
Valo-oppiKaksoiskoveran linssin pinnoista
heijastuneiden säteiden interferenssi
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Tehtäviä
1. Kuinka pitkä on säteiden 1 ja 2 matkaero, kun mennään kohtien

valoisa alue        ”pimeä” alue        eli kuinka paljon säde 2 on
kulkenut matkassa enemmän kuin säde 1? (Säde 1 heijastuu
pinnasta 1 ja säde 2 pinnasta 2).

2. Liikauta linssiä kohtisuorassa suunnassa etenemissuuntaa
vastaan (hyvin vähän). Miten interferenssikuvio muuttuu? Tark-
kaile taaskin keskikohtaa. Mikä on säteiden matkaero, kun
mennään kohtien valoisa        ”pimeä” alue        valoisa alue
kautta?

3. Piirrä äskeisistä tilanteistä interferenssikuvio. Aaltojen ampli-
tudit poikkeavat vähän toisistaan.

a)

b)

aalto 2

aalto 1

aalto 2 aalto 1

Työssä tutkitaan kaksoiskoveran linssin etu- ja ta-
kapinnasta heijastuneiden säteiden interferenssiä.

Välineet
39330 Optinen penkki
39335 Satulajalusta
39371 Linssi, - 100 mm
42015 Laser
39510 Urajalusta
39349 Puoliläpäisevä

Varjostin
51001 Tukiteline, iso

Tee kuvan mukainen koeasetelma. Tässä työssä ei tutkita hajoa-
miskuviota, vaan mitä tapahtuu, kun linssin 1. pinnasta heijastunut
valo ja 2. pinnasta heijastunut valo kohtaavat varjostimella. Kyseessä
on näiden säteiden interferenssi-ilmiö. Varjostimella näkyy kirkkaampi
heijastuma ja edellistä selvästi heikompi heijastuma, jonka alue on
varjostimella suurempi.

Vaikeutena on vain saada heijastuneet säteet interferoimaan. Säädä
vaakasuora ja pystysuora suunta niin linssissä, että nämä heijas-
tuneet valot menevät päällekkäin. Valon täytyy mennä mahdolli-
simman hyvin koveran linssin keskipisteen kautta, jolloin heijastuvat
säteet menevät päällekkäin. Kun näin on, näkyy varjostimella tyy-
pillinen interferenssi, tummia ja valoisia ympyröitä. Linssin ja var-
jostimet välimatka voi olla esim. noin 2 m.

Kun olet löytänyt interferenssijuovat, pyöräytä linssiä vähän eri
asentoon alkuperäisestä. Tarkkaile samalla muuttuuko keskikohdan
valoisuus. Johtopäätös. Jos keskikohta on ensin valoisa ja muutok-
sen jälkeen pimeä ja muutoksen jälkeen taas valoisa. Mistä tämä
mahtaa johtua?

Eri pinnoista heijastuneet valonsäteet ovat samassa vaiheessa.
Silloin katsoja näkee keskellä olevan valoisan alueen. Kyseessä on
silloin vahvistuva interferenssi. Kun eri pinnoista heijastuneet säteet
ovat täysin vastakkaisessa vaiheessa, tapahtuu heikentävä inter-
ferenssi. Katsoja ei näe keskellä valoa, vaan siinä on pimeä kohta.

Onko tuloksena täysin pimeä keskikohta?




