
GV: Trần Thiên Đức - http://ductt111.wordpress.com V2011 

 

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM BÀI 3 

1. Tên bài: Khảo sát hiện tượng nhiễu xạ của ánh sáng Laser qua cách tử phẳng 

2. Nhận xét: 

- Ưu điểm của bài này là dễ, nhược điểm là đo hơi lâu và hơi tỉ mẩn một chút. Xử lý số liệu cũng 

không phải là vấn đề quá phức nếu không muốn nói là chẳng có gì. 

3. Giải quyết: 

3.1. Những điều cần biết: 

- Cách đọc thước Banme  cái này trong sách hướng dẫn viết rõ kĩ  

nói chung là dễ đọc lắm. 

- Thí nghiệm liên quan tới hiện tượng nhiễu xạ  cần trang bị những 

kiến thức cơ bản liên quan tới hiện tượng nhiễu xạ như cách tử phẳng 

là gì, mô tả hệ vân nhiễu xạ,… (trong sách có hết roài). 

- Bài này sẽ có hai phần chính: đo thủ công (vặn và đọc) và đo bằng 

máy tính (vặn và bấm, đọc thì máy tính đọc hộ rồi)  nhìn chung thì 

kết quả của hai lần đo phải gần như nhau (chứ đừng giống nhau tới 

100%, khoảng 99% là được rồi ). 

 
Hình 1. Cách tử phẳng 

3.2. Quá trình đo cần chú ý: 

- Dưới đây là hình mô tả hệ đo mà chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn sẽ thấy gồm 4 bộ phận chính là 

nguồn laser, cách tử, cảm biến quang điện, bộ hiển thị) và vô số các bộ phận phụ (không nêu ra ở 

đây) 

 
Hình 2. Hệ khảo sát hiện tượng nhiễu xạ của ánh sáng Laser 

- Ảnh nhiễu xạ sẽ hiện ra ở bộ cảm biến  có 

dạng là những chấm sáng nằm trên một đường 

thẳng, giữa các chấm sáng là khoảng đen. 

Trong đó có một chấm có cường độ lớn nhất 
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(cực đại giữa) và các chấm có cường độ sáng 

giảm dần khi xa chấm trung tâm. Các bạn có 

thể tham khảo hình 3 (hình vẽ chỉ mang tính 

chất minh họa  ). 

Hình 3. Ảnh nhiễu xạ 

- Vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì? Các bạn sẽ phải xác định được vị trí cực đại trung tâm (vòng 

tròn) và hai cực đại liền kề cực đại trung tâm (cực đại bậc 1)  Các bước làm như sau: 

 B1: Ước lượng cực đại trung tâm nằm trong khoảng nào  cái này nhìn thì biết thôi vì 

cực đại trung tâm cường độ sáng bao giờ cũng lớn nhất. Tuy nhiên không phải lúc nào 

cũng dễ phân biệt với cực đại bậc 1 vì đôi khi độ sáng của chúng cũng gần như nhau nên 

rất khó phân biệt được. 

 B2: Quét sơ bộ để xác định được cực đại trung tâm  vặn Banme về sát vị trí bên trái 

thường là khoảng 5mm  vặn dần Banme để dịch chuyển cảm biến lần lượt hứng các 

cực đại  quan sát sự thay đổi của Vôn kế chỉ thị  Cực đại trung tâm chính là vị trí 

ứng với độ lệch của Vôn kế lớn nhất  suy ra hai cực đại nằm hai bên chắc chắn phải là 

cực đại bậc 1. 

 B3: Khi đã xác định được cực đại bậc 1 thì chúng ta điều chỉnh banme sao cho cảm biến 

ở vị trí mép (thường là bên trái) của cực đại bậc nhất và bắt đầu “nhẹ nhàng ta đẩy xe 

hàng” bằng cách vặn banme dịch 0.01mm hoặc 0.05mm (cái này các bạn nên check lại 

sách hướng dẫn nhé vì tôi không nhớ chính xác lắm)  khi nào đến vị trí cực đại bậc 1 

ghi trí trị tọa độ x1, đến cực đại trung tâm ghi x0, đến cực đại bậc 1 còn lại ghi x1’  tính 

hiệu x1’ – x1 là xong. 

- Đến đây ta phát sinh một câu hỏi tại sao lại không đo khoảng cách giữa bậc 1 và vân trung tâm 

mà lại đo khoảng cách giữa hai cực đại bậc 1  câu trả lời vô cùng đơn giản vì trong cuộc đời 

chẳng có cái gì là hoàn toàn cân đối. Chẳng có ai mà tay trái to như tay phải, mắt trái tinh như 

mắt phải, hay học lý giỏi như học toán,…  do đó khoảng cách giữa cực đại bên trái tới cực đại 

trung tâm thường không bằng khoảng cách giữa cực đại bên phải tới nó  dẫn đến sai số  để 

giảm sai số thì cách tốt nhất là ta xác định khoảng cách giữa hai cực đại bậc 1. 

- Đến phần kết nối máy tính thì trong sách đã hướng dẫn đầy đủ các bạn cứ làm theo sách là ok 

(thông cảm vì không mang theo sách hướng dẫn nên không thể hướng dẫn các bạn tỉ mỉ được  

đang chờ các bạn hảo tâm scan và gửi đây ). Hình như sau khi set up thì chỉ việc vặn và bấm 

F9 thì phải. Chú ý là tốt nhất là người nào vặn thì người đó tự bấm luôn chứ người vặn người 

bấm rất dễ nhầm  check khoảng cách giữa hai đỉnh bậc 1 trên máy tính xem có đúng như mình 

đo bằng tay không  nếu chuẩn thì còn chần chừ gì nữa  ghi kết quả, xin chữ ký và come 

back home. 

- Để xác định khoảng cách giữa hai đỉnh các bạn có thể làm như sau: 

 Alt+V  sẽ có một đường thẳng đứng xuất hiện trên màn hình Cassy  điều chỉnh 

đường này đến đúng đỉnh bậc 1  bấm chuột trái một cái rồi ấn Alt + T  các bạn sẽ thu 

được giá trị tọa độ ứng với đỉnh đó  đỉnh còn lại cũng tương tự. 
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 Sau đó sẽ sử dụng một chức năng tính khoảng cách giữa hai đường (hình như có chữ 

difference gì đấy)  dễ dàng xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng đứng (ứng với 

vị trí các cực đại bậc 1)  OK??? 

4. Xử lý số liệu: 

- Very sim pờ le  tự túc hạnh phúc 

5. Báo cáo mẫu:  

 

 
 

ARE YOU OK?  

CHÚC MỌI NGƯỜI HỌC TỐT ^_^ 


