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Ćwiczenie Nr 9 
Pomiar długości fali świetlnej 

Zagadnienia: zjawisko dyfrakcji i interferencji światła, siatka dyfrakcyjna, zasada pomiaru 

  stałej siatki dyfrakcyjnej, dioda laserowa i zasada jej działania. 

Wstęp 
Natrafiając na przeszkodę, światło ulega ugięciu czyli dyfrakcji i zmienia kierunek 

rozchodzenia się. Zjawisko to można wyjaśnić w oparciu o zasadę Huygensa. Otóż  

w wypadku natrafienia na przeszkodę, czoła niektórych cząstkowych fal kulistych nie mogą 

rozchodzić się swobodnie w niektórych kierunkach. Zatem powstała w wyniku interferencji 

fal cząstkowych powierzchnia styczna do tych fal (czoło fali wypadkowej) także zmieni swój 

kształt. Zatem kierunek rozchodzenia się fali także ulegnie zmianie. Dyfrakcja zachodzi 

niezależnie od wielkości przeszkody, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód  

o rozmiarach porównywalnych z długością fali. Zjawisko dyfrakcji i interferencji szczególnie 

wyraźnie można zaobserwować przy przejściu światła przez układ wąskich szczelin. Po 

przejściu przez jedną, wąską szczelinę, światło rozchodzące się prostoliniowo (fala płaska), 

zmienia się w falę kulistą, rozchodzącą się we wszystkich kierunkach (rys. 1). 

 

Rys.1. Bieg promieni świetlnych przy przejściu przez pojedynczą szczelinę. 

 

Jeśli szczeliny będą dwie (lub więcej), sytuacja zmieni się, gdyż wiązki światła wychodzące  

z różnych szczelin będą się spotykać i interferować ze sobą (rys. 2). Jeśli za szczelinami 

ustawimy ekran, zaobserwujemy na nim szereg jasnych punkcików - prążków 

interferencyjnych (rys. 3). Powstaną one w tych miejscach, w których wiązki wychodzące  

z różnych szczelin spotkają się w zgodnej fazie. Taki układ szczelin można potraktować jako 

przybliżony model siatki dyfrakcyjnej. 
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Rys. 2. Bieg promieni świetlnych przy przejściu przez układ dwóch szczelin. 

 

Rys. 3. Powstawanie na ekranie prążków interferencyjnych w wyniku dyfrakcji na 

szczelinach. 

Siatka dyfrakcyjna jest przyrządem optycznym, który stanowi układ bardzo wielu, 

bardzo wąskich, równoległych do siebie i równych szczelin. W praktyce siatka dyfrakcyjna 

jest przezroczystą płytką, na której są gęsto ponacinane rysy, których liczba może dochodzić 

nawet do kilku tysięcy na 1 mm. Światło padając na siatkę ulega na każdej ze szczelin 

zjawisku dyfrakcji, co w konsekwencji powoduje konstruktywne i destruktywne nakładanie 

się ugiętych wcześniej fal. Analiza położeń jasnych i ciemnych prążków dyfrakcyjnych 

umożliwia dość proste wyznaczenie długości fali, padającej na siatkę. Rozważamy układ 

dwóch szczelin, który był pierwowzorem siatki dyfrakcyjnej w doświadczeniu Younga,  

i punkt P na ekranie (rys. 4), zakładając, że powstaje tu maksimum interferencyjne (rys. 4). 

Interferencja konstruktywna następuje, gdy do danego punktu ekranu docierają fale w tej 

samej fazie, co oznacza, że różnica dróg optycznych       jest równa zero (przypadek 

punktu centralnego O) lub całkowitej wielokrotności długości fali λ (punkt P). Z 

geometrycznej konstrukcji widać, że prążki jasne powstają dla kątów θ spełniających 

warunek: 

                                                                      1) 

 

Jest to tzw. równanie siatki dyfrakcyjnej. Odległość między sąsiednimi szczelinami (na 

rysunku oznaczona jako d nazywana jest stałą siatki, θ jest kątem ugięcia, a k określa rząd 

widma (rząd powstającego prążka interferencyjnego). 

Z powyższego wzoru widać, że kąty pod którymi obserwuje się główne maksima nie 

zależą od liczby szczelin na siatce, ale zależą od długości fali światła padającego i odległości 

między szczelinami. Dlatego zjawisko dyfrakcji można wykorzystać do bardzo precyzyjnych 
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pomiarów długości fali światła przy znanej wartości stałej siatki i odwrotnie. Siatki 

dyfrakcyjne znajdują szerokie zastosowanie w spektroskopii. Służą one przede wszystkim do 

otrzymywania widm optycznych. Światło białe, które jest mieszaniną fal o długościach od 

około 350 nm do 780 nm, po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną rozszczepia się na 

poszczególne składowe (odpowiadające różnym długościom fali), co powoduje powstanie 

tzw. widma ciągłego, czyli tęczy. 

 

Rys. 4. Geometryczna konstrukcja dyfrakcji na siatce dyfrakcyjnej. 

 

 

Rys. 5. Fragment widma ciągłego uzyskiwanego po przepuszczeniu przez siatkę dyfrakcyjną 

światła białego. 

 

 Siatki dyfrakcyjne można podzielić na odbiciowe i transmisyjne. Siatką dyfrakcyjną 

transmisyjną (przepuszczającą światło) nazywamy zbiór wielu otworów przedzielonych 

nieprzeźroczystymi dla światła przegrodami, na których światło ulega dyfrakcji. Siatki te 

tworzone przez nacinanie rys lub ich wypalanie w metalu. Zamiast siatek transmisyjnych, 

dających widma ugięte w świetle przechodzącym można też spotkać siatki odbiciowe, dające 

widma w świetle odbitym (siatką taką jest np. powierzchnia płyty CD). 
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Wykonanie pomiarów 

Aparatura: 

Do wykonannia ćwiczenia zostanie wykorzystany układ pomiarowy z rys. 6. wyposażony  

w ławę optyczną (1), diodę laserową (2), siatkę dyfrakcyjną (3) oraz ekran (4). 

 

 

Rys. 6. Układ pomiarowy do wyznaczania długości fali lasera. 

 

Pomiar długości fali lasera 

1. Włącz laser do zasilacza. Zachowaj ostrożność w trakcie pracy z laserem z uwagi na 

możliwość uszkodzenia wzroku. 

2. Ustaw ekran na końcu ławy optycznej i sprawdź czy wiązka lasera jest skierowana na 

środek ekranu. 

3. Na drodze wiązki lasera ustaw siatkę dyfrakcyjną (siatkę należy delikatnie trzymać za 

ramkę) o znanej stałej siatki d propostopadle do wiązki lasera, w odległości od ekranu 

umożliwiajacej obserwacje 5 prążków (około 20 cm). Na ekranie zaobserwuj efekt 

interferencji światła ugiętego na siatce w postaci symetrycznie rozłożonych plamek po 

obu stronach względem plamki rzędu zerowego. Należy zadbać, aby siatka 

dyfrakcyjna i ekran były ustawione równolegle względem siebie. 

4. Zmierz odległość siatki od ekranu D i odległość y kolejnych maksimów 

interferencyjnych po prawej i lewej stronie od prążka rzędu zerowego. Pomiar każdej 

z odległości powtórz 5 razy. Jeżeli kąty ugięcia mierzone po lewej i prawej stronie 

różnią się o więcej niż 5°, należy dokonać korekty ustawień siatki.  

5. Pomiary odległości D i y powtórz dla innej odległości między siatką a ekranem (np. 10 

cm), ustawiając cały zestaw pomiarowy ponownie.  

 

4.                    3.    

                                                  2. 

 

                                    1. 
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Opracowanie wyników 

1. Mierzone i wyznaczone wielkości (odległość D, rząd widma k, odległość y, położenie 

kątowe θ prążka na lewo i prawo rzędu zerowego, średnią wartość ugięcia θśr dla 

prążka rzędu k, długość fali lasera λ) zamieść w tabeli. 

Wartości kątów ugięcia dla kilku rzędów widma, po prawej i po lewej stronie 

względem kierunku wiązki padającej oblicz,  zauważając, że z rys. 4: 

       
 

√      
, a zatem:          

 

√      
. 

Długość fali lasera wyznacz, korzystając ze wzoru (1). 

2. Znajdź wartość średnią długości fali lasera λśr oraz określ niepewność pomiaru ∆λ jako 

odchylenie standardowe średniej. 

3. Porównaj wartość obliczoną λśr z teoretyczną długością fali lasera wykorzystywanego 

w doświadczeniu. Czy wartość obliczona zgadza się z wartością teoretyczną  

w granicach błędu? Jakie są możliwe źródła ewentualnych rozbieżności? Dlaczego 

niepewność pomiaru może być większa w przypadku mniejszej odległości siatki 

dyfrakcyjnej od ekranu? 
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