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ŠVIESOS BANGOS ILGIO MATAVIMAS 

DIFRAKCINE GARDELE 

Šviesos difrakcija – tai šviesos nukrypimas nuo tiesiaeigio sklidimo ir uţlinkimas į šešėlio sritį. 

Šviesos difrakcija pastebima, kai šviesa „aplenkia" sutiktas kliūtis arba šviesai sklindant pro siauras 

angeles bei plyšelius. Difrakcija sąlygojama bangine šviesos prigimtimi. Drauge su šviesos difrakcija 

vyksta ir šviesos interferencija. 

Šviesa – tai trumpos elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinė banga – tai sklindantys 

erdvėje elektrinio ir magnetinio laukų virpesiai. Paviršius, skiriantis virpesių paliestą erdvės dalį nuo 

erdvės, kurioje virpesiai dar neprasidėjo, vadinamas bangos frontu. Jei mintimis sujungsime kuriuo nors 

laiko momentu taškus, kuriuose yra vienodos svyravimo fazės, tai erdvėje gausime vadinamąjį bangos 

paviršių. Visuose bangos fronto taškuose svyravimai vyksta vienodomis fazėmis, todėl bangos frontas yra 

vienas iš bangos paviršių. Spinduliai parodo bangų sklidimo kryptį ir izotropinėje aplinkoje jie visada yra 

statmeni bangos frontui. Jei banga sklinda iš bet kurio svyravimo centro į visas puses vienodu greičiu, tai 

bangos paviršius yra sferinis, tada turime rutulinę, arba sferinę bangą. Kai bangas sukeliantis centras yra 

labai toli, tai bangos paviršius bus plokštuma; tokią bangą vadiname plokščia. Plokščios bangos spinduliai 

tarp savęs yra lygiagretūs. 

Bangų difrakcijos reiškinį galima paaiškinti remiantis Huigenso principu, kuris įgalina rasti 

bangos frontą laiko momentu t + t , jeigu ţinomas frontas laiko momentu t. Pagal Huigenso principą 

kiekvienas aplinkos taškas, kurį pasiekia banga, yra antrinių sferinių bangų centras; gaubiantis šias 

bangas paviršius duoda bangos fronto padėtį laiko momentu t+ t . Tegul į plokščią pertvarą  A su anga 

krinta jai lygiagretus bangos frontas (1 pav.). 

 

1 pav. 

Pagal Huigensą, kiekvienas angos išskirtos bangos fronto dalies taškas yra antrinių bangų 

centras. Antrinės bangos vienalytėje ir izotropinėje aplinkoje bus sferinės. Nubrėţę antrines bangas 

gaubiantį paviršių įsitikiname, kad uţ angos banga patenka į geometrinio šešėlio sritį (brėţinyje šios 
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srities ribos paţymėtos brūkšniuota linija),  aplenkdama kliūties kraštus. 

Tačiau Huigenso principas nieko nepasako apie įvairiomis kryptimis sklindančių bangų 

amplitudę ir intensyvumą. Šis trūkumas buvo pašalintas Frenelio, kuris papildė Huigenso principą sąvoka 

apie antrinių bangų interferenciją. Šis principas vadinamas Huigenso-Frenelio principu, pagal kurį 

atstojamasis svyravimas bet kuriame taške nustatomas sumuojant antrines bangas, ateinančias į šį tašką 

iš visų bangos paviršiaus elementų, atsižvelgiant į jų amplitudes ir fazes. 

Nustatę atstojamojo svyravimo amplitudę, lengvai galime rasti ir jo intensyvumą  (šviesos 

intensyvumas yra tiesiog proporcingas amplitudės kvadratui). 

Skiriami du difrakcijos atvejai. Jeigu šviesos šaltinis ir stebėjimo taškas yra nuo pertvaros tiek 

toli, kad spinduliai, krintantieji į pertvarą, ir spinduliai, einantieji į stebėjimo tašką, sudaro praktiškai 

lygiagretų pluoštą, kalbama apie Fraunhoferio arba lygiagrečių spindulių difrakciją. Priešingu atveju 

kalbama apie Frenelio difrakciją. 

Šviesos difrakcija pro difrakcinę gardelę yra Fraunhoferio difrakcija. 

Difrakcinę gardelę sudaro daug vienodų, vienodai nutolusių vienas nuo kito, lygiagrečių plyšių. 

Difrakcinė gardelė gaunama stiklo plokštelėje, deimantu įbrėţus grieţtai lygiuose atstumuose didelį 

skaičių lygaus pločio lygiagrečių brūkšnelių. Sveikos stiklo juostelės, pasilikusios tarp brūkšnelių, veikia 

taip, kaip eilė lygiagrečių plyšelių, pro kuriuos praeinanti šviesa difraguoja. 

Jeigu statmenai į difrakcinę gardelę krinta monochromatinės šviesos lygiagrečių spindulių 

pluoštas (plokščia šviesos banga), tai pagal Huigenso principą iš gardelės visomis kryptimis išeina 

antrinės bangos. Tos bangos interferuos ir tam tikromis kryptimis vienos kitas stiprins arba silpnins. 

Bangos, kurios praeis pro gardelę nepakeisdamos krypties, bus nuėję lygius kelius ir turės vienodas fazes, 

taigi jos viena kitą stiprins; tai bus neuţlenktas, statmenas gardelei spindulių pluoštas, kuris, praėjęs pro 

lęšį O (2 pav.),  jo ţidinio plokštumoje duos centrinę (nulinę) šviesią juostelę. 

 

2 pav. 
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Uţlinkę kampu , bangos bus nuėję nevienodus kelius; interferuodamos jos stiprės tik tuomet, 

jeigu turės vienodas fazes, vadinasi, jei iš gretimų plyšelių atitinkamų taškų atėjusių bangų kelių 

skirtumas bus lygus sveikam bangų skaičiui: 

 ;m  (1) 

čia m = 1, 2, 3...  

Jeigu nueitų kelių skirtumas yra lygus nelygiam pusbangių skaičiui, tai iš gretimų plyšelių 

atitinkamų taškų atėję bangos bus priešingų fazių ir interferuojant šviesa išnyksta; tose vietose turėsime 

tamsias interferencijos juosteles. 

Iš 2 pav. matome, kad 

sin ,d  (2) 

čia d – gardelės konstanta (ji atitinka plyšelio ir tamsaus tarpelio plot]),  – difrakcijos kampas. 

Tokiu būdu, remiantis (1) ir (2) lygtimis, gauname, kad difrakcijos kampai m , kuriems esant 

susidaro šviesios interferencijos juostelės, nustatomi sąlyga 

 sin .m

m

d
 (3) 

Tai yra difrakcinės gardelės lygtis. 

Kai 1,m  gauname kampus 1 , kuris atitinka dvi pirmos eilės šviesias juosteles, 

išsidėsčiusias į abi puses nuo centrinės šviesios juostos, kuriai  m = 0  ir 0 0 . Kai 2m , gauname 

kampus 2 ,  kuris atitinka dvi antros eilės šviesias juosteles ir t.t. Tarp šviesių juostelių turime tamsius 

laukus. 

Intensyviausiai apšviesta centrinė šviesi juosta, pirmos ir antros eilės šviesios juostelės 

apšviestos silpniau, o tolimesnės eilės juostelės jau būna sunkiai įţiūrimos. 

Iš (3) formulės matome, kad šviesios juostelės nuotolis nuo centrinės šviesios juostos priklauso 

nuo šviesos bangos ilgio (kuo didesnis , tuo didesnis kampas  atitinka šviesią juostelę). Todėl, pvz., 

violetinės šviesos juostelės yra arčiau centrinės šviesios juostos, negu raudonos juostelės. 

Iš (3) formulės gauname: jeigu krintanti šviesa sudaryta iš keleto skirtingų bangų ilgių, tai 

gardelė išskleis ją į difrakcini spektrą. Jeigu krinta regimoji šviesa, tai difrakcinio vaizdo viduryje atsiras 

šviesi juosta A, atitinkanti nulinės eilės maksimumą (m = 0) visiems bangų ilgiams; į abi puses nuo 

nulinio maksimumo susidaro difrakciniai spektrai 1-os, 2-os ir t.t. eilės. Be to, kiekviename spektre 

trumpesnių bangų ilgių maksimumai išsidėsto arčiau nulinės juostos, o ilgesnių bangų maksimumai – 

toliau (3 pav.). 
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3 pav. 

Pradedant nuo antros ir trečios eilės spektrų, aukštesnės eilės spektro violetinis galas uţdengia 

ţemesnės eilės spektro raudoną galą. Mūsų darbe naudojama difrakcinė gardelė yra tik originalios 

gardelės kopija, todėl ji leidţia stebėti tik pirmos eilės spektrą. Antros eilės spektras gaunamas labai 

silpnai apšviestas. 

Darbo priemonės. Darbo priemonių išdėstymas parodytas 4 pav. 1. Šviesos šaltinis (Geislerio 

vamzdelis). 2. Kolimatoriaus plyšys, kuris yra jo objektyvo 3 ţidinio plokštumoje. 4. Difrakcinė gardelė. 

5. Ţiūrono objektyvas, kurio ţidinio plokštumoje susidaro difrakcinis vaizdas. 6. Ţiūrono okuliaras. 7. 

Goniometro ţiedas. 8. Nonijus.  

 

4 pav. 

Darbo eiga 

1. Įjungiame į tinklą Geislerio vamzdelį, apšviečiantį plyšį. 

2. Nustatome goniometro ţiūroną taip, kad okuliaro matymo lauke būtų matomas apšviestas 

kolimatoriaus plyšys. 

3. Sufokusuojame okuliarą taip, kad būtų ryškiai matomas vizuojamas siūlas (sukant okuliaro ţiedą). 

Po to sufokusuojame ţiūroną (stumdant okuliarą), kad būtų ryškiai matomas kolimatoriaus plyšys. 

4. Ant goniometro staliuko padedame statmenai šviesos pluoštui difrakcinę gardelę tokioje padėtyje, 

kad jos brūkšneliai būtų lygiagretūs kolimatoriaus plyšiui. Pasukę ţiūroną tam tikru kampu, 

rasime pirmos eilės spektrą. Uţvedę ţiūrono vizuojamą siūlą ant atitinkamos spektro linijos 

vidurio, atskaitome goniometro skalėje kampą. Tokius atskaitymus padarome atitinkamiems 

maksimumams iš kairės ir dešinės nuo centrinio maksimumo, (reikšmes surašome į lentelę 1): 
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1 lentelė 

Spektro 

linijos 

spalva 

Goniometro 

skalės kampas 2 12

2

2
 

sin  

d=0,0045mm 

sin ,d mm

 

, m , m  , nm 
Dešinė  

( 1 ) 

Kairė 

( 2 ) 

raudona         

oranţinė         

geltona         

5. Skalės atitinkamų atskaitymų skirtumą padaliję pusiau, gauname difrakcijos kampą . Kurias 

spektro linijas matuoti, nurodo darbų vadovas. 

6. Iš formulės sinm d  apskaičiuojame bangos ilgį. Čia m yra difrakcinio spektro eilės numeris. 

Gardelės konstanta d = 0,01 mm. 

7. Gautą bangos ilgį milimetrais reikia išreikšti metrais (m), mikrometrais ( m) ir nanometrais 

(nm). 

Kontroliniai klausimai 

1. Kokį reiškinį vadiname šviesos difrakcija? 

2. Paaiškinkite Heigenso - Frenelio principą. 

3. Apibūdinkite interferencijos maksimumų ir minimumų susidarymo sąlygą. 

4. Ką vadiname difrakcine gardele? Parašykite ir paaiškinkite difrakcinės gardelės lygtį. 

5. Paaiškinkite difrakcinių spektrų susidarymą. 


