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สอบวันอาทิตยที่

26
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เวลา
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น.

คําสั่ง - ใหเขียนสรุปคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่ใหมา และแสดงวิธีทําโดยละเอียดในกระดาษ
เขียนตอบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เรื่องเกรตติงฮอโลแกรม (Holographic grating)
หนาคลื่นชุด 2

หนาคลื่นชุด 1

λ

θ

λ

ริ้วสวาง

d

ริ้วสวาง

ริ้วสวาง

รูปขางบนแทนคลื่นระนาบความยาวคลื่น λ สองขบวนแทรกสอดกันโดยหนาคลื่นทํามุม θ กัน จะเกิด
ริ้วการแทรกสอดเปนแถบมืด-สวางขนานกันโดยมีระยะระหวางแถบสวางสองแถบที่ติดกันเปนd โดย
d =

หรือ

λ
⎛θ ⎞
2 sin ⎜⎜ ⎟⎟
⎝2⎠

⎛ θ ⎞⎤
1⎡
⎛ 1 ⎞⎟
⎜ ⎟ = ⎢2 sin ⎜ ⎟⎟⎟⎥
⎜⎝d ⎠
⎜⎝ 2 ⎠⎥
λ ⎢⎣
⎦

…….……………………..(1)

…….……………………..(2)
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ดังนั้น ถาเราตองการสรางเกรตติงฮอโลแกรมจึงสามารถทําไดโดยจัดใหมีลําแสงขนานสองลํา ความยาวคลื่น λ
เดียวกันทํามุม θ จะไดระยะระหวางชองเกรตติง d ตามที่ตองการได

การทดลอง
ในการทดลองนี้จะใชเสนขนานกันแทนหนาคลื่นระนาบ ใหทําการทดลองโดยใชหลักการขางตนเพือ่
หาคาระยะหางระหวางเสนที่ติดกัน

อุปกรณที่ใหมา
แผนกระดาษ (I) ที่มีเสนขนานกันจํานวนมากพรอมสเกลวัดมุม
แผนใสที่มีเสนขนานกันจํานวนมากพรอมสเกลวัดมุมที่เหมือนกับบนแผนกระดาษ (I) ทุกประการ
แผนกระดาษ A ที่มีเสนขนานกันแตมีระยะหางระหวางเสนตางจากของแผนกระดาษ (I)
กระดาษกราฟ
แผนโฟมสําหรับรองพรอมเข็มหมุดสําหรับตรึงแผนกระดาษและ/หรือแผนใสบนแผนโฟม

ตอนที่ 1 การหาระยะระหวางเสนขนานของแผนกระดาษ (I) (20 คะแนน)
ใหพิสูจนสมการ (1)
(4 คะแนน)
2. ชองสเกลของการวัดมุมที่อยูบ
 นแผนกระดาษ (I) อานไดละเอียดที่สุดเทาใด
(1 คะแนน)
3. ถาขนาด (ความหนา) ของเสนบนสเกลวัดมุมเปน 0.01 mm ใหวิเคราะหหาความแมนยํา/ความคลาด
เคลื่อนในการวัดมุมจากสเกลนี้ (Δθ) แลวหาคาเปนตัวเลขดวย
(1 คะแนน)
4. ทําการทดลองโดยวางแผนใสทาบบนกระดาษ ปรับมุมระหวางแผนกระดาษกับแผนใส θ ใหละเอียด
ที่สุดและปรับไปใหมากที่สุดเทาที่สามารถทําการทดลองได
ขอแนะนํา ควรตรึงแผนกระดาษใหแนบกับโฟม และควรรีดแผนใสเพื่อใหมีทวี่ างระหวางแผนกระดาษกับ
แผนใสใหนอยที่สุดเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการวัด
5. แตละคามุม θ ใหหาระยะระหวางแถบสวาง (d ) โดยวัดระยะ (L) ของแถบจํานวนมาก (n) เพื่อนําคา
มาเฉลี่ย
(5 คะแนน)
6. หาคาความคลาดเคลื่อนของคา d ทุกคา
(1 คะแนน)
1.

7.

หาคาความคลาดเคลื่อนของ ⎛⎜⎜⎝ 1 ⎞⎠⎟⎟ และ 2 sin ⎛⎜⎜⎝ θ ⎞⎠⎟⎟⎟ ในรูปของคาเหลานี:้ L, θ, ΔL, Δθ และใชผลในขอ

2
d
⎡
⎤
นี้เพื่อคํานวณ Δ ⎛⎜⎜⎝ 1 ⎞⎠⎟⎟ และ Δ ⎢2 sin ⎛⎜⎜⎝ θ ⎞⎠⎟⎟⎟⎥ ในตาราง
d
2 ⎥⎦
⎣⎢
⎛θ ⎞
⎛1⎞
8. เขียนกราฟระหวาง ⎜⎜ ⎟⎟ และ 2 sin ⎜⎜ ⎟⎟⎟ เพื่อวิเคราะหหาคาระยะระหวางเสน λI
⎝d ⎠
⎝2⎠

ความคลาดเคลื่อน ΔλI อยางละเอียด
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(2 คะแนน)
พรอมทั้งวิเคราะหคา
(6 คะแนน)
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ตอนที่ 2 การหาระยะระหวางเสนขนานของแผน A (10 คะแนน)
แผนA นั้นมีระยะระหวางเสนเปน λA ซึ่งตางจาก λI ของแผน (I) เล็กนอย
จงทําการทดลองเพื่อหา δ ≡
9.

λI − λA

และหาวา λA มากกวาหรือนอยกวา λI โดย:

วางแผนใสทาบบนแผน A โดยใหเสนของทั้งสองแผนขนานกัน (θ = 0) จะพบวามีแถบมืด-สวาง
เกิดขึ้นในแนวขนานกับเสนของทั้งสองแผน หาระยะระหวางแถบสวาง 2 แถบที่ติดกัน(d ) โดยวัด
ระยะ (L) ของแถบจํานวนมาก (n) เพื่อนําคามาเฉลี่ย
(1 คะแนน)

10. หาคา δ = λI − λA
11. หาคา Δδ

ในรูปของ

λI

และ d แลวหาคา δ ออกมาเปนตัวเลข

ในรูปของ λI และ d แลวหาคา Δδ ออกมาเปนตัวเลข

(4 คะแนน)
(2 คะแนน)

12. ใหหมุนแผนใสไปบนแผนกระดาษแลวสังเกตลักษณะของการเลื่อนไปของแถบมืด-สวาง เพื่อสรุปวา
λA

(3 คะแนน)

มากกวาหรือนอยกวา λI

คําสั่ง - ใหเขียนสรุปคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่ใหมา และแสดงวิธีทําโดยละเอียดในกระดาษ
เขียนตอบ

-----------------------------------
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