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Α. ΘΕΩΡΙΑ
Εισαγωγή
Τα οπτικά συµβολόµετρα είναι όργανα υψηλής ακρίβειας που µπορούν να δηµιουργήσουν ακριβή και ελεγχόµενη διαφορά οπτικών δρόµων ανάµεσα σε δυο δέσµες φωτός, για τη µελέτη φαινοµένων συµβολής. Το πιο γνωστό ίσως συµβολόµετρο είναι το
συµβολόµετρο Michelson, που χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα Michelson Morley
(1886).
Για την κατανόηση και καλύτερη εκτέλεση της άσκησης αυτής, εκτός από τη θεωρία
που θ’ αναπτυχθεί παρακάτω, απαραίτητη είναι η γνώση της θεωρίας της συµβολής
συµφώνου φωτός.
1. ∆ιάταξη – Αρχή λειτουργίας
Η βασική διάταξη αυτού του συµβολόµετρου (Σχήµα 1) περιλαµβάνει ένα διαχωριστή δέσµης και δυο καθρέπτες κάθετους µεταξύ τους. Ο διαχωριστής δέσµης είναι
µια γυάλινη πλάκα µε λεπτή µεταλλική επίστρωση ώστε να παρουσιάζει µια ανακλαστικότητα γύρω στο 50%. Έτσι η αρχική δέσµη του laser χωρίζεται περνώντας το

Α

R′
΄

T′
΄

διαχωριστής
δέσµης 50/50

Μ1

T

Laser
S

∆έσµη 1
d2

R

∆έσµη 2
d1
Μ2

Σχήµα 1. Το συµβολόµετρο Michelson.
διαχωριστή σε δυο τµήµατα: ένα που διαδίδεται (T) κατ’ ευθείαν στον καθρέπτη Μ1
και ένα που ανακλάται (R) στον διαχωριστή δέσµης (που βρίσκεται υπό γωνία 45ο ως
προς την αρχική δέσµη) και κατευθύνεται στον καθρέπτη Μ2. Οι δυο δέσµες µετά την
ανάκλασή τους στους καθρέπτες Μ1 και Μ2 ξαναπερνούν από το διαχωριστή. Κατ’
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αυτό τον τρόπο ένα µέρος της δέσµης 1 ανακλάται προς την κατεύθυνση Α και ένα
µέρος της δέσµης 2 περνάει το διαχωριστή προς την κατεύθυνση Α όπου συµβάλλει
µε το µέρος της δέσµης 1 (συµβολή δυο ακτίνων, σε αντίθεση µε τα συµβολόµετρα
πολλαπλών ακτίνων, όπως για παράδειγµα το συµβολόµετρο Fabry-Perot) και δηµιουργεί κροσσούς συµβολής αν στη θέση Α τοποθετηθεί οθόνη. Αυτή η διαδικασία

Σχήµα 2
είναι γνωστή ως συµβολή µε διαίρεση πλάτους της ακτινοβολίας. (Σχήµα 2).
Για να κατανοήσουµε καλύτερα τη διαφορά των οπτικών δρόµων των δυο ακτίνων
θεωρούµε το γραµµικό οπτικό ισοδύναµο του συµβολόµετρου, δηλαδή τοποθετούµε
όλα τα οπτικά του στοιχεία στον ίδιο οπτικό άξονα (Σχήµα 3). Πρώτον αντικαθιστούµε τον καθρέπτη Μ1 µε το είδωλό του, όπως αυτό φαίνεται όταν κοιτάζουµε στο
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Σχήµα 3. (α) Οπτικό ισοδύναµο. (β) Γραµµικό οπτικό ισοδύναµο.
διαχωριστή δέσµης από το Laser (Σχήµα 3α). Η έξοδος του Laser S, την οποία θεωρούµε ως την αρχική φωτεινή πηγή, αντικαθίσταται από το είδωλό της S΄, όπως φαίνεται στο διαχωριστή δέσµης αν κοιτάξουµε από τον καθρέπτη Μ2. Στην ουσία έχουµε δηµιουργήσει ένα εικονικό λεπτό φιλµ πάχους ∆d µε τις δυο ακτίνες που ξεκινούν
από την πηγή S΄ να συµβάλουν στο Α, αφού ανακλαστούν στις δυο επιφάνειες Μ ′1
και Μ 2 . Η διαφορά των οπτικών δρόµων των δυο ακτίνων σ’ αυτή την περίπτωση θα
είναι 2∆d (σηµείωση: ο καθρέπτης Μ1 δεν είναι σταθερός, αλλά µετακινείται σε διεύθυνση κάθετη ως προς την επιφάνειά του).
Το αποτέλεσµα της συµβολής των δυο ακτίνων θα είναι µέγιστο, δηλαδή στο κέντρο
της οθόνης θα παρουσιαστεί φωτεινός κροσσός (ενισχυτική συµβολή) αν η διαφορά
των οπτικών δρόµων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος λ:
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(1)

2∆d = nλ
2. Σχηµατισµός κροσσών συµβολής

Για να καταλάβουµε πώς σχηµατίζονται οι κροσσοί πιο µακριά από το κέντρο της
οθόνης, θα εξετάσουµε δυο περιπτώσεις. Αν η πηγή S είναι σηµειακή, θα δηµιουργηθούν κυκλικοί κροσσοί συµβολής. Από την άλλη πλευρά αν η πηγή τροφοδοτεί το
συµβολόµετρο µε παράλληλη δέσµη φωτός (π.χ η έξοδος του Laser χωρίς οπτικά

Σχήµα 4. (α) οµόκεντροι κυκλικοί κροσσοί συµβολής. (β) ισοπαχείς κροσσοί συµβολής.

(α)

(β)

βοηθήµατα), θα παρατηρήσουµε ισοπαχείς και παράλληλους µεταξύ τους κροσσούς
(Σχήµα 4). Πριν όµως προχωρήσουµε στην ανάλυση των δυο αυτών περιπτώσεων, ας
εξετάσουµε συνοπτικά τη συµπεριφορά των καθρεπτών και των διαχωριστών δέσµης,
όταν προσπίπτει στην επιφάνειά τους φως.
Στο Σχήµα 5α, οι ακτίνες µιας σηµειακής φωτεινής πηγής S που ανακλώνται στην επιφάνεια επίπεδου κάτοπτρου, φαίνονται να προέρχονται από το φανταστικό είδωλο
S΄ της πηγής S που βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο και είναι συµµετρικό του S ως
προς το επίπεδο του καθρέπτη.

R

R

R

M

M
΄

S

S

S

S
Τ
διαχωριστής
δέσµης
d=d
΄

R

d

d΄= d

S΄

d

(α)

(β)

S΄
(γ)

Σχήµα 5. (α) κάθετη ανάκλαση από το κάτοπτρο. (β) υπό γωνία. (γ) υπό γωνία
από το διαχωριστή δέσµης.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 5(β) όπου ο καθρέπτης επεκτείνεται µέχρι να συναντήσει την SS΄. Στο διαχωριστή δέσµης 5(γ), η δέσµη (Τ) που διαδίδεται, αποκλίνει
από την αρχική πηγή S, ενώ η ανακλώµενη δέσµη (R) φαίνεται να αποκλίνει από τη
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φανταστική πηγή S΄. Τα κύµατα T και R έχουν την ίδια αρχική φάση και είναι σύµφωνα µεταξύ τους, προερχόµενα από την ίδια πηγή S.
Ας δούµε τώρα την περίπτωση ισοπαχών κροσσών συµβολής. Η γεωµετρία για
κροσσούς αυτής της µορφής φαίνεται στο Σχήµα 6. Μια παράλληλη δέσµη φωτός εισέρχεται στο συµβολόµετρο και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράψαµε στην
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Σχήµα 6. (α) παράλληλη δέσµη φωτός εισέρχεται στο συµβολόµετρο. (β) οι δυο
καθρέπτες είναι µεταξύ τους παράλληλοι . (γ) ο καθρέπτης Μ2 στρέφεται υπό γωνία θ/2.
παράγραφο 1. Ένα επίπεδο κύµα φωτός προσπίπτει στους καθρέπτες Μ2 και Μ ′1 και
ανακλάται (Σχήµα 6β). Αν η απόσταση µεταξύ των καθρεπτών είναι ∆d, η διαφορά
των οπτικών δρόµων των δυο ανακλώµενων κυµάτων θα είναι 2∆d. Σε ένα σηµείο
της οθόνης Α θα εµφανιστεί φωτεινός κροσσός αν 2∆d = nλ και σκοτεινός αν 2∆d =
(2n + 1)λ/2, όπου n = 1, 2, 3…. και λ το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας. Στην περίπτωση που οι δυο καθρέπτες είναι τελείως παράλληλοι µεταξύ τους η οθόνη θα φωτιστεί οµοιόµορφα.
Αν ο καθρέπτης Μ2 περιστραφεί κατά γωνία θ/2, η ανακλώµενη δέσµη θα αποκλίνει
κατά θ σε σχέση µε τη δέσµη που ανακλάται από τον Μ ′1 (Σχήµα 6γ). Οι δυο δέσµες
θα συµβάλλουν δηµιουργώντας παράλληλους κροσσούς. Όλο το σύστηµα των κροσσών θα είναι παράλληλο προς τον άξονα στροφής του Μ2.
Αποδεικνύεται ότι η απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών κροσσών δίνεται από τη σχέση:

∆x = 2λ/ηµθ

(2)

Όταν ο καθρέπτης Μ ′1 µετακινηθεί σε διεύθυνση κάθετη ως προς την επιφάνειά του,
καθώς µεταβάλλεται η απόσταση ∆d παρατηρείται κατά µήκος της οθόνης µετακίνηση των κροσσών. Το πλήθος n των κροσσών που θα περάσει από το κέντρο της οθόνης για δεδοµένο ∆d, θα είναι:
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(3)

n = 2∆d/λ

Για τη δηµιουργία οµόκεντρων κυκλικών κροσσών διαµορφώνουµε µια σηµειακή
πηγή S, παρεµβάλλοντας στην πορεία της δέσµης του Laser ένα συγκλίνοντα φακό
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Σχήµα 7. (α) σηµειακή πηγή S στο εστιακό επίπεδο του φακού. (β)γραµµικό οπτικό ισοδύναµο. (γ) υπερβολοειδή εκ περιστροφής ως αποτέλεσµα της συµβολής
των δυο κυµάτων.
µικρής εστιακής απόστασης που συγκλίνει τη δέσµη στο εστιακό του επίπεδο (Σχήµα
7α). Όπως και προηγουµένως, η πηγή S µπορεί να αντικατασταθεί από το φανταστικό
της είδωλο S΄ λόγω της ανάκλασής της στο διαχωριστή δέσµης. Από την άλλη µεριά
οι ανακλάσεις στους καθρέπτες Μ ′1 και Μ2 δηµιουργούν νέα είδωλα S′1′ και S′2′ αντίστοιχα (Σχήµα 7β). Επειδή τα είδωλα S′1′ , S′2′ προκύπτουν από την αρχική σηµειακή
πηγή S, αποτελούν ζεύγος σύµφωνων µεταξύ τους σφαιρικών κυµάτων. Όταν οι δυο
καθρέπτες είναι κάθετοι µεταξύ τους, οι δυο πηγές θα βρίσκονται πάνω στον ίδιο άξονα και το αποτέλεσµα της συµβολής τους θα είναι ένα σµήνος υπερβολοειδών εκ
περιστροφής (Σχήµα 7γ). Αν τοποθετήσουµε την οθόνη κάθετα στον άξονα, η τοµή
του επιπέδου της οθόνης µε το σµήνος των υπερβολοειδών θα µας δώσει οµόκεντρους κυκλικούς κροσσούς συµβολής.

Ref/G.M

6

Β. ΠΕΙΡΑΜΑ
1. Σκοπός
Σ’ αυτή την άσκηση θα συναρµολογήσουµε ένα συµβολόµετρο Michelson, θα εξετάσουµε τους κροσσούς συµβολής που δηµιουργούνται από σηµειακή φωτεινή πηγή και
θα προσδιορίσουµε µε ακρίβεια το µήκος κύµατος ενός Laser He-Ne.

2. Πειραµατική διάταξη
Η πλήρης διάταξη φαίνεται στο Σχήµα 8 και αποτελείται από τα εξής µέρη:
πέτασµα
διαχωριστής
δέσµης
d3

κινητός
καθρέπτης
d1

φακός 18 mm

Laser

d2
σταθερός
καθρέπτης
κοχλίας
µικροµέτρου

Σχήµα 8. Xρήση συµβολόµετρου Michelson για τον προσδιορισµό
του µήκους κύµατος Laser He-Ne.
1. Ένα συµβολόµετρο Michelson που περιλαµβάνει τα εξής εξαρτήµατα:







Μια µεταλλική βάση 5 Kg
Ένα επίπεδο κάτοπτρο µε δυνατότητα µικροµετρικής µετακίνησης
Ένα επίπεδο κάτοπτρο µε δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης του
Ένα διαχωριστή δέσµης
Ένα φακό 18 mm
Μια µικρή οθόνη (πέτασµα)

2. Ένα Laser He-Ne ισχύος 1 mW

3. Πειραµατική διαδικασία
Ευθυγραµµίζουµε το Laser µε το συµβολόµετρο Michelson, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.1 και ετοιµάζουµε το σύστηµα για παρατήρηση οµόκεντρων κυκλικών κροσσών συµβολής. Προς τούτο τοποθετούµε το φακό
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των 18 mm στην πορεία της δέσµης του Laser, δηµιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο
σηµειακή πηγή στο εστιακό επίπεδο του φακού.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΤΟΥ LASER ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η ΑΠΌ ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Είναι πολύ πιθανό, εκτός από τους κροσσούς που µας ενδιαφέρουν, να παρατηρήσουµε στην οθόνη και άλλους κροσσούς µικρότερης λαµπρότητας που προέρχονται
από τη συµβολή ανακλώµενων ακτίνων στο εµπρόσθιο και στο πίσω τµήµα της λεπτής επίστρωσης του διαχωριστή δέσµης (οι επιστρώσεις αυτές λειτουργούν ως λεπτά
φιλµς). Οι δευτερογενείς αυτοί κροσσοί δεν µας ενδιαφέρουν και µπορούµε να τους
παραβλέψουµε. Μπορούµε επί πλέον να τους ξεχωρίσουµε από τους άλλους, γυρνώντας τον κοχλία του µικροµέτρου. Κροσσοί που δεν µετακινούνται είναι άσχετοι.
ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ∆ΑΚΤΥΛΑ ΣΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΣ
Από τη Σχέση (1) έχουµε:

∆d = nλ/2

(4)

όπου ∆d είναι η απόσταση που µετακινείται (µέσω του µικροµέτρου) ο καθρέπτης Μ1
σε σχέση µε τον καθρέπτη Μ2. Επειδή το φως διασχίζει την απόσταση µεταξύ του Μ1
και του διαχωριστή δέσµης δυο φορές, αν ο Μ1 µετακινηθεί κατά λ/2 τότε ο οπτικός
δρόµος της ακτίνας θα είναι λ και το µοτίβο της συµβολής θα αλλάξει από µέγιστο σε
ελάχιστο και πάλι σε µέγιστο. Για παράδειγµα, αν παρατηρούµε τον κεντρικό κροσσό
που είναι φωτεινός, µεταβάλλοντας αργά την απόσταση ∆d κατά λ/2, ο κροσσός θα
µεταβληθεί σε σκοτεινό και πάλι σε φωτεινό. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι από το κέντρο της οθόνης έχει περάσει ένας κροσσός (n = 1). Μετρώντας εποµένως το πλήθος
των κροσσών n που θα περάσουν από το κέντρο της οθόνης για συγκεκριµένη µετακίνηση ∆d του καθρέπτη Μ1, µπορούµε να υπολογίσουµε το µήκος κύµατος λ του
Laser από τη σχέση:

λ = 2∆d/n

(5)

Σηµείωση: Η σταθερά της κλίµακας του µικροµέτρου είναι 1 µm. Μια πλήρης στροφή του κοχλία µετακινεί τον καθρέπτη κατά 25 µm (∆d = 25 µm).
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4. Εργασίες
4.1 Συναρµολόγηση και ευθυγράµµιση
1. Τοποθετείστε τη µεταλλική βάση του συµβολόµετρου µε τον κοχλία του
µικροµέτρου προς το µέρος σας.
2. Τοποθετείστε το Laser όπως φαίνεται στο Σχήµα 8 και ευθυγραµµίστε το
ώστε η ακτίνα του να είναι παράλληλη µε την επιφάνεια της βάσης του
συµβολόµετρου. Προς τούτο µετρήστε µε ένα χάρακα στα δυο άκρα της
βάσης την απόσταση της ακτίνας από τη βάση (µερικά εκατοστά). Θα πρέπει να είναι η ίδια. Θέστε το Laser εκτός λειτουργίας.

3. Τοποθετείστε στην αντίστοιχη υποδοχή της βάσης τον κινητό καθρέπτη µε
την µπροστινή του επιφάνεια προς τ’ αριστερά και σφίξτε τις βίδες.
4. Τοποθετείστε στην αντίστοιχη υποδοχή της βάσης το διαχωριστή δέσµης
µε τις βίδες προς τ’ αριστερά, χωρίς να τις σφίξετε πολύ.
5. Στην υποδοχή που βρίσκεται πλησίον του κοχλία του µικροµέτρου τοποθετείστε το σταθερό καθρέπτη όπως φαίνεται στο Σχήµα 8 και σφίξτε τις
βίδες.
6. Θέστε σε λειτουργία το Laser και ευθυγραµµίστε το έτσι ώστε η δέσµη
του να περνά από το διαχωριστή δέσµης και να προσπίπτει περίπου στο
κέντρο του κινητού καθρέπτη.
7. Αφαιρέστε το διαχωριστή δέσµης και διορθώστε την x-y θέση του Laser
µέχρι η ανακλώµενη από τον κινητό καθρέπτη Μ1 ακτίνα να επανεισέρχεται στο Laser. Σηµείωση: Για την αποφυγή θετικής οπτικής ανάδρασης
που µπορεί να προκαλέσει φαινόµενα αστάθειας, ρυθµίστε ώστε η ανακλώµενη ακτίνα να βρίσκεται 2 mm πιο πάνω από την έξοδο του Laser.
8. Τοποθετείστε τη µικρή οθόνη µε την αντίστοιχη βάση δεξιά του κινητού
καθρέπτη. Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να παρατηρήσετε επάνω στην οθόνη µια κεντρική κουκίδα µαζί µε µερικές δευτερεύουσες. Ρυθµίστε µε
προσοχή το Laser ώστε να εξαφανίσετε τις δευτερεύουσες κηλίδες. Η ακτίνα του Laser θα πρέπει τώρα να είναι κάθετη στον κινητό καθρέπτη.
9. Τοποθετείστε και πάλι το διαχωριστή δέσµης στη θέση του και ρυθµίστε
τον έτσι που ένα µέρος της δέσµης να ανακλάται στο κέντρο του σταθερού
καθρέπτη.
10. Τοποθετείστε τη µικρή οθόνη µε τη βάση της στην αντίστοιχη υποδοχή
που βρίσκεται απέναντι από το σταθερό καθρέπτη. Θα πρέπει να παρατηρήσετε στην οθόνη δυο φωτεινές κηλίδες. Ρυθµίστε και πάλι το διαχωριστή δέσµης έως ότου οι δυο κηλίδες πλησιάσουν η µια την άλλη όσο γίνεται και σφίξτε τις βίδες του. Χρησιµοποιήστε τις δυο βίδες που βρίσκονται
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πίσω από το σταθερό καθρέπτη και ρυθµίστε την κλίση του ώστε οι δυο
κηλίδες να συµπέσουν.
11. Τοποθετήστε το φακό των 18 mm στην αντίστοιχη µαγνητική βάση και
θέστε τον εµπρός από το Laser, έτσι ώστε η αποκλίνουσα δέσµη να κεντράρει στο διαχωριστή δέσµης. Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να παρατηρήσετε στην οθόνη κυκλικούς κροσσούς. Αν όχι, τότε ξαναρυθµίστε µε
προσοχή την κλίση του σταθερού καθρέπτη µέχρι να εµφανιστούν κυκλικοί κροσσοί.
12. Αφού εµφανιστούν οι κυκλικοί κροσσοί θα τους κεντράρετε ρυθµίζοντας
ελαφρώς την κλίση του σταθερού καθρέπτη. Γυρίστε τον κοχλία του µικροµέτρου και παρατηρείστε τους να µετακινούνται.
13. Χρησιµοποιήστε την κλίµακα που υπάρχει στην οθόνη για να µετρήσετε
τους κροσσούς. Προς τούτο ευθυγραµµίστε το όριο µεταξύ ενός µεγίστου
και ενός ελαχίστου µε την κλίµακα όπως φαίνεται στο Σχήµα 9. Γυρίστε
τον κοχλία του µικροµέτρου µέχρι το όριο του επόµενου µεγί-

Σχήµα 9
στου/ελαχίστου καταλάβει τη θέση του αρχικού ορίου. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι έχει µετρηθεί ένας κροσσός (η απεικόνιση των κροσσών δεν
φαίνεται να µεταβάλλεται σε σχέση µε την αρχική απεικόνιση).
14. Περιστρέφοντας τον κοχλία αριστερά, ο καθρέπτης µετακινείται προς τ’
αριστερά. Στην αντίθετη περίπτωση ο καθρέπτης µετακινείται προς τα δεξιά, δηλαδή αποµακρύνεται από το διαχωριστή δέσµης. Για την αποφυγή
λαθών λόγω µηχανικών ανοχών του συστήµατος περιστροφής, πάντα περιστρέφουµε τον κοχλία κατά ολόκληρη στροφή προς την ίδια φορά.

Προσοχή: το συµβολόµετρο είναι πολύ ευαίσθητο. Ακόµη και ελαφρύς
θόρυβος διαταράσσει το φαινόµενο της συµβολής.
4.2 Προσδιορισµός µήκους κύµατος
1. Επιλέξτε στην οθόνη µια από τις γραµµές της κλίµακας ως σηµείο αναφοράς
και σηµειώστε την ένδειξη της κλίµακας του µικροµέτρου (αρχική ένδειξη).
dm1 = …….
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2. Στρέψτε τον κοχλία (πάντα προς την ίδια φορά) και µετρήστε τουλάχιστον 20
κροσσούς να περνούν από το σηµείο αναφοράς. Καταχωρείστε τον αριθµό
των κροσσών n στον Πίνακα 1.
3. Σηµειώστε και πάλι την ένδειξη της κλίµακας του µικροµέτρου (τελική ένδειξη) dm2 = …….
4. Υπολογίστε την απόσταση ∆d από τις ενδείξεις του µικροµέτρου dm2 - dm1 και
καταχωρείστε την στον Πίνακα 1. (Σηµείωση η σταθερά της κλίµακας του
µικροµέτρου είναι 1 µm = 10-6 m).
5. Από τη Σχέση (5) υπολογίστε το µήκος κύµατος λ του Laser σε nm και καταχωρείστε την τιµή στον Πίνακα 1.
6. Να επαναλάβετε τις εργασίες 1 – 5, αυξάνοντας κάθε φορά τον αριθµό των
κροσσών κατά 5.
7. Υπολογίστε τη µέση τιµή του λ, καθώς και το µέσο τυπικό και σχετικό %
σφάλµα.

Πίνακας 1
Σειρά
µετρήσεων

n

dm2 - dm1

∆d
(µm)

λ (nm)

1
2
3
4
5
6
Μέση τιµή λ
Μέσο τυπικό σφάλµα δλ
Σχετικό % σφάλµα

λ = λ ± δλ =
λ = λ ± σ σχ % =
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