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Дифракција електрона 

Увод 
 

 

 

 

1926. године, Де Брољ је у својој чувеној хипотези 

претпоставио да се честице такође понашају и као таласи. 

Ова хипотеза је потврђена три године касније на 

електронима, захваљујући раду Џорџа Томпсона и Клинтона 

Дејвисона, који су посматрали дифракционе слике снопа 

електрона при пролазу кроз метални филм, односно 

кристалну решетку. Оба експеримента су заслужила 

Нобелову награду. Де Брољу је додељена 1929, а Томпсону и 

Дејвисону 1937. 

 

Де Брољ је дипломирао историју 1910, а после тога се окреће математици и 

физици, коју завршава 1913. Уследиле су 4 године рата, када је служио као војник на 

развоју радио комуникација. После рата наставио је са изучавањима опште физике. Де 

Брољ је био наклоњен теорији. У својој докторској тези увео је хипотезу о електронским 

таласима, односно, претпоставио да електронима у покрету треба придружити и таласна 

својства. Пре њега, захваљујући Ајнштајновом објашњењу фотоелектричног 

ефекта и Макс Планковом објашњењу зрачења апсолутно црног тела, указала се нужност 

да се зрацима светлости (ЕМ зрачења) придруже и честична својства. Де Брољ је стога 

поставио обрнуто питање: „Ако светлост, осим таласних, поседује и честична својства, да 

ли онда честицама супстанције, као што су, на пример, електрони, треба такође, осим 

честичних, придружити и таласна својства?“ Ову његову претпоставку о таласним 

својствима честица супстанције научна јавност у први мах примила је са неверицом, па 

чак и са подсмехом. Након експерименталне потврде де Брољеве теорије, дифракциона 

слика је била доказ таласне природе електрона. Једна од примена његовог открића 

је електронски микроскоп, који је имао много већу резолуцију од оптичких микроскопа 

јер је таласна дужина електрона много краћа од таласне дужине светлости. Луј де Брољева 

хипотеза постала је тако један од основних постулата квантне механике, али такође је 

увела у физику и проблем тзв. таласно честичног дуализма. Као илустрација овог 

феномена данас се најчешће наводи експеримент дифракције електрона на двоструком 

прорезу, као нова варијанта некадашњег Јунговог експеримента, који је раније већ 

послужио за доказ таласне природе светлости. 

Луј Виктор де Брољ (1892-1987) 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%98%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


Нора Тркља, Лабораторијске вежбе из физике атома, Физички факултет, Београд, март 2014. 

 

 

2 
 

Teoрија и експеримент 
 

Дифракција електрона се користи, слично као и дефракција X зрака, за одређивање 

структуре чврстих тела. Кристали садрже периодичне елементе структуре на којима се 

електрони дифрактују на предвидљив начин. Тако добијена дифракциона слика која 

пролази кроз слој кристалног материјала даје информације о структури материјала. За 

разлику од  X зрака, електрони су наелектрисане честице па тако интерагују са средином 

Кулоновим силама што даје додатне информације о материјалу. 

Експериментална поставка дата је на слици 1. 

 

Слика 1. Експериментална поставка вежбе 

1 – стаклени балон 

2 – мултифункционални извор напајања 

3 – високонапонски извор напајања 

4 – нонијус за мерење радијуса интерференционих прстенова 

 

Најважнији део апаратуре је стаклени балон (1) у коме се електрони (настали 

термоемисијом) крећу и чија ће унутрашња структура бити дата касније (слика 5). Помоћу 

високонапонског извора за напајање (0-10kV) (3)  контролише се и подешава жељени 

напон који служи за убрзавање електрона. Помоћу мултифункционалног извора напајања 

(0-600kV) (2) врши се фина контрола постепеног подизања убрзавачког напона. Потребно 

је подесити напоне G1, G4, G3 и G2 тако се виде добро дефинисани и оштри прстенови, 

као на слици 2. 

2 

3 

1 

4 
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Слика 2. Прстенови који се виде као последица дифракције електрона 

 

Евакуисана електронска дифракциона цев садржи генеришући систем електронских 

снопова, шематски приказан на слици 2. 

 

Слика 3. Увид у структуру електричног кола за убрзавање електрона и приказ позиција тачака на 

различитим потенцијалима  

 Електрони долазе са усијане електроде - катоде (К), која се греје катодним грејачем 

(H), убрзавају се помоћу електричног поља које се генерише електродним системом 

G1…G4 и фокурисају се на жељени излаз. Wehnelt-oв цилиндар G1 пропушта танак 

електронски сноп који је изложен прелиминарном убрзању  кроз решетку G2 . Eлектродна 

површ G1  наелектрисана је негативно, има мали прорез у средини и служи за формирање 

уског снопа електрона, а такође спречава повратак електрона који су прошли кроз 

цилиндар. Након проласка кроз цилиндар на потенцијалу G1 eлектрони су врло спори. Да 

би електрони наставили да се крећу ка мети, неопходно је да се убрзају позитивним 

потенцијалом, што се остварује мрежом G2 на потенцијалу oд око 300 V. Након проласка 

кроз решетку на потенцијалу G2 следи најважнији корак при убрзавању електрона - 

убрзавање помоћу високопозитивног потенцијала G3: 2...10 kV. Да би се остварило 
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прецизно усмеравање, систему је придружена и помоћна електрода G4, за „фину“ 

контролу кретања електрона. Електронски сноп је фокусиран помоћу G3 и G4 и овакав 

систем може да се схвати као „оптички систем сочива за електроне“. (Погледати слику 3.) 

Високи напон се спаја на аноду цеви преко заштитног отпорника од 10 МΩ .  

Напоне на електродама је потрeбно подесити на следеће вредности: 

Wehnelt-oв напон G1:            -50 V 

Електрода G2:                          300 V 

Електрода G3:                           2…10 kV 

Електрода G4:                           0 V 

Ради јаснијег сагледавања електронике кола, погледати слику 4. 

 

Пажња! Када се користи висок напон, преко 2 kV, Wenheltov напон (фокусирајући) који 

ограничава струју  се не сме спустити испод 50 V! У супротном  ће потећи превелика 

анодна струја и може доћи до оштећења. 

 

 

Слика 4. Повезивање апаратуре 

Како би објаснили феномен који се јавља у датом експерименту, таласна дужина λ, која 

зависи од импулса, се додели електрону према Де Брољевој једначини: 

  
 

 
 

Где је h Планкова константа               , док је p  импулс електрона. 

На слици 5. може се јасно уочити „геометрија процеса“  и испратити „пут“ електрона. 

( 1 ) 
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Слика 5. Повезивање извора и цеви 

Импулс се може израчунати преко брзине коју електрон добија на убрзавајућем напону 

  :  

 

 
    

  

  
     

 

Комбиновањем (1) и (2) добијамо: 

  
 

√     

 

Гдеје е = 1.602 •       Ас (наелектрисање електрона) и m = 9.109 •       kg (маса 

електрона у мировању). 

Када се прикључи напон   , при употреби масе мировања уместо релативистичке масе, 

грешка мерења је мања од 0.5%. 

У извођењу се користи нерелативистички израз за импулс, док би релативистички израз за 

импулс електрона гласио: 

     √  
 

  
   

  

   
   

при чему је c = 3 ·        ⁄ . За максимални коришћени напон (7 kV) нерелативистички 

израз даје релативну грешку од 0.3% у односу на релативистички израз, а за мање напоне 

та грешка је још мања. Како су остале грешке у експерименту (несталност анодног напона, 

дифузност прстенова) веће од наведене вредности за рачунање таласне дужине електрона 

оправдано је користити нерелативистички израз. 

 

( 2 ) 

( 3 ) 
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Сноп електрона удaра у графитни филм нанесен на бакарну решетку и рефлектује се 

према Браговом услову  

                   

Где је d међуатомско растојање атома угљеника а Θ Брагов угао, тј. угао између снопа 

електрона и равни решетке (слика 6.а). 

    

Слика 6.а. Брагова дифракција на кристалу 

У поликристалном графиту веза између слојева атома (слика 7) је покидана па је њихова 

оријентација насумична. Сноп електрона се тада простире у облику конуса и добијамо 

интерефенционе прстенове на флуоресцентном екрану. Дифракциона слика се састоји од 

централне светле тачке која потиче од недифрактованих електрона и неколико 

концентрична прстенова око централне тачке. 

Брагов угао θ се рачуна из пречника прстена, али треба водити рачуна да је угао скретања 

двоструко већи (слика 6.б), електрон скрене за       са првобитне путање. 

 

Слика 6.б. Брагова дифракција, скретање снопа електрона за угао        

( 4 ) 
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Са слике 5. oчитавамо: 

      
 

 
 

 

Где је R = 65 mm пречник стакленог кућишта, а r је полупречник видљивог 

интерференционог прстена на флуоресцентном екрану.  

Познато је да важи:  

                       . 

 

 За мале углове α (cos 10° = 0.985) се може узети 

 

                                     

 

Уз ову апроксимацију и уз једначину (4):                      добијамо:  

 

      
 

 
 

   

 
 

 

  
  

 
   

 

Слика 7. Кристална решетка графита 

Два унутрашња интерференциона прстена се добијају као последица рефлексије на 

равнима решетке на растојању   , односно    (Слика 8), за n = 1 у формули (7).  

( 5 ) 

( 6 ) 

( 6а ) 

( 7 ) 
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Слика 8. Графитне равни за прва два интерференциона прстена 

 

Мерење: 
 

Таласна дужина се рачуна преко анодног напона из једначине (3). 

Очитава се анодни напон на дисплеју HV power supply уређаја. Да би одредили пречник 

дифракционих прстенова, мери се унутрашња и спољашња ивица прстена нонијусом (у 

замраченој соби), а затим се узма средња вредност мерења.  

Измерене податке напона и таласних дужина уписати у табелу као на слици 9. 

 

Слика 9. Помоћу одабраног напона подешавамо вредност таласне дужинe електрона 

Обично се примећује и један  бледи прстен иза другог.Видљивост виших редова прстенова 

зависи од интензитета светлости у лабораторији и контраста система прстенова на коју 

може утицати напонима G1 и G4.  
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Цртањем зависности полупречника прстенова од таласне дужине   [  ]  

   [  ]   и обрадом података (линеарним фитовањем) добијаjу се бројне вредности 

константи дифракционе решетке (у овом случају две константе). 

Светло место у средини екрана може оштетити флуоресцентни слој цеви. Како 

би избегли ово оштећење смањите интензитет светлости након сваког очитавања 

мерних вредности.  

Ако се електронски сноп који долази до екрана довољно прошири, на екрану се 

може уочити слика бакарне решетке која служи као држач поликристала графита. У овим 

експерименталним условима уочава се честична природа. Напон на Wenhelt-овом 

цилиндру G1 и анодни напон G3 се смањују док пречник светле тачке не буде довољно 

видљив да се уочи пројекција сенке бакарне решетке. При овоме је напон на Wenhelt-овом 

цилиндру G1 између -25 V и 0 V. У дифракционом експерименту струја може да порасте 

максимално до 0.1 mA, док у овом делу иде и до 1 mA. Отпорник је оптерећенији у односу 

на номиналну вредност од 1.5 kW.   

Интензити интерференционих прстенова вишег реда су знатно мањи од првог. Тако 

на пример, код другог реда пречник прстена    се тешко проналази а прстен четвртог реда 

је једва видљив. Прстен трећег реда је уочљив, јер графит увек има две равни решетки 

заједно, на размаку од      (Слика 10). Код шестог прстена, прстен првог реда    се 

очигледно поклапа са оним од   .  

 

Слика 10. Интерпланарни размаци у графиту  

d1 = 213 pm; d2 = 123 pm; d3 = 80.5 pm; d4 = 59.1 pm; d5 = 46.5 pm 
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Видљивост виших редова прстенова зависи од интензитета светлости у лабораторији и 

контраста система прстенова на коју може утицати напонима G1 и G4. 

 

Oдредити теоријске вредности полупречника интерференционих прстенова који се 

очекују за редове интерференције уписане у табелу, при убрзавајућем напону од U=7 kV 

(користити табелу на слици 11) 

 
Слика 11. Табела: Теоријско израчунавање очекиваних полупречника 

 

Проверити поклапање теоријских вредности за         са експериментално добијеним 

вредностима у првом делу вежбе. 


