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Układ doświadczalny
W ćwiczeniu wykorzystywany jest zestaw doświadczalny marki PASCO, złożony z
dedykowanej ławy optycznej, na której zamontowane są kolejno: laser diodowy (czerwony
bądź zielony, emitujące światło o długości odpowiednio 650 oraz 515 nm), rewolwer ze
szczelinami oraz skaner (detektor). Do zestawu dołączony jest również komputer z
zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym detektor (PASCO Capstone). Laser
powinien być ustawiony na jednym końcu ławy optycznej, natomiast detektor na drugim.
Uchwyt ze szczelinami należy ustawić w taki sposób, aby odległość między detektorem a
rewolwerem wynosiła nie mniej niż 75 cm. Wiązkę lasera należy wycentrować na wybranej
szczelinie za pomocą śrub znajdujących się z tyłu obudowy diody.
Uchwyt

Rysunek 1. Układ doświadczalny wykorzystywany w ćwiczeniu [1].

Przesuw skanera realizowany jest za pomocą pokrętła umieszczonego z boku obudowy. W celu
uzyskania dobrej jakości danych, przesuw powinien być realizowany ze stosunkowo niską
szybkością.
Przed przystąpieniem do pomiarów należy upewnić się, że skaner jest włączony oraz
podłączony do komputera za pomocą kabla USB.
Przebieg doświadczenia
Zanotować położenie poszczególnych elementów zestawu. Uruchomić program do obsługi
skanera (PASCO Capstone). Na ekranie powitalnym należy wybrać pozycję „Light Intensity
vs. Position” (Rysunek 2A). Otworzy się okno pomiarowe, zawierające po lewej stronie
podsumowanie zbieranych danych oraz po prawej stronie wykres zależności intensywności
rejestrowanego światła od pozycji skanera (intensywność jest podawana w procentach, gdzie
100% oznacza wysycenie detektora, natomiast pozycja wyświetlana jest w milimetrach –
jednostkę można zmienić poprzez kliknięcie na jednostkę na wykresie). W celu wyświetlenia
całego wykresu należy „przypiąć” lewy obszar okna – nacisnąć ikonę pinezki (Rysunek 2B).
Rozmiar zarówno lewego obszaru z podsumowaniem wyników, jak i wykresu można dowolnie

zmieniać za pomocą myszki. Zakres wyświetlonych danych można zmienić przesuwając obszar
wykresu, przybliżenie możliwe jest za pomocą kółka myszki. Aby wyświetlić cały zakres,
należy wcisnąć przycisk
. Wybór aktualnie wyświetlanego widma możliwy jest poprzez
rozwinięcie menu zebranych danych .

Rysunek 2. Czynności wstępne po uruchomieniu oprogramowania do akwizycji danych: włączenie trybu
pomiarowego (A); odpowiednie rozmieszczenie okien pomiarowych (B).

Ustawić odpowiednią częstotliwość próbkowania odczytu położenia oraz intensywności
światła. W tym celu wybrać odpowiedni sensor i ustawić częstotliwość nie mniejszą niż 50 Hz
(Rysunek 3A). Przejść do zakładki „Hardware Setup”, otworzyć ustawienia sensora położenia
i odznaczyć opcję „Zero Sensor Measurement at Start” (Rysunek 3B). Zapobiegnie to
każdorazowemu ustawieniu początku skali detektora przy rozpoczęciu kolejnych pomiarów.

Rysunek 3. Wybór skanera i ustawienie częstotliwości próbkowania (A) oraz wyłączenie
automatycznego zerowania pozycji skanera za każdym pomiarem (B).

Włączyć laser. Na uchwycie wybrać układ szczelin „SQUARE” – obserwowany wtedy obraz
dyfrakcyjno-interferencyjny posiada dobrze widoczne maksimum zerowego rzędu. Ustawić
skaner tak, aby ww. maksimum padało na środek detektora (Rysunek 4). W tym położeniu
ustawić początek skali pomiarowej położenia poprzez wyzerowanie odpowiedniego sensora
przyciskiem
.

Rysunek 4. Poprawne ustawienie detektora do kalibracji początku skali pomiarowej położenia.

Przed każdym pomiarem danej szczeliny bądź układu szczelin należy ustawić odpowiednią
wartość apertury na skanerze, tak, aby rejestrowany sygnał był możliwie jak najsilniejszy,
jednocześnie nie wysycając detektora (intensywność ~100%). Zmiana apretury realizowana jest
pokrętłem znajdującym się z tyłu skanera (Rysunek 1). W celu ustawienia odpowiedniej
apertury dla danej szczeliny uruchomić tryb pomiarowy „Keep Mode” (Rysunek 5A) i
uruchomić pomiar przyciskiem „Preview”. Ustawić skaner w środkowej pozycji tak, aby
maksimum zerowego rzędu padało na wejście detektora (jak na Rysunku 4). Niewielkimi
ruchami pokrętła zmieniać położenie detektora „skanując” obszar maksimum. Obserwować
kształt rysowanej na wykresie krzywej oraz maksymalną intensywność. Ustawić aperturę w
taki sposób, aby rysowana krzywa nie posiadała w maksimum płaskiego przebiegu,
odpowiadającego przesyceniu detektora (Rysunek 5B). Jeżeli taka sytuacja nastąpi, zmniejszyć
wartość apertury. Po każdej zmianie apertury należy ustawić poziom bazowy odczytu detektora
(poziom tła) poprzez „wyzerowanie” sensora intensywności przyciskiem
(jeżeli laser jest
włączony, można również wykonać tę czynność poprzez chwilowe zasłonięcie wiązki lasera
przed detektorem – zadbać jednak, aby do detektora docierało oświetlenie pomieszczenia).

Rysunek 5. Ustawianie odpowiedniej wartości apretury: wybór trybu pomiarowego; niepoprawnie
dobrana apertura - sygnał przesycony (B); poprawnie dobrana apertura (C).

Wykonać pomiar pojedynczych szczelin o zmiennej szerokości, układu dwóch szczelin o
zmiennej szerokości oraz odległości między szczelinami oraz układu wielu szczelin. W tym
celu zmienić tryb pomiarowy na „Continuous Mode” (Rysunek 5A). Ustawić skaner na jednym
z końców zakresu przesuwu. Rozpoczęcie pomiaru następuje poprzez naciśnięcie przycisku
„Record”. Po naciśnięciu program rejestruje intensywność światła w zależności od położenia
skanera. Za pomocą śruby należy powoli przesunąć skaner do drugiego końca zakresu
przesuwu a następnie zakończyć pomiar naciskając przycisk „Stop”. Po zakończeniu pomiaru
na wykresie przedstawione jest zmierzone widmo. W oknie podsumowania pomiarów pojawia
się nowy pomiar (standardowo nazywany kolejnym numerem przebiegu – „Run #n”). Nazwę
zmierzonego widma można zmienić poprzez dwuklik na obecnej nazwie (Rysunek 6A).
Usunięcie widma możliwe jest bądź z poziomu menu podsumowania wyników (poprzez
kliknięcie czerwonego krzyżyka przy konkretnym widmie) lub poprzez opcję „Delete Last
Run” – możliwe jest wtedy usunięcie ostatniego wykonanego pomiaru bądź wybranie
konkretnego widma poprzez wybór z rozwijanego menu (Rysunek 6B). Zmiana wyświetlanego
w danej chwili widma możliwa jest poprzez przycisk
.

Rysunek 6. Zmiana nazwy widma (A) oraz jego usuwanie (B).

Po zakończeniu pomiarów należy wyeksportować zebrane dane. W tym celu należy wybrać z
głównego menu „File” -> „Export Data…” (Rysunek 7A) a następnie zaznaczyć dane do
eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie pojedynczych widm osobno bądź też zbiorcze
wyeksportowanie wszystkich zebranych danych w jednym pliku. Z możliwych danych do
eksportu należy zaznaczyć pozycje „Position” oraz „Light Intensity” (Rysunek 7B). Pozostałe
pola nie są wymagane. Eksport następuje do pliku .csv, w którym w kolejnych kolumnach
znajdują się poszczególne widma, natomiast w pierwszym wierszu (nagłówku) znajduje się
opis danych (widnieją tam nazwy poszczególnych widm).

Rysunek 7. Eksportowanie danych
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