
OPTYKA FALOWA I (FTP2009L) 

Spis ćwiczeń 

1. Kolimacja wiązki laserowej. 

2. Dyfrakcja światła na szczelinach. 

3. Dyfrakcja światła w bliskim i dalekim polu. 

4. Dyfraktometr optyczny. 

5. Filtracja optyczna. 

6. Interferencja w świetle spolaryzowanym.  

 

1. Kolimacja wiązki laserowej. 

Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia):  

Właściwości światła laserowego. Luneta Keplera. Punktowe źródło światła. Interferencja 

równego nachylenia – płytka płasko równoległa. Front falowy. Fala płaska.  Dyfrakcja. 

Zadania do wykonania:  

Justowanie kolimatora na ławie optycznej (bez i z filtrem przestrzennym). Ocena płaskości 

frontu falowego za pomocą płytki płasko-równoległej. Bi-pryzmat Fresnela, pomiar kąta 

bipryzmatu na podstawie pomiaru szerokości prążków.  

Literatura: plik Fazory - rozdział 1 i 2 

 

2. Dyfrakcja światła na szczelinach. 

Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia):  

Dyfrakcja światła. Siatka dyfrakcyjna. Doświadczenie Younga 

Zadania do wykonania:  

Obserwacja obrazów dyfrakcyjnych szczelin i siatek.  Regulacja szerokości szczeliny. 

Wyznaczenie ilości szczelin na podstawie analizy obrazu dyfrakcyjnego. Wyznaczenie 

szerokości szczeliny na podstawie pomiaru rozkładu minimów w obrazie dyfrakcyjnym 

Literatura: plik : siatki i otwory – rodział 2; plik dalekie pole – rozdział 1.1 i 2  

 

3. Dyfrakcja światła w bliskim i dalekim polu. 

Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia):  

Dyfrakcja Fresnela. Strefy Fresnela.  Dyfrakcja Fraunhofera. Warunek przejścia od 

przybliżenia bliskiego pola do dalekiego pola. Plamka Poissona.  

Zadania do wykonania:  

Obserwacja obrazów dyfrakcyjnych dla: krawędzi, szpilki. Plamka Poissona . Wyznaczenie 

szerokości szczeliny na podstawie obraz dyfrakcyjnego bliskiego i dalekiego pola. 

Wyznaczenie przejścia od przybliżenia bliskiego pola do dalekiego pola. 

Literatura: plik : fazory – rozdział 1;  plik:  dalekie pole – rozdział 1, 2 i 2.1; bliskie pole – 

rozdział: 1, 1.1, 2  

 

 

 

 

 

 



4. Dyfraktometr optyczny. 

Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia):  

Dyfrakcyjna teoria odwzorowania według Abbego. Transformata Fouriera. Twierdzenie o 

uszeregowaniu. 

Zadania do wykonania:  

Obserwacja widma dyfrakcyjnego Fraunhofera prostych przedmiotów (kwadraty, kółka, 

siatki) Twierdzenie o uszeregowaniu – układ kółek i kwadratów. 

Literatura: plik : dalekie pole – rozdział 1, 2 i 2.1; bliskie pole – rozdział: 1, 1.1, 2 i 2.1 

 

5. Filtracja optyczna 

Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia):  

Dyfrakcyjna teoria odwzorowania według Abbego. Transformata Fouriera. Filtracja optyczna. 

Zadania do wykonania:  

Obserwacja widma dyfrakcyjnego Fraunhofera przedmiotów złożonych. Filtracja optyczna 

elementów przedmiotu złożonego. 

Literatura: plik : dalekie pole – rozdział 1, 2 i 2.1; bliskie pole – rozdział: 1, 1.1, 2 i 2.1 

 

6. Interferometr Mach-Zehnder 

Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia):  

Interferencja światła. Warunki stabilnej interferencji. Polaryzacja światła. Definicja kontrastu. 

Interferometr Mach-Zehnder. 

Zadania do wykonania:  

Justowanie interferometru Mach-Zehnder. Obserwacja kontrastu prążków interferencyjnych 

w zależności od zmiany stanu polaryzacji światła w ramionach interferometru.  

Literatura: plik : fazory – rozdział 1 

 


