
સમેિસ્ટર-3(યમુિટ-૩)

Prof. A.C.Dave

વિિર્તન



મિિર્તિ
• પ્રકાશનુું કકરણ કોઈ ધાર અથિા અડચણ પાસે સહજે િાુંકુું િળે છેઆ
ઘટિાિે મિિર્તિ કહે છે અિે પકરણાિે િળર્ી ભાર્િે મિિર્તિભાર્
કહે છે



વ્યમર્કરણ
પ્રકાશિા બે કે ર્ેથી િધારે કકરણો એકબીજા પર સુંપાર્ થર્ાું િીપજર્ી
ભૌમર્કઅસરિે વ્યમર્કરણ કહે છે અિે િળર્ી ભાર્િે વ્યમર્કારણભાર્ કહે છે



મિિર્તિઅિે વ્યમર્કરણ િચ્ચિેો ર્ફાિર્

વિિર્તન
• સિાિ ર્રુંગાગ્રોિાળાપરુંત ુ
અલગઅલગપથ પરથીઆિર્ા
પ્રકાશ કકરણો સુંપાર્ થિાથી
મિિર્તિ થાય છે.

• મિિર્તિ શલાકાઓિી જાડાઈ
અલગઅલગ હોય છે.

• બધી પ્રકામશર્ શલાકાઓિી
ર્ીવ્રર્ા અસિાિ હોય છે.

વ્યવર્કરણન
• બે સસુ ુંબધ ઉદગિોિાુંથી આિર્ા
બે અલગ ર્રુંગાગ્રો ધરાિર્ા
કકરણો એકબીજા પર સુંપાર્
થિાથી વ્યર્ીકરણ થાય છે

• વ્યર્ીકરણ શલાકાઓિી જાડાઈ
સિાિ હોય છે.

• બધી શલાકાઓ ર્ીવ્રર્ા સિાિ
હોય છે.



મિિર્તિિા પ્રકારો
• ફે્રિલ મિિર્તિ: પ્રકાશનુુંઉદગિ અથિા પડદો અથિા બુંિે સ્લીટથી
પકરમિર્અંર્રે હોય અથિા ગોળાકાર ર્રુંગઅગ્રો િચ્ચે રચાર્ા મિિર્તિિે
ફે્રિલ મિિર્તિ કહે છે.



• ફ્રોિ હોફર મિિર્તિ : પ્રકાશનુુંઉદગિસ્થાિ અિે પડદો સ્સ્લટથી અિુંર્
અંર્રે હોયઅથાતત્ સિાુંર્રઅગ્રો િચ્ચે રચાર્ા મિિર્તિિે ફ્રોન્હહોફર મિિર્તિ કહે છે.



સાુંકડી સ્લીટિે લીધે મિિર્તિ
• અહીં સ્લીટિો દરેક ભાગ સકુ્ષિ પ્રકાશ ઉદગિ
ર્રીકે િર્ે છે

• ધારોકે સ્લીટિા 2 ભાગ હોય ર્ો

4 ભાગ િાટે

વ્યાપક રૂપે

અત્રે િાટે મિિાશક વ્યમર્કારણ



• અિે ર્ેથી ન્હયિૂર્િો ર્થા m=0 િાટે સહાયક વ્યમર્કારણિે અનલુક્ષીિે મખુ્ય
િહત્તિિળે છે. 
દરેક ન્હયિૂર્િોિા સ્થાિ



મિિર્તિભાર્િી ર્ીવ્રર્ાનુું મિર્રણ
• અત્રે િળર્ી મિિર્તિભાર્ સ્લીટિા અલગઅલગ
ભાગ પરથી આિર્ા ર્રુંગો િચ્ચે થર્ાું
વ્યમર્કારણિે પકરણાિે િળે છે.

• હિે દરેક સકૂ્ષિ ભાગ Δy િે લીધે ઉદભાિર્ો

કળાર્ફાિર્

•આથી િળર્ી પકરણાિી ર્ીવ્રર્ા



સિર્લ મિિર્તિ ગ્રેકટિંગ
• ગ્રેકટિંગ સુંખ્યાબુંધ સ્લીટિે ક્રિિાર ગોઠિેલ હોય ર્ેવ ુુંસાધિ છે.આિાટે
કાચિા સ્લેબિાું ગ્રુ પાડિાિાુંઆિે છે.

• પ્રકાશિા કકરણો સુંખ્યાબુંધ સ્લીટિાુંથી પસાર થઈ વ્યમર્કારણ ભાર્
મિપજાિે છે.

• અહીં સહાયક િહાત્તિોિા સ્થાિ પ્રકાશિી ર્રુંગલુંબાઈ પરઆધાકરર્ હોય
છે.



ગ્રકેટિંગિા પ્રકાર

પારગિિ ગે્રકટિંગ પરાિર્તિ ગે્રકટિંગ



સિર્લપારગિિગ્રકેટિંગ(theory)

• ધારોકે AB ગ્રેકટિંગિો ભાગ છે.

• a દરેક સ્લીટિી પહોળાઈ છે.

• b બે સ્લીટ િચ્ચેિા ભાગિી પહોળાઈ છે
• અહીં (a+b)િે ગ્રેકટિંગ એલલિેન્હટ કહે છે.

• હિે ધારોકે λ ર્રુંગલુંબાઈનુુંસિર્લ
પ્રકાશનુું કકરણ ગ્રેકટિંગ પર લુંબઆપાર્
કરર્ાું Huygensિા મસદ્ાુંર્ ર્થા એક સ્લીટ
િડે મિિર્તિ મિશ્લેષણ અનસુાર, θ કોણે
મિિર્તિ પાિર્ા કકરણોિો કુંપમિસ્ર્ાર



Continued...
•આથી દરેક S₁,S₂,…SNિાુંથી િીકળર્ા N સિાુંર્ર કકરણો સુંપાર્ થર્ા
િીિર્તિ ભાર્ િીપજે છે, પકરણાિે િહત્તિો અિે ન્હયનુ્હર્િો જોિા િળે છે.

• હિે બે ક્રમિક ર્રુંગો િચ્ચેિો પથર્ફાિર્ ,ત્રીકોણ S₁S₂K પરથી
• Δ=S₂K=(a+b)sinθ

• ર્ેથી કળાર્ફાિર્=

•આથી અહીં સિાિ કુંપમિસ્ર્ાર અિે િધર્ા જર્ાું કળાર્ફાિર્િાળા સિાિ
N કકરણો િળે,આથી પકરણાિી કુંપમિસ્ર્ાર શોધિા િાટે સદીશ મિશ્લેષણ
અનસુાર



Continued..

• મત્રકોણ ACN અિે DCN પરથી AC =CD =

•આપરથી ∆ABCિાું

•આથી θ કોણે મિિર્તિ પાિર્ાુંN સિાુંર્ર ર્રુંગોિે લીધે

• પકરણાિી ર્ીવ્રર્ા
દરેક સ્લીટિે કારણે

N સ્લીટિે કારણે



મિિર્તિગ્રેકટિંગ િડે ર્ીવ્રર્ા મિર્રણ

1.દરેક સ્લીટિે કારણે
• િધ્ય િહત્તિ મખુ્ય ન્હયિુત્તિ

• ગૌણ ન્હયિુત્તિ
•2.N સ્લીટિે કારણે
• જ્યારે આથી મ.ુ િહત્તિિી
• ર્ીવ્રર્ા
• ન્હયિુત્તિ ર્ીવ્રર્ા I=0 જ્યારે sinNβ=0    પરુંત ુ sinβ≠0

• ગૌણ િહાત્તિિા સ્થાિ અિે ર્ીવ્રર્ાઆપેલ સતૂ્રિા મિશ્લેષણથી િળી શકે.



Continued..

સ્લીટિી સુંખ્યાિાું િધારો કરિાથી ગૌણ િહત્તિિી સુંખ્યા પણિધે છે.

મિિર્તિ ગ્રેકટિંગ િડે ર્ીવ્રર્ા મિર્રણ



મિિર્તિ ગ્રકેટિંગ િડે િણતપટ્ટ



ગ્રેકટિંગિી મિઘટિ શસ્તર્
• ચોક્કસ ક્રિિા િણતપટ્ટ િાટે મિિર્તિ કોણ θ અિે પ્રકાશિી ર્રુંગલુંબાઈ λ

• િા ફેરફારિા દર(dθ/dλ)િે ગ્રેકટિંગિી મિઘટિ શસ્તર્ કહે છે.આિાટે ગ્રેકટિંગ
• સિી. પરથી,



મપ્રઝિઅિે ગ્રેકટિંગ િણતપટ્ટ


