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ฟสิกส   บทท่ี   13   แสง  
 

   ตอนท่ี   1  การแทรกสอดแสง  
ทบทวนการแทรกสอดของคล่ืนนํ้า 

 

    สําหรับแนวปฎิบัพลําดับท่ี  n(An) 
    ⇔⇔⇔⇔S1P – S2P⇔⇔⇔⇔ =   n←←←← 
                d sin ±±±±  =   n ←←←← 
    เมื่อ   P  คือจุดซึ่งอยูบนแนวปฎิบัพลําดับที ่n(An) 
    S1P  คือ  ระยะจาก  S1  ถึง  P 
        S2P  คือ  ระยะจาก  S2  ถึง  P 
      ←   คือ  ความยาวคลื่น  (m) 
   n   คือ  ลําดับที่ของปฎิบัพนั้น 
   d   คือ  ระยะหางจาก  S1  ถึง  S2  
  ±   คือ  มุมที่วัดจาก  A0  ถึง  An 
 

1.   คล่ืนชนิดหน่ึง   เม่ือเกิดการแทรกสอ
 ก.  คลื่นนี้มีความยาวคลื่นเทาใด    
 ข.  ถาคลื่นนี้มีความถี่  500 Hz  จะมีค
วิธีทํา 
 
 
 
2.   คลื่นชนิดหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกสอดแ
  หากแหลงกําเนิดคลื่นทั้งสองอยูหางกัน
 ก.  ความยาวคลื่นนี้มีคาเปนเทาใด  
 ข.  หากคลื่นนี้มีความเร็ว   300   m/s 
วิธีทํา 
 
 

39

   

 
 

ดจะเกิดแนว ดังรูป 
          (0.75 เมตร) 
วามเร็วเทาใด  (375 m/s) 

นวปฏิบัพที ่ 2   เอ
  9  เมตร 
     

   จะมีความถี่เทาใ
ียงทํามุมจากแนวกลาง   30o   

                 (9/4 เมตร) 
ด                (133.33 Hz) 
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       สําหรับแนวบัพลําดับท่ี n  (Nn) 
 

    ⇔⇔⇔⇔S1P – S2P⇔⇔⇔⇔=  ΦΦΦΦn – 21 ΓΓΓΓ←←←← 
                d sin ±±±± =  ΦΦΦΦn – 21 ΓΓΓΓ←←←← 
         

  n  คือ ลําดับท่ีของแนวบัพน้ัน 
 

 
 

3.  จากรูป แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ํา 
ที่เกิดจากแหลงกําเนิดอําพันธ   S1   และ   S2  มี   
P เปนจุดบนเสนบัพ ถา S1P  เทากับ  10  เซนต ิ
เมตร  และ  S2P  เทากับ  7  เซนติเมตร   ถาอัตรา 
เร็วของคลื่นทั้งสองเทากับ   30   เซนติเมตร ตอ 
วินาที แหลงกําเนิดทั้งสองมีความถี่เทาใด  (5 Hz) 

วิธีทํา 
 
 
 
 

 
 

 การแทรกสอดแสง 
  ในแนวปฏิบัพ  (An)  (แถบสวาง) 
    S1P –  S2P = n ← 
     d sin± = n ← 
        ← = Dn xd   

 

ในแนวบัพ  (Nn)  (แถบมืด) 
    S1P –  S2P = (n – 21 )← 
           d sin± = (n – 21 )← 

    ← = )D21 -(n 
xd   

ปฏิบัพ 
P 

S1 S2
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 เม่ือ    ← = ความยาวคลื่น       x = ระยะจากแนวกลางถึงแถบ 
n = ลําดับที่ของแถบสวางหรือแถบมืด     สวาง หรือ แถบมืดที ่n 

    d = ความหางชองสลิต      D = ระยะจากสลิตถึงฉากรับ 
 

4.  เมื่อฉายแสงที่มีความยาวคลื่น  500  nm  ตกตั้งฉากบนชองแคบคูหนึ่งซึ่งหางกัน  0.1  mm 
  จงหาวาแถบสวางลําดับที่  20  จะเอียงทํามุมกับแถบสวางกลางกี่องศา  (sin 6o = 0.1)       (6o) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
5.  เมื่อฉายแสงที่มีความยาวคลื่น  700  nm  ตกตั้งฉากบนชองแคบคูหนึ่งซึ่งหางกัน  0.2  mm 
  จงหาวาแถบสวางลําดับที่ 10   ทั้งสองดานจะทํามุมกันกี่องศา    (sin 2o  =  0.035)       (4o) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
6.  ชองแคบคูหน่ึงหางกัน  0.1  mm  เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น  600  nm  ตกต้ังฉากบนชอง 
แคบ    แถบสวางลําดับที ่ 4  บนฉากที่หางออกไป  80  cm   จะอยูหางจากแนวกลางเทาใด  

วิธีทํา                          (1.92 Cm) 
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7(En 42/1)  เมื่อใชแสงที่มีความยาวคลื่น  5.0x10–7  เมตร   ตกตั้งฉากกับสลิตคูเกิดภาพ 
  การแทรกสอดบนฉากท่ีอยูหางออกไป  1.2  เมตร     ถาระยะหางระหวางสลิตคูเทากับ   
  0.1  มิลลิเมตร  แถบสวาง  2   แถบที่ติดกันอยูหางกันกี่มิลลิเมตร           ( 6 mm) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
8(En 43/1)  ใหแสงท่ีมีความยาวคล่ืน  500  นาโนเมตร ผานสลิตคูในแนวต้ังฉาก เกิดลวดลายการ 
 แทรกสอดบนฉากท่ีอยูหางจากสลิต  1.5 เมตร  วัดระยะระหวางก่ึงกลางของแถบสวาง 2  แถบท่ี 
 ถัดกันได  5  มิลลิเมตร  สลิตคูน้ีมีระยะหางระหวางชองสลิตเทาใดในหนวยมิลลิเมตร   (0.15 mm) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
9(มช 43)  แสงสีเหลืองความยาวคล่ืน  550  นาโนเมตร   ตก 
  ต้ังฉากผานสลิตคูอันหน่ึง  พบวาบนฉากท่ีหางออกไป  1.5 
  เมตร  แถบสวางลําดบัท่ี  3  และลําดับท่ี  7  อยูหางกัน  6 
  มิลลิเมตร  ชองท้ังสองของสลิตคูน้ีอยูหางกันก่ีไมโครเมตร ( 550 ) 
วิธีทํา 
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10(En 41)  แสงขาวตกต้ังฉากกับเกรตติง สเปกตรัมลําดับที ่ 3  ของแสงสีมวงตรงกับสเปกตรัม
 ลําดับที ่ 2  ของแสงสีแดง    ถาความยาวคลื่นของแสงสีมวงเปน  440  นาโนเมตร   ความยาว
 คล่ืนของแสงสีแดงเปนก่ีนาโนเมตร                    ( 660 mm) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
11.  เมื่อใหแสงความยาวคลื่น   ←1  และ  ←2  ผานสลิตคูซึ่งหางกัน  d  พบวาแถบมืดที ่ 4 ของ 
 แสงความยาวคลื่น ←1  เกิดขึ้นที่เดียวกับแถบมืดที่  5  ของแสงความยาวคลื่น ←2  อัตราสวน 
 ของ   ←1 / ←2  มีคาเทาใด                      (9/ 7) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
12(มช 31)  เกรตต้ิงมี  2000  เสนตอเซนติเมตร       ถาฉายแสงความยาวคลื่นขนาดหนึ่งไปยัง
 เกรตต้ิงน้ี    แถบสวางที่เกิดขึ้นแถบแรกบนจอจะอยูหางจากแนวกลางเปนมุม  30  องศา    
 แสงน้ันมีความยาวคล่ืนเทาใดในหนวยนาโนเมตร                (ขอ ง.) 
  ก.  1.5 x 10–6     ข.  2.5 x 10–6   ค.  1.5 x 103     ง.  2.5 x 103   
วิธีทํา 
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13(En 36)   จากการทดลองเพื่อศึกษาสเปกตรัมของกาซ 
ไฮโดรเจน โดยใชเกรตติงซึง่มีจํานวนชอง/เซนติเมตร 
เทากับ  4500  ดังรูป   พบวาเมื่อระยะ  D  เทากับ   
1  เมตร  จะมีแถบสวางสีเดียวกันบนไมเมตรหางจาก 
จุด O  ทั้งทางดานซายและขวาเทากันคือ  0.3  เมตร   
จงหาวาแถบสวางนั้น มีความยาวคลื่นประมาณ 

  1.  464  nm   2.  565  nm   3.  632  nm   4.  667  nm         ( ขอ 4.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
14.  ฉายแสงที่มีความยาวคลื่น  500  นาโนเมตร ลงบนเกรตติงท่ีมีจํานวนเสน  5000  เสนตอ 
 เซนติเมตร  ระหวางมุม  ± =  0o  ถึง  ±  =  90o  จะมีตําแหนงสวางไดก่ีตําแหนง      ( 3 ) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
15(มช 36)  แสงความยาวคลื่น  500  นาโนเมตร    พุงผานเกรตติงพบวาแนวแถบสวางแถบที่  4     
 ทํามุมกับแนวแถบสวางตรงกลางเทากับ  30  องศา     จงหาจํานวนชองสลติตอเซนติเมตร
 ของเกรตติงน้ี 
  1.  2000    2.  200     3.  3333    4.  2500          ( ขอ 4.) 
วิธีทํา 
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16.  สองแสงสีแดงตั้งฉากกับเกรตติงอันหนึ่งปรากฏแถบสวางที่  1  จะเบนออกจากแนวกลาง  
 ไปเปนมุม  45  องศา  ถานําเกรตติงอีกอันหน่ึงท่ีมีระยะระหวางชองเปน  3  เทาของอันแรก 
  มาวางแทนแถบสวางที ่ 3  จะเบนออกจากแนวกลางเปนมุมก่ีองศา           (45o) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
17. ถาฉายแสงความยาวคลื่น  500 และ  600  นาโนเมตร ผานตั้งฉากกับเกรตติงไปยังฉาก จงหา 
 ลําดับของแสงสีทั้งสองที่ทําใหริ้วสวางซอนกันเปนครั้งแรกจากแนวกลาง   
วิธีทํา                        (6 สีแรกซอน 5 สีสอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ทบทวนการเล้ียวเบนของคล่ืน  
 

หลักของฮอยเกนส  กลาววา 
       “ ทุก ๆ จุดบนหนาคล่ืน สามารถประพฤติตัวเปนแหลง 

กําเนิดคลื่นใหมได” 
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18.  หลักของฮอยเกนสใชอธิบายปรากฎการณใด                 (ขอ  ก) 
  ก.  การเลี้ยวเบน   ข.  การแทรกสอด  ค.  การเปลี่ยนเฟส   ง.  การหักเห 
 
 

     การเล้ียวเบนแสง 
  การเลี้ยวเบนของคลื่นใด ๆ  จะเกิด 
  ไดดีก็ตอเม่ือความกวางของชองแคบมี 
  ขนาดเล็กกวาความยาวคลื่น  (←) 
  สําหรับคลื่นแสง  หากความกวาง 
  ชองแคบมีขนาดใหญกวาความยาวคลื่น 
  จะทําใหเกิดแนวมืด  เรียกแนวบัพ (N) 
  สมการเกี่ยวกับการเลี้ยวเบน 
 ในแนวบัพ   (Nn) 
   d sin ± = n← 
     ← = nDdx  
 

   เม่ือ ← = ความยาวคลื่น 
      n = ลําดับที่ของแถบมืด 
     d = ความกวางของชองสลิตเดี่ยว 
     x = ระยะจากแนวกลางถึงแถบมืดที ่ n 
     D = ระยะจากสลิตถึงฉากรับ 

 

19.  ฉายแสงผานสลิตเดี่ยวทําใหเกิดแนวมืดแถบแรกเบนไปจากแนวกลางเปนมุม  30o   
  กําหนดความยาวคลื่น  650  nm    จงหาความกวางของชองสลิต               ( 1.3 ⊄⊄⊄⊄m) 
วิธีทํา 
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20(En 42/2) ใชแสงมีความยาวคล่ืน  400 นาโนเมตร ตก 
ต้ังฉากผานสลิตเด่ียวท่ีมีความกวางของชองเทากับ  50   
ไมโครเมตร   จากการสังเกตภาพเล้ียวเบนบนฉาก  พบ 
วาแถบมืดแถบแรกอยูหางจากก่ึงกลางแถบสวางกลาง   
6.0  มิลลิเมตร  ระยะระหวางสลิตเด่ียวกับฉากเปนเทา 
ใดในหนวยเซนติเมตร            (75) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
21. ใชแสงความยาวคลื่น  600  นาโนเมตร  ฉายผานสลิตเดี่ยวเกิดแถบมืด – สวาง บนฉากหาง 
 ออกไป  3  เมตร ระยะหาง ระหวางจุดที่มืดที่สุดสองขางของแถบสวางที่กวางที่สุดเปน 
 1.5  เซนติเมตร  สลิตนั้นกวางเทาใด                 (2.4x10–4 เมตร) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
22. แสงสีเดียวความยาวคลื่น  550  นาโนเมตร เคลื่อนที่ผานชองแคบซึ่งกวาง  0.5  มิลลิเมตร  
 แลวเกิดแถบการแทรกสอดบนฉาก ซึ่งหางจากชองแคบ  1  เมตร แถบมืดทั้งสองขางของ 
 แถบสวางตรงกลางจะอยูหางกันประมาณเทาใด           (2.24x10–3 เมตร) 
วิธีทํา 
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23.  สลิตเดี่ยววางหางจากฉาก  60  cm  ใชแสงความยาวคลื่น  600  nm   ทําใหเกิดแถบการเลี้ยว 
เบนขึ้นที่ฉากวัดความกวางแถบสวางอันกลางได  0.7  cm    จงหาความกวางชองสลิต 

วิธีทํา                        (1.03x10–4  m) 
 
 
 
 
 
24(En 33)  ตองการใหตําแหนงร้ิวมืดแรกของลวดลายจากการเล้ียวเบนของสลิตเด่ียวตรงกับ
 ตําแหนงมืดท่ี  5  ของร้ิวลวดลายจากการแทรกสอดของสลิตคูระยะระหวางสลิตคูตองเปน
 กี่เทาของความกวางของสลิต 
  1.  5     2.  27      3.  29      4.  211      (ขอ 3.) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
25(En 40) ถาตองการใหตําแหนงมืดแรกของการเล้ียวเบนผานสลิตเดียวเกิดตรงกับตําแหนงมืด 
 ท่ีสามของร้ิวจากการแทรกสอดของสลิตคู     อยากทราบวาจะตองใหระยะหางระหวางชอง 
 สลิตคูเปนกี่เทาของความกวางของสลิตเดี่ยว 
  1.  23      2.  25       3.  27       4.  29    (ขอ 2.) 
วิธีทํา 
 
 
 

 



Physics Online IV                                             http://www.pec9.com                                    บทท่ี  13  แสง 

 49

แบบฝกหัด ฟสิกส  บทที่  13   แสง 
 

    การแทรกสอดของแสง 
 

1.  เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น  500 นาโนเมตร  ลงบนสลิตคู ซึ่งมีระยะหางระหวางสลิตเปน  10   
ไมโครเมตร  อยากทราบวาจุดท่ีเกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันจุดท่ี 2  จะเบนไปจากแนวท่ี 
ฉายแสงเปนมุมเทาใด                    (sin–1  0.1) 

 

2.  สลิดคูหางกัน  1  ไมโครเมตร มีแสงความยาวคลื่น  550  นาโนเมตร ผานในแนวต้ังฉาก 
 จงหามุมท่ีแถบมืดแรกเบนออกจากแนวกลาง             (sin–1  0.275) 
 

3.  ชองแคบคูมีระยะหางระหวางชอง  0.1 มิลลิเมตร  เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 
 ผานชองแคบคู ปรากฏวาแถบสวางลําดับที่สองบนฉากที่หางออกไป  80  เซนติเมตร จะอยู 
 หางจากแนวกลางเทาไร                    (9.6 m m) 
 

4.  สลิตคูหางกัน  0.03  มิลลิเมตร  วางหางจากฉาก  2  เมตร เมื่อฉายแสงผานสลิต ปรากฏวา 
     แถบสวางลําดับที ่ 5  อยูหางจากแถบกลาง  14  เซนติเมตร  ความยาวคลื่นของแสงเปนกี ่
 นาโนเมตร                         (420 nm) 
 

5.  สลิตคูมีระยะหางระหวางชองสลิตเทากับ  0.40  มิลลิเมตร  เมื่อสองดวยแสงสีเดียวและเปน 
 แสงอําพันธในแนวตั้งฉาก ปรากฏริ้วการแทรกสอดบนฉากที่อยูหางจากสลิต  2.50  เมตร 
 วัดระยะระหวางแถบสวางลําดับถัดกันไดเทากับ  3.50  มิลลิเมตร  แสงนี้มีความยาวคลื่นกี่ 
 นาโนเมตร                         (560 nm) 
 

6.  แสงสีหนึ่ง เม่ือผานชองแคบคูซ่ึงอยูหางกัน  0.5  มิลลิเมตร ปรากฏวาแถบสวางที่  4  และที่ 6 
   อยูหางกัน 2  มิลลิเมตร บนฉาก ซึ่งอยูหางจากชองแคบคู   1  เมตร  จงหาความยาวคล่ืนของแสงน้ี 

     (500 nm) 
 

7.  จากการทดลองเร่ืองการแทรกสอดของแสงโดยใชสลิตคูพบวาระยะระหวางร้ิวสวางท่ีอยูติด 
 กันเทากับ  0.329  มิลลิเมตร  ระยะระหวางชองสลิตเทากับ  0.5  มิลลิเมตร  และระยะหาง 
 ระหวางสลิตคูกับฉากเทากับ  40  เซนติเมตร  จงหาความยาวคล่ืนของแสงในหนวยเมตร 

(4.11 x 10–7 m) 
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8.  เมื่อใชแสงสีแดงความยาวคลื่น  650  นาโนเมตร  ตกตั้งฉากกับสลิตคู เกิดภาพแทรกสอดบน 
 ฉาก โดยแถบสวาง  2  แถบติดกันอยูหางกัน  0.25  มิลลิเมตร  แตถาใชแสงสีมวงความยาว 
 คล่ืน  400 นาโนเมตร ตกตั้งฉากกับสลิตคูดังกลาว แถบสวาง 2 แถบติดกันจะหางกันกี่มิลลิเมตร 

  (0.15) 
9.  ฉายแสงสองคาความถี่ผานตั้งฉากกับสลิตคูไปยังฉากปรากฏวาลําดับที่  2 ของแสงที่มีความ 
ยาวคลื่น 750  nm.  ซอนอยูกับลําดับที ่ 3 ของแสงสีหนึ่งแลวแสงสีนั้นจะมีความยาวคลื่นกี่ 
นาโนเมตร                        (500 nm) 

 

10.  เมื่อใหแสงความยาวคลื่น   ←1  และ  ←2  ผานสลิตคูซึ่งหางกัน  d  พบวาแถบมืดที ่ 4 ของ 
 แสงความยาวคลื่น ←1  เกิดขึ้นที่เดียวกับแถบมืดที่  5  ของแสงความยาวคลื่น ←2  อัตราสวน 
 ของ   ←1 / ←2  มีคาเทาใด                      (917) 
 

11. ในการทดลองเร่ืองการแทรกสอดของแสง โดยใชสลิตคู สําหรับแสงสีเดียว A  และแสงส ี
 เดียว  B  พบวา แถบมืดที ่ 5 นับจากแถบสวางกลางออกไปดานขางของแสง  A  ตกทับแถบ 
 สวางอันดับท่ี  4 ของแสง  B พอดี  จะหาคาอัตราสวนของความยาวคล่ืนแสง  A  ตอความยาว 
 คลื่นแสง  B                           ( 98 ) 
 

12.  ฉายแสง  A  และ B  ใหผานชองสลิตคูขนานกันไปบนฉากที่อยูหางออกไประยะหนึ่ง  
 ปรากฏวาริ้วมืดที่สี่ของแสง  A  อยูซอนพอดีกับริ้วสวางที่หาของแสง  B  ถาแสง  A  มีความ  
 ยาวคลื่น  5.8x10 –7  เมตร  แสง  B  จะมีความยาวคล่ืนเทาใดในหนวยของเมตร  

   (4.06x10–7 เมตร) 
 

13.  เกรตติงมี  10,000  เสนตอเซนติเมตร ถาฉายแสงความยาวคลื่น  ←  ตกต้ังฉากกับเกรตติง 
แถบสวางที่เกิดขึ้นแถบแรกบนจอ จะอยูหางจากแนวกลางเปนมุม  30o  คา  ←  มีคาเทาใด 

   (500 nm) 
 

14.  เกรตติงอันหน่ึงชนิด  4000 ชอง/เซนติเมตร  ถาใหแสงมีความยาวคลื่น  600  นาโนเมตร 
 สองผานจะเห็นแถบสวางบนฉากทั้งหมดกี่แถบ             (9 แถบ) 
 

15.  เกรตติงชนิด  6000  เสน/เซนติเมตร มีแสงตกผานทําใหเกิดแถบที่สองเบนทํามุม  37o  กับ 
แถบสวางกลาง ถาระยะหางจากเกรตติงไปยังฉากเทากับ  60  เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่น 

    (500 nm) 
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16. ใชแสงที่มีความยาวคลื่น  500  นาโนเมตร  สองผานเกรตติงอันหน่ึงทําใหแถบสวางท่ี  2 
 เบนไปเปนมุม  30o  จากแนวกลาง  จงหาจํานวนชอง/เซนติเมตร ของเกรตติงน้ี    (5000) 
 

17. แสงความชวงคลื่น  600  นาโนเมตร พุงผานเกรตติง พบวาแนวแถบสวางที่  4  ทํามุมกับแนว  
 แถบสวางตรงกลางเทากับ  37  องศา  จงหาจํานวนชองตอมิลลิเมตรของเกรตติงท่ีใชน้ี   (250) 
 

18. เมื่อใหลําแสงขนานผานสลิตคูหนึ่ง แสงสีใดตอไปนี้จะใหจํานวนแถบสวางมากที่สุด 
  1.  แสงสีนํ้าเงิน   2.  แสงสีเขียว   3.  แสงสีแสด   4.  แสงสีแดง     (ขอ 1) 
 
 

 

    การเล้ียวเบนของแสง 
 

19. เมื่อใหแสงมีความยาวคลื่น  640  นาโนเมตร  ผานชองแคบเด่ียว และตองการใหแถบมืดแรก  
 เบนจากแนวกลาง  30o  จงหาความกวางของชองแคบน้ี         (1.28x10–6 เมตร) 
 

20. แสงความยาวคลื่น  600  นาโนเมตร และ  400  นาโนเมตร ตกกระทบชองสลิตเดี่ยวที่มีความ 
 กวาง  10  ไมโครเมตรขอบของแถบสวางกลาง  2  แถบจากคลื่นทั้งสองที่เกิดขึ้นบนฉากที่อยู 
 หางออกไป  1  เมตร จะหางกันก่ีเซนติเมตร               (2) 
 

21. แสงความยาวคลื่น  550  นาโนเมตร  ตกต้ังฉากบนสลิตเด่ียวกวาง  50  ไมโครเมตร เกิด 
 ภาพการแทรกสอดบนฉากหาง  0.6  เมตร  แถบมืดที่สองอยูหางจากแถบมืดที่สี่เทาไร 

  (1.32x10–2  เมตร) 
 

22. ใชแสงความยาวคลื่น  600  นาโนเมตร  ฉายผานสลิตเดี่ยวเกิดแถบมืด–สวาง บนฉากหาง 
 ออกไป  3  เมตร ระยะหาง ระหวางจุดที่มืดที่สุดสองขางของแถบสวางที่กวางที่สุดเปน 
 1.5  เซนติเมตร  สลิตนั้นกวางเทาใด                 (2.4x10–4 เมตร) 
 

23. แสงสีเดียวความยาวคลื่น  550  นาโนเมตร เคลื่อนที่ผานชองแคบซึ่งกวาง  0.5  มิลลิเมตร  
 แลวเกิดแถบการแทรกสอดบนฉาก ซึ่งหางจากชองแคบ  1  เมตร แถบมืดทั้งสองขางของ 
 แถบสวางตรงกลางจะอยูหางกันประมาณเทาใด           (2.24x10–3 เมตร) 
 

24. แสงมีความยาวคลื่น  500  นาโนเมตร ตกตั้งฉากกับสลิตเดี่ยวที่มีความกวาง  2  ไมโครเมตร 
 ปรากฏภาพ ชองแคบท่ีระยะหางออกไป  10  เซนติเมตร  จงหาความกวางของแถบสวางตรง 
 กลางที่เกิดขึ้น                     (2.5 cm) 
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25.  เมื่อฉายแสงความยาวคลื่น  600  นาโนเมตร  ตกตั้งฉากกับสลิตเดี่ยว จะปรากฏภาพการ 
  แทรกสอดบนฉากที่หางออกไปจากสลิต  1.5  เมตร และแถบสวางกลางกวาง  2  เซนติเมตร  
  จงหาความกวางของสลิตน้ีในหนวยไมโครเมตร            (90) 
 

 
��������������������������� 

 
 

เฉลยแบบฝกหัด ฟสิกส  บทที่  13   แสง (บางขอ) 
18.  ตอบขอ 1. 
วิธีทํา   จากโจทย   d   จะคงที ่ และ  ±  =  90 ,  ←  ของแสงแตละส ีตองการหา  n มากที่สุด 
   จาก  d sin ±   =   n← 
           n   =   

←
d  

  ไดวาเม่ือ  ←นอยสุด  ⊂  n มากที่สุด จากแสงสีท่ีกําหนดใหแสงสีนํ้าเงินมี    ←นอยสุด   
  ζ   แสงสีนํ้าเงินมีจํานวนแถบสวางมากท่ีสุด 
  ดังน้ัน แสงสีนํ้าเงินจะใหจํานวนแถบสวางมากท่ีสุด 

 

��������������������������� 
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