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Szkoła Podstawowa Krowiarki 

Zestaw, który pragnę zaproponować do doświadczeń ze światlem podczerwonym 
może być wykorzystany zaróvmo w szkole podstawowej jak i w średniej. Nauczyci
el może go wykonać wraz z uczniami na zajęciach kola fizycznego a następnie ucz
niowie przy pomocy mogą przeprowadzić proste doświadczenia. Ich 
efekty szansę zaskakiwać uczniów, a nawet zdumiewać: światło, które nie jest 
rejestrowane przez nasze zmysły "istnieje fizycznie" - realnie. Nadarza się więc 
dobra okazja do uzmysłowienia uczniom faktu, że cudowny świat światła nie za
myka się tylko w obrębie światła widzialnego ale rozciąga się po za granice percep
cji naszego wzroku. Świat ten przy pomocy bardzo prostych doświadczeń uczeń 
może odkrywać i podziwiać 

Zestaw składa z następujących elementów: 

1. Generatora podczerwieni wykonanego na bazie multiwibratora astabilnego wy
twarzającego drgania prostokątne (rys la). Generator ten steruje diodą na
dawczą emitującą podczerwień. Dioda ta wraz z multiwibratorem wytwarza 
wiązkę światła podczerwonego modulowanego drganiami generatora. Jako 
generatora impulsów podczerwieni można również wykorzystać popularnego 
"pilota"od sprzętu audio-video 
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elementów: 
Tl, T2, T5 - BC 211 
13- BPYP35 
T4 - BC 117 (lub "'''''lf'\nt'", 
D - dioda nadawcza 
Rl, R4, - 220 Hl 
R2, R3, - 33 kn 
Cl, C2, - 22 nF 
GI-O,S W/8 n 
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2. Detektora w skład którego 1ivchodzi tr,j''';'-"" 

podczerwieni i wzmacniacz akustyczny (rys Ib). 

Po zmontowaniu (nadajnika) i detektora powinno funkcjo-
nowanie zestawu. tym celu należy skierować diodę nadawczą emitującą podc-
zerwie!'\. w stronę fototranzystora, co pojawienie się dźwięku w głośniku. 
Zestaw tak sprzężony powinien z odległości kilkudziesięciu centyme-
trów. przeprowadzanie doświadczeń z diodą emitującą 
podczerwień i odbiornika wraz ze wzmacniaczem zamontowano 
w plastykowych zaopatrzonych w uchwyt, za pomocą którego mocuje 
się je w szkolnych statywach (np. z optyki ), które mogą być umieszczane na od-

ławie. Tak zestaw optycznej i daje moż-

Rys. 2 

iiwość dowolnego przesuwania elementów układu siebie (rys 2). Techni-
ka wykonywania doświadczeń jest taka sama przy wykonY'vaniu stereoty-
powych doświadczeniach szkolnych ze światłem widzialnym. Dla uproszczenia ry
sunków poglądowych nadajnik emitujący podczerwień będziemy oznaczać prosto
kątem (blokiem) z literą N a odbiornik prostokątem z literą O 

Wykaz doświadczeń z omawianego zestawu 

1. Badanie podczerwonego. 

Zestaw montujemy tak aby słyszeć dźwięk, kt6rego źr6dłem jest detektor 

Na drodze wiązki światla podczerwonego umieszczamy dała wykonane z różnych 
substancji , szybę ze szkła organicznego, papier, szybę okopconą, 
ebonit, z wodnym roztworem siarczanu miedzi rys 3. 

Rys. 3 

Jako efekt doświadczenia obserwujemy zanikanie w roznym stopniu dźwięku 
w drodze światła znajdują się ciała 
w to promieniowanie. Dla pozostałych ciał zmiana 
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dźwięku może być nieznacznadała te 
je absorbując. 

rZE:pllSZCZiilą światło podczerwone niewiele 

2. Ogniskowanie światła podczerwonego 

Na drodze wiązki promieniowania podczerwonego umieszczamy soczewkę np. 
szklaną (może nią być także kolba laboratoryjna). Przesuwając soczewkę między 
nadajnikiem a odbiornikiem dobieramy takie położenie w którym natężenie 

(17' .. ",,,,,, jest największe, W tak dobranym położeniu detektora znajduje się 

Rys. 4 

w ognisku soczewki (rys. 4). Celowe jest ukazanie uczniom zależności ogniskowej 
od kształtu i rodzaju soczewki. W doświadczeniu tym można jako soczewki użyć 
kolby napełnionej wodą, a następnie powtórzyć doświadczenie z pustą kolbą. W ten 
sposób pokazujemy zależność ogniskowej od współczynnika załamania soczewki. 
Wpływ promienia krzywizny soczewki na długość ogniskowej zobaczymy posłu
gując się kolbami o różnych średnicach przy tym samym ośrodku je wypelniającym. 

3. Odbicie światła podczerwonego 

Za pomocą tego doświadczenia można jakościowo sprawdzić prawo odbicia światła, 
a także rodzaju odbijającej na podczerwieni(rys. 5). 

Rys. 5 

płaszczyznę odbijającą można zastosować białą kartkę papieru a następnie 
doświadczenie powtórzyć z czarną kartką. W drugim przypadku dźwięk w odbior
niku praktycznie nie będzie występował z powodu absorpcji promieniowania podc
zerwonego przez czarną powierzchnię kartki papieru, 
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4. Załamanie światła Dl)dc;~e!W{mE~g{) 

Nadajnik i odbiornik ustawiamy tak aby nie znajdowały się na prostej je łączącej te 
dwa przyrządy. Następnie umieszczamy na drodze wiązki pryzmat. Obracamy pry
zmatem tak długo aż w odbiorniku usłyszymy sygnał (rys 6.) 

Rys. 6 

5. Odbicie światła podczerwonego od zwierciadła wklęsłego 

Nadajnik i odbiornik umieszczamy tak jak na rysunku 7a. Jako zwierciadła wklęsłe-

Rys.7a 

go można użyć alluminiowej przykrywki od szybkowaru. Przesuwając przyrządami 
dobieramy takie ich położenie względem siebie, w którym natężenie dźwięku jest 
największe. Można wówczas przyjąć, że czujnik detektora znajduje się w ognisku. 
Pewnym uzupełnieniem tego doświadczenia może być modelowanie zwierciadła 
wklęsłego za pomocą kartki papieru. 
Doświadczenie rozpoczynamy od kartki wyprostowanej (nie zwiniętej) rys. 7b a na
stępnie kartkę tę delikatnie uginamy porównując jednocześnie natęzenie dźwięku 
w głośniku (rys. 7c). Najlepiej do tego doświadczenia nadaje się kartka z jednej 
strony biała a z drugiej czarna. Doświadczenie przeprowadzamy dla strony białej a 
następnie dla czarnej. 

Rys.7b 
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bl'll(ll 
papieru i:giMIW 

Rys.7c 

6. światła podczerwonego 

Na drodze wiązki światła podczerwonego siatkę dyfrakcyjną (rys. 8). 

Rys. 8 

(wzdłuż osi Ilnlrvre,mpl powstawanie 
zerowego. 

Podczas przesuwania odbiornika prostopadle do osi optycznej (w lewo i w prawo) 
obserwujemy zanikanie i następnie pojawianie się W zależności od stalej 
użytej siatki dyfrakcyjnej można obserwować rzędu 
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