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บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
10.2 การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู

เฉลยแบบฝกหัด 10.2 (หนา 125-126)
1. ตอบ x มีคา 5.9 × 10 −4 m
2. ตอบ
ก. ระยะ x เทากับ 6.0 × 10 −2 m
ข. ถาระยะระหวางสลิตกับฉากเพิ่มขึ้น ระยะ x ก็จะมีคาเพิ่มขึ้น
ค. ระยะ x จะคงเดิม เพราะความสวางของแหลงกําเนิดแสงไมมีผลตอการเลี้ยวเบนและแทรกสอด
3.

ตอบ ความกวางของแถบสวางกลางวัดจากตําแหนงที่มีความสวางนอยที่สุด ถึงตําแหนงที่มีความสวาง
นอยที่สุดที่อยูสองขางของแถบสวางกลางจากรูปคือ 1.85 เซนติเมตร และ 1.20 เซนติเมตร ดังนั้น
ความกวางของแถบสวางกลางมีคา 1.85 - 1.20 = 0.65 เซนติเมตร

10.3 การเลีย้ วเบนของแสงผานสลิตเดี่ยว

เฉลยแบบฝกหัด 10.3 (หนา 137)
1. ตอบ
ก. ขนาดของมุมที่แถบมืดอันดับที่ 1 เบนจากเสนแนวกลาง
ข. แถบสวางกลางกวางเทากับ 8.6 × 10 −3 เมตร
2.

0.19 องศา

ตอบ ตําแหนงมืดที่ 2 อยูหางจากเสนแนวกลางเทากับ 8 มิลลิเมตร

10.4 การเลี้ยวเบนของแสงผานเกรตติง

เฉลยแบบฝกหัด 10.4 (หนา 147)
1. ตอบ จํานวนชองตอเซนติเมตรของเกรตติงที่ใชเทากับ 4 000 ชองตอเซนติเมตร
2. ตอบ ก. แถบสวางที่ 1 อยูหางจากแนวกลาง 29 เซนติเมตร
ข. ความยาวคลื่นของแสงเทากับ 500 นาโนเมตร
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เฉลยแบบฝกหัดทายบทที่ 10
เฉลยปญหา (หนา 150-154)
ตอบ x มีคา 2.6 × 10−3 m
2. ตอบ ระยะหางของแถบสวางมีคา 0.70 เซนติเมตร
3. ตอบ แสงมีความยาวคลื่นเทากับ 600 นาโนเมตรตอบ
4. ตอบ แถบสวางถัดกันที่ปรากฏบนฉากหางกันเทากับ 2.0 มิลลิเมตร
5. ตอบ แผนสลิตนี้มีระยะหางระหวางสลิตเทากับ 120 ไมโครเมตร
6. ตอบ แสงมีความยาวคลื่นเทากับ 550 นาโนเมตร
7. ตอบ แถบสวางที่ 1 บนฉากจะเบนจากแนวเสนกลางเปนระยะเทากับ 6 มิลลิเมตร
8. ตอบ ชองทั้งสองจะตองอยูหางกัน 6.5 ×10−4 เมตร
9. ตอบ แถบสวางกลางบนฉากเดิมจะกวาง 25 มิลลิเมตร
10. ตอบ ความกวางของสลิตเทากับ 30 ไมโครเมตร
11. ตอบ ฉากอยูหางจากสลิตเดี่ยวเทากับ 1.67 เมตร
12. ตอบ แสงสีนั้นมีความยาวคลื่นเทากับ 556 นาโนเมตร
13. ตอบ ความยาวคลื่นของแสงเลเซอรมีคา 717 นาโนเมตร
14. ตอบ แถบสเปกตรัมอันดับที่สองในชวงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตรถึง 700 นาโนเมตร ปรากฏไมครบ
ทุกความยาวคลื่น
1.

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 154 - 155)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตอบ อัตราสวนระหวาง λ1 กับ λ2 เปน 4 : 5
ตอบ ระยะหางของสลิตคูมีคาเทากับ 100 ไมโครเมตร
ตอบ แถบสวาง 2 แถบติดกันจะอยูหางกัน 0.25 มิลลิเมตร

ตอบ ระยะหางระหวางแถบมืดที่ 1 กับแถบมืดที่ 2 ของภาพบนฉาก จะหางกันเทากับ λ D
ตอบ ฉากอยูหางจากสลิตเปนระยะเทากับ 1.5 เมตร
ตอบ แสงเลเซอรที่ใชมีความยาวคลื่นเทากับ 634 นาโนเมตร

d

ตอบ ตองใชสลิตคูที่มีระยะระหวางสลิตเปน 3 เทาของความกวางสลิตเดี่ยว
4

ตอบ แถบสวางกลางรองรับมุมที่จุดกึ่งกลางของสลิตเดี่ยว 6 องศา
9. ตอบ เสนผานศูนยกลางของลวดเทากับ 0.0633 มิลลิเมตร
10. ตอบ ระยะ L เปน 100 เทาของความกวาง a
8.
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11. ตอบ

แสงอีกสีหนึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 437 นาโนเมตร
12. ตอบ 2 ลําดับ และ 1 ลําดับ ตามลําดับ
13. ตอบ ความกวางของแถบสเปกตรัมอันดับที่หนึ่งที่ปรากฏบนฉากเทากับ 33.86 เซนติเมตร
14. ตอบ เกิดชุดสเปกตรัมครบทุกความยาวคลื่นถึงลําดับที่ 1
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