
LAZERIO ŠVIESOS DIFRAKCIJOS TYRIMAS 

Darbo tikslas 

Išsiaiškinkite lazerio veikimą, šviesos difrakcijos reiškinį ir apskaičiuokite bangos ilgius. 

Teorinė dalis 

Monochromatinės šviesos bangos - pastovios amplitudės, pastovaus dažnio šviesos bangos. 

Bangos, kurių dažniai vienodi, laikui bėgant nekinta fazių skirtumas ir vienoda elektrinio vektoriaus 

svyravimų kryptis vadinamos koherentinėmis. Koherentines bangas spinduliuojantys šaltiniai 

vadinami koherentiniais. Lazeriai yra didelio koherentiškumo šviesos šaltiniai. Dviejų arba daugiau 

koherentinių bangų sudėtį vadiname interferencija. Šviesos difrakcija vadiname šviesos bangų 

užlinkimą sutikus kliūtį, t.y. jų nuokrypį nuo tiesaus sklidimo. Difrakcija vyksta šviesai sklindant 

pro siaurą plyšį, apskritą angą, už mažo apskrito ekrano ir t.t. Vietoje griežto geometrinio kliūties 

šešėlio už kliūties pastebimas neryškus interferencinis vaizdas. Vaizdo pobūdis priklauso nuo 

kliūties matmenų, formos ir šviesos bangos ilgio. Difrakcijos reiškinys atsiranda tada, kai kliūčių 

matmenys yra artimi bangos ilgiui. Šviesos difrakcijos reiškinys aiškinamas Heigenso - Frenelio 

principu: kiekvienas sklindančios bangos fronto taškas yra antrinių sferinių ir koherentinių bangų 

šaltinis. Bangos frontas – tai priešakinis bangas gaubiantis paviršius, skiriantis aplinką, kurioje 

vyksta svyravimai, nuo aplinkos, kurioje svyravimai dar neprasidėjo. Bangos frontas gali būti 

plokščias ir sferinis (rutulinis). Kai erdvėje sklinda plokščia banga, jos paviršius – plokštuma. Arti 

kliūties šviesa užlinksta kampu 𝜑 . Tolstant nuo geometrinio šešėlio ribos, ekrano apšvietimas 

silpnėja. 

Lazeriai – tai optinio dažnio elektromagnetinių bangų generatoriai, veikiantys priverstinio 

spinduliavimo būdu. Jų skleidžiama šviesa yra: monochromatinė ir koherentinė erdvėje, laike ir 

sklinda beveik lygiagrečiu pluoštu, gali būti sufokusuota į labai mažą taškelį.  

Pagrindiniai lazerio elementai yra šie: veiklioji medžiaga 1, nuo kurios priklauso 

spinduliuotės dažnis ir galia, kaupimo šaltinis 2, kuriam veikiant veikliojoje medžiagoje 

sužadinamos dalelės. Kaupimo šaltinis gali būti impulsinė ksenono lempa ar kitas generatorius. 

Optinis rezonatorius 3 – tai du vienas į kitą 

nukreipti veidrodžiai, kurių paskirtis – grąžinti 

į veikliąją medžiagą dalį spinduliuotės kvantų. 

Vienas veidrodis būna neskaidrus, o kitas – 

pusiau skaidrus. Spinduliuotė daug kartų 

pereina per veikliąją medžiagą joje 

sustiprėdama. 



Lazeriai naudojami informacijai perduoti, metrologijoje, technologijos procesuose, 

medicinoje, statyboje, defektoskopijoje, aplinkos taršai nustatyti ir t.t. 

Tegul erdvėje sklinda lazerio spinduliuojama plokščia monochromatinė banga. Bet kuriuo 

momentu šios bangos fronto taškas yra antrinių koherentinių bangų šaltinis. Raskime, kokį 

svyravimą šios plokščios bangos frontas 

sukels taške M , kuris nutolęs atstumu OM, 

lygiu ℓ . 

Bangos fronto paviršių, pradedant 

nuo taško O, padaliname į Frenelio zonas (I, 

II, III, IV) taip, kad atstumas nuo jų kraštinių 

ribų iki taško M skirtųsi dydžiu 
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 , ir t.t. Galima įrodyti, kad visų Frenelio zonų plotai yra vienodi: 

𝑆1 = 𝑆2 = 𝑆3 = ⋯ = 𝜋 ∙ ℓ ∙ 𝜆 . (1) 

Tai reiškia, kad kiekvienoje zonoje yra vienodas antrinių bangų šaltinių skaičius. Iš 

gretimų Frenelio zonų išėję šviesos spinduliai yra priešingų fazių (eigos skirtumas yra 𝜆 2⁄ ), todėl 

naikina vieni kitus. Frenelis nustatė, kad lyginės zonos veikimą visiškai naikina gretimų nelyginių 

puszonių veikimas. Taškas M visada bus šviesus, nes į jį pateks šviesa iš 1 2⁄  dalies I zonos. Bet 

kurios m-osios Frenelio zonos išorinis spindulys išreiškiamas formule: 

𝑟𝑚 = √𝑚 ∙ ℓ ∙ 𝜆 .  (2) 

Šviesos difrakcija plyšyje. 

Į pertvarą (P) statmenai krinta plokščia banga. Plyšyje AB susidaro plokščios bangos 

fronto dalis, kurios visi taškai pagal 

Heigenso - Frenelio principą yra antrinių 

sferinių bangų koherentiniai šaltiniai, iš kurių 

visomis kryptimis sklinda koherentinės 

bangos. Panagrinėkime spindulius, 

užlinkusius kampu 𝜑. 

Išnagrinėkime skirtingų AB fronto 

taškų spinduliuojamų bangų interferenciją 

bet kuriame nutolusiame taške, pavyzdžiui 

O1. Pagal Fraunhoferio sąlygą, taškas O1 yra apšviečiamas plyšio AB visų taškų lygiagrečiais 

spinduliais. Ekranas (E) turi būti pastatytas lęšio (L) židinio plokštumoje. Fronto paviršių AB 

suskirstykime į Frenelio zonas. Bangos frontas AC yra antrinių bangų frontas taškui O1, kampas𝜑, 

vadinamas difrakcijos kampu. Plyšio plotį pažymėkime b (AB = b). Tegul plyšyje telpa trys 



Frenelio zonos. Trijų Frenelio zonų spinduliai pateks į tašką O1 ir interferuos: pirmosios zonos 

spindulius panaikina antrosios zonos spinduliai. Lieka trečioji zona, kuri ir apšviečia tašką O1. Jei 

pasirinkta kryptimi plyšyje telpa nelyginis zonų skaičius, tai ekrano taške O1 gausime šviesią juostą. 

Kraštinių spindulių optinės eigos skirtumas ∆ iš trikampio ABC lygus: 

∆= 𝐵𝐶 = 𝑏 ∙ sin 𝜑 =
(2𝑚+1)∙𝜆

2
 .  (3) 

Tai yra difrakcijos maksimumo sąlyga. 

Kraštinių spindulių optinės eigos skirtumas: 

∆= 𝑏 ∙ sin 𝜑 = 𝑚 ∙ 𝜆 . (4) 

Tai yra difrakcijos minimumo sąlyga. Čia 𝑚 = 0, 1, 2, …  atitinka juostos eilės numerį 

skaičiuojant nuo centrinio maksimumo (taškas O). 

Siaurėjant plyšiui, centrinio maksimumo kampinis plotis lygus ∆𝜑 = 2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝜆
𝑏⁄ ) . Jei 

𝑏 ≤ 𝜆, ekrane apšviestumas nuo centro į kraštus monotoniškai mažėja. Difrakcinio vaizdo plotis 

gali ženkliai viršyti plyšio (kliūties) matmenis. Todėl 

šiuo optiniu metodu galima išmatuoti labai plonų 

siūlų ar vielos storį. 

Interferencijos intensyvumo maksimumai 

ekrane (paveiksle) pavaizduoti grafiškai. Šviesu ar 

tamsu ant ekrano E, priklauso nuo to, kiek Frenelio 

zonų, žiūrint iš šio taško, telpa plyšyje. Didžiausio intensyvumo yra nulinės eilės ( 𝑚 = 0 ) 

difrakcinis vaizdas. Iš abiejų pusių gaunami mažesnio intensyvumo difrakciniai vaizdai (kuo m 

didesnis, tuo I mažesnis). 

Monochromatinės šviesos sklidimas pro difrakcinę gardelę 

Difrakcinių intensyvumų maksimumams I1, I2, I3, I4, sustiprinti naudojama difrakcinė 

gardelė. Vienodo pločio ir vienodais atstumais išdėstytų 

daugelio plyšių sistema vadinama difrakcinė gardele. 

Atstumas tarp dviejų gretimų plyšių tų pačių kraštų 

vadinamas gardelės periodu arba gardelės konstanta  

d, kuri lygi: d = a + b, kur a - šviesus tarpas (neįbrėžta 

gardelės vieta) ir b – plyšys, tamsus tarpas (įbrėžta 

gardelės vieta). 

Apšvietus gardelę monochromatine šviesa, kiekvienas gardelės plyšys yra antrinių 

koherentinių bangų šaltinis. Jei už gardelės (G) pastatysime lęšį (L) ir lęšio židinio plokštumoje 



ekraną (E), tai ekrane (E) gaunamas antrinių bangų interferencijos vaizdas. Dviejų gretimų plyšelių 

optinis eigos skirtumas šviesiems ruoželiams iš trikampio ABC lygus: 

∆= 𝐴𝐶 = 𝑑 ∙ sin 𝜑 = 𝑚 ∙ 𝜆, (5) 

čia m = 0, 1, 2, ... kurie atitinka pagrindines pirmos, antros ir t.t. eilės šviesias juosteles, 

išsidėsčiusias  į abi puses nuo centrinės (pagrindinės) šviesos juostos. Ši formulė tinka ir visai 

gardelei. Taikant Heigenso-Frenelio principą difrakcijai siaurame plyšyje difrakcijos minimumų 

sąlyga: 

𝑏 ∙ sin 𝜑 = 𝑚 ∙ 𝜆. (6) 

Darbo priemonės 

Žemiau pateiktoje nuotraukoje: 1 - He - Ne lazeris, 2 – lęšiai, 3 – difrakcinė gardelė arba 

diafragma, 4 - skaitmeninis multimetras, 5 - stiprintuvas, 6 - optinis suolas, 7 –fotoelementas su 

integruotu stiprintuvu, 8 – fotoelemento padėties reguliavimo įrenginys, 9 – ekranas. 

 

 

Darbo eiga 

1. Įjunkite lazerį į elektros tinklą. Prieš matavimą pašildykite lazerį apie 15 min. 

2. Įjunkite stiprintuvą į elektros tinklą.  

3. Difrakcinę gardelę įstatykite į 3 laikiklį. Ant ekrano gausite difrakcinį vaizdą. Prisekite A4 

popieriaus lapą ir persipieškite šį vaizdą. 

4. Tą patį padarykite su kita difrakcine gardele ant to pačio lapo. Prie difrakcinio spektro 

parašykite, kiek linijų turi difrakcinė gardelė. 

5. Išmatuokite ilgį ℓ nuo difrakcinės gardelės iki ekrano. 

6. Piešinyje išmatuokite atstumą ∆𝑥𝑚 tarp 1, 2, 3, 4 -os eilės maksimumų.  

7. Paskaičiuokite m - tojo difrakcinio maksimumo kampo 𝜑𝑚 sinusą pagal lygtį 

 sin 𝜑𝑚 =
0,5∙∆𝑥𝑚

√ℓ2+(0,5∙∆𝑥𝑚)2
. 

8. Paskaičiuokite difrakcinės gardelės konstantą 𝑑. Žinome,  kiek linijų telpa 1 mm. 

9. Iš pagrindinių difrakcinių maksimumų sąlygos (5) paskaičiuokite bangos ilgius 𝜆𝑚. 

10. Apskaičiuokite vidutinį bangos ilgį. 



 

Difrak. 

maksimumo 

numeris  m 

ℓ, 𝑚 ∆𝑥𝑚 , 
𝑚𝑚 

∆𝑥𝑚 , 
𝑚 

sin 𝜑𝑚 𝑑, 𝑚 𝜆𝑚, 
𝑚  

 

𝜆𝑣𝑖𝑑, 
𝑚  

 
1 difrakcinė  gardelė       

1        

2        

3        

4        
2 difrakcinė  gardelė       

1        

2        

3        

4        

 

11. Nuimkite ekraną ir įsijunkite skaitmeninį voltmetrą.  

12. Sukant įrenginio (8) rankenėlę ir stebint skaitmeniniame voltmetre su abejomis gardelėmis 

išmatuokite  maksimumų intensyvumus 𝐼. 

13. Rezultatus pavaizduokite histogramose. Intensyvumą atidėkite ordinačių ašyje. 

 

Kontroliniai klausimai. 

1. Koks reiškinys vadinamas interferencija? Kokios bangos vadinamos koherentinėmis?  

2. Koks reiškinys vadinamas šviesos difrakcija? 

3. Paaiškinkite lazerio veikimo  principą. 

4. Paaiškinkite Frenelio zonų metodą. 

5. Kas yra lazeriai? Kam jie yra naudojami? 

6. Užrašykite ir paaiškinkite difrakcijos maksimumų ir minimumų sąlygas. 

7. Kokį kampą vadiname difrakcijos kampu?  Paaiškinkite spindulių eigą pro difrakcinę gardelę. 

8. Paaiškinkite interferencijos intensyvumo maksimumą. 

9. Kas yra difrakcinė gardelė ir gardelės konstanta? 

10. Ko reikia, kad galėtume stebėti difrakcinį vaizdą? Nuo ko jis priklauso? 


