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Учебни експерименти за природата на светлината∗
Тодорка Л. Димитрова
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,
Физически факултет, ул. Цар Асен 24, 4000 Пловдив
Абстракт. В тази статия са представени демонстрационни експерименти, разкриващи копрускулярните, вълновите и вълновокорпускулярните проявления на светлината. Експериментите са разработени в Университета във Фрибур, Швейцария от Тодорка Л. Димитрова и Антоан Вайс.

УВОД
Светлината е основен носител на сетивната информация за света, която
получаваме чрез зрението. Тя играе съществена роля в науката за изучаване на природните закони както от класическа, така и от квантовомеханична гледна точка. Оптиката изучава генерирането, разпространението, свойствата и взаимодействието на светлината с веществото. Тя
намира приложение във всички природни и технически науки, в промишлеността и бита.
Въпреки това, за разкриването на природата на светлината са били
необходими векове. Тя е била обект на най-големи дискусии и поврати
в човешкото познание, довели до революционни скокове в развитието
на идеите, теориите и философските възгледи. Изходът от битката на
различните представи за природата на светлината винаги се е дължал
на нов успешен експеримент.
В тази статия са представени демонстрационни експерименти, разкриващи копрускулярните, вълновите и вълново-корпускулярните проявления на светлината. Експериментите са разработени в Университета
във Фрибур, Швейцария от Тодорка Л. Димитрова и Антоан Вайс.
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ТЕОРИИТЕ ЗА СВЕТЛИНАТА
Основните оптични явления (праволинейно разпространение на светлината, независимост на светлинните снопове, отражение и пречупване) са били познати още по времето на Архимед. За пръв път в трудовете
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на Сенека (IV в. пр.н.е.) се споменава за увеличаване на буквите при наблюдението им през стъклен балон, пълен с вода. Описание на сферичните огледала е направено през XI в. в книгата на Алхазен Съкровището
на оптиката. През 1240 г. тя е преведена в манастирските библиотеки,
след което използването на оптични инструменти навлиза по-широко
в практиката. През 1610 г. Галилео Галилей публикува в Sidereus Nuncius
първите си наблюдения с телескоп.
Натрупаните знания и опит в областта на геометричната оптика, както и развитието на механиката, стоят в основата на корпускулярната теория на Исак Нютон, публикувана през 1704 г. в книгата му Opticks. Според нея светлината представлява поток от частици (копрускули), които предизвикват зрително усещане. Големината на частиците определя
възприятието на различните цветове. Тази теория описва задоволително законите на геометричната оптика, но обяснението на пречупването
и дисперсията е некоректно. Неуспех претърпява и опитът на Нютон да
обясни наречените на негово име пръстени, които се редуват концентрично от мястото на допиране на плоска пластинка с плоско-изпъкнала
сферична леща. Корпускулярната теория му позволила да пресметне интензитета на светлите пръстени, но тъмните оставали пълна загадка.
Обяснение на нютоновите пръстени дава вълновата теория, предложена от Хук през 1660 г. и независимо от него от Хюйгенс през 1668 г.
Според нея светлината се разпространява във всички посоки като вълна,
а всяка точка, до която достигне вълната, става източник на нови сферични вълни. Дълго време авторитетът на Нютон не позволява на научния свят да приеме тази теория. Тя е призната едва след като през
1807 г. Томас Юнг демонстрира интерференцията на светлината от два
процепа. В подкрепа на вълновата теория е и експериментът на Араго
(1818 г.) за обяснение на т.н. петно на Поасон (светло петно в центъра на
геометричната сянка от кръгъл диск, предсказано от вълновата теория
на Френел). През 1746 г. Ойлер показва, че дифракцията на светлината е
вълново явление, а през 1815 г. Френел стига до извода, че светлинните
вълни са напречни.
Пред вълновата теория се изправя бариерата “етер” – ефирна средата, в която се предоплагало, че се разпространява светлината. Скоростта на светлината, измерена от Рьомер – 296000 km/s (1670 г.), Брадли –
301000 km/s (1728 г.), Физо – 313000 km/s (1850 г.) и Фуко – 296796 km/s (30
години по-късно), влиза в противоречие с класическата теория на еластичността, съгласно която такава скорост е възможна само ако етерът
има огромна плътност. Съществуването на етера е опровергано от експериментите на Майкелсон-Морли, (1881–1887 г.). Стойността, измере153
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на от тях (299 792 458 m/s), съвпада със скоростта на електромагнитните
вълни, предсказани от теорорията на Максуел и не зависи от увличането на етера. Разглеждането на светлината като електромагнитна вълна
води до две съществени завоевания: обединаване на оптичните и електромагнитните явления и обяснение на известните оптични феномени.
Малко след завършване на класическата физика пред нея застават две
предизикателства: липсва задоволително обяснение на топлинното излъчване на телата и на фотоелектричния ефект, открит от Херц и Хелвекс
през 1887 г. Решението на тези два проблема е нетрадиционно и води
до нови сътресения в представите за светлината. Макс Планк излиза от
рамките на класическите норми, като допуска, че светлината се излъчва на порции енергия – кванти, за което е удостоен с Нобелова награда (1918 г.). Айнщан прегръща тази екстравагантна за времето си идея,
като приема, че и поглъщането на светлината също се осъществява на
порции, за което и той получава Нобелова награда (1921 г.). Двете бариери – топлинното излъчване на телата и фотоелектричния ефект – са
преодолени. Нещо повече – възвръща се представата за корпускулярния
характер на светлината. Така, учените за кратко избягват проблема, като
говорят за вълново-корпускулярна допълнитеност, според която светлината се държи като вълна, или като частица в зависимост от условията
на експеримента. Едновременно с това опитът за обяснение на интерференцията на фотони през процепите на Юнг води до възникване на
проблема на измерването. Според Нилс Бор самият акт на наблюдение
влияе на резултата от измерването. Тези неприемливи за класическия
ум представи са предмет на бурни дискусии по време на Солвейските
коференции в Белгия (1911 г., 1927 г.), където се поставя началото на съвременната физика, в частност, на квантовата механика. Според квантовата теория светлината представлява поток от частици без маса в покой (фотони), които се описват с присъединена вълнова функция. Фотонът се излъчва и поглъща на порции енергия. При разпространението си
той минава едновременно по всички възможни пътища благодарение на
вълновите си свойства. Вероятността светлинният квант да се намира в
дадена точка от пространството се определя от квадрата на амплитудата
на вълновата функция. Последната колапсира в момента на регистрация
на фотона. Фотонът притежава едновременно и вълнови, и корпускулярни свойства, в което се изразява вълново-корпускулярният дуализъм на
светлината.
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(Фиг.1) [1].
характер. За целта конструирахме уред, с който можем да видим и „чуем”
светлината и го нарекохме „Hearing photons device” (Фиг.1) [1].
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(b)
b)
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Фиг. 1 Уред
демонстриране на корпускулярната
природа на светлината: а) външен
Фиг. 1. Уред
за задемонстриране
на корпускулярната
природа на светлината:
дизайн; b)схема на уреда.
(а)1външен
дизайн; (b)схема
на уреда.
Фиг.
Уред за демонстриране
на корпускулярната
природа на светлината: а) външен
Основен елемент на устройството му е фотоумножител с максимална
зелената част на спектъра. Пред него се намира колиматор,

дизайн; b)схема
на уреда.в
чувствителност

Основен елемент на устройството е фотоумножител с максимална
Основен елемент на устройството му е фотоумножител с максимална
чувствителност
в зелената
част
на спектъра.
Предсенего
се намира
количувствителност в зелената
част на
спектъра.
Пред него
намира
колиматор,
матор, пропускащ светлина в много малък пространствен ъгъл, а вътре
в него са поставени зелени интерференчни филтри. На лицевия панел
на уреда са изведени потенциометри за контролиране на високото напрежение и нивото на дискриминация на фотоумножителя (Фиг. 1а). Изходният сигнал се подава на високоговорител.
Всеки регистриран фотон, имащ поведението на частица, избива
електрон от повърхността на катода, който поражда лавина от електрони при ускоряването си през динодите до анода и генерира електричен
импулс. Електричният импулс, подаден на високоговорителя, се превръща в кратък звуков сигнал, наподобяващ този на Гайгер-Мюлеровия
брояч. Честотата на звуковите сигнали е пропорционален на броя на регистрираните фотони. Така ние “чуваме” фотоните като поток от частици, удрящи се в катода. На задния панел на уреда са изведени три изхода
за наблюдаване с осцилоскоп на следните сигнали от фотоумножителя:
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пропорционален на броя на регистрираните фотони. Така, ние „чуваме” фотоните
като поток от частици, удрящи се в катода. На задния панел на уреда са изведени
три изхода за наблюдаване с осцилоскоп на следните сигнали от фотоумножителя:
аналогов сигнал, TTL сигнал и ниво
на дискриминация. Примерни сигнали от
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трите изхода са представени на Фиг. 2.

Фиг. 22.Сигнали
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фотоумножителя.
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триран
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единичен
фотон;
(b) няколко
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3. ДЕМОНСТРИРАНЕ
НА ВЪЛНОВАТА
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светлината най-често се използва опитът на Юнг. Двата интерфериращи лъча обаче не са видимо разграничени. Поради тази причина поподходящо се оказва използването на интерферометри – напр. интерферометър на Майкелсон или интерферометър на Мах-Цендер.
Особено подходящ от методична гледна точка се оказва интерферо-
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Л
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Л
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(a)

(b)
a)
b)
Фиг. 4. (а) Ивици на еднакъв наклон; (b) ивици на еднаква дебелина.
Фиг. 3 а) Ивици на еднакъв наклон; b) Ивици на еднаква дебелина.

метърът на Мах-Цендер. Такъв интерферометър, представен на Фиг. 3,
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на интерференция на фотони от процепите на Юнг, а в третия е използван интеферометър на Мах-Цендер.
Интерферометърът на Мах-Цендер има някои съществени методически предимства: голямо пространствено разделение на оптичните пътища, възможност за блокиране на единия път, поставяне на обекти с големи размери, два изхода. За да покажем интерференцията на фотони,
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модифицирахме интерферометъра, показан на Фиг. 3а, по следния начин. С помощта на делителна пластинка и огледало входящият сноп се
разделя на два успоредни снопа, които, преминавайки през интерферометъра, създават върху екрани, поставени след всеки изход, по две идентични интерференчни картини. След това на хода на единия сноп, преди
навлизане в интерферометъра, се поставят силно поглъщащи филтри,
които пропускат само по един фотон във всеки момент от време. При
това интерференчната картина става невидима, но тя може да бъде наблюдавана на осцилоскоп, когато на мястото на екрана поставим фотоумножител. За целта едното от огледалата на интерферометъра се монтира върху пиезокристал, на който се подава триъгълно напрежение. По
този начин интерференчните ивици осцилират по екрана, сканирайки
фотоумножителя. По същия начин екранът, на който се прожектира картината от интензивния лазерен лъч (електромагнитни вълни), се заменя
с фотодиод. Неговият сигнал върху осцилоскопа представя разпределението
на интензитета
в класическа
интерференчна
картина.
разпределението
на интензитета
в класическа
интерференчна
картина.На
НаФиг.
Фиг. 55 ее
представна снимка
на уреда.
представна
снимка
на уреда.

Фиг. 55. Снимка
интерферометъра
на Мах-Цендер,
модифициран
за демонстриране
на
Фиг.
Снимканана
интерферометъра
на Мах-Цендер,
модифициран
за демонсвълново-корпускулярния дуализъм на светлината.
триране на вълново-корпускулярния дуализъм на светлината.

На Фиг. 6 са представени експериментални резултати. Сигналът от
На Фиг. 6 сапредставлява
представени
експериментални
резултати.
фотоумножителя
единични
импулси, подобни
на онезиСигналът
от Фиг. 2. от

фотоумножителя представлява единични импулси, подобни на онези от
Фиг. 2.
С увеличаване на броя на усредените сигнали (4, 16, 64, 128 сигнала)
обвивката става все по-глада и идентична на синусоидалния сигнал, регистриран от фотодиода. Очевидно фотоумножителят регистрира фотони (частици), които, обаче, едновременно с това, демонстрират вълново
поведение. На втория изход на интерферометъра се наблюдава интерфереция на светлинните вълни (подобно на тази от Фиг. 3а). Картините
на двата изхода са допълнителни: максимум на едната, съответства на
минимум на другата и обратно.
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Фиг. 6 Интерференция на частици - усреднен сигнал от фотоумножителя (отгоре
надолу – 1, 4, 16, 64, 128 сигнала); Интерференция на вълни – сигнал от фотодиода.

вълново-корпускулярния дуализъм на светлината.

На Фиг. 6 са представени експериментални резултати. Сигналът от
фотоумножителя УЧЕБНИ
представлява
единични
импулси, подобни
на онези от Фиг. 2.
ЕКСПЕРИМЕНТИ
ЗА ПРИРОДАТА
НА СВЕТЛИНАТА
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(a)

a)

b)(b)

Фиг. 7. Интерфенция на фотони – фотоумножителят регистрира интерферен-

Фиг. 7 Интерфенция
надвата
фотони
– отворени;
фотоумножителят
регистрира
интерференчен
чен минимум: (a)
пътя са
(b) единият път
е блокиран.
минимум: a) двата пътя са отворени; b) единият път е блокиран.

Работата на интерферометъра се управлява от електронен блок, в159
който е
създадена отрицателна обратна връзка от диода към пиезокристала, позволяваща
стабилизирането на интерференчната картина и ръчно управление на разликата в
оптичните пътища. По този начин, върху фотоумножителя може контролирано да
попадне интерференчен минимум или максимум. Това позволява изпълнението на
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Нека фотоумножителят регистрира минимум (Фиг. 7а). Какво ще стане, ако блокираме единия път на интерферометъра? Обратно на очакванията сигналът да не се промени или да намалее, експериментът показва (Фиг. 7b), че броят на регистрираните фотони нараства. Това потвърждава думите на Дирак, че, минавайки през двата възможни пътя едновременно, фотонът интерферира сам със себе си (в случая, деструктивно).
Когато единият път е затворен, фотонът като че ли “знае” и минава по
свободния път, достигайки до детектора, който го регистрира.
Тъй като юстирането на интерферометъра на Мах-Цендер е сравнително по-сложно от това на интерферометъра на Майкелсон, това създава затрудения при транспортирането на експерименталната постановка. За удобство при демонстрации по време на научни форуми и публични
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ясно изразена
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Третият експеримент за демостриране на вълново-корпускулярния
дуализъм на светлината (хронологически първият разработен от нас) е
уникален и единсвеното копие се намира в Университета във Фрибур,
Швейцария. Той представлява интерференция на фотони от два процепа, като картината се регистрира от акумулираща CCD камера [3]. На
Фиг. 10 са представени кадри, заснети след различно време на акумулация на образа. Всеки регистриран фотон се появява в реално време като
точка на екрана. Броят на хаотично разположените точки расте с времето на акумулация и се наблюдава постепенното формиране на ясно
изразена интерференчна картина.
Всеки от представените експерименти е авторски и по тях са заснети
шест научно-образователни филма.
ДРУГИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, ДЕМОНСТРИРАЩИ ПРИРОДАТА НА СВЕТЛИНАТА
Двете експериментални постановки – на базата на процепи на Юнг и на
базата на интерферометър на Мах-Цендер, са пригодени за демонстриране на още едно уникално проявление на светлината – квантовото изтриване на информация [4,5]. Квантовото изтриване е феномен, описан
за първи път теоретично от Марлан Скали през 1962 г. То потвърждава

Фиг. 7 Интерфенция на фотони от два процепа - регистриране с акум. CCD камера.
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се появява в реално време като точка на екрана. Броят на хаотично разположените
точки расте с времето на акумулация и се наблюдава постепенното формиране на
ясно изразена интерференчна картина.
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квантово-механичната концепция, възприета в Копенхаген, че интерференцията на фотони се дължи на неразличимостта на пътищата, по
които фотонът минава. При маркиране на възможните пътища (напр.,
поставяне на детектори), интерференцията изчезва. Има начини, обаче,
фотонът да бъде “принуден” да “забрави” по кой път е минал, в резултат
на което интерференчната картина се възстановява. Ние показваме експериментално и теоретично възможността за пълно или частично изтриване на информацията [5].
Един оригинален квантово-механичен подход за разглеждане на разпространението на фотона по вероятностни токови линии, представен
в [6], е потвърден експериментално с интерференция на фотони от процепите на Юнг при различни поляризации на фотоните (респ., линейна,
кръгова, елиптична).
Специално внимание представлява интерферометърът на Физо, с
който той се опитва да потвърди съществуването на етера, като използва закона на Галилей за събиране на скоростите. Любопитно е да бъде
отбелязано, че именно този експеримент, заедно с експериментите на
Майкелсон и Морли по измерване на скоростта на светлината, са използвани успешно от Айнщайн при разработване на Специалната теория
на относителността (СТО). Ние конструирахме интерферометър на Физо и регистрирахме експериментално отместването на интерференчите
ивици, когато единият лъч се разпространява по посока на движеща се в
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интерерометъра вода, а другият – обратно на тази посока. Изследвахме
това отместване в зависимост от скоростта на водата. Резултатите не са
публикувани.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка нова терория за светлината е минала през прецизната проверка на
експеримента. Днес вълново-корпускулярните проявления на светлината се считат за безспорни. Постулатът за постоянството на скоростта на
светлината и липсата на маса в покой на фотона са в основата на стандартния модел за Вселената. Въпреки това, или точно поради това, научният интерес към частицата-преносител на електромагнитните взаимодействия, продължават. Изследванията на елементарните частици и откритията в космологията, на пръв поглед третиращи обекти с различни
мащаби, решават общи проблеми за същноста и произхода на материята. Новите научни открития променят нашите възгледи за света. Едва ли
ще останат непроменени и представите ни за същноста на светлината.
Образователният процес инертно следва новостите в науката. Теоретичните разглеждания са безспорно съществени за разбирането и осъзнаването на природните закономерности. Но самото развитие на физиката подсказва естествения подход при обучението – от наблюдение и
опит към обобщение и анализ. Учебният експеримент е изключително
полезен за онагледяване и създаване на ясни представи за физичните
явления. Той действа убедително и мотивиращо, провокира въпроси и
води до нови идеи. Експериментът заема важно място в преподаването
на оптиката и свързаните с нея дисциплини.
В практиката са познати много класически демонстрационни и лабораторни експерименти по оптика, но има малко разработени учебните
експерименти по модерна оптика. В този смисъл представената работа допринася за преподаване на съвременните теории за светлината и
изграждане на основни представи за квантово-механичните явления.
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Educational Experiments of Light Nature
Todorka L. Dimitrova
Paisii Hilendarski University of Plovdiv, 24 Tsar Asen St., 4000 Plovdiv

Abstract: Light perceived by eyesight brings us most part of the sensory
information about the surrounding world. It plays an essential role
in science for investigating natural lows both from classical and from
quantum mechanical point of view. Optics is studying light generation,
light propagation, light properties and its interaction with matter. It has
large application in all natural and technical sciences, as well in the
industry and in the everyday life.
However, revealing light nature has taken many centuries. Light was main
subject of hard discussions and turning points of human knowledge, thus
leading to revolution jumps of scientific ideas, theories and philosophical
concepts. The outcome from the battle between light nature contradicting
pictures always was due to a new successful experiment.
In this paper are presented several demonstration experiments relieving
corpuscular, wave and wave-particle manifestations of light. The
experiments are developed at the University of Fribourg, Switzerland, by
Todorka L. Dimitrova and Antoine Weis.
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