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Cel ćwiczenia:
Zapoznanie studentów ze zjawiskami optycznymi.

Badane elementy:
Zestaw ćwiczeniowy Laser Kit.

Zakres ćwiczenia:
Zbadanie zjawisk optycznych.

1. Wstęp teoretyczny
Interferencja
fal,
zjawisko
wzajemnego
nakładania
się
fal
(elektromagnetycznych, mechanicznych, de Broglie itd.). Zgodnie z tzw.
zasadą superpozycji fal, amplituda fali wypadkowej w każdym punkcie
dana jest wzorem:

gdzie: A1, A2 - amplitudy fal cząstkowych, φ - różnica faz obu fal.
Maksymalnie A = A1+A2 dla φ=2k (fazy zgodne), minimalnie A=A1-A2 dla
φ=(2k+1) (fazy przeciwne). Warunkiem zaistnienia stałego w czasie
rozkładu przestrzennego amplitudy interferujących fal jest ich spójność
(koherentność). Białe światło Słońca nie spełnia takiego warunku, dla
każdej długości fal składających się na światło białe wzmocnienie i
osłabienie interferencyjne zachodzi w innym miejscu.
Interferometr Michelsona Zasada jego działania polega na rozdzieleniu
wiązki światła na promienie biegnące po różnych drogach optycznych, a
następnie doprowadzenie do dodatniej interferencji tych promieni. W
przypadku interferometru Michelsona efekt ten uzyskuje się w następujący
sposób: padająca wiązka światła jest dzielona przez zwierciadło na 2
promienie wzajemnie do siebie prostopadłe. Promień równoległy do
promienia pierwotnego po przejściu przez zwierciadło półprzepuszczalne,
odbija się od nieruchomego zwierciadła ustawionego naprzeciw źródła i
wraca do zwierciadła półprzepuszczalnego, zmieniając kierunek na
prostopadły po odbiciu od niego, zmierzając do detektora. Natomiast
promień, który w pierwotnej fazie odbił się w od zwierciadła
półprzepuszczalnego, zmieniając swój kierunek na prostopadły w stosunku
do pierwotnego kierunku, odbija się od ruchomego lustra, by w kolejnej
fazie przejść już bez zmiany kierunku przez zwierciadło półprzepuszczalne,
zmierzając do detektora. Ruchome lustro pozwala tak dopasować
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odległość, aby obydwie wiązki trafiające do detektora interferowały ze
sobą, wzmacniając odbierany sygnał. W ten sposób, znając odległość
między zwierciadłem półprzepuszczalnym, a ruchomym lustrem można
poznać
z
dużą
dokładnością
odległość
między
zwierciadłem
półprzepuszczalnym, a nieruchomym lustrem. Interferometr Michelsona
zapisał się na kartach historii fizyki. Za jego pomocą Michelson zmierzył
długość wzorca metra przechowywanego w Paryżu wyrażając ją jako
1553163.5 długości fal czerwonego światła kadmu, za co w 1907 r.
uhonorowano go nagrodę Nobla.
Dyfrakcja światła to zjawisko fizyczne zmiany kierunku rozchodzenia się
fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla
wszystkich wielkości przeszkód, ale wyraźnie jest obserwowane dla
przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali. Dyfrakcja
używana jest do badania fal oraz obiektów o niewielkich rozmiarach, w
tym i kryształów, ogranicza jednak zdolność rozdzielczą układów
optycznych. Jeżeli wiązka fal przechodzi przez szczelinę lub omija obiekt,
to zachodzi zjawisko ugięcia. Zgodnie z zasadą Huygensa fala rozchodzi
się w ten sposób, że każdy punkt fali staje się nowym źródłem fali kulistej.
Za przeszkodą fale nakładają się na siebie zgodnie z zasadą superpozycji.
Przy spełnieniu pewnych warunków za przeszkodą pojawiają się obszary
wzmocnienia i osłabienia rozchodzących się fal (interferencja). Zjawisko
dyfrakcji
występuje
dla
wszystkich
rodzajów
fal
np.
fal
elektromagnetycznych, fal dźwiękowych oraz fal materii.
Jeden z najprostszych przykładów zjawiska dyfrakcji zachodzi, gdy
równoległa wiązka światła (np z lasera) przechodzi przez wąską
pojedynczą szczelinę zwaną szczeliną dyfrakcyjną. Zgodnie z zasadą
Huygensa każdy punkt szczeliny o szerokości d, jest nowym źródłem fali.
Między źródłami zachodzi interferencja, co powoduje wzmacnianie i
osłabianie światła rozchodzącego się w różnych kierunkach. Dla
pojedynczej szczeliny jasność w funkcji kąta odchylenia od osi przyjmuje
postać:

,
gdzie:
•
•
•
•
•

I – intensywność światła,
I0 – intensywność światła w maksimum, czyli dla kąta równego 0,
λ – długość fali,
d – szerokość szczeliny,
funkcja sinc(x) = sin(x)/x.

Przepuszczenie fali przez szczelinę dyfrakcyjną pozwala na określenie
kierunku rozchodzenia się fali. Im mniejsza jest szerokość szczeliny, tym
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dokładniej można to zrobić. Jednocześnie zmniejszanie szczeliny
powoduje, że trudniej jest określić energię fali, ponieważ rozprasza się
ona na większy obszar. W efekcie iloczyn błędu określenia energii oraz
błędu pomiaru kierunku musi być większy od pewnej stałej. Oznacza to,
że istnieje granica dokładności pomiaru parametrów rozchodzącej się fali.
Zjawisko to ma fundamentalne znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę, że
każda materialna cząstka jest falą. Zjawisko to jest potwierdzeniem
zasady nieoznaczoności. Dualizm korpuskularno-falowy powoduje, że
możliwa jest obserwacja dyfrakcji cząstek materialnych. Eksperymenty
udowodniły, że zjawisko to zachodzi dla elektronów i neutronów. Aby
wzmocnić falę przechodzącą przez szczelinę stosuje się w optyce układy
wielu takich szczelin, nazywane siatką dyfrakcyjną. Efekty optyczne od
każdej szczeliny dodają się, przez co zachowanie fali zależy tylko od stałej
siatki (odległości dzielącej najbliższe sobie rysy). Zjawisko dyfrakcji
zachodzi również, kiedy fale przechodzą przez wiele blisko siebie
położonych warstw. Jeżeli odległość między warstwami jest stała, kolejne
maksima fali można opisać zależnością:

,
gdzie:
•
•
•
•

d
θ
λ
n

–
–
–
–

stała siatki,
kąt od osi wiązki światła,
długość fali,
przyjmuje wartości całkowite dodatnie od 1,2,3,...

Holografia polega na trójwymiarowym zapisie obrazu przedmiotu
(obiektu). Jest techniką doskonalszą niż fotografia. O ile tradycyjna
fotografia zapisuje jedynie modulację amplitudy, to holografia odnotowuje
także zmiany fazy fali świetlnej. Dzięki temu możemy o fotografowanym
przedmiocie uzyskać znacznie więcej informacji. Rejestracja obrazu
(uzyskanie hologramu) polega na zapisie (np. na kliszy fotograficznej)
interferencji fali rozproszonej przez przedmiot z falą niezaburzoną (tzw.
wiązką odniesienia). Powstające prążki interferencyjne muszą być stabilne
przez cały czas naświetlania. Aby uzyskać hologram należy podzielić
wiązkę światła laserowego na dwie części za pomocą płytki szklanej.
Pierwsza (wiązka przedmiotowa) oświetla przedmiot, po odbiciu którego
pada na kliszę fotograficzną, natomiast druga (wiązka odniesienia) pada
na kliszę bezpośrednio lub po odbiciu od płaskiego zwierciadła kierującego
ją na kliszę. W ten sposób otrzymuje się kliszę zwaną hologramem. Klisza
ta oglądana w powiększeniu jest układem punktów (prążków) jasnych i
ciemnych. Na fragmencie kliszy nie widać fragmentu fotografowanego
obiektu. Jeżeli kliszę taką przeciąć na części, to każda część tworzy
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większy fragment obrazu niż stanowi część kliszy, a w skrajnych
przypadkach można uzyskać dwa obrazy z mniejszą liczbą szczegółów.
Aby osiągnąć obraz 3D, trzeba kliszę oświetlić spójnym światłem
laserowym. Światło to interferując na hologramie, który stanowi w tym
przypadku siatkę dyfrakcyjną, odtworzy w polu za siatką konfigurację
przestrzenną światła odbitego od obiektu. Widać wtedy i hologram, i obraz
przestrzenny. Powszechnie znane hologramy grubowarstwowe odbiciowe
posiadają przestrzenny układ (wiele warstw) siatki dyfrakcyjnej. Taki
wielowarstwowy układ, pracujący jako siatki dyfrakcyjne odbijające,
tworzy obraz holograficzny możliwy do oglądania w świetle niespójnym
(np. białym).

2. WYKONANIE ĆWICZENIA.
2.1 Interferencja światła
Potrzebny sprzęt: laser, ekran, szklana płytka, soczewka, uchwyt do
szklanej płytki.

Zestawić układ tak jak na rysunku. Tak ustawić szklaną płytkę, aby wiązka
znajdowała się na środku ekranu. Założyć soczewkę na laser.
Zaobserwować interferencję fal.

2.2 Interferometr Michelson’a
Potrzebny sprzęt: laser, ekran, 2 lustra, 1 półprzepuszczalne lustro,
soczewka.
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Ustawić układ jak na rysunku. Połączyć „wiązki lasera” na ekranie ruszając
lustrem M1. Ustawić soczewkę pomiędzy półprzezroczystym lustrem, a
laserem i zaobserwować prążki interferencyjne. Jeśli ustawimy soczewkę
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pomiędzy półprzezroczystym lustrem, a ekranem,
równoległej interferencji powinny być zaobserwowane.

wówczas

paski

2.3 Dyfrakcja światła
Potrzebny sprzęt: laser, płytka z okrągłymi i kwadratowymi otworami,
ekran, uchwyt.

Ustawić układ jak na rysunku. Odległość pomiędzy uchwytem płytki z
otworami, a ekranem powinna wynosić co najmniej 50cm. Zaobserwować
prążki dyfrakcyjne, oraz zmiany ich wyglądu w efekcie zmiany płytki z
otworami.

2.4 Holografia
Potrzebny sprzęt: laser, soczewka, ramka z hologramem.
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Ustawić sprzęt tak jak na rysunku. Zaobserwować hologram.

3. SPRAWOZDANIE.
Sprawozdanie powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń. W
miarę możliwość wskazane jest umieszczenie zdjęć przeprowadzonych
eksperymentów.
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