ขอสอบภาคปฏิบัติขอที่ 1
การวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความรอนและสัมประสิทธิเ์ ชิงความรอนของดัชนีหกั
เหของแกวโดยใชการแทรกสอด
(10 คะแนน)
(1) คํานํา
เรามักใชอุปกรณทางแสงทั้งที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา เมื่อใชอุปกรณทางแสงที่อุณหภูมิ
ตางกัน สมบัตเิ ชิงความรอนของวัสดุที่เปนสวนประกอบของอุปกรณทางแสง ซึ่งรวมทั้งการ
ขยายตัวเชิงความรอนและการแปรผันของดัชนีหกั เหตามอุณหภูมิจะมีผลกระทบตอสมบัติเชิงแสง
โดยตรง เรานิยามพารามิเตอรสองตัวเพื่อบรรยายสมบัติเหลานี้ คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิง
1 dL
และสัมประสิทธิ์เชิงความรอนของดัชนีหกั เห γ = dn โดยที่
L dT
dT
L คือความยาวของวัสดุ T คืออุณหภูมิ และ n คือดัชนีหักเห จุดประสงคของการทดลองนี้คือ

ความรอนเชิงเสน

β=

การวัด β และ γ ของวัสดุแกวที่กําหนดให

รูปที่ 1
(2) เครื่องมือทดลอง อุปกรณ และวัสดุ
1. ชิ้นตัวอยาง: ชิ้นตัวอยางรูปรางคลายทรงกระบอกทีใ่ ชในการทดลองนี้ (แสดงในรูปที่ 1) ทําจาก
แกวเนื้อเดียวกันและมีสมบัตเิ หมือนกันทุกทิศทาง A แทนทรงกระบอกแกวที่สวนหนึ่งถูกตัด
ออกไป ดานหนาที่ตัดออกไปขนานกับแกน และผิวดานบนกับดานลางขนานกันโดยประมาณ
B และ B’ คือแผนกลมสองแผนทําจากแกวชนิดเดียวกัน ทั้งคูมีสวนหนึ่งที่ถูกตัดออกไป โดยดาน
ที่ถูกตัดออกไปขนานกับแกนของมันเชนกัน ผิวบนและผิวลางของแผนแกวแตละแผนไมขนานกัน
ใชกาวบางมากๆที่มีดัชนีหกั เหเทากับของแกว ติด A,B และ B’ เขาดวยกันดังในรูปที่ 1 ทําให
ประมาณไดวาทั้งสามชิ้นเปนเนื้อเดียวกันตลอด
2. เตาไฟฟา : รูปที่ 2 แสดงเตาไฟฟาที่ใชในการทดลองนี้ ปุมหมุนทางขวามือของเตาไฟฟาใช
สําหรับปรับอุณหภูมิของเตา มีทรงกระบอกอะลูมินัมใหญที่เจาะตรงกลางเปนโพรงสําหรับใสชิ้น
ตัวอยาง โพรงนี้มีแกนรวมกันกับทรงกระบอก นอกจากนั้นยังมีทรงกระบอกอะลูมินัมเล็กที่เจาะ
รู 2 รูที่มีรัศมีตางกัน รูเล็กใชสําหรับใหแสงผาน ในขณะที่รูใหญใชสําหรับใสหัววัดอุณหภูมิ ถา
คุณตองการทําใหชิ้นตัวอยางรอน กอนอื่นคุณควรใสชิ้นตัวอยางอยางระมัดระวังลงในโพรงของ
ทรงกระบอกอะลูมินัมใหญกอ นที่จะทําใหมันรอน (ในการใสควรเอียงทรงกระบอกอะลูมินัมใหญ
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นิดหนอยแลวคอยๆใสชิ้นตัวอยางใหไถลลงไปชาๆเพื่อกันไมใหชิ้นตัวอยางแตก) ขั้นตอไปใหวาง
ทรงกระบอกอะลูมินัมเล็กลงบนชิ้นตัวอยางที่อยูในโพรง แลววางทรงกระบอกอะลูมินัมใหญลง
ในถวยเหล็กกลาที่วางบนเตาไฟฟา ดังแสดงขั้นตอนในรูปที่ 2 (ในการทําใหชิ้นตัวอยางรอนคุณ
ไมควรใสน้ําในถวยเหล็กกลาเด็ดขาด และอยานําถวยเหล็กกลาออกมาจากเตาแลววางทรงกระบอก
อะลูมินัมลงบนเตาโดยตรงเด็ดขาด)

ชิ้นตัวอยาง

ถวยเหล็กกลา

ทอทรงกระบอกเล็ก

ทอทรงกระบอกใหญ
ไฟแสดงสถานะ

เตาไฟฟา

รูปที่ 2
3. อุปกรณสําหรับวางแหลงกําเนิดแสง : ตามที่แสดงในรูปที่ 3 อุปกรณยึดจับแหลงกําเนิดแสง
เลเซอรประกอบดวยเสาแนวดิ่ง และฐานซึ่งยึดติดกันที่ C และมีสกรู A และ B ที่หมุนปรับไดติดอยู
ที่ขาตั้ง ดานบนของเสามีแหลงกําเนิดเลเซอร He-Ne และแหลงจายไฟถูกยึดไว ทีใ่ ตแหลงกําเนิด
แสงเลเซอรลงมานิดหนอยมีเหล็กฉากเอียงยึดติดไวกับแหลงจายไฟ บนเหล็กฉากมีแผนอะลูมินัมที่
มีรู(สําหรับใหแสงผาน)วางอยู มีกระดาษกราฟติดอยูบนแผนอะลูมินมั คุณตองใชกระดาษกราฟ
นี้เปนฉาก สําหรับสังเกตปรากฏการณในการทดลองนี้
เลเซอร
ฉากที่มีรู
แหลงจายไฟสําหรับเลเซอร
เสา
ฐานขาตั้ง
แทนวงกลมปรับระดับได

รูปที่ 3
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4. แทนวางชิ้นตัวอยาง : แทนวงกลมซึ่งมีสกรู a, b และ c สําหรับปรับระดับ ใชสําหรับวางเตา
ไฟฟา หรือทรงกระบอกอะลูมินัมใหญที่มชี ิ้นตัวอยางและทรงกระบอกอะลูมินัมเล็กขางใน วาง
แทนนี้บนโตะทดลองใกลกบั ฐานใตแหลงกําเนิดแสงเลเซอร ดังที่แสดงในรูปที่ 3
6. ไมบรรทัด
5. เทอรมอมิเตอรดิจิตอล
7. อาง (ใสน้ําเพื่อระบายความรอน)
8. ผาขนหนูหนึ่งผืน
9. กระดาษกราฟ
10. เครื่องคิดเลข
11. ปากกาและดินสอ
ขอควรระวัง
a. อยามองสวนลําแสงเลเซอรตรงๆ ตาของคุณอาจไดรับอันตรายได
b. หามแตะผิวชิน้ ตัวอยางดานที่ใชทดลองเด็ดขาด
หยิบจับชิน้ ตัวอยางเบาๆ เพือ่ หลีกเลี่ยงความเสียหาย
(3) สวนการทดลอง
(2.4 คะแนน)
1. คําถามใหตอบ
1.1 เมื่อลําแสงขาวที่มาจากตะเกียงและผานชิ้นกระดาษใสสีแดงไปตกกระทบแผนแกวหนา
ประมาณ 2 cm ลําแสงที่สะทอนจากผิวบนและผิวลางของแผนพบกันบนฉาก ทําใหเกิดจุด
สวางบนฉาก โดยไมมีริ้วการแทรกสอด ดังที่แสดงในรูปที่ 4 (a) อยางไรก็ตาม เมื่อ
ลําแสงเลเซอรตกกระทบแผนแกวเดียวกัน ลําแสงสะทอนที่ไปพบกันบนฉากเดียวกัน ทําให
เกิดจุดสวางของแสงที่มีริ้วการแทรกสอดพาดผานดังทีแ่ สดงในรูปที่ 4(b) อะไรเปนเหตุผล
สําหรับความแตกตางของปรากฏการณทั้งสอง (ใหเลือกจากขอตอไปนี้เพียง 1 ขอ)
A. ลําแสงเลเซอรเขมกวาแสงสีแดง
B. ลําแสงเลเซอรมีความขนานมากกวาแสงสีแดง
C. ลําแสงเลเซอรมีความอาพันธมากกวาลําแสงสีแดง
D. ลําแสงเลเซอรมีความยาวคลื่นสั้นกวาความยาวคลื่นของแสงสีแดง
(กระดาษใสสีแดง)
(ตะเกียง)

(ฉาก)

(ชองเปด)
จุดสวางที่ไมมีริ้วการแทรกสอด

(ลําแสงสีแดง)

(เลเซอร)

(แผนแกวหนา)
(ฉาก)

(ชองเปด)

(ลําแสงเลเซอร)

จุดสวางที่มีริ้วการแทรกสอดพาดผาน

(แผนแกวหนา)
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รูปที่ 4

1.2a ในรูปที่ 5 ถาใหแสงเลเซอรตกกระทบตั้งฉาก โดยประมาณ กับบริเวณ a,b และ c ของ
ชิ้นตัวอยางตามลําดับ จงหาวาในแตละบริเวณดังกลาวมีจํานวนจุดสวาง(หลัก)ของแสง
สะทอนเปนเทาใดบาง (ไมตอ งคิดการสะทอนกลับไป- กลับมา (multiple reflections)
ภายในแตละสวน) และจงหาวารูปแบบการแจกแจงความเขมของแสงสะทอนในจุดสวาง
เหลานี้เหมือนของลําแสงตกกระทบหรือไม

รูปที่ 5
1.2b ถารูปแบบการแจกแจงความเขมของแสงสะทอนในจุดสวางบางจุดตางจากของแสงตก
กระทบ ใหบอกเหตุผลวามาจากปรากฏการณใด
(7.6 คะแนน)
2. การทดลอง : การวัด β และ γ ของแกวโดยการใชการแทรกสอด
กําหนดความยาวคลื่นของแสงเลเซอร λ = 632.8nm ความสูงของทรงกระบอกแกว A
L = 10.12 ± 0.05mm และดัชนีหักเหเฉลี่ยของแกวที่ความยาวคลื่นนี้และในชวงอุณหภูมิทใี่ ชใน
การวัดคือ n = 1.515 จงทําการทดลองวัดเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความรอน β และ
สัมประสิทธิ์เชิงความรอนของดัชนีหกั เห γ ของชิ้นตัวอยางแกวใหครอบคลุมชวงอุณหภูมิจาก
40o C ถึง 90o C (ภายในชวงอุณหภูมน
ิ ี้ถือวา β และ γ มีคาคงตัว)
2.1 ออกแบบการทดลอง วาดแผนภาพรังสีแสงที่ใชในการทดลอง และหาสูตรเกี่ยวของที่
จะใชในการทดลอง
( 3.2 คะแนน)
2.2 ทําการทดลองและบันทึกขอมูลที่วัดไดเพื่อหาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความรอน
β และ สัมประสิทธิ์เชิงความรอนของดัชนีหักเหของแสง γ
(1.6 คะแนน)
2.3 คํานวณคา β และ γ ของวัสดุแกวและ(ประมาณ)คาความคลาดเคลื่อนดวย
(2.6 คะแนน)
2.4 เขียนผลการทดลองสุดทาย
(0.2 คะแนน)
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อานดวยนะ!
1. ในการนําชิน้ ตัวอยางใสลงในโพรงของทรงกระบอกอะลูมินัมใหญ เพือ่ หลีกเลี่ยงการทําชิ้น
ตัวอยางแตก ใหเอียงทรงกระบอกอะลูมินมั ใหญนิดหนอย และใหชิ้นตัวอยางคอยๆไถลลงไป
ที่กนโพรงชาๆ
2. ในระหวางการทดลอง คุณเพิ่มอุณหภูมิขนึ้ อยางตอเนื่องได และเพื่อใหคุณมีเวลาพอคุณควร
วัดขอมูลขณะที่อุณหภูมิกําลังเพิ่มขึ้น ในการใหความรอนกับชิ้นตัวอยาง คุณอาจหมุนปุมเตา
ไฟฟาใหสูงสุดกอนได เมื่ออุณหภูมิเขาใกล 90 องศาเซลเซียส (ประมาณ 85 องศาเซลเซียส)
ใหหมุนปุมกลับคาต่ําสุดทันที เพื่อหยุดการใหความรอน ในระหวางการใหความรอนหลอดไฟ
แสดงสถานะทางซายของเตาอาจดับแลวก็ติดอีก นี่บงวาเตากําลังควบคุมอุณหภูมิของมันเอง
โดยอัตโนมัติ ไมตองกังวล
3. หลังจากชิ้นตัวอยางในโพรงของทรงกระบอกอะลูมินัมใหญรอนขึ้นมาก การปลอยใหเย็นตัว
ุ หภูมิลดลงเร็ว คุณอาจยกถวยเหล็กกลารอนที่บรรจุ
ลงโดยธรรมชาติจะชามาก เพื่อใหอณ
ทรงกระบอกอะลูมินัมใหญที่มีทรงกระบอกอะลูมินัมเล็กภายในใสลงในอางที่มีน้ํา หลังจาก
ใหเย็นตัวลงครูหนึ่ง (อยางนอย 5 นาที) ใหจับทรงกระบอกอะลูมินัมใหญดวยผาอยาง
ระมัดระวัง แลวใสมันลงในน้ําโดยตรงเพื่อเรงกระบวนการเย็นตัว ระวังอยาใหมอื พอง
หลังจากทรงกระบอกเย็นลงแลวใชผาขนหนูเช็ดทรงกระบอกอะลูมินมั ใหญใหแหง แลวใสมัน
กลับลงในถวยเหล็กกลา (ใหแนใจวาไมมีคราบน้ําในโพรงและบนชิ้นตัวอยาง) แลวหลังจาก
นั้นคุณก็ทําใหมันรอนไดอีก อยาเทน้ําลงในเตา คุณอาจทําใหเกิดการลัดวงจรได
4. เมื่อคุณทดลองเสร็จ ใหปดเตาทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหเตารอนเกินไป

ระวัง! (ถาชิ้นตัวอยางของคุณหรืออุปกรณเสียหาย คุณอาจจะทําการทดลองตอลําบาก
เพราะเรามีสํารองไมพอ!)
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