի անցնի: Իսկ եթե ապակին
դեֆորմացիայի ենթարկվի (օրինակ` միակողմանի սեղմման), լույսը
կսկսի անցնել համակարգի միջով (ընդ որում, ճառագայթներում
դիտվող պատկերը նախշված է գունավոր շերտերով): Յուրաքանչյուր
այդպիսի շերտ համապատասխանում է թիթեղի միատեսակ
դեֆորմացված տեղերին: Հետևաբար, ըստ շերտերի դասավորման
բնույթի կարելի է դատել թիթեղի ներսում լարումների բաշխման մասին: Արհեստական
երկբեկման վրա է հիմնված լարումների հետազոտման օպտիկական մեթոդը:
Հեղուկներում կամ պինդ մարմիններում էլեկտրական դաշտի ազդեցության տակ
առաջանում է կրկնակի ճառագայթաբեկում: Այդ երևույթը կոչվում է Քերրի էֆեկտ: Խաչված
բևեռացուցիչների միջև տեղադրվում է Քերրի բջիջը, որը իրենից ներկայացնում է հեղուկով
լցված հերմետիկ անոթ, որի մեջ մտցված են կոնդենսատորի թիթեղները (նկ.35.4): Լարում
կիրառելիս թիթեղների միջև առաջանում է գործնականորեն համասեռ
էլեկտրական դաշտ: Նրա ազդեցության տակ հեղուկը ձեռք է բերում
միառանցք բյուրեղի հատկություններ, որի օպտիկական առանցքը
կողմնորոշված է դաշտի երկարությամբ: Հայտնի է, որ միառանցք
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բյուրեղներում, երբ լույսը տարածվում է առանցքի երկայնքով, իսկական և ոչ իսկական
(սովորական և անսովոր ) ճառագայթների ուղղությունները տարբեր են ստացվում: Իսկ երբ
ընկնող ճառագայթը ուղղահայաց է բյուրեղի առանցքին, սովորական և անսովոր ճառագայթները
տարածվում են նույն ուղղությամբ, բայց իրարից հետ են ընկնում: Փաստորեն, ստացվում է
երկու հարթ բևեռացված ալիքների վերադրում, և բյուրեղից դուրս է գալիս էլիպտիկ բևեռացված
լույս, որը կարող է -րդ բևեռացուցիչով անցնել:
և
բեկման ցուցիչների տարբերությունը
համեմատական է դաշտի լարվածության քառակուսուն`
երկարության

վրա

սովորական

և

անսովոր

ընթացքի տարբերություն կամ

ճառագայթների

միջև

առաջանում

է

փուլերի տարբերություն:

Վերջին արտահայտությունը ընդունված է գրել
տեսքով: -ն կոչվում է Քերրի
հաստատուն, բնորոշում է տվյալ նյութը: Քերրի էֆեկտը բացատրվում է հեղուկի մոլեկուլների
օպտիկական անիզոտրոպիայով: Դաշտի բացակայության դեպքում մոլեկուլները դասավորված
են քաոսայնորեն և հեղուկում անիզոտրոպիա չի դիտվում: Դաշտի ազդեցությամբ մոլեկուլները
կողմնորոշվում են (բևեռացված մոլեկուլների դեպքում դիպոլը կողմնորոշվում է դաշտում) և
արդյունքում հեղուկը դառնում է անիզոտրոպ:
Այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում հաստատվում կամ վերանում է մոլեկուլների
կողմնորոշումը դաշտի առկայության կամ բացակայության դեպքում, հավասար է
-ի:
Այսպիսով, խաչված բևեռացուցիչների միջև տեղադրված Քերրի բջիջը կարող է ծառայել որպես
գործնականորեն բոլորովին իներցիա չունեցող լույսի փական:

36. ԲԵՎԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊՏՈՒՅՏԸ
Որոշ նյութերի միջոցով հարթ-բևեռացված լույսի անցման դեպքում նկատվում է լուսային
վեկտորի տատանումների հարթության պտույտ: Այդ երևույթը կոչվում է բնական պտույտ:
Այդպիսի ունակությամբ օժտված նյութերը կոչվում են օպտիկապես ակտիվ: Դրանց թվին են
պատկանում բյուրեղային մարմինները, օրինակ` կվարցը: Կվարցը ամենից ավելի ուժեղ
պտտում է բևեռացման հարթությունը այն դեպքում, երբ լույսը տարածվում է բյուրեղի գլխավոր
օպտիկական առանցքի (այն առանցքն է, որի երկայնքով լույսը երկբեկման չի ենթարկվում)
ուղղությամբ:
Պտտման անկյունը համեմատական է բյուրեղում ճառագայթի անցած ճանապարհին.
(36.1)
- գործակիցը կոչվում է պտտման հաստատուն: Փորձերը ցույց են տալիս, որ
պտտման
հաստատունը կախված է լույսի ալիքի երկարությունից:
Լուծույթներում բևեռացման հարթության պտտման
անկյունը համեմատական է
լուծույթում ճառագայթի ճանապարհին և ակտիվ նյութի կոնցենտրացիային`
(36.2)
մեծությունը կոչվում է պտտման տեսակարար հաստատուն: Եթե երկու խաչված
բևեռացուցիչների միջև տեղադրենք օպտիկապես ակտիվ նյութ (կվարցի բյուրեղ կամ շաքարի
լուծույթով լցված թափանցիկ վաննա), տեսադաշտը կլուսավորվի, այսինքն`
բևեռացուցիչից
հետո լույս կհայտնվի: Նորից խավար ստանալու համար պետք է
բևեռացուցիչը պտտել
անկյունով, որը որոշվում է (36.2) արտահայտությամբ: Իմանալով տվյալ նյութի
հաստատունը,

երկարությունը և չափելով

տեսակարար

անկյունը, կարելի է (36.2)-ի օգնությամբ գտնել
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լուծույթի կոնցենտրացիան: Կոնցենտրացիայի որոշման այսպիսի եղանակը լայնորեն
օգտագործվում է տարբեր նյութերի, մասնավորապես` շաքարի արտադրության մեջ
(համապատասխան գործիքը կոչվում է շաքարաչափ): Այդ եղանակով են որոշում նաև շաքարի
քանակությունը արյան մեջ:

37. ԼՈՒՅՍԻ ԴԻՍՊԵՐՍԻԱՆ: ԴԻՍՊԵՐՍԻԱՅԻ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Լույսի դիսպերսիա են կոչվում այն երևույթները, որոնք պայմանավորված են նյութի
բեկման ցուցիչի լուսային ալիքի հաճախությունից (կամ երկարությունից) ունեցած
կախվածությամբ: Այդ կախվածությունը բնութագրվում է
(37.1)

ֆունկցիայով, որտեղ

-ն լուսային ալիքի երկարությունն է վակուումում:

Լույսի դիսպերսիան առաջին անգամ նկատել է Նյուտոնը: Լույսի փունջն ուղղելով
եռանկյուն պրիզմայի վրա` Նյուտոնը դիմացի
էկրանի
վրա
նկատեց
ծիածանագույն
հաջորդականությամբ գունավոր ձգված պատկեր
(նկ.37.1): Այսպիսով, Նյուտոնը ցույց տվեց, որ
սպիտակ լույսը բաղկացած է տարբեր գույնի լույսի
փնջերից, պրիզման պարզապես սպիտակ լույսը
տարալուծում
է
տարբեր
գույնի
փնջերի:
Տարալուծված լույսը կարելի է միավորել մեկ տեղ`
ստանալով սպիտակ լույս: Այս երևույթի առաջացման
պատճառը տարբեր գույնի ալիքների տարբեր բեկման
ցուցիչ ունենալն է: Այսինքն` դիսպերսիայի (
)
շնորհիվ է սպիտակ լույսը պրիզմայում վերլուծվում
բաղադրիչների:
Բոլոր թափանցիկ անգույն նյութերի համար (37.1)
ֆունկցիան սպեկտրի տեսաների տիրույթում ունի նկ.37.2ում ցույց տրված տեսքը: Ալիքի երկարության նվազման
հետ
բեկման ցուցիչը մեծանում է անընդհատ աճող
արագությամբ: Դիսպերսիայի այդպիսի բնույթն անվանում
են նորմալ: Եթե նյութը կլանում է ճառագայթների մի մասը, ապա կլանման տիրույթում և նրա
մոտակայքում դիսպերսիայի ընթացքը ցուցաբերում է անոմալիա:
Լույսի դիսպերսիան կարելի է բացատրել էլեկտրամագնիսական տեսության և նյութի
էլեկտրոնային տեսության հիման վրա: Դրա համար պետք է դիտարկել նյութի հետ լույսի
փոխազդեցության պրոցեսը:
Շատ օպտիկական երևույթներ բացատրելու համար բավական է ենթադրել, որ ատոմի և
մոլեկուլի ներսում գոյություն ունեն էլեկտրոններ, որոնք միջուկների հետ կապված են
քվազիառաձգականորեն: Հավասարակշռության վիճակից դուրս բերված լինելով, այդպիսի
էլեկտրոնները կսկսեն տատանվել` աստիճանաբար կորցնելով տատանման էներգիան
էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման վրա: Այդպիսի տատանումները լինում են
մարող: Մարումը կարելի է հաշվի առնել` մտցնելով արագությանը համեմատական “շփման
ուժը”:

53
Այն ուժը, որը պահում է էլեկտրոնը հավասարակշռության վիճակում, պետք է ունենա
առաձգական ուժի բնույթ և նրա կախումը էլեկտրոնի շեղումից որոշվում է
, որտեղ -ն կոչվում է քվազիառաձկանության գործակից:
Երկրորդ ուժը, որը ազդում է էլեկտրոնի վրա, դա դիմադրության ուժն է, որը առաջանում է այ ն
պատճառով, որ, երբ տատանվող էլեկտրոնը էլեկտրամագնիսական ալիքներ է ճառագայթում,
նվազում է նրա տատանման լայնույթը, այսինքն` տատանողական շարժման էներգիան:
Մարման (դիմադրության) պատճառները բազմազան են, բայց այդ պատճառները հաշվի
առնելով, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դիմադրության ուժը ուղիղ համեմատական է
էլեկտրոնի շարժման արագությանը
Երրորդ ուժը, որը ազդում է էլեկտրոնի վրա, հարկադրող ուժն է, որի ազդեցությամբ էլեկտրոնը
կատարում է տատանումներ: Այդ ստիպողական տատանումները առաջանում են միջավայրում
տարածվող լուսային ալիքի ազդեցության ներքո:Այսինքն` էլեկտրոնի վրա ազդում է
-ով, որտեղ
–ը լուսային ալիքի դաշտն է:
Այսպիսով, մենք կարող ենք գրել էլեկտրոնի շարժման Նյուտոնյան հավասարումը`
(37.2)
Հավասարումը ձևափոխենք, կստանանք
(37.3)
կոչվում է մարման գործակից,
հաճախությունն է: Եթե սահմանափակվենք
են), կստանանք

– էլեկտրոնի սեփական տատանումների
դեպքով (այսինքն` մարումները շատ փոքր
(37.4)
տեսքով: Տեղադրենք (37.4)-ի

հավասարումը: Այս հավասարման լուծումը փնտրենք
մեջ, կստացվի

(37.5)
Հավասարակշռության դիրքից էլեկտրոնների շեղման հետևանքով մոլեկուլները ձեռք են բերում
էլեկտրական դիպոլային մոմենտ
: Բազմապատկենք այս արտահայտությունը միավոր
ծավալում գտնվող մոլեկուլների
թվով, կստանանք նյութի բևեռացման վեկտորի
ակնթարթային արժեքը
(37.6)
Հաշվի առնենք, որ դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլը

Իսկ, քանի որ
, իսկ թափանցիկ միջավայրերի
համար
, կստանանք

Այսինքն` ստացանք, որ
երևում է, որ

-ից մինչև

(37.7)
: (37.7) բանաձևից
տիրույթում

և
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աչում է -ի աճման հետ միասին (նորմալ դիսպերսիա): Երբ
-ից մինչև
տիրույթում
և նույնպես աճում է
դիսպերսիա): Բեկման ցուցիչի

, բեկման ցուցիչը
:
-ից մինչև 1(նույնպես նորմալ

դառնալը ֆիզիկական իմաստ չունի (իրոք,

-ից երևում է,

որ
-ի դեպքում է
):
արդյունքը ստացվում է այն պարզեցված ենթադրության
պատճառով, որ մարումները բացակայում են
: Եթե հաշվի առնենք այդ դիմադրության ուժը
(
), ապա կորի ընթացքը ուրիշ կլինի (նկ.37.3):
տիրույթը անոմալ դիսպերսիայի տիրույթ
է, որտեղ -ը նվազում է հաճախության աճման հետ:

38. ԼՈՒՅՍԻ ԿԼԱՆՈՒՄԸ: ԿԼԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ
Երբ էլեկտրամագնիսական ալիքն անցնում է նյութի միջով, ալիքի էներգիայի մի մասը
ծախսվում է էլեկտրոնների տատանումները գրգռելու վրա: Այդ էներգիան մասամբ
վերադարձվում է ճառագայթմանը` էլեկտրոններով գրգռված երկրորդային ալիքների տեսքով,
մասամբ էլ այն փոխարկվում է էներգիայի այլ տեսակների (օրինակ, ատոմների շարժման
էներգիայի, այսինքն` նյութի ներքին էներգիայի): Այսպիսով, նյութի միջով անցնելիս լույսի
ինտենսիվությունը փոքրանում է` լույսը կլանվում է նյութում: Էլեկտրոնների ստիպողական
տատանումները, հետևաբար, լույսի կլանումը, հատկապես ինտենսիվ են դառնում
ռեզոնանսային հաճախության դեպքում (
,
-ն էլեկտրոնների տատանման սեփական
հաճախությունն է, -ն լույսի ալիքի տատանումների հաճախությունը):
Փորձը ցույց է տալիս, որ
ճանապարհի վրա լույսի ինտենսիվության փոփոխությունը
համեմատական է այդ ճանապարհի մեծությանը և իրեն` ինտենսիվության մեծությանը.
(38.1)
Այս արտահայտության մեջ -ն հաստատուն մեծություն է` կախված կլանող նյութի
հատկություններից, և կոչվում է կլանման գործակից: (-) նշանը դրված է այն պատճառով, որ -ն
և
-ը ունեն տարբեր նշաններ: Դիցուք, կլանող շերտի մուտքում լույսի ինտենսիվությունը
հավասար է -ի: Գտնենք հաստության նյութի շերտն անցած լույսի ինտենսիվությունը: Դրա
համար ինտեգրենք (38.1) արտահայտությունը, նախապես անջատելով փոփոխականները.

(38.2)

(38.2) արտահայտությունը կոչվում է Բուգերի օրենք:
Երբ

, ինտենսիվությունը դառնում է

անգամ փոքր, քան

-ն: Այսպիսով, կլանման

գործակիցը մի մեծություն է` հակադարձ այն շերտի հաստությանը, որն անցնելիս լույսի
ինտենսիվությունը նվազում է անգամ:
Կլանման գործակիցը կախում ունի լույսի ալիքի երկարությունից ( -ից): Այն նյութերի
համար, որոնք գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ
ատոմներն ու մոլեկուլները գործնականորեն իրար հետ չեն
փոխազդում (մետաղների գազերն ու գոլորշիները ոչ մեծ
ճնշման
դեպքում),
կլանման
գործակիցը
ալիքի
երկարությունների մեծ մասի համար մոտ է զրոյի և միայն
շատ նեղ սպեկտրալ տիրույթների համար (մի քանի
հարյուրերորդական անգստրեմ լայնությամբ) ցուցաբերում
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են շեշտակի
-ներ (նկ.38.1): Այս մաքսիմումները համապատասխանում են ատոմների
ներսում էլեկտրոնների տատանումների ռեզոնանսային հաճախություններին:
Բազմատոմ մոլեկուլների դեպքում ի հայտ են գալիս նաև մոլեկուլների ներսում
ատոմների տատանումներին համապատասխանող հաճախություններ: Քանի որ ատոմների
զանգվածները հազարավոր անգամ մեծ են էլեկտրոնի զանգվածից, մոլեկուլյար
հաճախությունները լինում են ավելի փոքր ատոմայիններից` նրանք ընկնում են սպեկտրի
ինֆրակարմիր տիրույթը:
Պինդ մարմինները, հեղուկները և մեծ ճնշումների տակ գտնվող գազերը տալիս են
կլանման
լայն
շերտեր: Այս փաստը վկայում է
այն
մասին,
որ
կլանման շերտի լայնությունը
ատոմների
փոխազդեցության արդյունք է:
Մետաղները
գործնականորեն
անթափանց
են լույսի
համար
(նրանց
համար
կարգի մեծություններ են): Դա
պայմանավորված է
մետաղներում
ազատ
էլեկտրոնների
առկայությամբ: Լուսային ալիքի
էլեկտրական դաշտի
ազդեցությամբ
ազատ
էլեկտրոնները
շարժման մեջ են գտնվում`
մետաղում առաջանում են արագ փոփոխվող հոսանքներ, որոնք ուղեկցվում են Ջոուլյան
ջերմության անջատումով: Արդյունքում լուսային ալիքի էներգիան արագ նվազում է`
փոխակերպվելով մետաղի ներքին էներգիայի:

39. ՖՈՏՈԷՖԵԿՏ: Ա ՅՆՇՏԱՅՆԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԸ
Ֆոտոէֆեկտ է կոչվում լույսի ներգործության տակ նյութից էլեկտրոնների պոկվելու
երևույթը: Այս երևույթը 1887 թ.-ին հայտնագործել է Գ.Հերցը:
Ֆոտոէֆեկտը դիտելու համար ցինկի
թիթեղը, որը միացված է զգայուն
գալվանոմետրին, լուսավորում են
աղբյուրով (նկ.39.1): Աղբյուրից ճառագայթները
մետաղական ցանցի միջով թիթեղի վրա ուղղելիս շղթայում միացված
գալվանոմետրի սլաքը
շեղվում է, այսինքն` շղթայում հոսանք է առաջանում: Այս երևույթը կարելի է բացատրել միայն
հետևյալ կերպ.
թիթեղից լույսի ազդեցությամն պոկվում են լիցքավորված մասնիկներ, որոնք
հասնելով ցանցին, փակում են շղթան առաջացնելով հոսանք: Բազմաթիվ փորձերի արդյունքում
ցույց տրվեց, որ այդ մասնիկները էլեկտրոններ են: Եթե լույսի աղբյուրի և ցանցի միջև դրվի
ապակե շերտ, ապա ֆոտոէֆեկտ չի դիտվում: Հայտնի է, որ ապակին կլանում է
ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթները,
հետևաբար,
-ից
էլեկտրոնները պոկվում են հենց
ուլտրամանուշակագույն
ճառագայթների ազդեցությամբ:
Ուսումնասիրելով ֆոտոհոսանքի կախումը ցանցի և
-ից
թիթեղի միջև կիրառված լարումից, ստացվել է ֆոտոէֆեկտի վոլտամպերային
բնութագիծը
(նկ.39.2),
ընկնող
լույսի
տարբեր
ինտենսիվությունների
համար:
Ինչպես երևում է նկարից.
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1.
Երբ
, ֆոտոհոսանքը
: սա նշանակում է, որ կաթոդից ( -ից) լույսի
ազդեցությամբ պոկված էլեկտրոնները ունեն որոշակի կինետիկ էներգիա, որի շնորհիվ հասնում
են անոդին (ցանցին)` շղթայում ստեղծելով հոսանք:
2.
Էլեկտրոդների միջև կիրառված լարումը մեծացնելիս ֆոտոհոսանքը մեծանում է,
սակայն, որոշակի
լարումից մեծ լարումների համար ֆոտոհոսանքը մնում է հաստատուն`
հագենում է: –ն կոչվում է հագեցման ֆոտոհոսանք: Հագեցումը պայմանավորված է նրանով,
որ միավոր ժամանակում կաթոդից պոկված բոլոր էլեկտրոնները հասնում են անոդին:
Հետևաբար, փորձով չափելով հագեցման հոսանքը, կարող ենք որոշել
-ում պոկված
էլեկտրոնների
3.

թիվը`

Որոշակի

:
(կասեցնող) լարման դեպքում ֆոտոհոսանքը դառնում է հավասար

զրոյի անկախ կաթոդի վրա ընկնող լույսի ինտենսիվությունից: Սա նշանակում է, որ կաթոդից
պոկված ոչ մի էլեկտրոն չի հասնում անոդին: Հետևաբար, փորձում չափելով
-կասեցնող
լարումը` կարող ենք որոշել էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան.
Վերը նշված արդյունքների և բազմաթիվ այլ փորձերի հիման վրա ձևակերպվել են ֆոտոէֆեկտի
հետևյալ օրենքները:

1.
Հագեցման ֆոտոհոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է մետաղի վրա ընկնող
լույսի ինտենսիվությանը.
:
2.
Ֆոտոէլեկտրոնների կինետիկ էներգիան կախված չէ ընկնող լույսի
ինտենսիվությունից. այն գծայնորեն կախված է լույսի հաճախությունից:
3.
Յուրաքանչյուր նյութի համար գոյություն ունի հաճախության որոշակի
արժեք, որից փոքր հաճախությունների դեպքում ֆոտոէֆեկտ չի դիտվում:
հաճախությունը
կոչվում է ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահման:
4.
Մետաղը ճառագայթահարելիս մինչև ֆոտոէլեկտրոնների պոկվելն անցած
ժամանակամիջոցը`
-ից, այսինքն` ֆոտոէֆեկտը ոչ իներցիոն երևույթ է:
Ֆոտոէֆեկտը դասական ֆիզիկայի շրջանակներում բացատրելու բոլոր փորձերն
անհաջողություն կրեցին: Ըստ դասական ֆիզիկայի` էլեկտրոնների կինետիկ էներգիան պետք է
կախված լինի լույսի ինտենսիվությունից, քանի որ որքան ինտենսիվ է լույսը, այնքան մեծ ուժով
է այն ազդում էլեկտրոնների վրա, և այնքան մեծ է լուսային դաշտում էլեկտրոնի ձեռք բերած
կինետիկ էներգիան: Իրականում էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան կախված չէ լույսի
ինտենսիվությունից: Մյուս կողմից, ըստ դասական ֆիզիկայի, պարզ չէ, թե ինչու
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը պետք է էլեկտրոն պոկի, իսկ ինֆրակարմիր
ճառագայթումը կամ տեսանելի լույսը` ոչ: Այսպիսով, ըստ դասական ֆիզիկայի` ֆոտոէֆեկտում
էական դեր պետք է խաղա լույսի ինտենսիվությունը և ոչ թե նրա հաճախությունը:
Ֆոտոէֆեկտի բացատրությունը տվեց Այնշտայնը` այդ երևույթի հայտնագործումից մոտ
20 տարի անց` 1905 թ.-ին և 1921 թ.-ին արժանացավ Նոբելյան մրցանակի:
Նա ենթադրեց, որ լույսը ոչ միայն արձակվում, այլև կլանվում է բաժիններով
(քվանտներով): Լույսի քվանտն ավելի ուշ անվանվեց ֆոտոն, որի էներգիան
( -ը Պլանկի
հաստատունն է,
): Ֆոտոնը լույսի մասնիկ է, որը կարող է կլանվել և

ճառագայթվել ատոմի կողմից: Այն էլեկտրամագնիսական դաշտի հատկությունները կրող
տարրական մասնիկ է:
Այսպիսով, լույսը բաղկացած է ֆոտոններից, այն ֆոտոնների հոսք է: Նյութը կլանում է
առանձին ֆոտոն, ինչի արդյունքում նյությից էլեկտրոն է պոկվում:
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Այն նվազագույն աշխատանքը, որն անհրաժեշտ է էլեկտրոնը նյութից պոկելու համար,
կոչվում է ելքի աշխատանք:
Եթե ֆոտոնի
էներգիան մեծ է ելքի աշխատանքից, ապա ֆոտոնի էներգիայի մի մասը
ծախսվում է էլեկտրոնը մետաղից պոկելու վրա, իսկ մնացած մասի հաշվին էլեկտրոնը ձեռք է
բերում կինետիկ էներգիա: Այսպիսով, յուրաքանչյուր ֆոտոն, կլանվելով նյութի կողմից, նրանից
պոկում է մեկ էլեկտրոն: Ըստ էներգիայի պահպանման օրենքի`
(39.1)
որտեղ -ն ելքի աշխատանքն է:

(39.1) –առնչությունը Այնշտայնի հավասարումն է ֆոտոէֆեկտի համար: Նրա հիման վրա
բացատրվում է ֆոտոէֆեկտի բոլոր օրենքները:
Այսպես, քանի որ մեկ ֆոտոնը մետաղից պոկում է մեկ էլեկտրոն, ապա
-ում պոկված
էլեկտրոնների թիվը համեմատական է ընկած ֆոտոնների թվին`
: Մյուս կողմիցլույսի
ինտենսիվությունը`
, ուստի հագեցման ֆոտոհոսանքի համար կստանանք
Ինչն իրենից ներկայացնում է ֆոտոէֆեկտի առաջին օրենքը:
Ըստ (39.1) բանաձևի (
), էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան կախված է լույսի
հաճախությունից, բայց ոչ նրա ինտենսիվությունից (ֆոտոէֆեկտի օրենք):
Որպեսզի տեղի ունենա ֆոտոէֆեկտ, անհրաժեշտ է, որ
էներգիան մեծ լինի
ելքի
աշխատանքից: Փոքրացնելով
-ն, մենք կհասնենք մի
արժեքի, որից փոքր
հաճախությունների դեպքում ֆոտոէֆեկտ չի դիտվի ( -ն ելքի աշխատանքից փոքր լինելու
դեպքում):

հաճախությունը` ֆոտոէֆեկտի “կարմիր սահմանը” որոշվում է

արտահայտությամբ (ֆոտոէֆեկտի
օրենք):
Ֆոտոէֆեկտի
օրենքը նույնպես բացատրվում է (39.1) արտահայտությամբ, քանի որ
ստանալով
կինետիկ էներգիա, էլեկտրոնն ակնթարթորեն դուրս է թռչում մետաղից:
Այսպիսով, քվանտային տեսության շրջանակներում հնարավոր եղավ բացատրել
ֆոտոէֆեկտի բոլոր օրենքները:

40. ԼԱԶԵՐՆԵՐ
Լույսը կլանվում և ճառագայթվում է ատոմի կողմից, երբ այն մի էներգիական վիճակից
անցնում է մեկ այլ վիճակի: Սովորաբար, դիտարկվում է երկու տեսակի անցումներ: առաջինը –
սպոնտան (ինքնակամ) անցումներ` ավելի բարձր էներգիական վիճակներից ցածր էներգիական
վիճակների, և երկրորդը` հարկադրական անցումներ, որոնք տեղի են ունենում արտաքին
ճառագայթման շնորհիվ, և ատոմը ավելի ցածր էներգիական վիճակներից անցնում է բարձր
էներգիական վիճակի: Առաջին տիպի անցումների ժամանակ ատոմը ֆոտոններ է
ճառագայթում: Երկրորդ անցումները ուղեկցվում են ֆոտոնների կլանմամբ:
Այնշտայնը կանխագուշակեց, որ ինքնակամ ճառագայթման հետ միաժամանակ պետք է
գոյությում ունենա նաև հարկադրական ճառագայթում: Այսինքն` ատոմը արտաքին
ճառագայթման ազդեցության տակ կարող է անցնել գրգռված վիճակից հիմնական վիճակի`
ճառագայթելով ֆոտոն:
Սպոնտան (ինքնակամ) ճառագայթման ժամանակ ճառագայթված բոլոր ֆոտոններն
ունեն ալիքի տարբեր հաճախություններ, փուլեր և բևեռացում: Այդպիսի ճառագայթները ոչ
կոհերենտ են:
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Հարկադրական անցումները, որոնք տեղի են ունենում ատոմի վրա այլ ֆոտոնի
ազդեցությամբ, բերում են նրան, որ ատոմը ճառագայթում է նմանատիպ ֆոտոն, և ֆոտոնների
թիվը դառնում է երկուսը: Այդ ֆոտոնները ունեն նույն հաճախությունը, շարժման ուղղությունը,
փուլը և բևեռացումը, այսինքն` կոհերենտ են:
Թերմոդինամիկական հավասարակշռական վիճակում ատոմների բաշխումը ըստ
էներգիական վիճակների տրվում է Բոլցմանի բանաձևով.
որտեղ

-ն ատոմների թիվն է, որոնք գտնվում են

(40.1)-ից երևում է, որ

էներգիայով վիճակում

(40.1)
ջերմաստիճանում:

-ի մեծացման հետ այդ մակարդակի բնակեցվածությունը, այսինքն` այդ

վիճակում
ատոմների
թիվը,
փոքրանում
է:
Հետևաբար,
թերմոդինամիկական
հավասարակշռության վիճակում ատոմներից կազմված համակարգը ընկնող լուսային ալիքը
կկլանի, քանի որ կլանումը այդ դեպքում կգերակշռի հարկադրական ճառագայթմանը: Այնպես
որ, ընկնող լուսային ալիքը, անցնելով այդ միջավայրով, կթուլանա: Որպեսզի տեղի ունենա
ընկնող լույսի ուժեղացում , անհրաժեշտ է փոխել էներգիական վիճակների բնակեցվածությունը,
այսինքն` ստեղծել այնպիսի վիճակ, երբ մեծ էներգիայով
վիճակում ատոմների թիվը ավելի
մեծ լինի , քան փոքր
էներգիայով վիճակում : Այդ դեպքում ասում են, որ գոյություն ունի
ինվերսիոն բնակեցվածություն: Ինվերսիոն բնակեցվածությոամբ միջավայրով լույսը անցնելիս
կուժեղանա, քանի որ այդ դեպքում հարկադրական անցումներով պայմանավորված
ճառագայթումը կգերակշռի լույսի կլամնանը:
Լազերների ստեղծումը հնարավոր եղավ, երբ իրականացվեց էներգիական վիճակների
ինվերսիոն բնակեցվածություն մի շարք նյութերում:
Առաջին լազերը ստեղծվել է Մեյմանի կողմից (ԱՄՆ)
1960թ.-ին: Լազեր բառն առաջացել է անգլերեն “Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (LASER) –
“լույսի
ուժեղացում
ինդուկցված
(հարկադրական)
ճառագայթման միջոցավ” բառերի սկզբնատառերից:
Մեյմանի ստեղծած լազերում բանող մարմինը սուտակի
(рубин ) բյուրեղն է, որտեղ խառնուրդի (մոտ 0.05%)
տեսքով կան քրոմի ( ) իոններ: Սուտակի բյուրեղի գլանաձև
ձողի ճակատներից մեկը հայելային է, իսկ մյուսը`
կիսաթափանցիկ: Ձողը պարուրված է գազապարպման լամպով, որի ճառագայթման
ազդեցությամբ քրոմի իոնները անցնում են գրգռված վիճակի (նկ.40.1): Այդ անցումը ցույց է
տրված
սլաքով: 3 էներգիական վիճակում կյանքի տևողությունը (ատոմների գրգռված
վիճակում գտնվելու ժամանակը) շատ փոքր է (
): Այդ ժամանակամիջոցի ընթացքում
ատոմների մի մասը սպոնտան ձևով 3 վիճակից անցնում է 1 վիճակի (
: Սակայն, իոնների
մեծ մասը անցնում է 2 մետաստաբիլ վիճակ, որտեղ կյանքի տևողությունը մեծ է (
): 3
մակարդակից 2 մակարդակ անցնելու
հավանականությունը 200 անգամ մեծ է 3-ից 1 –ին
անցման հավանականությունից: Իսկ 2-ից 1-ին վիճակ
անցնելու հավանականությունը 300 անգամ փոքր է է 3-ից
1 –ին վիճակ անցման հավանականությունից: Այդ
պատճառով 1 և 2 մակարդակների միջև ստեղծվում է
ինվերսիոն բնակեցվածություն:
սլաքը ցույց է տալիս
սպոնտան անցումը մետաստաբիլ վիճակից հիմնական
վիճակի: Այդ անցման ժամանակ ճառագայթված ֆոտոնը
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կարող է առաջացնել հարկադրական ճառագայթում, որի արդյունքում կճառագայթվի նոր ֆոտոն
(
- անցում) , որը իր հերթին նորից կառաջացնի նոր ֆոտոն և այսպես շարունակ: Արդյունքում
կառաջանա ֆոտոնների հոսք (նկ.40.2): 3- էներգիայով մակարդակից 2-էներգիայով մակարդակ
անցնելիս լույս չի արձակվում: Էներգիաների այդ տարբերությունը հաղորդվում է բյուրեղին,
որից բյուրեղը տաքանում է: Այսպիսով, լույսն ուժեղանում է, ընդ որում, բոլոր ֆոտոններն
ունենում են նույն հաճախությունը, փուլը, բևեռացումը: Ստացվում է լույսի ուժեղ կոհերենտ
փունջ:

