
Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 

 

109 

Коришћење приручних рефлексионих дифракционих 
решетки у демонстрационим огледима и 

лабораторијским вежбама у настави физике 

Ивана Круљ1, Љубиша Нешић2, Драган Радивојевић2 

1Висока школа примењених струковних студија, Врање, Србија 
2Природно-математички факултет, Ниш, Србија 

Апстракт. Према програму наставе физике у трећем разреду гимназије природно-
математичког смера и гимназије општег типа у Србији у оквиру таласне оптике обрађују се 
наставне јединице Интерференција и дифракција светлости, Поларизација светлости, 
Разлагање беле светлости на спектар и изводи се лабораторијска вежба Мерење таласне 
дужине светлости дифракционом решетком. Геометријска оптика се изучава након теме 
Таласна оптика. Значајно је, ради дубљег разумевања оптичких појава, у настави физике 
направити кохерентну везу између геометријске и таласне оптике. Као основа за 
успостављање те везе може послужити анализа појаве дифракције светлости. За реализацију 
наведене лабораторијске вежбе предвиђено је да се као наставно средство користи се 
дифракциона решетка, која као наставно средство, прилично високе цене коштања,  наставу 
о таласној оптици ограничава  на теоријски приступ. Лако доступне, и по цени приступачне 
су приручне рефлексионе дифракционе решетке. У овом раду биће представљена употреба 
таквих решетки у демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама у настави физике. 

Кључне речи: дифракција светлости, рефлексионе дифракционе решетке, таласна дужина 
светлости 

УВОД 

Свакодневне појаве као што су видљиви сјајан прстен око светлосних извора, добијање 
спектара боја светлости рефлектованих са површине компакт дискова, преливање боја на 
пауновом перу или пауковој мрежи могу послужити за стварање представе о томе да се 
не могу сви оптички феномени објаснити законима геометријске оптике.  

У истраживањима о разумевању таласне оптике између осталог запажено је да 
студенти често нису сигурни да ли се за објашњење одговарајућих феномена  треба 
користити концептима геометријске, концептима таласне оптике или концептима таласно-
честичног модела светлости [1-2]. Улога наставника је да направи што је могуће 
природнији прелаз између различитих  концепата у оптици и омогући ученицима њихово 
усвајање.  

Према Пијажеу појава неравнотеже - потреба за новом адаптацијом – је мотивациони 
фактор развоја. Она је доживљена од стране ученика као когнитивни конфликт. За развој 
је најповољније ако долази до умереног степена неравнотеже - која буди активност и 
дозвољава самостално долажење до решења проблема. Пијаже учење дефинише као 
укупан процес прилагођавања и доградње менталних структура преко асимилације и 
акомодације, а који се остварује саморегулацијом. На процес учења саморегулацијом 
утичу искуство, друштвена трансмисија и дозревање. Разликују се две врсте искуства - 
физичко и логичко-математичко. Физичко искуство се остварује стварном интеракцијом са 
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објектима, док се логичко-математичко развија на бази физичког и представља 
рефлексивну апстракцију ученика.  Следи да је оправдано и упутно школски експеримент 
извести на почетку посматрања одређене појаве [3].  

Избором  огледа и експеримената којима би се уочавала дифракција светлости,  
остварило би се чулно опажање значајно као основа за касније научно тумачење појаве и 
обезбедила би се основа за математичко формулисање законитости појаве дифракције у 
циљу дубљег разумевања таласне природе светлости.  

ДИФРАКЦИОНЕ РЕШЕТКЕ 

Дифракција се, осим на уским отворима, и препрекама упоредивим са таласном 
дужином светлости, дешава и на решеткама које се састоје од низа узаних зареза 
распоређених паралелно један поред другог на малим и подједнаким растојањима. 
Уколико су извор и екран на релативно великој удаљености реч је о Фраунхоферовој 
дифракцији док је за случај њиховог релативно малог међусобног растојања реч о 
Френеловој дифракцији. Према томе да ли се светлост прелама или одбија са површина 
између зареза решетке могу бити трансмисоне и рефлексионе [4]. Емпиријски подаци 
говоре да се дифракција дешава у случајевима када је димензија отвора или препрека два 
реда величине већа од таласне дужине светлости, односно уколико су димензије отвора 
или препрека реда величине 0,1 mm. Ако се изузму природне структуре са способношћу 
дифракције светлости, прву дифракциону решетку са 53 прореза на 1,27 cm, направио је 
астроном Д. Ритенхaусе 1785. године. Прву комерцијалну дифракциону решетку високог 
квалитета израдили су око 1950. године Г. Р. Харисон, Д. Ричардсон и Р. Вилиј. Модерне 
дифракционе решетке израђују се у широком распону величина и растојања између 
прореза (преко 10800 прореза на 1 mm дужине) [5]. 

У случају дифракционе решетке, када светлост пада на N отвора, дифракциона слика се 
знатно разликује у односу на случај проласка светлости кроз два отвора. Између јасно 
изражених главних максимума јавља се N-2 секундарних максимума знатно мањег 
интензитета. Путни услов за максимум интензитета светлости при дифракцији на решетки 
исти је као и услов при дифракцији на два отвора [6].  

Од вештачких објеката на којима је могуће реализовати дифракцију а примарно нису 
конструисани са том наменом, вреди поменути компакт дискове који могу да се користе 
као дифракционе решетке и то трансмисионе уколико су им одстрањени етикета, акрилни 
и рефлектујући слој, или рефлексионе уколико се користе целовити површином која носи 
информације, а која је израђена од поликарбоната, као и лењире са милиметарском и 
полумилиметарском поделом. 

Рефлексионе дифракционе решетке 

Рефлексионе решетке су углачане површине на којима постоји низ уских зареза на 
једнаким растојањима, при чему се светлост на зарезима апсорбује или расејава а на 
углачаним деловима рефлектује. Сваки део рефлектујуће површине постаје извор 
секундарних таласа који даље интерферирају. С обзиром на то да са зареза не полазе сви 
секундарни таласи који би настали у случају потпуно глатке површине, доћи ће до 
конструктивне интерференције и дуж одређених праваца који се не подударају са 
правцем геометријске рефлексије. 
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СЛИКА 1.  Дифракција светлосних зрака на рефлексионој решетки 

Када је путна разлика једнака целобројном умношку таласне дужине  

(sin 𝜃𝑖 − sin 𝜃𝑟) =
𝑚𝜆

𝑎
,       𝑚 = 0, ±1, ±2, …                                (1) 

где су а- константа решетке, λ- таласна дужина светлости, i-упадни угао а θ- дифрактовани 
угао, таласи рефелектовани са суседних рефлектујућих површина су у фази и долази до 
конструктивне интерференције те се на заклону остварује осветљеност.  Услов 
деструктивне интерференције за решетку са N зареза, је да се свака два суседна таласа 
морају разликовати у фази за 1/N (2π). Дифракциони минимуми остварују се за путне 
разлике (k/N) λ, где је k нецелобројни умножак N. 

ДЕМОНСТРАЦИОНИ ОГЛЕДИ СА КОМПАКТ ДИСКОМ КАО РЕФЛЕКСИОНОМ 

ДИФРАКЦИОНОМ РЕШЕТКОМ 

Проверу закона одбијања светлости могуће је реализовати помоћу апаратуре коју  чине 
стаклена посуда на чијем је дну постављено огледало са рефлектујућом површином 
оријентисаном навише, колоидни раствор1 и ласер. Ласерска светлост се расејава на 
честицама колоидног раствора те се може  уочити сноп упадних и одбијених зрака [7]. 
Уколико се на дно посуде постави, уместо огледала, компакт диск, тада се усмеравањем 
ласерске светлости на површину компакт диска може остварити визуелизација 
дифракције, односно могуће је добити ефекат приказан на слици 2.  

 
 

                                                                 
1 У случају приказаном на слици коришћен је бистри сок од јабуке. Колоидни раствори 

су раствори у којима је растворена супстанца диспергована у растварачу у облику 
агрегација молекула, атома или јона, чије су димензије реда величине 1-100 nm. 
Полимерни макромолекули пектина, скроба, протеина и бојених материја, су колоидно 
дисперзионе честице у бистром соку јабуке. 
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СЛИКА 2.  Рефлексиона дифракција монохроматске светлости на компакт диску. 

 Осветљавањем површине компакт диска белом светлошћу остварује се разлагање 
светлости на спектар боја. Посматрањем предмета у равном огледалу је из свакодневног 
живота познато да величина лика одговара величини предмета, те да удаљеност лика од 
равни огледала одговара удаљености предмета од огледала. Такође, свакодневно 
искуство говори да ће боја лика бити иста као што је боја предмета [8]. 

 

СЛИКА 3.  Рефлексиона дифракција полихроматске светлости на компакт диску 

Уколико би на површину компакт диска под правим углом био упућен сноп 
монохроматске светлости (слика 3), правци рефлектованих зрака формирали би конусне 
површине где би углови дифракционих максимума бивали већи са порастом таласне 
дужине монохроматске светлости. Из тог разлога усмеравањем снопа беле светлости 
нормално на површину компакт диска боја лика одређеног дела површине компакт диска 
у равном огледалу не би одговарала боји „предмета“.  
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ОДРЕЂИВАЊЕ ТАЛАСНЕ ДУЖИНЕ СВЕТЛОСТИ ПОМОЋУ ЛЕЊИРА СА 

ПОЛУМИЛИМЕТАРСКОМ ПОДЕЛОМ  

Значај приручних рефлексионих решетки за наставу физике истакнут је у раду 
Нобеловца А. Л. Шалова који је осмислио једноставан експеримент са ласером и лењиром 
са полумилиметарском поделом који игра улогу рефлексионе решетке, постављених тако 
да светлост пада на површину лењира под великим упадним углом [9]. 

 На слици 4 приказани су положаји главног (m=0)  и максимума осветљености првог 
реда (m=1).  

 

СЛИКА 4. Дифракција на лењиру-рефлексионој решетки 

У овом случају следи да је: 

 sin 𝜃 =
𝐷

√𝐷2+𝑦1
2
 (2) 

где су D – растојање између решетке и екрана, y1 – положај максимума осветљености 
првог реда. 

Са слике 4 се уочава да је и  

 sin 𝑖 =
𝐷

√𝐷2+𝑦0
2
. (3) 

Из претходна два израза узимајући да је y1«D важе апроксимативни изрази [9]: 

 sin 𝜃 ≈ 1 −
𝑦1

2

2𝐷2 , (4) 

 sin 𝑖 ≈ 1 −
𝑦0

2

2𝐷2. (5) 

Одређивањем положаја главног и максимума осветљености првог реда и мерењем 
растојања од решетке до заклона једноставно се добија однос таласне дужине 
дифрактоване светлости и константе решетке, што значи да се са познатом вредношћу 
константе решетке може одредити таласна дужина дифрактоване светлости. Иако 
ученици могу применити дате формуле, мерити и рачунати потребне величине, сам 
процес мерења и рачунања величина кроз уочавање ефеката појаве води ка потреби 
њеног разумевања, а потом и лакше интерпретације садржаја на основу оствареног 
искуства. Доступност ласера црвене и зелене али и других боја,  дозвољава да задатак 
вежбе буде упоређивање дифракционих слика добијених рефлексионим дифракционим 



Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 

 

114 

решеткама, односно експериментална провера формуле за одређене положаје првих 
максимума осветљености дифракционе слике: 

 𝜆 = 𝑎
𝑦1

2−𝑦0
2

2𝐷2 , (6) 

која следи из израза (1), (5) и (6), за m=1 [10]. 
За вредности m≠1, израз (6) постаје: 

 𝜆 = 𝑎
𝑦𝑚

2 −𝑦0
2

2𝐷2 , (7) 

Експериментом у оквиру кога је, на лењиру са полумилиметарском поделом као 
рефлексионој дифракционој решетки познате константе, одређена таласна дужина 
црвене ласерске светлости добијена је вредност, приказана у Табели 1,  која одговара 
декларисаној таласној дужини светлости употребљеног ласера, што оправдава 
коришћење приручних рефлексионих решетки у настави физике [11]. 

 
ТАБЕЛА 1. Таласна дужина црвене светлости  

m D [m] ym [m] y0 [m] a·10-3 [m] λm [nm] λsr [nm] 

1 6,500 0,6310 0,5550 0,5000 525,2 521,8 
2  0,6980   530,1  
3  0,7550   516,8  
4  0,8150   522,1  
5  0,8620   515,0  

 

ЗАКЉУЧАК  

Водећи се постављеним циљевима наставе физике у гимназији, посебну пажњу треба 
посвећивати лабораторијском раду, те тако у условима недовољне опремљености 
лабораторија треба пронаћи начина да се планирани садржаји експерименталног рада 
реализују. У том смислу упутно је разматрати избор и квалитет приручних наставних 
средстава. Када је реч о изучавању природе светлости планирање наставе може 
обухватити и приручна наставна средства, попут компакт диска или лењира са 
милиметарском или полумилиметарском поделом, који су једноставни за употребу током 
лабораторијских вежби а уједно поуздани када су у питању дифракционе слике које се 
помоћу њих остварују. Осим повећања степена мотивације за рад и остварења принципа 
очигледности  коришћењем лењира са полумилиметраском поделом, као рефлексионе 
решетке, у циљу одређивања таласне дужине светлости, остварује се и темељније 
изучавање таласне оптике, односно појаве дифракције.   
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