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CEL ĆWICZENIA
- Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem dyfrakcji światła.
- Zapoznanie się z budową siatki dyfrakcyjnej.
- Zapoznanie się z metodą wyznaczania długości fali świetlnej za pomocą siatki 

dyfrakcyjnej.

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE:
1. Dyfrakcja i interferencja fal świetlnych.
2. Opis dyfrakcji światła na szczelinach i przesłonach. Zasada Huygensa.
3. Doświadczenie Younga, siatka dyfrakcyjna, stała siatki, zdolność 

rozdzielcza, typy siatek dyfrakcyjnych.
4. Dyfrakcja światła na siatce, obraz interferencyjny światła ugiętego na siatce.
5. Widma, ich podział, serie widmowe, budowa atomu i jej związek 

z widmami.
6. Metoda wyznaczania stałej siatki dyfrakcyjnej przy użyciu fali świetlnej 

o znanej długości.
7. Metoda wyznaczania długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej.
8. Metoda przeprowadzania dyskusji błędów.

PRZEBIEG ĆWICZENIA
1. Włączamy lampę sodową. Czekamy około 5 minut aż będzie świecić 

mocnym, żółtym światłem.
2. Regulujemy szerokość szczeliny, oraz ustawiamy siatkę wraz z soczewką 

(S+L) w ten sposób aby otrzymać na ekranie ostre prążki.
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3. Mierzymy odległość a1 oraz a2 dwu prążków symetrycznych względem 
prążka zerowego oraz odległość l0 siatki od ekranu. Znając długość fali



światła lampy sodowej /.o = 5893A oraz odległość ai, a2 i lo obliczamy stałą 
siatki:
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gdzie n=1, 2.
4. Włączamy wskaźnik laserowy. Ustawiamy siatkę wraz z soczewką w ten 

sposób, aby otrzymać na ekranie ostre prążki.
5. Mierzymy odległości ai dwu par prążków oraz odległość l siatki od ekranu. 

Znając ai, l oraz stałą siatki (d) obliczamy długość fali dla światła laserowego 
(ni - rząd dyfrakcji).
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6. Notujemy w tabeli pomiarów długość fali światła laserowego zapisaną na 
tabliczce znamionowej wskaźnika.

7. Błąd maksymalny pomiaru stałej siatki, oraz długości fali światła laserowego 
wyznaczamy stosując wzór na prawo przenoszenia błędu dla pomiarów 
pośrednich nieskorelowanych.
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PRZYRZĄDY POMIAROWE I MATERIAŁY
Ława optyczna, lampa sodowa, wskaźnik laserowy, siatka dyfrakcyjna wraz 
z soczewką, ekran z podziałką, przesłona ze szczeliną o regulowanej szerokości.

UWAGI
Zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z lasera, pod żadnym 
pozorem nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę promieni laserowych. 
Uruchomienia wskaźnika laserowego należy dokonać w obecności 
prowadzącego zajęcia.
Tabela pomiarowa powinna zawierać odległości l0, ai, l, rzędy prążków ni, 
dokładności przyrządów, którymi dokonano pomiaru l0, ai, l.


