
Instrukcja do ćwiczenia Nr 94 
 

Temat:  DYFRAKCJA  ŚWIATŁA  NA  SZCZELINACH 

 

I. Cel ćwiczenia:   Badanie dyfrakcji i interferencji światła ugiętego na 

szczelinach. Pomiar położenia maksimów i minimów 

natężenia światła w obrazach dyfrakcyjnych dla różnych 

szczelin.  

 

II. Zagadnienia do kolokwium:  

1.  Dyfrakcja światła wg: Fresnela, Fraunhofera.  

2. Superpozycja pól elektrycznych fal składowych w dowolnym punkcie na 

ekranie E (r, 0, t).  

3.  Rozkłady natężeń światła w obrazach otworów: prostokątnego, 

okrągłego.  

4. Warunki występowania maksimów i minimów (jasnych i ciemnych 

prążków dyfrakcyjnych).  

 

III. Literatura:  

1. J.R. Meyer - Arendt, „Wstęp do optyki”, PWN W-wa, 1978.  

2.  F.C. Crawford, „Fale”, PWN W-wa, 1991.  

3.  J. Ginter, „Fizyka fal”, PWN W-wa, 1993.  

4. H. Szydłowski, „Fizyczne laboratorium mikrokomputerowe”, Poznań, 

1994.  

 

IV. Wykonanie ćwiczenia:  

Obserwacja i pomiar natężenia światła w obrazach dyfrakcyjnych.  

A. Zestaw pomiarowy:  

Do obserwacji i pomiarów widm uzyskanych podczas dyfrakcji i interferencji 

światła używamy zestawu pomiarowego przedstawionego na zamieszczonym 

rysunku.  
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Zestaw składa się z: lasera półprzewodnikowego Ls stanowiącego źródło 

światła spójnego i monochromatycznego, układu szczelin Sz (prostokątnej - 

regulowanej, okrągłej), detektora światła Ds rejestrującego natężenie światła 

(umieszczonego na stoliku St z przesuwem poziomym. Przesuw poziomy 



  

stolika przy pomocy śruby Sr umożliwia przemieszczanie detektora światła w 

kierunku poprzecznym do kierunku biegu wiązki światła ugiętego. Przesuw 

detektora światła w zakresie 50 mm jest rejestrowany i wyświetlany przez 

licznik Lc. Szczelina zamocowana jest na koniku z przesuwem poziomo-

pionowym, umożliwiającym precyzyjne jej usytuowanie w osi wiązki światła 

lasera.  

B. Pomiary: 

Laser zamocowany jest na jednym końcu ławy optycznej przed szczeliną, za 

którą znajduje się detektor światła.  

1.  Dobieramy taką wielkość szczeliny oraz jej odległość od detektora aby 

uzyskać obraz dyfrakcyjny o szerokości 20 25 cm w miejscu detektora (na 

kartce papieru, którą następnie usuwamy) aby detektor światła przesuwać 

wzdłuż tego obrazu.  

2.  Obracając śrubą przesuwamy detektor światła i rejestrujemy natężenie 

światła w uzyskanym obrazie. Notujemy wskazania miernika położenia 

detektora (x) i odpowiadające tym wskazaniom wartości natężenia światła I.  

Pomiary powtarzamy dla 3 różnych wartości szerokości szczeliny 

regulowanej. Następnie wymieniamy szczelinę prostokątną na okrągłą, dla 

której wykonujemy analogiczne pomiary.  

3.  Na podstawie otrzymanych wyników (x, I) sporządzamy wykresy zależności 

I(x) - oddzielnie dla każdego rodzaju otworów szczeliny.  

4.  Tabela pomiarów:  

Lp. Rodzaj otworu Położenie detektora 

x [mm] 

Natężenie światła w obrazie 

I 

1.   prostokątny 1. 

2. 

3. 

 : 

 :  

 

2.   okrągły 1. 

2. 

3. 

 :  

 : 

 

 

 

 


