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1. Корпускулярно-вълнов дуализъм на
светлината

Какво представлява светлината?
• Нютон създава теорията на изтичането - светлината е поток от

светлинни частици (корпускули), излитащи от светещото тяло във всички
посоки и движещи се по праволинейни траектории. Когато тя попадне в
очите се възприема с различен цвят в зависимост от големината на
частиците.

• Хюйгенс създава вълновата теория - светлината е пъргава вълна, 
движеща се в среда, обхващаща цялото пространство, наречена етер. 

• В следващите стотина години повече привърженици има корпускулярната
теория. В началото на XIX век Френел обяснява известните светлинни
явления посредством вълнови представи. Вълновата теория на
светлината получава всеобщо признание, а корпускулярната е
забравена. По-късно Максуел допълва вълновата теория,  в която
разглежда светлинатакато съвкупност от електромагнитни вълни с
дължина на вълната в интервала λ Є [380, 760] nm. В края на XIX век и
начaлото на XX век светлината се разглежда като поток от частици.

• Така била установена двойствената природа на светлината като тя
съчетава в себе си както вълнови свойства, така и свойства, присъщи на
частиците. В явленията интерференция, дифракция, дисперсия и
поляризация светлината се държи като вълна, а в явленията външен
фотоефект, вътрешен фотоефект, ефект на Комптън – като поток от
частици.
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2. Връзка между интензитета на светлината и
амплитудата на светлинния вектор

)kxtcos(EE 0m ϕω +−= )kxtcos(HH 0m ϕω +−=

)kxtcos(AE 0ϕω +−=

Нека плоска електромагнитна вълна се разпространява
по оста X. Тя се описва с уравненията

В светлинните вълни трептения изпитват векторът на
интензитета на електричното поле и векторът на
интензитета на магнитното поле . Съгласно
уравненията на Максуел те са взаимосвързани и
обикновено за описване на явленията се използва , за
който се използва наименованието светлинен вектор.

(1.1) се нарича уравнение на плоска светлинна вълна и
дава изменението на светлинния вектор с времето.
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Една от основните характеристики на
светлинната вълна е интензитет I на
светлината в дадена точка. Дефинира се като
физична величина, числено равна на
средния по времето светлинен поток през
единица повърхност, перпендикулярна на
посоката на разпространение на вълната.
Между интензитет I на светлината в дадена
точка и модула на светлинния вектор A
съществува връзка. Може да се получи по
следния начин.
Плътността на потока на енергията на
електромагнитната вълна се дава с израза

HEs
rrr
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От уравненията на Максуел се
получава

.
Като се отчете, че за повечето
вещества се извежда израза
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Скоростта на разпространение на
електромагнитната вълна е свързана със
скоростта на светлината във вакуум с израза

.

или .  
Интензитетът на светлината е

,                                      
където е функция на виждане.
За връзката между интензитета на
светлината и амплитудата на светлинния
вектор се получава

. 
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3. Интерференция на светлината

Нека две вълни с еднаква честота възбудят в
някоя точка от пространството трептения в една и
съща посока

.
За амплитудата A на резултантните трептения се
получава

.
Ако се изменя непрекъснато, вълните не
са кохерентни. За тях се получава, че средната
стойност на . 
Следователно
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Ако разликата във фазите е
, вълните са

кохерентни.За тях е в сила израза
.        

В точките от пространството, за които е
изпълнено условието
се получава , 
а в тези, за които е в
сила неравенството .

const)( 12 =− ϕϕ

0)cos( 12 >−ϕϕ

)cos(II2III 122121 ϕϕ −++=
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При наслагване на две кохерентни вълни става
преразпределение на светлинния поток в
пространството, в резултат на което на едни места
се получава максимум на интензитета, а на други –
минимум. Явлението се нарича интерференция на
свeтлината.
За да бъдат две светлинни вълни кохерентни е
необходимо:

• Да имат една и съща кръгова честота;
• Разликата във фазите на две трептения да е
постоянна.
Временна кохерентност – разликата във фазите на
две трептения да остава постоянна във времето.
Пространствена кохерентност – разликата във
фазите на две различни точки от вълновата
повърхност да остава постоянна.
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Кохерентни вълни могат да се получат като
се раздели вълна, получена от един
светлинен източник на две части. Ако се
заставят тези две нови вълни да преминат
през различни пътища и след това се
наслагат една върху друга се получава
интерференция. Това схематично е
представено на фигурата. В т. O светлинната
вълна се разделя на две вълни.
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Величината L = ns се нарича оптичен път на
светлината.
Оптичният път на светлината в дадена среда
е равен на произведението на показателя на
пречупване на средата и геометричния път, 
който изминава.
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максимум на интензитета

0

2
c

2
c λ

ππνω
==

Δ=
0

2
λ
πδ 12 LL −=Δ

2
k2 0λ=Δ ...,3,2,1,0k ±±±= πδ 2~

минимум на интензитета

2
)1k2( 0λ+=Δ ...,3,2,1,0k ±±±= πδ )1k2( +=



11/10/2018

4. Опит на Юнг
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От условието за интерференчен максимум се получава

l

dxk max
0 ==Δ λ 0max d

kx λl=

От условието за интерференчен минимум се получава
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Широчината на интерференчната ивица

0d
x λl=Δ

нараства с намаляване на разстоянието
d между двата източника и/или с
увеличаване на разстоянието от
източника до екрана. 



11/10/2018

Само в центъра на картината всички максимуми
съвпадат. При бяла светлина се получава бързо
размазване на интерференчната картина, а при
монохроматична – хубава интерференчна картина. 
Като се измерят разстоянията , d и може да
се определи по (1.16). Така първоначално са
получени дължините на вълните на всички цветове.

xΔ l

0λ

Необходимо условие за наблюдаване на ясна
интерференчна картина е >> d. Ако ≈ d и

≈ интерференчните линии ще са
неразличими.

l l

xΔ 0λ
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Дифракция на светлината. 
Принцип на Хюйгенс-Френел. 
Зони на Френел. Дифракция на
Френел от кръгъл отвор и диск

1. Дифракция на светлината. Принцип на Хюйгенс-
Френел.

2. Зони на Френел.
3. Дифракция на Френел от кръгъл отвор.
4. Дифракция на Френел от диск.
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1. Дифракция на светлината.
Принцип на Хюйгенс-Френел

Под дифракция се разбира съвкупност от явления, 
които се наблюдават при разпространението на
светлината в еднородна среда и срещата й с разки
нееднородности – малки отвори или дискове, тесни
процепи. Получават се отклонения от законите на
геометричната оптика като светлинните вълни
заобикалят препятствията или преминават през
отворите и проникват в областта на геометричната
им сянка. 
Според принципа на Хюйгенс всяка точка, до която
достига светлината, става център на вторична
сферична вълна, като обвивките на тези вълни
определят положението на вълновия фронт в
следващия момент от време.
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Принципът на Хюйгенс има следните
достойнства:

• Решава задачата за определяне на посоката на
вълновия фронт;

• Той е геометричен начин за построяване на
вълновите повърхности.
Недостатъците му са следните:

• Не обяснява как се пресмятат амплитудата, 
фазата и големината на интензитета в дадена
точка от пространството;

• Не дава разпределението на интензитета.
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Френел допълва принципа на Хюйгенс с
твърдението, че вторичните вълни интерферират
помежду си - принцип на Хюйгенс-Френел.
Според принципът на Хюйгенс–Френел, 
разпространяващата се от източника светлина, може
да се разглежда като резултат от интерференцията
на кохерентни вторични вълни, излъчвани от
фиктивни източници, представляващи много малки
физични елементи от всяка вълнова повърхност
обхванала източника.
Френел прилага принципа на суперпозицията. Ако се
знаят амплитудата и фазата на вторичните вълни, 
може да се намери амплитудата или интензитета на
резултантната вълна в коя да е точка на
пространството, т.е. да се намерят закономерностите
при разпространение на светлината.
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Зони на Френел

Френел разделя повърхността Ф на малки участъци
(пръстеновидни зони) с такива размери, че разстоя-
нията от краищата им до т. К да се различават с λ/2 (λ -
дължината вълната на светлината). Такива зони се
получават, ако от т. К се опишат сфери с радиуси
L+λ/2, L+2λ/2, L+3λ/2, L+4λ/2, … , L+iλ/2 .

S 1234

L

L+λ/2

L+2λ/2
L+3λ/2

L+4λ/2

K
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Зони на Френел

Електромагнитните трептения, възбудени в т. K от
две съседни зони, ще идват с противоположни фази
и при наслагването им взаимно се отслабват. 
Амплитудата на резултантното трептение в т. K ще
представи с израза

А = А1 – А2 + А3 –А4 + ..., .
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Дифракция на Френел.  Дифракция на Фраунхофер

Дифракция на Френел –
наблюдава се при сходящи лъчи от източника. Върху
препятствието пада сферична или плоска вълна. На ек-
рана намиращ се на крайно разстояние зад препятстви-
ето се наблюдава дифракционната картина. Тя представ-
лява “дифракционно изображение” на препятствието. 

Дифракция на Фраунхофер –
наблюдава се в успоредни лъчи. Върху препятствието
пада плоска вълна, а дифракционната картина се
наблюдава на екран, намиращ се в фокалната равнина
на събирателна леща, разположена на пътя на
преминалите през препятствието светлинни вълни. 
Дифракционното изображение е на източника на
светлина, намиращ се в безкрайност.
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Дифракция на Френел от кръгъл отвор

Резултантната амплитуда в т. К ще има максимум,
ако в отвора са разположени нечетен брой френелови зони
А = (1/2)(A1 + Аi) - ( i – нечетно),
ако броя на зоните в отвора е четен – минимум
А = (1/2)(A1 – Аi) - ( i – четно). 

L

B

B/
L+λ/2

L+2λ/2

K

E

i – четно i – нечетно
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Дифракция на Френел от малък диск

Дискът закрива първите i на брой френелови зони, амплиту-
дата на резултантното трептене в т. К е
А = Ai+1 – Ai+2 + Ai+3 – ... =
= (1/2)Ai+1 + ((1/2)Ai+1 – Ai+2 + (1/2) Ai+3) +... . 
А = (1/2) Ai+1 .

L

L+(i+1)λ/2

L+(i+2)λ/2

K
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Дифракция на Френел от малък диск

• ИЗВОДИ:
- Aмплитудата на трептене ще е равна на половината от
амплитудата на трептене на вълната, излъчена от първата открита
зона на Френел - А = (1/2) Ai+1

- В центъра винаги ще се наблюдава интерференчен максимум –
светло петно, като централния максимум е заобиколен от
концентрични тъмни и светли пръстени, чийто интензитет намалява
с отдалечаване от центъра.

L

L+(i+1)λ/2

L+(i+2)λ/2

K
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Фраунхоферова дифракция. 
Дифракционна решетка

1. Дифракция на Фраунхофер. 
Дифракция от процеп
2. Дифракционна решетка
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Дифракция на Фраунхофер
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Наблюдава се когато е изпълнено
съотношението

,
където d е ширината на процепа или
диаметъра на кръга, ℓ – разстоянието
от препятствието до точката на
наблюдение (екрана), λ – дължина на
вълната.

λl<<d
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Нека плоска монохроматична вълна с
дължина на вълната пада
перпенпендикулярно върху тесен и
дълъг процеп. На разстояние ℓ от него е
разположен екран. Според принципа на
Хюйгенс-Френел всяка точка от
процепа става източник на вторични
кохерентни вълни. Те интерферират
помежду си в пространството между
процепа и екрана и на последния се
получава дифракционна картина с
нулев (централен) максимум, а от
двете му страни картината е
симетрична като се редуват минимуми
и максимуми. С други думи
дифракционната картината върху
екрана е светла ивица в средата и
редуващи се от двете й страни тъмни и
светли ивици.

α

X

x

0

I d

ℓ
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Интензитетът на светлината в дифрак-
ционната картина се дава с израза

,                                            

където I0 е интензитета на светлината в
централния максимум (точка O), I –
интензитета на светлината в точка B, която
се вижда от средата на процепа под ъгъл α
спрямо симетралата O′O, d – широчина на
процепа, λ – дължина на вълната.
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На фигурата е показана графика на
зависимостта I = I(α). Вижда се, че
интензитетът на максимумите много бързо
намалява с увеличаване на техния максимум
като интензитетът на нулевия максимум е
значително по-голям от интензитетите на 1-
вия, 2-рия и т.н. максимуми.

α
λ
π sindπ2π ππ2π3 π3
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От условието за интерференчен минимум

,
,

където m = ±1, ±2, ±3, …
Като се отчете, че за малки ъгли

се получават координатите на
интерференчните минимуми върху екрана

. 
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От условието за интерференчен
максимум

,

,                         
Координатите на интерференчните
максимуми върху екрана са
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Изводи:
- Разпределението на интензитета
между централния максимум и следва-
щите максимуми в дифракционната картина е
както следва: 1:0,047:0,017:0,0083:,..., т.е. 
основната част на енергията на светлината е
съсредоточена в централния максимум.

- Положението на дифракционните максимуми
зависи от дължината на вълната λ. Колкото λ
е по-малка толкова максимумите от по-висок
порядък са изместени по-близо до
централния максимум.

- При стесняване на процепа максимумите се
разширяват и яркостта им намалява и
обратно, колкото процепът е по-широк, 
толкова дифракционните ивици са по-тесни и
броят им е по-голям.

- Разстоянието между всеки два съседни
минимума или два съседни максимума е
едно и също .λ

d
l
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Когато ширината на процепа е много по-голяма от
дължината на вълната b>>λ дифракционната картина
изчезва, наблюдава се праволинейно разпространение
на светлината. Дифракционни картини се наблюдават
само в краищата на преградата.

Дифракция на Фраунхофер от процеп

b>λ

b>>λ

b ≈ λ
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2. ДИФРАКЦИОННА РЕШЕТКА

Дифракционната решетка
представлява система от
успоредни и еднакво
отдалечени един от друг
процепи. Характеризира се
с констата d на
дифракционната решетка –
разстоянието между два
съседни процепа:
d = a + b ,
където a е широчина на
процепа, b – широчина на
рязката.
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Дифракционна решетка може да се получи
чрез нанасяне с делителна машина върху
стъклена пластина на много близко
разположени резки, успоредни една на друга. 
Ако върху нея падне светлина, лъчите се
разсейват дифузно от резките, а част от
лъчите, които попадат между тях на
процепите преминават през дифракционната
решетка. Решетките имат различен брой
процепи, които най-често са в интервала от
300 до1500 за 1 mm.
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Съгласно принципа на Хюйгенс-Френел
всеки процеп е източник на сферична вълна. 
Тези вълни са кохерентни помежду си и
интерферират. Дали ще се получи усилване
или гасене на вълните зависи от от разликата
в оптическите им пътища. Тя се дава с израза

,                                
т.е. разликата в оптическите пътища една и
съща за всички лъчи от съответни процепи в
съответната посока, характеризиращи се с
ъгъл α.

αsind=Δ
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Ако е изпълнено условието
,         m = 0, ±1, ±2, ±3, …

се получава максимум на интензитета. 
Картината на екрана е светли ивици като
интензитетът им нараства за дифракционни
решетки с по-голям брой процепи.
Когато е изпълнено условието

се получава минимум на интензитета. На
екрана се получават тъмни ивици.

2
m2 λ

=Δ

2
)1m2( λ

+=Δ
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ДИФРАКЦИОННА РЕШЕТКА



11/10/2018

Когато в решетката попада успореден сноп бяла
светлина, около местата отбелязани ±1, ±2, ... ще се
виждат непрекъснати спектри, съответно от първи, 
втори, ..., n-ти порядък, като в централния максимум
ще се наблюдава бяла светлина!
За константата d на решетката, респ. за броя
щрихи/mm, се съди по максималния брой спектри, 
наблюдаващи се от едната страна на централния
бял максимум, т.е. по максималния наблюдаван
порядък nmax. 
Ако пропуснем през решетката монохроматична
светлина и преброим интерференчните максимуми
от едната страна на централния, но без самия него, 
зависимостта е d/ λ ≥ nmax. 
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За дифракционните линии се дава
линейна зависимост между дължината
на вълната и направлението α

,                                       
където m е порядък на спектъра.
Разделителната способност на
дифракционната решетка се дава с
израза:

.
Тя е пропорционална на порядъка m на
спектъра и броя на процепите N.

αλ
m
d

=

mN=
Δλ
λ
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Дифракционните решетки имат
голямо практическо приложение:

• Наблюдаване на явлението дифракция
в учебния процес;

• Измерване на дължината на вълната на
монохроматични светлинни източници;

• Изследване на спектралния състав на
светлинни източници.


