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PROJICIRANJE SONČEVEGAMRKA

Ob delnem Sončevem mrku v oktobru je marsikdo iskal prime rno opremo
za opazovanje . Mnoge im pr oviziran e priprave, vsaj za dolgot raj no opa
zovanje, niso pr imerne (npr . zad im ljeno steklo , popolnom a osvetljen fo
tografski film, več skupaj zloženih sončnih očal ) . Neposred no opazovanje
Son ca j e varno le s posebnim filt rom. Še najbolj va ren nači n je proj ici
ranje Sonca. Uporabimo kartonasto škatlo, ki jo na sredini preluknjamo.
Na zadnj i st rani škatle se poj avi ob rnj ena slika Sonca (slika 1) . Tako pre
prosto projekcij sko pripravo im enujem o camera obscura. Upo rabimo jo
la hko kot pr eprost fotoaparat .

Sli ka l . Projiciranj e Sončevega rn rka s carnero obscuro .

V zvezi s proj ekcijo nas zanimajo tri stvari : velikost, ost rina in sve
tlost . Zorni kot Sonca a je okoli pol ločne stopinje . Ker j e kot a maj hen,
lahko uporabimo prib ližek tg a ~ a . Velikost slike j e približno 1 % do lžine
škatle :

S = f ·a,

kjer je S pr em er slike in .f dolžina škatle (.f = 1 m =:} S ~ 1 cm) .
S poskusi lah ko ugo tovimo , da je ost rina slike odvisna od razm erj a

dl.f (d j e premer luknj ice) . Mislimo si , da na škatlo posvet imo z vzpore
dnim i ža rki. Pri rela tivno veliki okrogli luk nji ci dobimo na zad nj i st rani
škatle okroglo piko , ki im a enak premer kot luknji ca D = d. Ko pr oj i
ciramo razsežno telo, j e njegova slika sestavlj ena iz več takih pik (vsaka
pika predst avlj a proj ekcijo skupinice točk na te lesu ) . Če želimo doseči

dobro l očlj i vos t , morajo biti pike čim m anjše, kar dosežemo z m anj šanj em
pr em era luknjice v škatli (slika 2). Vendar pa se pr i maj hnih luknj icah
poj avi uklon in j e povezava med pr emerom luknj ice in velikostjo pike D



Večja

I~
Slika 2. Ločljivost projekcije v odvisnosti od
velikosti luknjice.

A
D = 2,44· dl! '

kjer je Avalovna dolžina opazo
vane svetlobe. Enačba le grobo
podaja velikost slike, saj je iz
peljana iz izraza za prvi interfe
renčni minimum v interferenčni

sliki na krožni odprtini. Sedaj lahko poiščemo približno vrednost za d, pri
katerem se premer pike ne zmanjšuje več. Najmanjši premer pike dobimo
na meji med navadno in uklonsko sliko, ko velja:

na zaslonu drugačna - z manj
šanjem premera postaja pika
večja:

d = 244 . A'!
, d'

iz česar sledi

d = \12,44. A . ! .
Pri! = 1 m in A = 550 nm dobimo d R:J 1 mm.

Svetlost slike je sorazmerna z dl!, razmerje pa predstavlja kar zbi
ralno moč priprave za svetlobo (pri fotoaparatu je d premer objektiva, !
goriščna razdalja) . Pri konstantni dolžini škatle bo slika svetlejša pri večji

luknjici. S spreminjanjem velikosti luknjice si lahko sami izberemo želeno
kombinacijo ostrine in svetlosti.

Iz že na začetku omenjene zagate nas reši narava sama. Projekcijo
Sonca lahko opazimo npr . na gozdnih t leh . Krošnje dreves zasenčijo skoraj
vso Sončevo svetlobo, nekaj žarkov pa le prodre skozi majhne špranje
med listi . Ker so gozdna tla običajno raznobarvna in neravna, nas to
lahko pri opazovanju moti. Zato lažje opazujemo na gladki svetli površini
avtomobila parkiranega v senci (sliki 3 in 4 na IV. strani ovitka). Na
povečani sliki 4 lepo vidimo, da so projekcije različno ostre in svetle, kar
je odvisno od razdalje špranje od avtomobila in velikosti špranje ,

Kot fotoaparat taka naprava ni najprimernejša, ker moti majhna sve
tlobna moč in neostra slika. Vendar pa ima ta vrsta kamere tudi prednosti
pred optičnimi napravami z lečami in zrcali. Predvsem jo odlikujeta glo
binska ostrina in široko zorno polje . Največ jo uporabljajo za snemanje v
DV in rentgenskem delu spektra svetlobe, ker je v tem območju valovnih
dolžin zelo težko dobiti primerne l eče in zrcala.

Zoran Arsov



Slika 3 . Proje kcije Sončevega m rk a na avtomobilu (fot o Mi ha Lobn ik ).

Slika 4 . Povečana slika proj ek cij mrka (fo to Mi ha Lobn ik ).




