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1 CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest samodzielne skonstruowanie spektroskopu wykorzystującego siatkę
dyfrakcyjną jako element dyfrakcyjny oraz jego kalibracja przy użyciu równania siatki
dyfrakcyjnej oraz linii sodu jako referencyjnej długości fali świetlnej. Skalibrowany spektroskop
może następnie posłużyć do badania różnego rodzaju widm, np. widm źródeł światła
występujących w domu.

2 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI
2.1 RÓWNANIE SIATKI DYFRAKCYJNEJ
Siatka dyfrakcyjna ma postać przeźroczystej folii na której wykonane są równoległe rysy o
gęstości rzędu kilkuset rys/mm, co przekłada się na odległości pomiędzy rysami rzędu kilku
mikrometrów (μm). Ponieważ odległości te są podobnego rzędu co zakres długości fal światła
widzialnego (od 380 do 750 nm), to poprzez zjawisko interferencji taka siatka ugina część
padającego światła pod dużym kątem. Co istotne, kąt ten zależy silnie od długości padającej fali
świetlnej, co pozwala nam na przestrzenne rozdzielenie światła na składowe.

Rysunek 1. Schemat ugięcia światła monochromatycznego na siatce
dyfrakcyjnej. Niebieski fragment odpowiada różnicy dróg optycznych
promieni odbitych od sąsiednich linii siatki.

W celu wyznaczenia zależności kąta ugięcia od długości fali świetlnej posłużmy się schematem na
rysunku 1. Na schemacie przedstawiony jest bieg dwóch promieni monochromatycznego światła
w płaszczyźnie prostopadłej do linii siatki dyfrakcyjnej. Promienie te padają na siatkę pod kątem
𝛽 oraz uginają się pod kątem 𝛼. Różnica dróg optycznych przedstawionych promieni wynosi 𝑠 =
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𝑠𝛽 + 𝑠𝛼 . Łatwo policzyć, że 𝑠𝛽 = 𝑑 sin 𝛽 , a 𝑠𝛼 = 𝑑 sin 𝛼 , gdzie 𝑑 to odległość pomiędzy liniami
siatki. Pozytywna interferencja następuje, kiedy różnica dróg optycznych promieni jest
uwielokrotnością długości fali. Stąd możemy otrzymać równanie siatki dyfrakcyjnej:
𝑛𝜆 = 𝑑(sin 𝛼 + sin 𝛽),

(1)

gdzie 𝑛 jest dowolną liczbą całkowitą nazywaną rzędem dyfrakcji. Dla 𝑛 = 0 światło nie ugina się,
natomiast dla 𝑛 = 1 otrzymujemy:
sin 𝛼 =

𝜆
− sin 𝛽 .
𝑑

(2)

2.2 MODEL SPEKTROSKOPU

Rysunek 2. Schemat spektroskopu wykorzystującego siatkę dyfrakcyjną.
Rysy siatki dyfrakcyjnej skierowane są prostopadle do płaszczyzny rzutu.

Model spektroskopu wykorzystującego siatkę dyfrakcyjną do ugięcia światła przedstawiony jest
na rysunku 2. Bazą spektroskopu jest prostopadłościenne pudełko o szerokości ℎ, w którym
wycięta jest wąska szczelina przez którą do środka wpada światło. Taką szczelinę możemy
traktować jak punktowe źródło światła. Następnie światło pada na otwór po przeciwnej stronie
pudełka, na który naklejona jest siatka dyfrakcyjna. Pod wpływem ugięcia światła na siatce
dyfrakcyjnej wewnątrz pudełka powstaje obraz pozorny szczeliny rozszczepiony ze względu na
długość fali świetlnej (rzeczywiste promienie wychodzą na zewnątrz). Obraz ten możemy
obserwować patrząc w otwór lub wykorzystując aparat fotograficzny.

Rysunek 3. Bieg promienia ugiętego i pozornego.

Do poprawnej interpretacji obrazów spektroskopowych pozostaje wyznaczyć związek pomiędzy
położeniem pozornego obrazu szczeliny a długością fali świetlnej. W tym celu oznaczmy jako 𝑥
odległość pomiędzy szczeliną, przez którą wpada światło a (pozornym) miejscem padania
promienia pozornego (jak zostało oznaczone na rysunkach 2 i 3). Korzystając z rysunku 3 możemy
łatwo policzyć:
𝑥
= tg 𝛼 + tg 𝛽.
ℎ
2

(3)

Wykorzystując równania (2) i (3) możemy wyznaczyć zależność długości fali 𝜆 od 𝑥. Aby uprościć
to wyrażanie, załóżmy, że kąt 𝛽 został tak dobrany, aby kąt 𝛼 był bliski zeru. Wtedy możemy
zastosować przybliżenie:
tg 𝛼 ≈ sin 𝛼.

(4)

Korzystając ze wzorów (2), (3) i (4) otrzymujemy:
𝜆(𝑥) ≈

𝑑
(𝑥 − ℎ(tg 𝛽 − sin 𝛽)).
ℎ

(5)

2.3 DOBÓR KĄTA 𝜷
Aby spełnione było przybliżenie tg 𝛼 ≈ sin 𝛼 konieczne jest takie dobranie kąta 𝛽, aby kąt 𝛼 był
bliski zera dla typowych długości fali świetlnej. Ponieważ światłu widzialnemu odpowiadają fale
o długości od 380 do 750 nm, to możemy ustalić średnią długość fali jako 𝜆śr = 565 nm. Kąt 𝛼 jest
równy zeru, kiedy 𝑥 = 𝑙, gdzie 𝑙 to różnica położeń szczeliny i otworu z siatką dyfrakcyjną (patrz
rysunki 2 i 3). Zaniedbując przyczynek od 𝛽 w równaniu (5) (ponieważ jest to względnie
niewielka poprawka), otrzymujemy:
𝑙=

𝜆śr
ℎ,
𝑑

(6)

co jednocześnie wyznacza nam kąt 𝛽:
𝑙
𝛽 = arctg ( ) .
ℎ

(7)

3 MOŻLIWY PRZEBIEG ĆWICZENIA
1. Do wykonania spektroskopu będą potrzebne: prostopadłościenne pudełko tekturowe,
siatka dyfrakcyjna (min. 500 linii/mm), kartka papieru (najlepiej ciemnego), papier
milimetrowy lub w kratkę, aparat fotograficzny, taśma klejąca, nóż. Do wykonania
ćwiczenia będzie dodatkowo potrzebna mała świeczka (tealight) oraz źródło sodu (sól
kuchenna, soda oczyszczona lub proszek do pieczenia)
2. Złóż tekturowe pudełko i wyznacz odległość 𝑙 ze wzoru (6).
3. Wytnij nożem wąską szczelinę na boku pudełka, gdzie ścianka jest najcieńsza. Zaplanuj
cięcie tak, aby otwór na siatkę dyfrakcyjną zmieścił się w geometrii pudełka.

Rysunek 4. Otwór na siatkę dyfrakcyjną, przez który obserwowane są obrazy
spektroskopowe.
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4. Wytnij nożem otwór na siatkę dyfrakcyjną (ok. 8 na 8 mm) na przeciwnej ściance pudełka,
zgodnie ze schematem z rysunku 2, z wykorzystaniem odległości 𝑙 wyliczonej w punkcie
drugim (rysunek 4). Jeśli zamierzasz fotografować telefonem, którego aparat nie jest
ułożony centralnie, otwór możesz wyciąć przesunięty w stronę jednego z dłuższych
boków ścianki (pamiętaj, aby zachowana została odległość 𝑙).
5. Upewnij się, że patrząc przez otwór widzisz na wylot szczeliny. Jeśli nie, poszerz szczelinę.

Rysunek 5. Szczelina, przez którą światło wpada do spektroskopu

6. Naklej na szczelinę równolegle dwa fragmenty kartki, tak aby powstała w ten sposób
bardzo wąska przesłona (rysunek 5). Najlepiej użyć ciemnego papieru, można również
zamalować papier i/lub nakleić kilka arkuszy na siebie.

Rysunek 6. Poprawna orientacja obrazu spektroskopowego.

7. Przyłóż (jeszcze nie przyklejaj) siatką dyfrakcyjną od wewnętrznej strony otworu
wyciętego w punkcie czwartym. Patrząc przez otwór skieruj pudełko tak, aby przez
szczelinę przechodziło światło z silnego źródła (może to być żarówka lub niebo). Zorientuj
siatkę, tak aby widmo rozciągało się prostopadle do szczeliny (rysunek 6). Następnie
przyklej siatkę, tak aby nie zakleić przypadkiem otworu. Jeśli po przyklejeniu widmo
okaże się źle zorientowane, odklej siatkę i naklej ponownie (używając nowego kawałka
taśmy).
8. Zanim przejdziesz do dalszych czynności, istotna jest kalibracja aparatu. Na przeciwległej
ściance od otworu przyłóż kawałek arkusza papieru milimetrowego lub w kratkę.
Następnie przyłóż aparat do otworu i wykonaj zdjęcie arkusza. Pozwoli to później na
przeliczenie pikseli na odległość na zdjęciach. Po wykonaniu zdjęcia możesz usunąć
arkusz i zamknąć pudełko.
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9. Upewnij się, że spektrometr działa poprawnie patrząc na różne źródła światła – patrząc
na niebo i na większość żarówek powinieneś widzieć ciągłe widmo od fioletu do czerwieni.
Patrząc na ekrany, np. na ekran komputera lub telefonu, powinieneś widzieć podział na
barwę czerwoną, zieloną i niebieską (RGB).
10. Ostatnim „testem” spektroskopu jest obserwacja linii sodu. W tym celu zapal świeczkę i
poczekaj, aż wosk lekko się roztopi. W międzyczasie przyjrzyj się spektrum świeczki
patrząc od boku (aby przypadkiem nie zapalić pudełka). Następnie zgaś świeczkę i nasyp
na nią dużą szczyptę związku sodu (może to być sól kuchenna lub soda oczyszczona).
Zapal świeczkę i po chwili ponownie spójrz przez spektroskop. Powinieneś zaobserwować
wąską, jasną linię w obszarze żółtego koloru. Jest to tak zwana linia sodu, emitowana przez
wzbudzone atomy w gazach tego pierwiastka. Posłuży ona do kalibracji spektroskopu.
11. Wykonaj zdjęcie spektrum świeczki z dodatkiem sodu przykładając aparat do otworu.
Istotne jest, aby wyostrzyć obraz na szczelinę, tak aby widoczna była wąska linia światła,
a nie obiekt za szczeliną. Jeśli masz taką możliwość, najwygodniej jest użyć manualnej
ostrości (np. z użyciem aplikacji Open Camera na system Android). Upewnij się, że na
wykonanym zdjęciu linia sodu jest ostra.
12. Wykonaj zdjęcie spektrum nieba (nie słońca bezpośrednio). Posłuży ono do kalibracji
czułości matrycy na różne długości fali świetlnej, przy założeniu, że natężenie składowych
światła słonecznego jest równe dla każdej (widzialnej) długości fali.
13. Wykonaj zdjęcia spektroskopowe różnych źródeł światła: lamp ulicznych, świeczki (bez
dodatku sodu), żarówek różnego typu, ekranów telefonów i komputerów, itp. Możesz
przykleić aparat do spektroskopu, tak aby jego pozycja nie zmieniała się. Nie jest to
absolutnie konieczne, lecz uprości obróbkę danych i zmniejszy niepewności
systematyczne. W sprawozdaniu zamieść wyznaczone zależności natężenia od długości
fali (nie wstawiaj samych zdjęć, poza jednym – przykładowym). Odpowiednia procedura
przedstawiona jest w „opracowaniu danych”.
14. Przyjrzyj się również dokładnie spektrum nieba (może być zachmurzone, nie patrz
bezpośrednio w słońce) bezpośrednio patrząc w spektroskop (bez użycia kamery).
Powinieneś zaobserwować cienkie, ciemne linie – są to linie absorpcyjne, tak zwane linie
Fraunhofera. Poszukaj w dostępnych źródłach jakie jest pochodzenie tych linii. Spróbuj
zidentyfikować trzy z nich patrząc na kolor, wzajemną pozycję oraz porównując z pozycją
linii sodu (589 nm) i przyporządkuj do nich odpowiadające im pierwiastki. W
sprawozdaniu podaj odpowiadający im kolor oraz długość fali.

4 OPRACOWANIE DANYCH
Do opracowania zdjęć spektroskopowych możesz wykorzystać darmowy program ImageJ
(https://imagej.nih.gov/ij/). Po jego pobraniu rozpakuj go w dowolnym miejscu i uruchom plik
ImageJ.exe. Umieść wszystkie zdjęcia w wybranym folderze. Otwórz wybrane zdjęcie (np. to z
linią sodu) korzystając z menu File ‣ Open… Pierwszym krokiem jest przycięcie zdjęcia. W tym
celu wybierz narzędzie zaznaczenia prostokątnego i zaznacz interesujący obszar (razem z
obrazem szczeliny). Następnie wybierz z menu Image ‣ Crop. Kolejnym krokiem jest
wyrównanie zdjęcia. Wybierz Image ‣ Transform ‣ Rotate, następnie zaznacz opcję Preview
oraz zwiększ Grid lines do 20. Manipuluj kątem, aż obraz szczeliny będzie pionowy i kliknij Ok.
Na koniec zaznacz prostokątem fragment spektrogramu, w którym obraz jest najwyraźniejszy
i/lub nie jest zniekształcony (rysunek 7) i wybierz Analyze ‣ Plot Profile. Pokaże się profil
spektrogramu. Aby zapisać dane do pliku csv wybierz Data ‣ Save Data… i zapisz plik.
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Jeśli nie mocowałeś aparatu do spektroskopu, konieczne jest powtórzenie tych czynności dla
wszystkich pomiarów. Jeśli jednak mocowałeś aparat, to możesz część przycinania i obrotu
wykonać na wszystkich plikach jednocześnie. W tym celu podczas importu zdjęć wybierz
File ‣ Import ‣ Image sequence… i wskaż folder ze zdjęciami. Przytnij i obróć jedno ze zdjęć,
a pozostałe zostaną tak samo zmienione. Dalsze kroki nadal musisz wykonać na każdym zdjęciu z
osobna.

Rysunek 7. Poprawne zaznaczenie obszaru do utworzenia profilu.

Po konwersji spektrogramów na profile można przejść do ich analizy. W pierwszej kolejności
każdy z profili powinien być przesunięty tak, aby pik odpowiadający obrazowi szczeliny
znajdował się w pozycji zerowej. Wtedy korzystając ze wzoru (5) możemy wyprowadzić zależność
𝜆 od pozycji 𝑝 wyrażonej w pikselach:
𝜆(𝑝) = 𝐴(𝑝 − 𝜌ℎ(tg 𝛽 − sin 𝛽)) = 𝐴(𝑝 − 𝜌𝐶),

(8)

gdzie 𝐴 jest pewną stałą, 𝐶 = ℎ(tg 𝛽 − sin 𝛽), a 𝜌 to gęstość pikseli w poziomie. Gęstość tą można
wyznaczyć analizując wykonane zdjęcie papieru milimetrowego/w kratkę analogicznie jak
spektrogramy i mierząc dystans pomiędzy kolejnymi liniami kartki. Pozostaje wyznaczyć stałą 𝐴
(stałą 𝐶 możemy wyliczyć). Możemy tego dokonać korzystając z wykonanej spektroskopii sodu.
Linii sodu odpowiada długość fali 𝜆Na = 589 nm. Znając pozycję tej linii 𝑝Na , 𝜌 oraz 𝐶, dostajemy:
𝐴=

𝜆Na
.
𝑝Na − 𝜌𝐶

(9)

W ten sposób możemy wykalibrować wszystkie profile korzystając ze wzoru (8), otrzymując
zależność natężenia od długości fali. Pozostaje jedynie dokonać kalibracji natężenia.
Ponieważ czułość matrycy aparatu różni się w zależności od długości fali świetlnej, to konieczne
jest odniesienie otrzymanych profili do wzorca natężenia (zmierzone w punkcie 12 widmo nieba).
Każdy profil zależności natężenia od długości fali należy podzielić przez zmierzony profil nieba,
aby otrzymać widmo poprawnie oddające relacje pomiędzy składowymi światła (przy założeniu,
że natężenie wszystkich widzialnych składowych światła słonecznego jest równe).
Otrzymane skalibrowane zależności natężenia od długości fali zamieść w formie wykresów w
sprawozdaniu (przedstaw tylko zakres odpowiadający światłu widzialnemu). Dla widm
dyskretnych wyznacz położenia maksimów pików i zamieść je w formie tabel. Dla widm ciągłych
spróbuj odnieść zależność natężenia od długości fali do postrzeganej barwy światła.
6

Porównaj widma różnych źródeł światła, np. żarówki (z włóknem wolframowym rozgrzanym do
ok. 2700 K), energooszczędnej świetlówki kompaktowej (gdzie pobudzone wyładowaniem
elektrycznym pary rtęci emitują światło pobudzające do świecenia luminofor), lampy LED
(zestaw diod elektroluminescencyjnych pokrytych luminoforem), lampy LED RGB o zmiennym i
sterowanym kolorze światła.

5 FORMA SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie przygotuj tylko w formie elektronicznej i wyślij do asystenta. Preferowany format
to PDF.
W sprawozdaniu zamieść:
1) Zredukowane do absolutnego minimum podstawy teoretyczne, które zawierają tylko
wiadomości niezbędne do analizy ćwiczenia, np. równania, które bezpośrednio
wykorzystujesz w analizie danych.
2) Zdjęcia Twojego układu eksperymentalnego (obowiązek!)
3) Opracowanie wyników i ich dyskusję. Zamieść odpowiednie wykresy – skalibrowane
profile spektrogramów oraz jedno przykładowe zdjęcie.
4) Dodatkowo, prześlij asystentowi wykonane spektrogramy oraz obliczenia.
UWAGA: W przygotowaniu sprawozdania może okazać się pomocny dokument „Jak pisać
sprawozdania z ćwiczeń wykonywanych na I Pracowni Fizycznej”.
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