
Elektrondiffraktion, förarbetesmaterial 
 

Innan besöket “Elektrondiffraktion” på Vetenskapens hus kan det vara bra att ha koll på en del saker 

om vågrörelselära, såsom interferens och gitterformeln, samt hur laddningar accelererar i elektriska 

fält. Detta dokument innehåller sammanfattningar av dessa ämnen, och bör ge en den viktigaste 

kunskapen som krävs för inte känna sig förvirrad. 

Interferens 
När två vågor “kolliderar” så färdas de rakt genom varandra. Vågornas “höjder” slås ihop rakt av. Om 

toppen av en våg överlappar botten av en annan så motverkar de varandra och kan till och med ta ut 

varandra där. Om toppen eller botten av en våg överlappar samma del av den andra vågen så 

samarbetar de och vågens styrka ökar på den platsen. Denna effekt kallas interferens, och i Figur 1 så 

kan man se ett exempel på interferens. Man kan se i bilden till höger i figuren att allt eftersom 

vågorna rör sig uppåt i bild så bildas det ett antal band, några med vågor och några utan. I mitten har 

vågor från båda källorna färdats lika långt, och därför kommer toppar och dalar från båda vågorna att 

matcha och det blir s.k. konstruktiv interferens. Allt eftersom man går ˚at sidan så behöver vågorna 

från den ena källan färdas lite längre än vågorna från den andra. Till slut så behöver den ena vågen 

färdas en halv våglängd mer än den andra, vilket gör att toppar matchar med dalar istället och vågen 

försvinner, s.k. destruktiv interferens. 

 

Figur 1 Bilder på resultatet av att placera våggeneratorer i vatten. I bilden till vänster syns vågorna som genereras av en 
ensam generator, och i bilden till höger syns mönstret som uppstår om man placerar två stycken likadana bredvid varandra. 

Gitter 
Interferensmönster kan även uppstå om vågor passerar förbi ett tunt föremål, till exempel ett hårstrå 

(bild på detta kan ses i Figur 2). Vågorna som passerar precis längs sidan av hårstråt böjer av mot 

mitten och interfererar med vågorna från andra sidan. Om vågorna passerar igenom eller reflekteras 

från ett gitter, d.v.s. en liten struktur som upprepar sig, så får man också interferenseffekter. Detta 

sker vanligtvis med ljus, som till exempel i Figur 3 där de många mikroskopiska spåren i CD-skivan 

fungerar som ett reflektionsgitter. 



 
Figur 2 Mönstret som bildas när man skiner en röd 
laser på ett hårstrå. Interferensmönstret är synligt 
som en streckad horisontell linje halvvägs upp i bilden. 
Med detta mönster och lite beräkning kan man ta 
reda på tjockleken på sitt hårstrå! Observera att 
hårstråt ligger vertikalt i bilden. 

 
Figur 3 En bild på en CD-skiva under vitt ljus. De mikroskopiska 
spåren på skivan fungerar som ett gitter och delar upp ljuset i 
alla regnbågens färger. 

 

Vid interferens p.g.a. ett gitter så gäller relationen  

𝑑 sin 𝜃𝑛 = 𝑛𝜆 (1) 

där 𝜃𝑛 är vinkeln för maxima nummer 𝑛 och 𝜆 är vågens våglängd. d är den s.k. gitterkonstanten som 

är avståndet med vilket strukturen i gittret upprepar sig. En skiss av en uppställning med de olika 

termerna markerade kan ses i Figur 4. Grafit är ett annat exempel på något som kan användas som 

ett gitter då det består av massor av kolatomer organiserade i hexagoner. Varje kolatom sprider 

vågorna och fungerar som en våggenerator, vilket ger interferens. 

 

Figur 4 En skiss av en enkel uppställning av en laser som lyser på ett gitter och skapar 
ett interferensmönster. 

   

Figur 5 Atomstrukturen i grafit. Som kan ses så har två 
gitterkonstanter markerats, mer om detta står i 
labbinstruktionerna. 



Acceleration i elektriska fält 
Elektriska laddningar påverkar andra elektriska laddningar med en kraft. Denna kraft minskar ju 

längre bort laddningarna befinner sig från varandra och ökar ju större laddningarna är. Den tar 

matematiskt formen 

𝐹 =
1

4𝜋𝜀0

𝑞1𝑞2

𝑟2
 (2) 

där 𝑞1 och 𝑞2 är de olika laddningarna, 𝑟 är avståndet mellan dem och 𝜀0 är en konstant. Man kan 

visualisera hur en elektrisk laddning påverkar andra laddningar genom att rita pilar runt den som 

pekar åt den riktning som en positiv laddning skulle accelereras om den befann sig där. 

 

 
 
 
 

 

Figur 6: Det elektriska fältet kring en positiv laddning. Om 
laddningen var negativ skulle man rita pilarna åt motsatt 
håll då en positiv laddning attraheras av en negativ. 
Bildkälla: Wikipedia. 

Figur 7: En skiss av ett homogent elektriskt fält. Den här 
typen av fält är lika starka och pekar i samma riktning 
överallt. 

 

Då en laddning i ett elektriskt fält accelereras och får kinetisk energi så måste en laddning som 

placeras i ett elektriskt fält få en potentiell energi. Den potentiella energin som ett visst fält ger per 

laddning brukar kallas ”spänning” och mäts i Volt. Om man har ett ”homogent” elektriskt fält (ett fält 

som ser ut som i Figur 7 så kan man enkelt beräkna den potentiella energin vid den negativa polen 

som 

𝐸𝑝𝑜𝑡 = −𝑞𝑈 (3) 

där 𝑞 är den elektriska laddningen och 𝑈 är spänningen. Om vi vill göra ett experiment där vi 

använder elektriska fält för att accelerera elektroner så vill vi gärna ha ett sätt att beräkna vilken 

spänning som krävs för att få upp våra elektroner till en viss hastighet. Med hjälp av energins 

bevarande så vet vi att när en elektron accelererats genom ett elektriskt fält så har all dess 

potentiella energi övergått till kinetisk energi. 

𝐸𝑘𝑖𝑛 =
𝑚𝑣2

2
 (4) 

Elektroner har laddningen 𝑞 = −𝑒 ≈ −1.602 ⋅ 10−19 Coulomb, vilket tillsammans med 

energibevaring gör att vi kan få en relation mellan spänning och hastighet. 



𝑒𝑈 =
𝑚𝑣2

2
 (5) 

I labben kommer vi att accelerera elektroner med ett elektriskt fält in genom ett gitter för att se ifall 

de påvisar samma egenskaper som vågor. 

 


