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Ćwiczenie Nr 12 
Pomiary interferencji światła 

Zagadnienia: zjawisko dyfrakcji i interferencji światła, dyfrakcja światła na pojedynczej 

  szczelinie, budowa i zasada działania lasera helowo-neonowego. 

Wstęp 
  

 Celem ćwiczenia jest poznanie falowej natury światła poprzez charakterystyczne dla 

fal zjawiska dyfrakcji i interferencji. Światło, przechodząc przez szczeliny o wymiarach 

porównywalnych z długością fali, ulega ugięciu. Zjawisko uginania się fali na otworach bądź 

krawędziach przesłon nazywamy dyfrakcją, czyli uginaniem prostoliniowego biegu promieni. 

Czy możliwa jest interferencja światła przechodzącego przez pojedynczą szczelinę lub otwór? 

Odruchowa odpowiedź jest - że nie, bo przechodzące światło nie ma z czym interferować. 

Zasada Huyghensa mówi jednak, że każdy punkt do którego dochodzi fala staje się źródłem 

nowej fali kulistej (patrz rys. 1). Fale pochodzące z różnych punktów szczeliny mogą więc 

interferować. Kiedy szczelina jest bardzo szeroka, to w rezultacie tworzy się czoło fali 

płaskiej i efektu interferencji nie obserwujemy. Kiedy jednak rozmiary szczeliny stają się 

porównywalne z długością fali, efekt interferencji powinien być możliwy do zaobserwowania. 

Interferencją fal nazywamy nakładanie się fal o tej samej częstotliwości, powodujące 

wzmocnienie lub osłabienie natężenia fali wypadkowej. W tych miejscach ekranu, w których 

ugięte promienie spotykają się w zgodnych fazach, następuje ich wzmocnienie i powstają 

jasne prążki interferencyjne. 

 
Rys. 1. Zjawiska dyfrakcji i interferencji na pojedynczej szczelinie. 
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Rys. 2. Geometryczna konstrukcja dyfrakcji i interferencji na pojedynczej szczelinie. 

 

 Gdy fala świetlna pada na pojedynczą szczelinę, na ekranie otrzymujemy obraz 

dyfrakcyjny złożony z jasnych i ciemnych prążków, patrz rys. 2. Najjaśniejszym prążkiem 

jest prążek rzędu zerowego, położony na wprost szczeliny. Prążki położone na prawo i na 

lewo od niego mają tym mniejsze natężenie, im wyższy jest ich rząd. Interferencja 

spowodowana jest nakładaniem się fal pochodzących z różnych części szczeliny.  

Z geometrycznej konstrukcji wystąpienie minimum dyfrakcyjnego (interferencja 

destruktywna) może mieć tylko miejsce wtedy, gdy różnica dróg optycznych pomiędzy 

promieniami ∆x jest równa wielokrotności k połowy długości fali padającej λ: 

    
 

 
                       1) 

Ponieważ          
 

 
, stąd położenie minimum k-tego rzędu: 

                                                                                                                          2) 

gdzie: λ - długość fali światła padającego na szczelinę, k - numer rzędu minimum, a - 

szerokość szczeliny, αk - kąt ugięcia dla minimum k-tego rzędu.  

 Do badania zjawisk dyfrakcji i interferencji bardzo pożądane jest zastosowanie 

laserowych źródeł światła. Wiązka światła laserowego jest mało rozbieżna (silnie 

ukierunkowana), monochromatyczna (wąska linia widmowa) i w wysokim stopniu spójna. 

Spójność można zdefiniować jako stabilność fazy fali zarówno w przestrzeni jak i w czasie 

(stabilność w przestrzeni oznacza ustalony związek faz pomiędzy oddzielnymi falami,  

a stabilność w czasie – niezmienność fazy w pojedynczej fali). 

 Jednym z typów laserów gazowych jest laser helowo–neonowy (λ = 632,8 nm). 

Podstawową częścią tego lasera jest rura szklana lub kwarcowa wypełniona mieszaniną helu  

i neonu pod bardzo małym ciśnieniem. Do rury wlutowane są elektrody, do których przykłada 

się napięcie powodujące wyładowanie elektryczne i, w efekcie, wzbudzenie atomów 

wewnątrz rury. Wzbudzone atomy emitują spontanicznie światło (we wszystkich kierunkach), 

widziane w postaci świecenia rury laserowej.  

 

 

 

∆x 
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Wykonanie pomiarów 
Aparatura 

Ćwiczenie wykonywane jest na stanowisku wyposażonym w ławę optyczną (1); laser helowo-

neonowy o długości fali 632,8 nm; szczelinę dyfrakcyjną (3), detektor promieniowania (4)  

z miernikiem - woltomierzem (5); oraz ekran (6); patrz rys. 3. 

 

Rys. 3. Zestaw pomiarowy do badania zjawiska interferencji światła. 

 

Wykonanie ćwiczenia 

1) Zamontuj na jednym końcu ławy optycznej laser i podłącz go do zasilania.  

Zachowaj szczególną ostrożność w pracy z użyciem laserów, z uwagi na możliwość 

uszkodzenia wzroku.  
 

2) Na drugim końcu ławy zamontuj ekran i dostosuj położenie lasera tak, aby wiązka 

lasera oświetlała środek ekranu (w poziomie). 
 

3) Ustaw szczelinę pomiędzy laserem a ekranem, na odległość około 40 cm od ekranu. 

Oświetl laserem dokładnie środek szczeliny. Skoryguj ustawienie odległości szczeliny 

od ekranu, tak aby uzyskać wyraźny, ostry obraz prążków na ekranie, symetryczny 

względem prążka zerowego (ma być widoczna taka sama liczba prążków po lewej  

i prawej względem stronie prążka zerowego).  
 

4) Wymień ekran na wózek z detektorem, ustaw detektor równolegle do osi ławy, tak aby 

wiązka lasera skierowana była centralnie w okno detektora. Zmierz odległość l 

szczeliny od płaszczyzny ruchu detektora. 
 

5) Włącz miernik i odczytaj wskazanie woltomierza dla zerowego prążka 

interferencyjnego (położenie środka okna detektora wyznaczone jest przez położenie 

śruby detektora na wartość podziałki 5000; przesunięcie detektora o 1 cm odpowiada 

zmianie podziałki o 1000). Zmieniaj odpowiednio zakresy wskazań woltomierza, tak 

aby odczytywać wyniki z najwiekszą możliwą dokładnością. 
 

                    6. 

 

2.                         3.                         4.             

 

1.                                   5. 
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6) Przesuwaj śrubę detektora co 100 w prawą i lewą stronę względem położenia środka  

i notuj wartości mierzonego napięcia. Wartości te są proporcjonalne do natężenia 

światła, które uległo dyfrakcji i interferencji na szczelinie. Wykonaj po 50 pomiarów 

dla położeń na prawo i lewo względem zerowego prążka (odpowiada to przesunięciu 

detektora o 5 cm w każdą stronę). 

Opracowanie wyników 
1) Sfotografuj układ prążków na ekranie. 

 

2) Narysuj wykres zależności mierzonego natężenia światła w funkcji położenia w oknie 

detektora. Na wykresie powinno pojawić się maksimum natężenia dla rzędu zerowego  

i mniejsze maksima, odpowiadające kolejnym wzmocnieniom światła laserowego.  
 

3) Wyznacz szerokość szczeliny używanej w doświadczeniu korzystając ze wzoru (2). 

Zgodnie z równaniem (2):  

dla         k = 1 :        
 

     
 , 

przy czym sinus kąta   , pod którym obserwowane jest pierwsze minimum można 

obliczyć ze wzoru:  

   
 

√     
,  

gdzie: x - średnia odległość od środka wzmocnienia rzędu 0 do pierwszego minimum,  

l - odległość od szczeliny do płaszczyzny ruchu detektora. 
 

4) Oblicz błąd procentowy wyznaczenia szerokości szczeliny ∆a jako:  

   |
    
  

|       

gdzie: ao oznacza wartość szerokości szczeliny odczytanej ze śruby mikrometrycznej. 
 

5) Pomiar której wielkości miał według Ciebie najwiekszy wpływ na błąd wyznaczenia 

szerokości szczeliny ?  

6) Do czego mogą być wykorzystane zjawiska dyfrakcji i interferencji w optometrii ? 
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