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Zad.1 Dwa szkiełka mikroskopowe, o długości L=5cm każde, położono jedno na drugim. Na 
jednym z końców pomiędzy szkiełka wsunięto cienką bibułkę o nieznanej grubości d. Po 
oświetleniu całego układu z góry światłem lasera o długości fali l=650nm na obszarze szkiełek 
zauważono N=12 jasnych prążków, ułożonych poprzecznie do długości szkiełek, przy czym ostatni
jasny prążek znajdował się tuż przy bibułce wsuniętej między szkiełka. Wyjaśnić skąd wzięły się te 
jasne prążki i obliczyć grubość bibułki.

Uwaga: przy odbiciu od górnej powierzchni dolnego szkiełka fala zmienia swoją fazę o 180°, co 
działa tak jakby droga optyczna wydłużyła się o połowę długości fali.

Zad.2 Znaleźć natężenie światła przechodzącego przez szczelinę o szerokości a  i ugiętego pod 
kątem a , na ekranie umieszczonym w dalekiej odległości L od tej szczeliny (L >> a). Jak zmienia 
się profil dyfrakcyjny w funkcji szerokości szczeliny  a  ?  Jak pogodzić tak otrzymany wynik ze 
znaną,  konwencjonalną optyką geometryczną (na ekranie oświetlony prążek o szerokości a oraz 
pełny cień poza geometrycznym obrysem szczeliny) ?

Wsk: Zsumować (całkować) wkłady od wąskich części szczeliny, uwzględniając dla każdej z nich 
odpowiednie przesunięcie fazowe.

Zad.3 Zamiast dwóch szczelin w doświadczeniu Younga możemy użyć cienkiego drutu i wiązki 
lasera niewiele szerszej od tego drutu. Wtedy części wiązki przechodzące po jednej i po drugiej 
stronie drutu stanowią dwa spójne źródła światła zastępujące szczeliny. Jaka jest grubość drutu 
jeżeli na ekranie odległym o L=3m sąsiednie maksima natężenia światła oddalone są o x=3cm, a 
długość fali światła wynosi l=500nm ?

Wsk: Patrz poprzednie zadanie !

Zad.4 Na układ dwóch szczelin od odległości d=0.1mm pada spójna wiązka światła pochodząca z 
żarówki energooszczędnej, której luminofor emituje trzy linie widmowe o długościach odpowiednio 
l1=400nm, l2=500nm i l3=600nm. Jaki obraz jasnych prążków zobaczymy na ekranie w odległości 
L=2m od szczelin. Wskazówka: Obliczyć położenia jasnych prążków dla poszczególnych długości 
fali i ustalić ich sekwencję.

Zad.5  Fragment płyty DVD (odległość rowków zapisu d wynosi około 700nm) został użyty jako 
siatka dyfrakcyjna. Odsłonięty fragment płyty, od którego odbija się wiązka, ma postać kwadratu o 
boku a=2.1mm. Wiązkę stanowi światło lampy sodowej, zawierające dwie bardzo bliskie długości 
fali l1=589nm i l1=590nm .Obraz obserwujemy na ekranie w odległości L=2m. Jaka będzie 
odległość prążków pierwszego rzędu (n=1) od siebie ? Jaka będzie szerokość każdego z prążków.
Czy będzie je można zobaczyć jako osobne prążki ?

  

Zad.6 Satelita z orbity okołoziemskiej położonej na wysokości H=200km obserwuje napis 
wyświetlany z indywidualnych żaróweczek („banner”) oddalonych od siebie o d=5cm. Jaką 
powinna być jego średnica obiektywu (zwierciadła) aby był w stanie widzieć oddzielne żaróweczki
? Z jakiej odległości można takim sprzętem rozdzielić reflektory jadącego samochodu (odróżnić 
samochód od motoru ;-) ?

 


