
 

6 april 2011 

Elektrondiffraktion 

 

 Är elektronerna vågor? 
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Hypotesen 

 

På 1920-talet förde fransmannen Louis de Broglie fram hypotesen att elektronen har vågegenskaper. 

Han resonerade så att om elektromagnetisk strålning (t ex synligt ljus) kunde tolkas både som partiklar 

(fotoner) och vågor, så borde även en elektron, som traditionellt setts som en partikel, kunna tolkas 

som en våg. de Broglie kom fram till följande samband (som gäller även för andra elementarpartiklar): 

 

λ = h/p    (1) 

 

λ (lambda) är elektronens våglängd, h är Plancks konstant och p elektronens rörelsemängd (p=mv). 

de Broglies samband kan ses som en startpunkt för den moderna kvantfysiken. 

 

Hur kan man påvisa vågegenskaperna? 

 

Om elektroner har vågegenskaper, bör de visa upp ett fenomen som finns hos alla vågrörelser (t ex 

vattenvågor): när två (eller flera) vågsystem finns inom samma område så adderas deras effekter. 

Detta kallas superpositionsprincipen. Man säger också att vågsystemen interfererar med varandra (två 

vågtoppar på varandra ger en högre topp; en vågtopp och en vågdal kan "ta ut varandra" så att 

resultatet blir noll).  

 

Kort teori 

 

I det här försöket ska vi undersöka elektroners vågegenskaper just genom interferens. Vi ska beräkna 

deras våglängd, dels med de Broglies formel (ekv. 1 ovan), dels med den ”klassiska” gitterformeln 

(ekv. 2 nedan). Om de två beräkningsmetoderna ger samma resultat för våglängden, kan vi anta att 

de Broglies hypotes har bekräftats (eller i varje fall att den stärkts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Om man låter ljus från lampa med rak glödtråd passera genom två smala tätt liggande spalter 

(öppningar) så kommer du att se ett mönster av ljusa och mörka band ( se fig.2). Du kan enkelt se 

motsvarande fenomen om du tittar på en ljuslåga i springan mellan två tätt sammanpressade fingrar! 

  



Elektrondiffraktion.docx, 2014-10-09       2/5 
 

 

                                

 

 

 

 

 

För ljus gäller ”gitterformeln”: 

 

nλ = d sin θ  (2) 

 

Här är d avståndet mellan de parallella spalterna och θ  är vinkelavböjningen. Se fig. 4. Du ser att om 

avståndet d mellan spalterna är litet blir vinkeln större eftersom produkten d sin α är konstant för en 

viss våglängd enligt (2).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Fig. 4: Ljus från de två spalterna A och B interfererar och ger ljusmaxima i punkter för 
vilka D är ett helt antal våglängder. I figuren är D lika med 1 våglängd λ (λ = d sin θ). Vid 
större vinklar får vi förstärkning för D = 2λ , 3λ , osv. 
 
 

Fig. 3: Om man låter ljus passera 
genom ett litet hål ser man ett mönster 
av koncentriska cirklar. Detta fenomen 
är också orsakat av interferens. 

Fig.2: Det är ljusvågorna från vardera öppningen 

som interfererar med varandra, så att vi får 

förstärkning i vissa riktningar (ljusa band) och 

försvagningar (mörker) i andra. 
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Fig. 5: Vakuumpumpat elektronrör. 
Grafitfoliet sitter längst till höger i 
”halsen”.   

Fig. 7: Två koncentriska ljusa ringar – 
första ordningens förstärkning för de 
två gitterkonstanterna. 

Försök med elektroner 

Du ska nu göra försök med en elektronstråle som riktas mot ett 

ytterst tunt kolfolium av små grafitkristaller. Detta sker i ett 

elektronrör vars ena ände är belagt med ett fluorescerande 

material som lyser när det träffas av elektronstrålen. Se fig. 5! 

Grafitkristallerna är uppbyggda av regelbundet ordnade 

kolatomer, se fig. 6 nedan. I varje kristall finns flera sådana 

parallella lager. När elektronstrålen kommer in i en kristall kan 

man tänka sig att elektronerna sprids mot kolatomer som ligger i 

samma plan.  

 

Det går i fig. 6 att hitta två system av sinsemellan parallella plan 

(ett vertikalt system med avstånd d10 och ett horisontellt med avståndet d11). De strålar som sprids mot 

olika plan interfererar med varandra på motsvarande sätt som ljus som passerar genom två spalter. Vi 

får förstärkning och försvagning i vissa riktningar.  Det visar sig att d10 och d11 fungerar som 

gitterkonstanter i formeln nλ = d sin θ . Genom att mäta avböjningsvinkeln θ  och värdet på d borde vi 

kunna räkna ut elektronernas våglängd λ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Kolatomer i grafit.  

 

 

 Vi bortser tills vidare från att det i vårt fall förekommer två olika ”gitterkonstanter” (d10  och d11). Vi tittar 

också bara på första ordningens förstärkning (n = 1). Villkoret för interferens är då  λ = d sin θ . 

Strålningen kommer att sändas ut i en bestämd vinkel θ  relativt den inkommande strålen men i övrigt 

är riktningen obestämd, eftersom planen kan vara vridna hur som helst. Alltså förväntas ett cirkulärt 

mönster om elektronerna verkligen beter sig som vågor. Vi får ett mönster liknande det i fig. 3 ovan. 

Dessutom: eftersom vi i själva verket har två olika gitterkonstanter (d10 och d11) förväntas två system 

av koncentriska cirklar, ett för vardera värde på d.  

 
Det visar sig att andra ordningen är för svag för att synas i vår apparatur – vi ser bara första 

ordningen. Vi kommer därför att se två ljusa koncentriska ringar i vårt försök. Se fig. 7! 
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Av ekvation (2) framgår att litet värde på d ger stor vinkelavböjning θ . Vi kan därför förvänta oss att 

den yttre hör ihop med det mindre avståndet d11 i fig. 6 och den inre ringen med det större avståndet 

d10. 

 

Genom att mäta diametrarna på ringarna (D) och avståndet mellan folium och skärm (L) kan vi 

bestämma de vinklar θ som hör ihop med respektive ring (se fig. 8). Observera att skärmen är 

sfärisk med centrum vid grafitfoliet.  Genom att använda värdena på d10 och d11 kan vi beräkna 

våglängden λ (se nedan). 

 
Fig. 8: Förstärkningen i riktningen θ  syns som en ring på skärmen (screen).  

 

Av de Broglies formel λ=h/(mv) framgår att λ minskar om hastigheten v ökar. I experimentet får 

elektronerna sin hastighet av en accelerationsspänning U som rör sig om flera tusen volt. Hastigheten 

kan beräknas ur formeln  eU=mv2/2 . Detta är i princip samma anordning som ger en elektronstråle i 

ett gammaldags TV-bildrör. Ju högre spänning desto större hastighet. När spänningen U ökas, bör 

alltså λ minska. 

 

Experimentet 

 
Det evakuerade glasröret innehåller i sin bakre del (halsen) en elektronkanon som skjuter ut en tunn 

stråle av elektroner i röret (se fig. 5). När strålen träffar den vita fluorescensfärgen lyser denna upp. 

Om ett tunt skikt av grafit placeras i strålens väg uppkommer ett ringformat mönster på den 

fluorescerande skärmen. Experimentet är redan uppkopplat. Den spänning som accelererar 

elektronerna i det lufttomma glasröret är hög (flera tusen volt!) så ändra inga kopplingar. 

 

Slå på spänningsaggregatet och låt glödspänningen verka någon minut innan du långsamt vrider upp 

högspänningen U till en spänning som finns angiven vid utrustningen. Du bör nu se ett 

diffraktionsmönster på skärmen: en diffus fläck i mitten omgiven av två ringar.  

 

Förberedelse: Vrid upp spänningen ytterligare och iakttag hur ringarna förändras. Stämmer dina 

iakttagelser med vad du förväntar dig ur de Broglies ekvation λ = h/(mv)? (Högre spänning bör ge 

högre hastighet/rörelsemängd.) 
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Mätningar och beräkningar: 

 

Röret håller längre om du slår av spänningarna (högspänningen först!) så fort du avslutat 

mätningarna. Spara därför beräkningarna tills du klarat av alla mätningar! 

 

1. Ställ in en lämplig begynnelsespänning (denna spänning finns utskriven på elektronröret). Mät 

diametern på de båda ringarna (Dy respektive Di) och för in värdena i en tabell. 

 

2. OBS! Justera den fokuserande spänningen (på lågspänningsaggregatet) under försöket för att 

anpassa intensiteten på skärmen (för hög intensitet riskerar ”bränna” kolfoliet). Observera att 

amperemetern får visa max 200 µA. Stäng av spänningarna när du mätt färdigt för att spara 

kolfoliet. 

 

3. Öka accelerationsspänningen, U, i steg om 500 V (upp till max 4,5 kV) och mät Dy och Di för 

varje spänning. För in alla värden i tabellen. 

 

4.  Bestäm vinkeln θ  med hjälp av Dy , Di  och L  (se fig. 8).  

 

5. Använd gitterformeln (2) för att beräkna λ för varje spänning. 

Du får två värden för varje spänning - använd medelvärdet λm. 

För in λm i tabellen. 

 

6. Beräkna nu våglängden (λdB) för de spänningar U du använt genom att använda 

de Broglies ekv. (1):  λdB = h/(mv).  Beräkna hastigheten v ur eU=mv2/2. 

 

           För in λdB  i tabellen. 

 

Diskussion 

Jämför nu för varje spänning värdena på λ som du fått med de två olika metoderna 

(λm ur gitterformeln; λdB ur de Broglies ekv).  

 

Anser du att de Broglies hypotes har bekräftats? Motivera! 

 

d10 = 0,213 nm 
d11 = 0,123 nm 
h = 6,63⋅10-34 Js 
L = 0,130 m 
e = 1,602.10-19 C 
me = 9,109.10-31 kg 


