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ZVEZDNI INTERFEROMETER

Zelo oddaljeni vzporedni črtast i sveti li 1 in 2 (slika 1) , ki ju vidimo pod kotom
f3 , sevata enobarvno svetlobo z valovno dolžino A. Na pot svetlobe postavimo
oviro , v kateri sta v razmiku b ozki reži I in II, vzporedn i s svetiloma. Svetlobo
iz rež prestrežemo na oddaljenem zaslonu. Svetili seveta neodvisno drugo od
drugega in za vsako od njiju nastane na zaslonu interferenčna slika iz svetlih
in temnih prog.

Mislimo na svetilo 1. Na določenem mestu na zaslonu nastane svetla
proga, če se pot delnega valovanja skozi režo I in pot delnega valovanja skozi
režo II razlikujeta za večkratnik valovne dolžine:

ru + r,- (rIli + rli) = NA, N = 1,2 ,3 , ... (1)

Tedaj na zaslonu drugo delno valovanje doseže vrh, če ga doseže prvo, ln

drugo delno valovanje doseže dolino , če jo doseže prvo. Delni valovanj i se
ojačita .

Na drugem mestu na zaslonu nastane temna proga , če se pot delnega
valovanja skozi režo I in pot delnega valovanja skozi režo II razlikujeta za
večkratnik valovne dolžine in še za polovico valovne dolžine (ali v celoti
za lih večkratnik polovične valovne dolžine) . Tedaj se valovanji na zaslonu
popolnoma oslabita, ker pride vrh v prvem na dolino v drugem in dolina v
prvem na vrh v drugem.

Podobno velja za delni valovanji iz svetila 2, ki potujeta skozi reži I in
II, le da je v tem primeru treba upoštevati razliko poti

(2)

2

Slika 1. Poti delnih valovanj iz svetila l skozi reži I in /1 in poti delnih valovanj iz svetila
2 skoz i reži I in /1 na zaslon. Risba ni narisana v merilu , v resn ici sta svetili mnogo bolj
oddaljeni od rež kot re ži od zasl ona.
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Le se zanimamo za razmere na zaslonu, moramo za vsak del zaslona sestaviti
gostoto svetlobnega toka iz prvega svetila in gostoto svetlobnega toka iz
drugega .

Skupna gostota svetlobnega toka na zaslonu se spreminja, ko spremi
njamo razmik rež b. Mislimo si, da se pri tem spreminja lega svetlih prog, ki
ustrezajo svetilu 1, glede na svetle proge , ki ustrezajo svetilu 2. rv1anjšajmo
dokaj velik b . Na zaslonu vidimo svetlejše in temnejše proge, ki postajajo
izrazitejše, nato manj izrazite, izginejo in se zopet pojavijo, postajajo izrazi
tejše in tako naprej . Zadnjič zginejo pri mejnem razmiku bo, pri katerem
pride svetla proga, ki ustreza svetilu 1, na temno progo, kiustreza svetilu 2 ,
pa sta obe razliki poti (1) in (2) različni ravno za polovično valovno dolžino .
Tedaj velja

1
2">- = r2/+ r/-(r211+ rll)-{rll+ r/-(rll1+ rll)} = r2/- r1/+r1l/- r211

Z risbe (slika 2) razberemo, da je približno

-
Slika 2. Kot ~t3 je majhen in para tr ikot
nikov na zgornji in na spodnji risbi sta
podobna.

Slika 3. Pravokotno ploskovno svetilo P
razdelimo na dve polovici in vsako izmed
njiju obravnavamo kot č r tasto svetilo L1
in L2. Širina pravokotnega svetila ustreza
premeru zvezde Z .






