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ตะลุยโจทยโควตา มช. บทที่ 13 แสง ชุด 1

ตะลุ ย โจทย โควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 13 แสง ชุ ด 1
การแทรกสอดของแสง
การแทรกสอดแสง
ในแนวปฏิบัพ (An) (แถบสวาง)
S1P – S2P = n λ
d sinθ = n λ
λ = nd Dx
ในแนวบัพ (Nn) (แถบมืด)
S1P – S2P = (n – 12 )λ
d sinθ = (n – 12 )λ
λ = d 1x
(n - 2 )D
เมื่อ λ = ความยาวคลื่น
x = ระยะจากแนวกลางถึงแถบ
n = ลําดับที่ของแถบสวางหรือแถบมืด
สวาง หรือ แถบมืดที่ n
d = ความหางชองสลิต
D = ระยะจากสลิตถึงฉากรับ
1. เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ลงบนสลิตคู ซึ่งมีระยะหางระหวางสลิตเปน
10 ไมโครเมตร อยากทราบวาจุดที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันจุดที่ 2 จะเบนไปจาก
แนวที่ฉายแสงเปนมุมเทาใด
วิธีทํา
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2(A–NET 49) แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกกระทบเกรตติงอันหนึ่งในแนวตั้งฉาก พบ
วาเสนสเปกตรัมลําดับแรกเบนจากแนวกลางไป 30 องศา ถามวาเสนสเปกตรัมลําดับแรก
เบนจากแนวกลางไป 45 องศา มีความยาวคลื่นเทาใด
1. 333 nm
2. 353 nm
3. 707 nm
4. 750 nm
วิธีทํา

3. ชองแคบคูหนึ่งหางกัน 0.1 mm เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 600 nm ตกตั้งฉากบนชอง
แคบ แถบสวางลําดับที่ 4 บนฉากที่หางออกไป 80 cm จะอยูหางจากแนวกลางเทาใด
วิธีทํา

4. สลิตคูหางกัน 0.03 มิลลิเมตร วางหางจากฉาก 2 เมตร เมื่อฉายแสงผานสลิต ปรากฏวา
แถบสวางลําดับที่ 5 อยูหางจากแถบกลาง 14 เซนติเมตร ความยาวคลื่นของแสงเปนกี่นาโนเมตร
วิธีทํา
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5(En 42/1) เมื่อใชแสงที่มีความยาวคลื่น 5.0x10–7 เมตร ตกตั้งฉากกับสลิตคูเกิดภาพการแทรก
สอดบนฉากที่อยูหางออกไป 1.2 เมตร ถาระยะหางระหวางสลิตคูเทากับ 0.1 มิลลิเมตร
แถบสวาง 2 แถบที่ติดกันอยูหางกันกี่มิลลิเมตร
วิธีทํา

6(มช 43) แสงสีเหลืองความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร
ตกตั้งฉากผานสลิตคูอันหนึ่ง พบวาบนฉากที่หาง
ออกไป 1.5 เมตร แถบสวางลําดับที่ 3 และลําดับ
ที่ 7 อยูหางกัน 6 มิลลิเมตร ชองทั้งสองของสลิตคู
นี้อยูหางกันกี่ไมโครเมตร
วิธีทํา

7(มช 50) เมื่อใชแสงสีเขียว ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร สองผานเกรตติงพบวาแถบสวางที่
5 ของแสงสีเขียวตกทับซอนกับแถบลําดับที่ 4 ของแสงสีหนึ่งพอดี จงหาความยาวคลื่นของ
แสงสีนั้น
วิธีทํา
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8(มช 48) ในการศึกษาลวดลายการเลี้ยวเบน โดยใชแหลงกําเนิดแสงสองผานเกรตติงขนาด
12000 เสน/เซนติเมตร พบวาแถบสวางแรกทํามุม 20o กับแนวกลาง ใหหาความยาวคลื่น
ของแหลงกําเนิดแสงในหนวยนาโนเมตร
1. 285.0
2. 342.0
3. 364.0
4. 410.4
วิธีทํา

9. เกรตติงมี 10000 เสนตอเซนติเมตร ถาฉายแสงความยาวคลื่น λ ตกตั้งฉากกับเกรตติง
แถบสวางที่เกิดขึ้นแถบแรกบนจอ จะอยูหางจากแนวกลางเปนมุม 30o คา λ มีคาเทาใด
วิธีทํา

10(มช 36) แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร พุงผานเกรตติงพบวาแนวแถบสวางแถบที่ 4
ทํามุมกับแนวแถบสวางตรงกลางเทากับ 30 องศา จงหาจํานวนชองสลิตตอเซนติเมตร
ของเกรตติงนี้
1. 2000
2. 200
3. 3333
4. 2500
วิธีทํา
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11(A–net 51) ฉายลําแสงเลเซอรความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร ผานเกรตติงในแนวตั้งฉาก
เพื่อตองการใหจุดสวางอันดับที่หนึ่งเบนจากแนวกลางประมาณ 30 องศา จะตองเลือกใช
เกรตติงอันไหนใน 4 อัน A , B , C , D ซึ่งมีจํานวนเสนตอมิลลิเมตรเปน 500 , 650 ,
780 , 940 ตามลําดับ
1. A
2. B
3. C
4. D
วิธีทํา

12. ฉายแสง A และ B ใหผานชองสลิตคูขนานกันไปบนฉากที่อยูหางออกไป ปรากฏวาริ้วมืด
ที่สี่ของแสง A อยูซอนกับริ้วสวางที่หาของแสง B ถาแสง A มีความยาวคลื่น 5.8x10 –7
เมตร แสง B จะมีความยาวคลื่นเทาใดในหนวยของเมตร
วิธีทํา
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การเลี้ยวเบนของแสง
การเลี้ยวเบนแสง
การเลี้ยวเบนของคลื่นใดๆ จะเกิด
ไดดีก็ตอเมื่อความกวางของชองแคบมี
ขนาดเล็กกวาความยาวคลื่น (λ)
สําหรับคลื่นแสง หากความกวาง
ชองแคบมีขนาดใหญกวาความยาวคลื่น
จะทําใหเกิดแนวมืด เรียกแนวบัพ (N)
สมการเกี่ยวกับการเลี้ยวเบน
ในแนวบัพ (Nn)
d sin θ = nλ
dx
λ = nD
เมื่อ λ
n
d
x
D

=
=
=
=
=

ความยาวคลื่น
ลําดับที่ของแถบมืด
ความกวางของชองสลิตเดี่ยว
ระยะจากแนวกลางถึงแถบมืดที่ n
ระยะจากสลิตถึงฉากรับ

13. ฉายแสงผานสลิตเดี่ยวทําใหเกิดแนวมืดแถบแรกเบนไปจากแนวกลางเปนมุม 30o กําหนด
ความยาวคลื่น 650 nm จงหาความกวางของชองสลิต
วิธีทํา
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14(A–NET 49) แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ฉายผานสลิตเดี่ยวในแนวตั้งฉากไปปรากฏ
เปนแถบสวางมืดบนฉากที่หางออกไป 1 เมตร
ถาแถบมืดสองขางสวางตรงกลางหาง
4.0 มิลลิเมตร ถามวาสลิตเดี่ยวกวางกี่ไมโครเมตร
วิธีทํา

15. สลิตเดี่ยววางหางจากฉาก 60 cm ใชแสงความยาวคลื่น 600 nm ทําใหเกิดแถบการเลี้ยว
เบนขึ้นที่ฉากวัดความกวางแถบสวางอันกลางได 0.7 cm จงหาความกวางชองสลิต
วิธีทํา

16. แสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ตกตั้งฉากบนสลิตเดี่ยวกวาง 50 ไมโครเมตร เกิด
ภาพการแทรกสอดบนฉากหาง 0.6 เมตร แถบมืดที่สองอยูหางจากแถบมืดที่สี่เทาไร
1

วิธีทํา
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