Fișă de lucru
Interferența luminii
1. Un dispozitiv Young este iluminat cu radiație monocromatică cu lungimea de undă λ=400 nm. Pe
ecranul aflat la o distanță D = 1,5 m de planul fantelor se observă franjele de interferență, astfel că
maximul de ordin k = 3 se află față de maximul central la o distanță de x = 0,6 mm. Să se afle: a) valoarea
interfranjei și distanța dintre fantele dispozitivului; b) ordinele primelor coincidențe ale maximelor când
dispozitivul este iluminat concomitent cu două radiații cu lungimile de undă λ1=400 nm și λ2=500 nm
precum și distanța față de maximul central unde are loc prima suprapunere a acestora; c) valoarea
interfranjei de la punctul a, dacă întregul dispozitiv se introduce în apă cu indicele de refracție n = 4/3.
( 2 puncte)
2. Se realizează o figură de interferență cu ajutorul unui dispozitiv Young. Ecranul pe care se observă
franjele de interferență se află la distanța D=2m de panoul cu fante paralel cu acesta. Sursa de lumină
este plasată la d= 50 cm de panoul cu fante și emite radiații cu lungimea de undă λ=500 nm. Să se afle
dacă valoarea interfranjei este i = 1 mm: a) distanța 2 l dintre fantele dispozitivului; b) distanța dintre
franja centrală și cea de-a cincea franjă luminoasă; c) deplasarea maximului central, dacă sursa S se
deplasează pe direcție transversală în jos cu y = 1 cm.
( 2 puncte)
3. Se realizează o experiență de interferență cu ajutorul unui dispozitiv Young aflat în aer în condițiile în
care distanța dintre fantele dispozitivului este 2l = 2 mm, iar distanța de la planul fantelor la ecran este D
= 1,2m. Se iluminează dispozitivul cu radiație monocromatică cu lungimea de undă λ=434 nm provenită
de la o sursă așezată pe axa de simetrie a sistemului. Să se afle: a) valoarea interfranjei; b) diferența de
drum dintre razele care interferă și formează maximul de ordin k=4; c) distanța dintre fante, astfel ca
interfranja să nu se modifice atunci când dispozitivul se introduce într-un mediu cu indice de refracție n
= 1,25.
( 2 puncte)
4. Se realizează o figură de interferență cu ajutorul unui dispozitiv Young. Sursa de lumină se află la
distanța y = 2 mm de axa de simetrie a dispozitivului pe direcție transversală. În aceste condiții maximul
central al figurii de interferență observate pe ecran s-a deplasat față de punctul O pe distanța x = 2 cm.
Să se afle: a) distanța dintre paravanul cu fante și ecran dacă se cunoaște d = 10 cm; b) distanța de la
maximul central și maximul de ordinul doi, dacă lungimea de undă a radiației utilizate este λ=600 nm și
distanța dintre fante este 2l = 0,8 mm; c) grosimea unei lame plan- paralele din sticlă cu indicele de
refracție n= 1,5, care acoperă o fantă, asfel ca maximul central să fie readus pe axa sistemului.
( 2 puncte)

