
Interferens 

Når to bølger møtes, interferer de med hverandre. Hvis to like bølger møtes, og de er i fase der de 

møtes, blir amplituden dobbel. Hvis bølgene er i motfase (altså 180⁰ fasaforskjøvet) blir amplituden 

null. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html 

 

Når en lysbølge treffer en plate med to hull, som er smale nok ( i forhold til bølgelengden) vil det bli 

halvsirkelformede bølger på den andre siden, som kommer fra hvert sitt hull. Disse bølgene vil 

interferere med hverandre, og danne et interferensmønster på en plate, slik som i figuren under.  

Der hvor bølgene er i fase, vil det bli sterkt lys, og der de er i motfase vil det bli mørkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkelen Θ er avhengig av bølgelengde på lyset, og avstanden mellom hullene.  Ved å måle vinkelen, 

kan bølgelengden på lyset bestemmes hvis man kjenner avstanden mellom hullene. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_en.html


 

Når bølgene kommer ut av hvert sitt hull er de i fase, og de er halvsirkelformede. Anta at vi setter en 

plate en avstand L fra disse to hullene. Ved en bestemt vinkel Θ vil forskjellen i avstanden mellom det 

punktet på plata, og der hullene er, være en hel bølgelengde. I det punktet på plate er da bølgene i 

fase, og vi får maks lysstyrke der. Ved en annen vinkel ut fra hullene vil forskjellen i avstanden være 

en halv bølgelengde. Da nuller bølgene hverandre ut, og det blir mørkt. 

Ved linjen rett fram, da Θ=0, er avstanden fra det punktet på plata til hullene like store. Forskjell i 

veistrekning er da null, og det blir da maks lysstyrke der. Vi får også maks lysstyrke ved en vinkel der 

forskjellen i avstand er to hele bølgelengder.  Tilsvarende for 3, 4 osv hele bølgelengder.  Dette er 

tallet n i interferenseformelen:  d⋅sinΘ=n⋅λ  

Vinkelen Θ1 er den vinkelen hvor forskjellen i avstand er en hel bølgelengde. Det er mode 

1, der n=1. Vinkelen Θ2 er den vinkelen hvor forskjellen i avstand er to hele bølgelengde. 

Det er mode 2, der n=2.  

Interferensformelen: d·sinθn=n·λ ,  

hvor λ er bølgelengden på lyset 

n er "mode", eller "orden" 

θn er vinkelen ut fra gitteret, for orden n. 

d er avstanden mellom linjene (eller hullene) i gitteret. Denne avstanden kalles også 

"gitterkonstanten" 
 

Vinkelen Θ kan vi måle ved å måle avstanden fra midtpunktet, der n=0, til neste makspunkt på plata 

(n=1). La oss anta at den avstanden er Y1. La oss videre anta at avstanden til plata er L. Da blir  

tan 𝜃1 =
𝑌1

𝐿
 

Det samme skjer hvis du har et gitter, som har mange hull. Antall linjer per mm er oppgitt for gitteret. 

Ut fra det kan man finne d, som skal brukes i interferensformelen. Hva antall linjer per mm er 400, 

blir  

𝑑 =
1

400 [1
𝑚𝑚⁄ ]

=
10−3[𝑚]

400
= 2,5 ∙ 10−6 [𝑚] 


