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Hitrosti nebesnih teles 
 

 

 

Valovna dolžina svetlobe se lahko spreminja 

neodvisno od njene frekvence. Spremembe 

valovne dolžine so lahko posledica gravitacije, 

spremembe frekvence pa hitrosti izvora 

svetlobe. V nadaljevanju so prikazane metode 

avtonomnega merjenja sprememb frekvenc 

svetlobe ter s tem posledično merjenja hitrosti 

nebesnih teles.  

 

 

V vesolju se pojavlja več gibajočih se virov svetlobe, ki so primerni 

za raziskovanje lastnosti svetlobe, ki prihaja iz gibajočega se vira. 

Niso pa vsi gibajoči se viri svetlobe primerni za merjenje lastnosti 

svetlobe. Za ugotavljanje njene hitrosti lahko izberemo tiste vire 

svetlobe v našem sončnem sistemu, ki imajo jasno prepoznavne 

hitrosti, kjer sta pot in hitrost gibanja enoumno prepoznavna tudi po 

drugi neodvisni metodi.  

Primeren tip objekta za meritve elektromagnetnih lastnosti svetlobe 

iz gibajočega se vira je torej komet ter Sončevi izbruhi in Sončeva 

korona.  

Za ugotavljanje temeljnih elektromagnetnih lastnosti svetlobe niso 

primerni objekti iz daljnega vesolja, kjer ne poznamo gravitacije, niti 

njihove hitrosti niso izmerjene z neodvisno metodo.  

    

Sončevi izbruhi 

Spektrometer na osnovi odklonske mrežice pokaže, da hitrosti 

Sončevih izbruhov dosegajo več sto km/s, kot je to predstavljeno v 
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delu New Techniques for the Characterization of Dynamical Phenomena in 

Solar Coronal Images
1
. Podobne hitrosti izbruhov lahko ocenimo na 

osnovi optičnega opazovanja izbruhov skozi teleskop, ki so prikazani 

v istem članku.  

Po drugi strani FPI interferometer izbruhov v Sončevi koroni ne 

zazna, kot to opisuje članek ''Systematic Errors in Measuring Solar 

Magnetic Fields with a FPI Spectrometer and MDI
''2

. Članek se v 

povzetku posveča predvsem možnim razlogom, zakaj FPI ne pokaže 

pričakovanih rezultatov zamika spektralne črte, skladno s hitrostjo 

opazovanega Sončevega izbruha.    

Raziskave zahtevajo odprtost in privzemanje 
izmerjenih rezultatov 

Če vnaprej ne pričakujemo določenega merilnega rezultata, če nismo 

miselno obremenjeni s pričakovanim rezultatom, lahko na FPI 

interferometru enoumno odberemo rezultat meritve. Izmerjeni 

rezultat kaže, da hitrost izvora svetlobe v primeru Sončevih izbruhov 

ne vpliva na zamik valovne dolžine spektralne črte. Za poznavalce je 

tak rezultat presenetljiv, vendar ga moramo sprejeti kot izmerjeno 

dejstvo.  

Neodzivanje FPI interferometra na spremembo hitrosti Sončevih 

izbruhov praviloma kažejo tudi druge podobne poznane meritve. V 

literaturi ni zaslediti meritev, pri katerih bi s FPI interferometrom 

izmerili hitrost Sončevih izbruhov. 

 

                                                 
1 Eva Robbrecht; Leovenska katoliška univerza, februar 2007. Delo je 

dostopno na spletni strani http://wis.kuleuven.be/cpa/phdthesisses/eva.pdf.  
2 Potsdamski astrofizikalni inštitut: A. Settele,T. A. Carroll, I. Nickelt, 

Laboratorij za eksperimentalno fiziko W. W. Hansen, Center za vesoljske 

znanosti in astrofiziko, Stanfordska univerza: A. A. Norton, april 2001; 

članek je dostopen na spletnem naslovu  

http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=bibcode&bibcode=

2002A%2526A...386.1123SFUL. 

http://wis.kuleuven.be/cpa/phdthesisses/eva.pdf
http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=bibcode&bibcode=2002A%2526A...386.1123SFUL
http://www.aanda.org/index.php?option=article&access=bibcode&bibcode=2002A%2526A...386.1123SFUL
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Sončeva korona 

V vesolju krožita dva satelita z bogato merilno opremo, ki sta 

namenjena opazovanju Sonca, Sončevih izbruhov in Sončeve korone. 

Satelit SOHO, ki sta ga ESA in NASA leta 1996 utirili v Zemljino 

orbito za opazovanje Sonca, vsebuje več instrumentov: ultravijolični 

teleskop za opazovanje Sončeve korone, kamere za vizualno 

opazovanje Sonca, Fabry-Pérotov interferometer (FPI) za merjenje 

valovnih dolžin svetlobe iz Sončeve korone, kamero za opazovanje 

Sončevega vetra v ultravijoličnem področju in druge instrumente.  

Deset let pozneje so Japonci utirili svoj satelit Hinode s podobnimi 

cilji, za opazovanje pojavov na Soncu. 

Hitrosti Sončevih aktivnosti 

Doktorsko delo Eve Robbrecht
3
 se ukvarja z raziskovanjem Sonca. V 

njem so opisani rezultati meritev hitrosti Sončevih izbruhov ter 

hitrosti plazme v Sončevi koroni na osnovi optičnega opazovanja 

Sonca s teleskopom. Slika 9.1 na levi prikazuje sliko izbruha na 

Sončevem površju, na desni strani pa je prikazana pogostost 

opaženih hitrosti plazme in delcev ob takem izbruhu.  

Na satelitih SOHO in Hinode s pomočjo spektrometra na osnovi 

odklonske mrežice, ki meri frekvenčni zamik spektralne črte, redno 

                                                 
3
 Eva Robbrecht: New techniques for the characterization of Dynamical 

Phenomena in Solar Coronal Images. Leovenska katoliška univerza, februar 

2007. 

 

 
Slika 9.1 
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spremljajo Sončeve izbruhe ter beležijo njihovo hitrost in 

intenzivnost.  

S pomočjo opazovanj izbruhov s teleskopi ter meritvami 

frekvenčnega zamika spektralnih črt s spektrometri na osnovi 

odklonske mrežice na Soncu lahko opazimo veliko pestrost izbruhov, 

od manjših do takšnih, ki se z več kot 1000 km/s dvigajo do 10.000 

km visoko. Le-ti ustvarjajo Sončev veter, ki proti Zemlji potuje s 

hitrostjo 600 km/s.  

Meritve valovne dolžine svetlobe iz Sončeve 

korone 

V Sončevo korono usmerjen občutljiv FPI interferometer, kot ga 

prikazuje Slika 9.6, pokaže umirjeno korono Sonca. Pokaže hitrosti 

plazme v koroni v razredu le nekaj 

km/s, ker je stokrat manj od 

vizualno opaženih hitrosti s 

pomočjo teleskopov in merilnikov, 

ki temeljijo na odklonski mrežici. 

V Wikipediji
4
 najdemo sliko s FPI 

interferometrom izmerjene hitrosti 

Sončeve korone, ki jo prikazuje 

Slika 9.2. Meritev je napravljena na 

osnovi opazovanja premika 

spektralnih črt v območju zelene 

spektralne črte FEXIV valovne 

dolžine 5308 A. Hitrosti 

posameznih točk so preračunane v 

barve.  

SOHO je z merilnikom FPI torej izmeril neznaten raztros valovne 

dolžine. Ta je stokrat manjši od pričakovanega po Dopplerjevem 

zakonu, ob hipotezi vedno enake hitrosti svetlobe, vendar nekaj 

raztrosa kljub vsemu obstaja.  

                                                 
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Redshift.  

 

 

Slika 9.2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
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Za pojasnitev tega vprašanja si ogledam še druge načine merjenja 

valovne dolžine svetlobe iz Sončeve korone.  

Pregled starejših meritev Sončeve korone 

Razlog za opažen, sicer res zelo majhen raztros valovne dolžine 

glede na napovedi po Dopplerjevem zakonu, začnem iskati pri 

starejših meritvah Sončeve korone, ki so bile opravljene z Zemlje, ne 

iz satelita. 

Te meritve lahko glede na izmerjene rezultate razdelimo v dve 

skupini:  

V prvo skupino 
uvrstimo meritve, pri 

katerih kljub velikim 

naporom ob sicer 

manjši preciznosti FPI 

instrumentov niso 

zaznali nobenega 

raztrosa valovne 

dolžine svetlobe, ki 

prihaja iz Sončeve 

korone. Take meritve 

je izvajal na primer  
Inštitut za astronomijo 

Sternberg
5
 v Moskvi.  

Rezultate meritev bi 

bilo mogoče razumeti celo kot mirujočo Sončevo korono, če jih 

presojamo na osnovi splošno priznane hipoteze o v vseh razmerah 

enake hitrosti svetlobe in nezaznavnih spremembah valovne dolžine. 

Druga skupina meritev predstavlja meritve hitrosti Sončeve korone, 

ki so jih opravili na več mestih, v Indiji
6
 in Rusiji

7
, z instrumentom, 

                                                 
5
     Delone, Makarova, Yakunina: ''Evidence for Moving Features in the 

Corona from Emission Line Profiles Observed During Eclipses'', 

Moskva, 1987.  
6
    Raju, Singh, Muralishanker: ''Fabry-Parot Interfereometric Observation 

of the Solar Corona in the Green line'', Indijski inštitut za astrofiziko, 

Indija, 1997. 

 

Slika 9.3 
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ki ga prikazuje Slika 9.4. Izmerjeni rezultati v tej skupini kažejo 

desetkrat večji raztros valovne dolžine, kot je bil izmerjen s FPI na 

satelitu SOHO, še vedno pa po Dopplerju mnogo premajhen glede na 

opažene hitrostih Sončevih izbruhov in drugih turbulenc v Sončevi 

koroni. Primer rezultatov teh meritve je prikazan na Sliki 9.3. 

Tako merilniki prve kot merilniki druge skupine temeljijo na FPI 

interferometru, kar pomeni, da merijo valovno dolžino. 

Primerjava metod starejših meritev 

Razmišljam, zakaj sodobni in občutljivi FPI merilnik na satelitu 

SOHO kaže neznatne spremembe valovne dolžine v primerjavi s 

starejšimi merilniki v drugi skupini, ki se na spremembe hitrosti 

plazme v Sončevi koroni odzivajo bistveno bolj.   

Merilne metode prve skupine meritev se metodološko razlikujejo od 

metod druge. V drugi skupini meritev, pri katerih je prepoznan 

znatnejši razsip valovnih dolžin, se žarki v merilnem instrumentu 

srečujejo v isti točki. Na Sliki 9.4 je prikazana točka srečevanja 

elektromagnetnih valov med interferenčnim filtrom in objektivom.  

                                                                                               
7
    Delone, Divlekeev, Smirova, Yakunina: ''Interferometric Investigations 

of the Solar Corona During Solar Eclipses and Problems for Future'', 

Inštitut za astronomijo Sternberg, Moskva, 1998. 

 
Slika 9.4 
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V primeru prve skupine meritev, pri katerih raztros valovnih dolžin 

ni bil prepoznan, taka skupna točka srečevanja elektromagnetnih 

valov ne obstaja.  

V skupni točki se srečajo elektromagnetni valovi podobnih valovnih 

dolžin. Srečevanje enakih valovnih dolžin s podobno fazo valovanja 

ustvarja pogoje za interferenčno povezovanje elektromagnetnih valov 

v koherentne verige, kar je lahko vzrok za razlike med rezultati obeh 

skupin meritev.  

Interferenca 

Elektromagnetno valovanje prispe na Zemljo iz turbulentne Sončeve 

korone z zaznavnim frekvenčnim raztrosom skladno z Dopplerjevim 

učinkom in nezaznavnim raztrosom valovnih dolžin, kot to kaže 

Slika 9.5 na levi.     

V interferenčni točki, kjer se žarki srečujejo, se elektromagnetni 

valovi povezujejo v koherentne verige. Ob povezovanju 

elektromagnetnih valov oziroma ob ustvarjanju koherence se 

elektromagnetni valovi medsebojno uskladijo, po energiji, frekvenci 

in po valovni dolžini.  

Medsebojno prilagajanje valov ter zakon o ohranitvi energije 

zahtevata, da se na izhodu frekvenčni raztros elektromagnetnega 

valovanja zmanjša, raztros valovnih dolžin pa poveča.  

Raztros valovne dolžine torej ne izvira nujno iz izvoru svetlobe; 

izvira lahko iz interferenčnih pojavov na poti svetlobe.   

raztros 

valovnih 

dolžin 

frekvenčni 

raztros 

pred 

interferenco 
po 

interferenci 

Slika 9.5 
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Če merilni instrument svetlobne žarke združuje v isti točki, so 

interferenčni pojavi izraziti in raztros valovne dolžine je opazen. Če 

pa merilni instrument svetlobe ne usmerja v skupno točko, je raztros 

valovne dolžine svetlobe iz razloga, ponazorjenega na Sliki 9.6, 

izrazito manjši. 

Raztros valovne dolžine, izmerjen s FPI po kateri koli metodi, je en 

do dva razreda manjši od raztrosa valovnih dolžin, ki bi jih lahko 

pričakovali po Dopplerjevem zakonu.  

FPI na satelitu 

SOHO  

V nadaljevanju si 

oglejmo še sodobne 

meritve valovne 

dolžine in frekvence 

svetlobe. 

FPI interferometer na 

satelitu SOHO 

sestavljajo trije 

zaporedni delni FPI 

interferometri, kot 

prikazuje Slika 9.6. 

Eden od 

interferometrov služi 

kot filter za izločitev 

motečega 

elektromagnetnega 

valovanja, preostala 

dva pa vključujemo 

ali izključujemo z 

namenom 

povečevanja ali zmanjševanja občutljivosti instrumenta.  

Slika 9.2 prikazuje izmerjen, sicer neznaten, raztros valovnih dolžin s 

pomočjo tega interferometra. Na podlagi rezultatov pa ne smemo 

zmotno sklepati o majhnih hitrostih plazme. 

 

Slika 9.6 
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Hinode z EUV imaging spektrometrom (EIS) 

Japonska ima za opazovanja Sonca v Zemljini orbiti svoj satelit 

Hinode. Ta vsebuje EUV imaging spectrometer (EIS), ki omogoča 

merjenje hitrosti plazme v Sončevi koroni in v Sončevih izbruhih. 

EIS EUV spektrometer uporablja izvenosno mnogoslojno odklonsko 

mrežico z visoko občutljivostjo v dveh območjih valovnih dolžin, 

170-210 Å in 250-290 Å, kjer je več spektralnih črt.    

V članku ''Hinode EUV Imaging Spectrometer Observations of 

SOLE Active Region Dynamics''
8
 so opisani rezultati meritev, ki 

kažejo, da so hitrosti na Sončevem površju tipično več deset km/s (62 

+ – 57 km/s), dosegajo pa tudi do nekaj 100 km/s. Izmerjeni rezultati 

so v okviru pričakovanj in so bistveno večji od tistih, pridobljenih s 

FPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odklonska mrežica namesto Fanbry-Pérotovega 
interferometra       

Hinode za merjenje Dopplerjevega učinka uporablja odklonsko 

mrežico
9
, kot to prikazuje Slika 9.7. 

 

                                                 
8
    Marisha, Warren, Brooks, Williams, Hara: ''Hinode EUV Imaging 

Spectrometer Observations of SOLE Active Region Dynamics'', 

Japonsko astronomsko društvo, Avgust 2007.   
9
 ''EIS EUV Imaging Spectrometer – Overview''; http://solar-

b.nao.ac.jp/eis_e/.    

 

Slika 9.8 Slika 9.9 Slika 9.7 

http://solar-b.nao.ac.jp/eis_e/
http://solar-b.nao.ac.jp/eis_e/
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Razlika v rezultatih, pridobljenih s satelitoma SOHO in Hinode, 

izhaja torej iz merilne metode. FPI interferometer meri spremembe 

valovne dolžine, EUV merilnik na Hinode pa tudi spremembe 

frekvenc svetlobnega valovanja, kot je podrobneje pojasnjeno v 

poglavju Hitrost svetlobe. 

Rezultati meritev potrjujejo, da hitrost plazme drugače vpliva na 

valovno dolžino kot na frekvenco svetlobnega valovanja.  
    

 

Spektralne črte 

Za oceno ustreznosti modela gibanja svetlobe, prikazanega pa nam 

niti ni treba izvajati dragih meritev na satelitih SOHO in Hinode. 

Model gibanja svetlobe nam lahko potrdijo že dokaj preprosti pojavi 

iz vsakodnevnega opazovanja narave. Eden od njih je lahko 

opazovanje oblike spektralnih črt. 

Atom absorbira atomu tipične valovne dolžine svetlobe in s tem 

ustvarja temne spektralne črte. Na osnovi slednjih lahko prepoznamo 

oddaljene atome v vesolju. Prav tako znamo na osnovi poznane snovi 

napovedati, pri katerih valovnih dolžinah lahko pričakujemo temne 

absorpcijske spektralne črte.    

Belo svetlobo sestavlja 

spekter mavričnih 

barv. Na Sliki 9.8 so 

valovne dolžine 

svetlobnega spektra 

nanizane na vodoravni 

osi λ. Zastopanost 

oziroma intenzivnost 

posameznih valovnih 

dolžin v spektru je 

prikazana na navpični osi. Spektralna črta pomeni, da v spektru 

manjkajo fotoni določene valovne dolžine, zato je spektralna črta 

označena temno (črno).  

V laboratorijskih meritvah lahko spektralne črte izmerimo precej 

natančno. Meritve pokažejo, da je temni del spektra (spektralna črta), 

v katerem ne najdemo fotonov, velikosti razreda le 10
–5

 nm. 

 

 

 

λ 

svetlost Spektralna črta 

 
Slika 9.8 
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Spektralne črte iz vesolja so ostre in ne 
razmazane 

Svetloba, ki prihaja iz nebesnih teles, praviloma izhaja iz mnogih 

turbulentno gibajočih se snovnih delčkov, ki se na opazovanem 

nebesnem telesu praviloma gibljejo z lokalnimi hitrostmi od nekaj 

deset do več tisoč km/s v različne smeri, kar je posledica rotacije 

nebesnih teles, termičnih gibanj, atmosferskih vrtinčenj in viharjev 

na opazovanem nebesnem telesu.  

Če bi se valovna dolžina elektromagnetnega valovanja spreminjala 

odvisno od hitrosti izvora svetlobe po Dopplerjevem zakonu 

(podobno kot frekvenca opazovanega elektromagnetnega valovanja), 

bi se zaradi lokalnih hitrosti spektralna črta naključno pojavljala na 

različnih valovnih dolžinah, odvisno od hitrosti delca plazme, iz 

katerega bi bila svetloba izsevana, kot to prikazuje Slika 9.9. Opazili 

bi izdatne raztrose premikov spektralne črte. Spektralna črta se ne bi 

premaknila le za eno ali dve širini, ampak za na tisoče širin 

spektralne črte. 

Če bi bil zamik valovne dolžine spektralne črte odvisen od hitrosti 

izvora svetlobe, bi bila spektralna črta opazovanega delca plazme v 

nekem trenutku na enem mestu, že v naslednjem trenutku pa 

oddaljena za tisoče širin spektralne črte, kot to prikazuje Slika 9.9. 

Neko valovno dolžino, ki je ne bi osvetljevala določena molekula 

plazme, na primer v Sončevi koroni, bi osvetljevale vse druge 

molekule, ki v danem trenutku ne bi imele popolnoma enake hitrosti. 

Če bi se valovna dolžina svetlobe spreminjala s hitrostjo izvora 

svetlobe, bi bile spektralne črte čisto razmazane in popolnoma 

neprepoznavne.   

Zatemnitev spektralne črte bi bila pri vedno enaki hitrosti svetlobe 

tako mnogo manjša od nivoja šuma. Spektralne črte bi bile v tem 

primeru v vseh razmerah enake hitrosti svetlobe že zaradi rotacij 

zvezde neprepoznavne celo pri zvezdah s popolnoma statično 

površino. 
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Spektralne črte so vidne. Njihova jasna prepoznavnost je posledica 

dejstva, da je valovna dolžina neodvisna od hitrosti vira in se ne 

spreminja po Dopplerjevem zakonu. Vidnost spektralnih črt je dokaj 

široko prepoznaven dokaz konstantne valovne dolžine svetlobe pri 

različnih hitrostih njenega vira.        

Nejasni opisi merilnih metod  

Opustitev hipoteze o v vseh razmerah enaki hitrosti svetlobe ter 

privzetje modela gibanja svetlobe, prikazanega na Sliki 8.16, lahko 

odpravi marsikatero od nejasnosti, ki se pojavljajo v predstavitvah 

merilnih rezultatov spektralnih črt. 

V literaturi (http://en.wikipedia.org/wiki/Redshift) so rezultati 

meritev spektralnih črt pogosto prikazani dvoumno. Primer 

spektralnih črt prikazuje Slika 9.10 (A, B). Spekter, označen s črko 

A, prikazuje spektralne črte v sončevi svetlobi. Spekter, označen s 

Slika 9.9 

Delec plazme, ki 

potuje z določeno 

hitrostjo, ne osvetljuje 

prikazane valovne 

dolžine. 

Isti delec plazme istega 

elementa zaradi druge 

hitrosti čez nekaj 

trenutkov ne osvetljuje 

čisto druge valovne 

dolžine. 

Neko valovno dolžino osvetljuje večina 

delcev plazme Sončeve korone, razen 

tistih delcev, ki imajo enako hitrost, in to 

skladno z zamikom spektralne črte.   

svetlost 

valovna 

dolžina 

http://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
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črko B, prikazuje spektralne črte istega kemičnega elementa iz hitro 

gibajoče se galaksije.  

Prikaz spektralnih črt ima na frekvenčni osi poravnane frekvence 

(barve). Diagram na navpični osi s tem sporoča dvomljivo trditev, da 

hitrost 

opazovanega 

objekta ne 

vpliva na 

frekvenco 

svetlobe.  

Poravnane 

frekvence 

(barve) na 

navpični osi 

pomenijo 

ohranjanje 

frekvence pri 

različnih 

hitrostih izvora 

svetlobe. Taka predstavitev rezultatov meritve pa ni skladna z 

Dopplerjevim učinkom. V primeru gibajočega se vira svetlobe bi 

moral biti viden frekvenčni zamik (zamik barv). 

Primernejša je predstavitev spektralnih črt, kot jo kažeta stolpca C, D 

na Sliki 9.10. Ta dva stolpca prikazujeta zamaknjene barve na 

navpični osi, s tem pa kažeta, da hitrost, s katero se premika svetilo, 

vpliva na frekvenco svetlobnega valovanja na ponoru. Hkrati je 

diagram narisan tako, da hitrost svetila ne vpliva na valovno dolžino 

svetlobe na ponoru. Spektralne črte so v tem primeru poravnane, kar 

pa je skladno tudi z modelom gibanja svetlobe na Sliki 8.16 v 

prejšnjem zapisu. 

 

Merilnik frekvenčnega zamika 

Rezultati meritev torej kažejo, da hitrost vira svetlobe vpliva na 

frekvenco svetlobnega valovanja skladno z Dopplerjevim učinkom. 

Meritve pa hkrati kažejo, da hitrost vira svetlobe ne vpliva na 

valovno dolžino svetlobe, ki prihaja iz gibajočega se vira svetlobe. 

Slika 9.10 
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Da so stvari še bolj zapletene, v poglavju Prostor in čas najdemo 

opis, kako gravitacija vpliva na valovno dolžino svetlobe, ne pa na 

njeno frekvenco.  

V vesolju torej opažamo pojave, pri katerih na primer en pojav vpliva 

na frekvenco svetlobe, drugi pa na valovno dolžino. Pojavi torej na 

lastnosti svetlobe vplivajo različno, enkrat vplivajo na frekvenco 

svetlobe, drugič na njeno valovno dolžino in včasih na oboje. 

Če hočemo pojave v vesolju meriti in razumeti, moramo imeti 

možnosti avtonomnih meritev tako frekvenc kot valovnih dolžin. 

Avtonomno merjenje valovne dolžine in 

frekvence  

S Fabary-Pérotovim interferometrom lahko avtonomno merimo 

spremembe valovne dolžine svetlobe. Odklonska mrežica pa je 

občutljiva tako na spremembe valovne dolžine kot na spremembe 

frekvence svetlobe. Ne vemo torej, koliko izmerjenega odklona žarka 

na odklonski mrežici naj pripišemo spremembam frekvence svetlobe, 

ki je posledica hitrosti gibanja izvora svetlobe, koliko pa 

spremembam valovne dolžine, ki so posledica na primer 

gravitacijskega polja, iz katerega prihaja opazovana svetloba.  

Enostaven merilnik na osnovi odklonske mrežice torej še ni primeren 

za avtonomno merjenje frekvenčnih zamikov svetlobe in s tem tudi 

hitrosti izvora svetlobe. Potrebujemo merilnik, ki bo občutljiv le na 

spremembo frekvence svetlobe, ne pa na spremembe valovne 

dolžine. 

Zasnova merilnika frekvence svetlobe   

Konceptualno shemo avtonomnega merilnika frekvenčnega zamika 

prikazuje Slika 9.11. Svetlobo iz opazovanega izvora svetlobe 

zajema optika. Ta svetlobo posreduje na Fabry-Pérotov 

optika FPI 

Slika 9.11 
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interferometer (FPI), katerega funkcija je izločitev čim ožjega nabora 

valovnih dolžin, lahko bi rekli le ene izbrane valovne dolžine 

svetlobe. FPI interferometer svetlobo posreduje na odklonsko 

mrežico, ki svetlobo odkloni, odvisno tako od frekvence svetlobe kot 

od njene valovne dolžine. Rezultat odklona vidimo na zaslonu. 

Ker FPI prepušča le eno valovno dolžino svetlobe, lahko ugotovimo, 

da na odklon svetlobe vpliva le ena valovna dolžina, da je odklon na 

odklonski mrežici odvisen od neke točno izbrane valovne dolžine. 

Posledično to pomeni, da odklon na odklonski mrežici kaže 

spremembe frekvenc ob konstantni valovni dolžini svetlobe. To pa je 

tisto, kar od avtonomnega merilnika frekvenčnih zamikov tudi 

pričakujemo. 

Oblike rezultatov meritve 

Oglejmo si pričakovane rezultate.  

Kadar merilnik usmerimo v mirujoč izvor bele svetlobe, bomo na 

zaslonu zaznali ozko svetlobno črto. Odmik svetlobne črte je skladen 

s prepuščanjem valovne dolžine skozi FPI in s pripadajočo frekvenco 

svetlobe po enačbi c = f · λ. Dogodi se podobno, kot če na odklonsko 

mrežico usmerimo svetlobo iz laserskega izvora s točno določeno 

frekvenco in valovno dolžino. 

Kadar merilnik usmerimo na primer v gibajoči se komet, na katerem 

ni turbulentnih gibanj snovi, bomo na zaslonu opazili ostro svetlobno 

črto. Ta se ne bo pojavila na istem mestu, kot če bi jo ustvarila 

svetloba iz mirujočega svetila. Odmik je sorazmeren s hitrostjo 

izvora svetlobe in omogoča enoumno merjenje njegove hitrosti. 

Kadar merilnik usmerimo v turbulenten vir svetlobe, na primer v 

Sončevo korono, na njem ne dobimo ostre črte, ampak osvetlitev v 

obliki razširjene svetlobne pege, kot to prikazuje Slika 9.13.     

Svetlost rezultata pri določeni frekvenci 

prikazuje gostoto delcev, ki imajo 

določeno hitrost. Oba robova 

osvetljenega dela zaslona kažeta 

maksimalne hitrosti delcev v eni 

oziroma drugi smeri, v smeri približevanja oziroma oddaljevanja. 

Slika 9.12 
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Meritev torej omogoča merjenje hitrosti posameznih delcev, 

povprečne hitrosti delcev, minimalne in maksimalne hitrosti ter 

razporeditev hitrosti delcev na opazovanem izvoru svetlobe.  

Občutljivost človeškega očesa za barve  

Ob avtonomnem spreminjanju frekvence in barve svetlobe se pojavi 

vprašanje, ali naše oko kot barvo svetlobe zaznava frekvenco 

svetlobe ali njeno valovno dolžino. Omenjeni instrument nam ponudi 

odgovor tudi na to vprašanje. 

Če je rezultat na Sliki 9.13 barvna mavrica, je naše oko občutljivo na 

frekvence svetlobe. Če pa se pojavi enobarvni svetlobni vzorec, je 

naše oko občutljivo na valovno dolžino svetlobe. 

Merilnik ne potrebuje spektralnih črt     

Tu lahko omenimo še eno prednost merilnika, prikazanega na Sliki 

9.12, namreč da si lahko poljubno izberemo valovno dolžino, pri 

kateri bomo merili frekvenco. Valovne dolžine ne izberemo glede na 

spektralne črte, ampak na področju valovnih dolžin, kjer opažamo 

največje emisije svetlobe. Tak način merjenja olajša merjenje hitrosti 

nebesnih teles, saj nismo odvisni od včasih težko prepoznavnih 

spektralnih črt, po drugi strani pa lahko izbiramo tista področja 

elektromagnetnega valovanja, tudi izven vidnega področja svetlobe, 

pri katerih so emisije svetila najugodnejše za meritve.    

 

 


