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NIUTONO ŽIEDAI 

Darbo tikslas. Susipaţinti su interferencijos reiškiniu ir jo gavimo sąlygomis; išmokti, 

apskaičiuoti šviesos bangos ilgį iš Niutono interferencijos ţiedų.  

Teorinė dalis 

Bangos aplinkoje sklinda uţklodamos viena kitą – į vieną aplinkos sritį suėjusios dvi ar kelios 

bangos susideda, bet viena kitos nesutrikdo ir kiekviena toliau sklinda taip, tarsi nebūtų susitikusios. 

Šis teiginys vadinamas superpozicijos principu. 

Šviesa – tai elektromagnetinės bangos, t. y. elektrinio E ir magnetinio H laukų svyravimai, kurie 

vyksta statmenose plokštumose (2 pav.). Šviesos bangose svyravimų kryptis – tai elektrinio lauko 

vektoriaus svyravimų kryptis. 

 

2 pav. 

Atomas išspinduliuoja šviesos bangas elektronui pereinant iš tolimesnės į artimesnę branduoliui 

orbitą. Vienos spinduliuotės trukmė tęsiasi apie 10
-8 

s. Per šį laikotarpį išspinduliuojama kelių metrų 

ilgio monochromatinė šviesos bangų seka. Po to tas pats suţadintas atomas, arba kitas toks pat 

atomas gali išspinduliuoti tokio pat daţnio kitą bangų seką. Spinduliavimas vyksta visai atsitiktinai, 

todėl bangų fazės, svyravimų kryptys ir bangos sklidimo kryptys erdvėje yra atsitiktinės ir 

nesutampa. Taigi, iš dviejų šviesos šaltinių (pvz., kaitrinių elektros lempų) koherentinių šviesos 

bangų neįmanoma gauti. Jos gaunamos, kai iš maţų matmenų šviesos šaltinio išėjęs pluoštelis 

skaidomas į dvi vienodas dalis: atomo išspinduliuota bangų seka suskyla į dvi tapatingas bangų 

sekas. Pluoštelį išskaidyti galima panaudojus Jungo plyšius, Frenelio veidrodţius, Frenelio 

biprizmę ir kitokias priemones. 

Šviesos interferenciją pirmą kartą eksperimentiškai stebėjo Jungas. Jis šviesos spindulį, 

išėjusį iš stipriai apšviesto plyšelio S, praleido pro kitus du siaurus plyšelius S1 ir S2 (3 pav.). 

Pagal Huigenso principą, esant pakankamai maţiems plyšeliams, praėjusi pro juos šviesa sklinda 

visomis kryptimis. Išėję spinduliai iš abiejų plyšelių, sueina erdvėje, ir interferuoja: pastatytame 



 2 

ekrane uţ plyšelių matomi tamsūs ir šviesūs ruoţai. Koherentinių šviesos bangų lygtys 

išreiškiamos: 

 
1 01 1

2 02 2

cos

cos ,

E E t kx

E E t kx
; (1) 

čia E1 ir E2 yra vienos svyravimų krypties šviesos bangų elektriniai vektoriai suėjimo taške (3 

pav., taškas A); E01  E02  ir – jų amplitudės;  – kampinis bangos daţnis (rad/s);  – bangos fazė 

išspinduliavimo momentu (abiejų bangų ta pati  su „+‘ ţenklu ); x1 ir x2 – šviesos bangų optiniai 

keliai nuo šviesos šaltinio iki taško, kuriame vyksta interferencija. Optinis kelias lygus bangos 

nueito kelio  ir aplinkos lūžio rodiklio n sandaugai ( x n );  k – banginis skaičius: 

 
2

k ; (2) 

čia  bangos ilgis. 

Sakykime, kad į bet kurį aplinkos tašką sueina dvi harmoningos, vienodo daţnio ir vienodos 

svyravimų krypties skersinės bangos. Jei bangų fazių skirtumas šiame taške lieka pastovus, tai taško 

harmoningas svyravimas turės pastovią amplitudę, kurios dydis priklausys nuo susitikusių bangų fazių 

skirtumo: vienose vietose bus didesni svyravimai (kur bangos sutampa fazėmis – 1 pav., a), kitose vietose (kur 

bangų fazės priešingos – 1 pav., b) – gaunami maţiausi svyravimai. Turime vadinamą interferencijos 

reiškinį.  

 

1 pav. 

Šaltiniai, kurie skleidţia to paties ilgio, tos pačios svyravimų krypties ir pastovaus fazių skirtumo 

bangas, vadinami koherentiniais, o tokių šaltinių skleidţiamos bangos — koherentinėmis bangomis. 

Interferencija stebima esant koherentinių bangų superpozicijai. Kai bangos nekoherentinės, jų 

superpozicija taip pat vyksta, tačiau interferencija nepastebima, nes bangų persidengimo vietoje 

atstojamojo svyravimo amplitudė nėra pastovi. 



 3 

 

3 pav. 

Atstojamosios bangos (taške A) lygtis gaunama sudėjus (1) lygtis. Atstojamosios bangos 

svyravimų amplitudės kvadratas: 

 1221

2

02

2

01

2

0 cos2 kxkxEEEEE . (3) 

Kadangi šviesos intensyvumas I  proporcingas šviesos bangos svyravimų amplitudės E0 kvadratui 

(I ~ 2

0E ),  tai atstojamosios bangos intensyvumas  I  (1 pav., a, b - 3 linija) išreiškiamas:  

 122121 cos2 kxkxIIIII . (4) 

Sakykime, kad  I1 = I2. Pagal (4) formulę didţiausias atstojamosios šviesos bangos intensyvumas 

Imax =4 I1 ,  kai 

 1cos 12 kxkx . (5) 

Spręsdami (5) lygtį, gausime: k(x2—x1)=2 m ; čia  m = 0, 1, 2, 3 ir t.t.  Įrašę iš (2) lygybės k 

reikšmę, gauname: 

 .
2

212 mxx  (6) 

Interferencijos vaizdo šviesūs ruožai gaunami tose vietose, kur šviesos bangų optinių kelių 

skirtumas (x2–x1) lygus lyginiam (2 m)  pusbangių skaičiui; šiuo atveju bangos susitinka tomis pačiomis 

fazėmis. 

Pagal (4) formulę maţiausias atstojamosios šviesos bangos intensyvumas Imin = 0, kai 

 2 1cos 1kx kx . (7) 

Spręsdami (7) lygtį, gausime  k (x2 – x1) = (2m +1) . Įrašę  k  reikšmę, gauname: 
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 .
2

1212 mxx  (8) 

Interferencijos tamsūs ruožai gaunami tose vietose, kur šviesos bangų optinių kelių skirtumas 

lygus nelyginiam (2m + l) pusbangių skaičiui; šiuo atveju bangos susitinka priešingomis fazėmis. 

Vykstant bangų interferencijai, šviesos bangų energija tamsiuose ruoţuose neišnyksta, bet pereina į 

šviesius ruoţus. Jei bangos neinterferuotų, tai šviesos intensyvumai susidėtų ir atstojamasis intensyvumas 

I=2I1;  tuo tarpu vykstant interferencijai Imax=4I1 ir Imin=0.  

Šviesos interferencijos reiškinį stebime negyvoje ir gyvojoje gamtoje atsispindint šviesai nuo 

plonų plėvelių ar plokštelių. Daţnai matome įvairias vaivorykštės spalvas ant vandens paviršiaus 

pasklidus plonų alyvos, naftos, muilo ar riebalų sluoksniams, ant kai kurių paukščių plunksnų, drugelių 

sparnų, ţuvų ţvynų. 

Šviesos bangos ilgiui matuoti naudojamas interferencijos reiškinys. Paprasčiausias prietaisas 

interferencijai stebėti yra maţo kreivumo lęšis, uţdėtas ant poliruotos stiklo plokštelės (4 pav.). Tokį lęšį 

apšvietę monochromatine šviesa, gauname lietimosi taške tamsią dėmę, kuri apsupta šviesiais ir tamsiais 

interferencijos ţiedais, vadinamais Niutono ţiedais. Tolstant nuo centro, ţiedų plotis siaurėja. 

Tarp lęšio ir plokštelės yra pleišto pavidalo oro sluoksnelis, kurio storis apytiksliai proporcingas 

nuotolio nuo ţiedų centro kvadratui. Vienodo storio oro sluoksnelio taškuose gaunamas interferencijos 

ruoţas, todėl jis yra ţiedo pavidalo. Vienodo storio interferencijos ţiedai yra išsidėstę lęšio kreivame 

paviršiuje.  

 

4 pav. 

Jie susidaro dėl skirtingų spindulių 1 ir 2 optinių kelių: turime tašką S (4 pav.), kuris skleidţia 

monochromatinių spindulių pluoštą. Šio pluošto spindulys 1 praeis pro oro sluoksnelį, atsispindės nuo 

plokštelės viršutinio paviršiaus (taškas B) ir praėjęs antrą kartą oro sluoksnelį pateks į lęšio kreivąjį 

paviršių (taške C), kuriame lūţęs eis toliau.  Spindulys 2, atėjęs iš taško S, pateks į lęšio paviršiaus tašką 

C ir atsispindėjęs uţklos spindulį 1. Bangos, sklindančios šių spindulių kryptimi, yra koherentiškos. Iki 
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taško C spinduliai 1 ir 2,  nuėję skirtingus optinius kelius, taške C interferuos. 

Spindulys 1 nueina didesnį kelią, nes praeina dvigubą oro pleišto storį. Be to, atsispindėdamas 

nuo plokštelės taške B, keičia fazę 180°, o tai reiškia kelio pasikeitimą viena pusbange / 2 . Kai 

spindulys 1 pasiekia lęšio paviršių, spindulys 2 nueina papildomą optinį kelią n CD  iki lęšio paviršiaus 

(4 pav.); čia n – lęšio lūţio rodiklis. Spindulių optinių kelių skirtumas yra: 

 1 2 / 2.x x AB BC n CD  (9) 

Apytikriai galima laikyti  AB=BC  ir  CD = 0.  Tuomet nueitų kelių skirtumas yra lygus: 

 1 2 2 ,
2

x x d ; (10) 

čia d yra oro sluoksnelio storis. 

Interferencijos ţiedų intensyvumo maksimumo sąlyga (iš 6) yra: 

 2 2 .
2 2

d m ; (11) 

čia 2m  yra lyginis skaičius, kai m = l, 2, 3 ir t.t. 

Interferencijos ţiedų intensyvumo minimumo sąlyga (iš 7) yra ši: 

 2 2 1 ,
2 2

d m ; (12) 

čia 2m + 1 yra nelyginis skaičius, kai m  0, 1, 2 ir t.t. Iš (12) formulės gauname: 

 .
2

m
d  (13) 

Iš trikampių ABC ir BCD panašumo (5 pav.) gauname: 

 
2

,
2

r
d

R
; (14) 

čia R yra lęšio kreivumo spindulys, r – Niutono tamsaus ţiedo spindulys. 

Sulyginę formules (13) ir (14), gauname: 

 
2

.
r

R m
 (15) 
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5 pav. 

Išmatavę tamsaus ţiedo spindulį  r  ir lęšio paviršiaus kreivumo spindulį  R, galime rasti šviesos 

bangos ilgį . 

Paprastai lęšis plokštelę liečia ne viename taške dėl elastingosios  deformacijos. Todėl tikslinga 

bangos ilgį skaičiuoti iš dviejų bet kurių ţiedų spindulių  rm ir  rn. Šiam atvejui tinka formulė: 

 
2 2

.m nr r

m n R
 (16) 

Darbo eiga 

1. Įjunkite monochromatinės šviesos šaltinį ir apšvieskite lęšį. 

2. Sukiodami ţiūrono mikrometrinį sraigtą, nustatykite jo parodymus ties skaičiumi 25, tiksliai 

sutapdinkite taisyklingų Niutono ţiedų centrą su okuliaro ţidinio plokštumoje matomu ţymekliu. 

3. Išmatuokite darbų vadovo nurodytų septynių ţiedų diametrus. Matavimą atliekame taip: 

mikrometriniu sraigtu ţymeklį sutapdinkite su  kairiuoju pirmo ţiedo kraštu ir atskaitykite šio ţiedo 

koordinatės rodmenis skalėje ir šimtąsias dalis mikrometrinio sraigto velenėlyje. Išmatavę į kairę pusę 

septynių ţiedų kraštų koordinates (1 lentelė), tą patį pakartojame su dešiniosios pusės ţiedų kraštų 

koordinatėmis.  

Ţinodami šių dviejų atskaitų, kairės (K) ir dešinės (D) to paties ţiedo kraštų koordinačių skirtumą, 

gauname ţiedo diametrą d ( d D K ), iš kurio apskaičiuojamas  ţiedo spindulys  

r = d/2. 
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4. Sudarome lentelę: 

1 lentelė 

5. Darbų vadovas nurodo ţiedų porų spindulius (m, n), pagal (16) formulę apskaičiuojamas šviesos 

bangos ilgis. Lęšio kreivumo spindulys R = 41 m (skaičiavimuose paverčiame mm). 

6. Raskite bangos ilgių aritmetinį vidurkį ir išreikškite metrais (m) mikrometrais ( m) ir 

nanometrais  (nm). Duomenis surašykite į 1 lentelę. 

Kontroliniai klausimai 

1. Paaiškinkite šviesos bangų interferencijos reiškinį. 

2. Ką vadiname koherentinėmis bangomis? Paaiškinkite jų susidarymą. 

3. Paaiškinkite interferencijos maksimumų ir minimumų susidarymo sąlygas (reikalingos formulės). 

4. Paaiškinkite spindulių eigos skirtumą ir Niutono ţiedų susidarymą (reikalingas brėţinys ir 

formulė). 

5. Koks yra regimos šviesos bangų ilgių diapazonas? Kodėl tikslinga eksperimente bangos ilgį 

skaičiuoti iš dviejų bet kurių ţiedų spindulių? 

Ţiedo Ţiedo koordinatės,  mm 
,

2
m n

D K
r  R, mm 

Eil.Nr. Kairė (K) Dešinė(D) 

1       

4
1
·1

0
3
 2       

3       

4       

5       

6       

7 
 

      

m n , mm  vid, mm λvid. 

      

  

m  

      m  

      nm  


