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POVZETEK 

 

V seminarju obravnavamo interferometer, s katerim je želel Michelson izmeriti hitrost Zemlje v 

etru. Čeprav je bil Michelson – Morleyev poskus neuspešen, nam razumevanje Michelsonovega 

interferometra daje globok vpogled v to, kako lahko interferometrijo uporabimo za pridobivanje 

informacij. 

Ključne besede:  Michelsonov interferometer, eter, Michelson – Morleyev poskus  

ABSTRACT 

In the seminar we study the use of Michelson interferometer to measure the speed of Earth 

through ether. Although the attempt was unsuccessful, the understanding of the Michelson – 

Morley experiment gives a deep insight into the use of interferometry to obtain information. 

Key words:  Michelsons interferometer, ether, Michelson – Morley experiment   
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1 UVOD 
 

 

Eter so v antiki poimenovali snov, za katero so mislili, da zapolnjuje zgornja področja 

vesoljskega prostora, za oblaki. V 19. stoletju so eter uvedli kot hipotetični medij, po katerem se 

širi elektromagnetno valovanje. Takratni fiziki so bili mnenja, da se lahko razširja le po snovi. 

Eter so tesno povezovali z pojmom absolutnega prostora in absolutne hitrosti. Mislili so, da eter 

zapolnjuje celoten prostor in služi kot referenčna točka za določitev hitrosti valovanja [1]. 

 

Ugotavljanje pomena etra je imelo v zgodovini fizike izjemno vlogo [2, 3]. Pogled nazaj v 

dokazovanje obstoja etra pokaže, da napredek fizike lahko pogosto poteka tudi preko napačnih 

predstav in neustrezno definiranih pojmov. Še sam oče elektrodinamike James Clerk Maxwell 

(1831-1879) je trdno verjel v eter. V pismu iz leta 1879 je Washingtonski urad pomorskega 

almanaha, ki je takrat v ZDA skrbel za merjenje časa, spraševal, ali bi lahko z dolgotrajnim 

natančnim opazovanjem Jupitrovih lun določili hitrost Zemlje v etru. Vse kaže, da je vprašanje 

izzvalo Alberta Abrahama Michelsona (1852-1931), ki je bil član tega urada. Leta 1881 je 

sestavil interferometer na podlagi 6 let prej objavljene Maxwellove zamisli. Pri prvem poskusu v 

Helmholtzovem laboratoriju v Berlinu ni opazil interference. Svojo napravo je dopolnjeval in 

preizkušal glede na vse mogoče izvore eksperimentalnih napak. Leta 1887 je skupaj z Edwardom 

Williamsom Morleyem (1838 - 1923)  ponovno poskušal izmeriti hitrost Zemlje glede na eter. 

Vselej pa je dobil za hitrost svetlobe v praznem prostoru na Zemlji enako vrednost, ne glede na 

smer, v kateri je meril. Michelson-Morleyjev poskus je v zgodovini znanosti eden najslavnejših 

in najpomembnejših neuspešnih poskusov vseh časov. 

 

Cilj seminarja je prikazati zgradbo in delovanje Michelsonovega interferometra. Najprej bomo v 

seminarju povedali, kako so si fiziki skozi čas razlagali obstoj etra (poglavje 2). Za lažje 

razumevanja Michelsonovega interferometra bomo obravnavali analogen eksperiment z 

zvočnimi valovi (poglavje 3). Nato bomo razložili delovanje Michelsonovega  interferometra ter 

izpeljali premik interferenčnih prog, ki ga je pričakoval Michelson (poglavje 3). Po neuspešnem 

eksperimentu Michelsona bomo prikazali ponovljen eksperiment, ki ga je izvedel z izboljšanim 

interferometrom skupaj z Morleyem nekaj let kasneje (poglavje 4) in s katerim je bil dokončno 

ovržen model etra. 

 

2 ETER 
 

 

Eter je v fiziko prvič uvedel Rene Descartes (1569-1650) v tridesetih letih 17. stoletja [2, 4]. Po 

njegovem prepričanju napolnjuje ves prostor nekakšna gibajoča se snov. Med gibanjem v 

sklenjenih vrtincih se njeni kosi obrusijo. Najdrobnejši kosi sestavljajo eter, ki izpolnjuje sredino 

vrtincev v obliki zvezd, večji kosi pa sestavljajo telesa od zraka do planetov. Planete nosijo s 

seboj obrobni deli vrtincev. Vzrok za gibanje planetov okoli Sonca je zato posledica gibanja 
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vrtincev, saj lahko telo deluje na drugo telo le s pritiskom ali trkom. Christian Huygens (1629-

1695) je svetlobo obravnaval kot valovanje etra. Menil je, da eter prenaša svetlobo skozi prostor 

brez snovi in da je hitrost svetlobe v snovi manjša. Tako se pri prehodu iz zraka v snov svetloba 

lomi proti vpadni pravokotnici, ker delci etra v snovi motijo delce snovi in potuje motnja po 

snovi počasneje. Isaac Newton (1643-1727) je prav tako verjel v eter in je menil, da je za opis 

svetlobe eter nepogrešljiv. Menil je, da eter zapolnjuje ves prostor in napolnjuje »pore« teles in 

da njegova gostota ni povsod enaka. Najgostejši je v prostoru med planeti, manj gost pa v telesih. 

Nima enotne sestave. Kot vsebuje zrak vodno paro, vsebuje eter etrske pare, ki imajo glavno 

vlogo pri magnetnih pojavih in gravitaciji. Kljub prevladi delčne teorije v 18. stoletju je Johann 

Bernoulli (1667-1748) leta 1736  pojasnjeval svetlobo kot valovanje in lomni zakon razlagal z 

valovanjem etra. Menil je, da valovanje etra sestavljajo drobni vrtinci, ki zaradi centrifugalne sile 

tiščijo drug drugega in s tem prenašajo valovanje. Tudi Leonard Euler (1707-1783) je 

nasprotoval delčni teoriji, češ da se masa svetila ne zmanjšuje, kar bi se morala, če bi svetilo 

oddajalo delce. Trdil je, da ustreza svetloba v etru zvoku v zraku in da so električni učinki 

povezani z odmikom etra iz ravnovesne lege. Valovni teoriji je nato pomagal Thomas Young 

(1773-1829), ki je kot prvi pojasnil interferenčni pojav Newtonovih kolobarjev. Young je o etru 

rekel, da gre skozi snov vseh teles z malo ali nič upora, nekako tako kot veter skozi nasad dreves. 

Georg Gabriel Stokes (1819-1903) je leta 1846 sklepal, da se eter ob vstopu v telo na čelni strani 

zgosti in ob izstopu na hrbtni strani razredči. Ko je Michael Faraday (1791-1867) odkril, da 

magnetno polje v prozorni snovi suče smer polarizacije svetlobe, je v svoja razglabljanja vključil 

tudi eter. Rekel je, da če eter obstaja, potem prenaša tudi magnetne sile. Potem, ko so sprejeli 

Maxwellovo elektrodinamiko, so si fiziki zelo prizadevali, da bi razumeli eter. Za Maxwella je 

imel eter le pomen absolutnega prostora v elektrodinamiki. Leta 1892 je Hendrik Antoon Lorentz 

(1853-1928) razvil teorijo elektronov, ki se gibljejo v etru, in predlagal nov pogled na eter. Rekel 

je, da elektroni ne delujejo drug na drugega na daljavo, ampak po etru. Elektron, ki se giblje po 

etru, pa ne more vplivati na gibanje etra. Del etra se torej glede na drugi del etra ne more gibati. 

Tako je postal eter zgolj prostor z dinamičnimi lastnostmi. Einsteinova posebna teorija 

relativnosti (1905) je za nekaj časa pregnala eter iz fizike. Ker pri nobenem pojavu ni mogoče 

odkriti absolutnega prostora, so v vsej fiziki vsi nepospešeni opazovalni sistemi enakopravni. S 

tem je eter postal odveč. V splošni teoriji relativnosti pa se je eter vrnil v fiziko, le v novi 

preobleki. Danes v kvantni teoriji polja večkrat govorijo o etru, kadar imajo v mislih vakuum, v 

katerem nastajajo pari virtualnih delcev in antidelcev [4]. 

 

3 MICHELSONOV INTERFEROMETER 

 

Michelson je svoj interferometer (slika 1) razvil v Berlinu leta 1880. Izgradnja poskusa se je 

zaradi pomanjkanja denarja zatikala, rešilo pa jo je darilo v višini 100 funtov, ki mu jih je 

daroval Alexander Graham Bell, izumitelj telefona. S podarjenim denarjem si je lahko Michelson 
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privoščil izdelavo interferometra pri neki berlinski družbi. Leta 1881 je lahko izvedel prva 

merjenja [3].  

 

Slika 1. Replika Michelsonovega interferometra iz leta 1881. Vir: [5]. 

 

Za lažje razumevanje poskusa, ki si ga je zamislil Michelson, predstavimo eksperiment z 

zvočnimi valovi namesto s svetlobo. Predstavljajmo si ladjo, ki ima odprt krov. Na njej želimo 

izmeriti hitrost zvoka. Kot prikazuje slika 2, imamo na ladji zvočilo oziroma oddajnik, ki je 

hkrati tudi sprejemnik OS (oddajnik - sprejemnik) in odbojni ploskvi, od katerih se zvok odbije 

nazaj do OS. Odbojna ploskev (op∥) odbija zvok, ki se širi v smeri gibanja ladje, odbojna 

ploskev (op⊥) pa zvok, ki se širi v smeri pravokotno na smer gibanja ladje. Če ladja glede na 

zrak miruje, lahko hitrost zvoka (𝑐) izmerimo tako, da oddajnik odda zvočni impulz iz točke OS 

proti odbojni ploskvi (op∥), in izmerimo čas (𝑡), v katerem sprejemnik zazna impulz. Velja 

 

 𝑡 =
2𝑙∥

𝑐
 ,  (1) 

 

od koder lahko izračunamo hitrost zvoka. 

 

Slika 2. Ladja, na kateri merimo hitrost zvoka. Ladja se giblje s hitrostjo 𝒗𝒍 glede na zrak. OS je oddajnik in 

sprejemnik. 𝒍∥ in 𝒍⊥ sta razdalji do odbojnih ploskev (op) v smeri gibanja ladje (∥) ter pravokotno (⊥) nanjo. Vir: 

[6]. 
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V primeru, da se ladja giblje, izmerimo hitrost ladje (𝑣𝑙) glede na mirujoč zrak. V tem primeru 

moramo seveda paziti na to, da ladja ne sme vplivati na zrak, zato mora biti odbojna ploskev v 

obliki mreže. Če bi zaprli krov ladje, kot prikazujejo prekinjene črte na stropu ladje, bi se pojavi 

odvijali podobno, kot če bi gibajoča se Zemlja s sabo vlekla eter [6]. 

 

Če se ladja premika s hitrostjo 𝑣𝑙 glede na mirujoč zrak, potem zvočni impulz do odbojne ploske 

op∥ pride v času (𝑡1) 

 

 𝑡1 =
𝑙∥

𝑐−𝑣𝑙
   (2) 

 

in nazaj v času (𝑡2) 

 

 𝑡2 =
𝑙∥

𝑐+𝑣𝑙
 . (3) 

 

Tako je čas (𝑡∥ = 𝑡1 + 𝑡2), po katerem sprejemnik zazna signal 

 

 𝑡∥ =
2𝑙∥

𝑐

1

1−
𝑣𝑙

2

𝑐2

 .  (4) 

 

Če poznamo hitrost zvoka v mirujočem zraku (𝑐) in smo izmerili 𝑡∥, potem lahko iz enačbe (4) 

izračunamo hitrost ladje (𝑣𝑙) glede na mirujoč zrak.  

 

Vpliv gibanja ladje zaznamo tudi, kadar je odbojna ploskev pravokotna na smer gibanja (op⊥).  

 

Slika 3. Vpliv gibanja ladje na pravokotno komponento odbojne ploskve. Ladja se giblje s hitrostjo 𝒗𝒍 glede na zrak. 

Zvočni signal ki ga OS odda v pravokotni smeri na smer gibanja proti odbojni ploskvi  𝐨𝐩⊥, se vrne do OS v času 

𝐭⊥. V tem času se OS premakne za 𝒗𝒍𝒕⊥. Hitrost zvočnega signala je 𝒄. Razdalja med odbojno ploskvijo (𝐨𝐩⊥) in 

oddajnik-sprejemnikom (OS) je 𝒍⊥. 
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S slike 3 razberemo, da velja 

 

 
(

𝑐𝑡⊥

2
)

2

= 𝑙⊥
2 + (

𝑣𝑙𝑡⊥

2
)

2

 . 
(5) 

 

Iz enačbe (5) izrazimo čas (𝑡⊥), po katerem sprejemnik zazna signal 

 

 𝑡⊥ =
2𝑙⊥

√𝑐2−𝑣𝑙
2
 . (6) 

 

Tudi če sta 𝑙⊥ in 𝑙∥ enaki, zvočni signal potrebuje različen čas, da prepotuje do op⊥ali op∥ in 

nazaj. Razlika teh dveh časov (∆𝑡) je 

 

 ∆𝑡 = 𝑡∥ − 𝑡⊥ (7) 

 

in ob upoštevanju enačb (4) in (6) v enačbi (7), ob upoštevanju 𝑙⊥ = 𝑙∥ = 𝑙 ter ob predpostavki, 

da je hitrost zvoka veliko večja od hitrosti ladje, izpeljemo: 

 

 ∆𝑡 ≈
𝑙

𝑐

𝑣𝑙
2

𝑐2 . 
(8) 

 

Če ladjo zamenjamo z Zemljo, in zrak z etrom, hitrost svetlobe lahko izračunamo s pomočjo 

enačbe (7). V tem primeru moramo meritev izpopolniti, in sicer s pomočjo pojava, ki ga 

imenujemo interferenca [6].  

 

Kot že ime samo pove, Michelsonov interferometer deluje na podlagi interferometrije. 

Michelson je svoj interferometer sestavil iz treh osnovnih elementov, dveh ravnih zrcal ter 

polprepustnega zrcala. Shema interferometra je prikazana na sliki 4. V interferometru curek 

enobarvne svetlobe vpade na polprepustno zrcalo pod kotom 45° in se razdeli na dva curka. 

Svetloba se nato po vsakem kraku interferometra razširjala do ravnega zrcala in se tam odbije. V 

en krak od zrcal je Michelson vstavil ploščico, podobno polprepustni ploščici, da sta bili optični 

poti obeh delnih curkov enaki, ko sta bila kraka enako dolga. Eden od curkov se namreč odbije 

pri prehodu iz zraka v steklo, torej na optično gostejši snovi, drugi pa pri prehodu iz stekla v 

zrak, torej na optično redkejši snovi. Tako nastane med curkoma dodatna fazna razlika π. Na 

fazno razliko pa vplivata še sva dodatna prehoda svetlobe v navpični komponenti kraka skozi 

polprepustno zrcalo glede na vodoravno komponento kraka. Poleg tega je bilo eno zrcalo malce 

zasukano, da opazimo podoben pojav kot pri zračnem klinu. Če bi bila oba curka popolnoma 

vzporedna in bi curek padel pravokotno na zrcalo, bi opazili v daljnogledu temno polje. Z 

zasukom enega od zrcal za majhen kot dobimo v daljnogledu interferenčne proge enakega 

nagiba, kot bi jih dobili na zračnem klinu. Če interferometer ne bi miroval v etru, bi se 

interferenčne proge pri zasuku interferometra morale premakniti [3, 6]. 
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Slika 4. Michelsonov interferometer je sestavljen iz polprepustnega zrcala in dveh ravnih ogledal. Vpadni snop 

svetlobe se na polprepustnem zrcalu razdeli na dva delna snopa, ki vpadata pravokotno na ravni zrcali, se odbijeta 

svetlobi nazaj proti polprepustnemu zrcalu, kjer se vsak od njiju spet razdeli na dva dela. Tako dobimo dva para 

vzporednih snopov svetlobe, ki vpadeta na daljnogled vzdolž in med seboj interferirata. Vir: [7]. 

 

Vzemimo, da je en krak interferometra v smeri gibanja Zemlje po etru. Po tem kraku se svetloba 

razširja najprej v smeri proti etru in nato z njim in prepotuje do zrcala in nazaj v času, ki je podan 

v enačbi (4). Le  oznaka 𝑐 nam sedaj predstavlja hitrost svetlobe in ne hitrosti zvoka, namesto 

hitrosti ladje (𝑣𝑙), pa vstavimo krožilno hitrost Zemlje okoli Sonca (𝑣𝑍). Po kraku pravokotno na 

smer gibanja Zemlje v etru se svetloba razširja do zrcala in nazaj v času, ki ga poda enačba (6). 

Razlika časov je podana z enačbo (8). Razliko optičnih poti (∆𝑙𝑜𝑝𝑡) prvega in drugega snopa 

svetlobe dobimo kot ∆𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝑐∆𝑡 in ob upoštevanju enačbe (8) dobimo 

 

 ∆𝑙𝑜𝑝𝑡 =
𝑙𝑣𝑍

2

𝑐2  . 
(9) 

 

Če bi bila razlika optičnih poti prvega in drugega snopa svetlobe cel mnogokratnik valovne 

dolžine, bi v daljnogledu nastala konstruktivna, pri polovični razliki valovnih dolžin pa 

destruktivna interferenca. Michelson je interferometer zasukal za 90° okoli navpične osi, tako da 

je drug krak postal vzporeden s hitrostjo Zemlje v etru in prvi pravokoten nanjo. Zakasnitev 

drugega delnega valovanja glede na prvo v daljnogledu, ko se zopet sestaneta, je enaka dvojni 

razliki obeh časov. Če podvojeno razliko optičnih poti delimo z valovno dolžino (𝜆) svetlobe, 

potem dobimo za premik interferenčnih prog (Δ𝑁) na daljnogledu 

 

 
Δ𝑁 = 2 (

𝑣𝑧

𝑐
)

2

(
𝑙

𝜆
) , 

(10) 

 

izražen z razmikom med sosednjima progama. Interferometer, s katerim je meril Michelson, je 

imel dolžine krakov 1,2 m (slika 1). Meril je s svetlobo valovne dolžine 550 nm, za katero je 
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oko najbolj občutljivo. Tako je za pričakovani premik prog ob zasuku interferometra iz 

enačbe_(10) dobil 0,04 razmika med progama. Ker je na skali daljnogleda mogoče meriti še 

premik za stotinko razmika med progama, bi naj bil tolikšen premik še merljiv. Michelson je 

sukal interferometer in meril lego srednje temne interferenčne proge na vsakih 45°. Opazil je 

sicer premike, ki pa so bili manjši od napovedanega in niso kazali prave periodičnosti. Na osnovi 

tega je sklepal: »Izide pojasnimo s tem, da ni premika interferenčnih prog. To kaže, da domneva 

o mirujočem etru ne napove pravih rezultatov.« Zaradi tresljajev zaradi berlinskega prometa je 

meritve izvajal ponoči v kleti potsdamskega observatorija. Čeprav je meril ponoči, da bi 

minimiziral tresljaje okolice, je vseeno sklepal, da interferometer ni dovolj stabilno izdelan [2, 3, 

8]. 

 

4 MICHELSON – MORLEYEV POSKUS 

 

 

Leta 1884 so Michelsona prepričali, da je ponovil poskus. K sodelovanju je povabil Edwarda 

Williamsa Morleya. Tako sta leta 1887 ponovila poskus z izboljšanim interferometrom (slika 5) 

kjer sta se poskušala izogniti slabostim starega interferometra. Nov interferometer je bil veliko 

stabilnejši. Interferometer je ležal na debeli plošči iz peščenca, ki je z lesenim nastavkom plavala 

na živem srebru. Če so jo spravili v tek, se je plošča vrtela po več ur. Za merjenje je bilo 

pripravno, da je trajal en zasuk okoli 6 minut.  Z nekaj dodatnimi zrcali sta dosegla, da je 

svetloba vsak krak prepotovala večkrat, tako da je efektivna dolžina krakov narasla na 11 

metrov. Tako sta pričakovala  desetkrat večji premik interferenčnih prog, torej za 0,4 razdalje 

med sosednjima progama. Takšen premik bi se moralo brez  težav opaziti. Eno izmed zrcal sta 

povezala z mikrometrskim vijakom. Zasuk vijaka je neposredno kazal premik prog, vendar niti s 

to natančnejšo meritvijo ni bilo mogoče opaziti pričakovanega premika interferenčnih prog. Zato 

Michelson in Morley nista nadaljevala merjenja, čeprav sta prvotno načrtovala ponovitve čez vso 

leto [2]. 

 

Slika 5. Michelson - Morleyev interferometer iz leta 1887. Vir: [9]. 

5 ZAKLJUČEK 
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V seminarju smo obravnavali delovanje Michelsonovega interferometra (slika 1). Za lažje 

razumevanje samega postopka meritev smo najprej fizikalno ozadje delovanja Michelsonovega 

interferometra prikazali na primeru zvočnih valov, katerih hitrost razširjanja bi merili na ladji z 

odprtim krovom (slika 2). Na tem primeru smo izpeljali čas razširjanja zvoka od oddajnika do 

odbojne ploskve in nazaj tako v smeri gibanja ladje (enačba (4)) kot v smeri pravokotno na 

gibanje ladje (enačba (6)). Nato smo razložili sestavo prvega Michelsonovega interferometra 

(slika 4). Ker z interferometrom časa direktno ni možno meriti, smo na podlagi časovne razlike 

razširjanja hitrosti svetlobe v pravokotni in vzporedni smeri napovedali premik interferenčnih 

prog. Premik interferenčnih prog opazimo, če krak, v katerem naj bi svetloba potrebovala daljši 

čas, da prepotuje do zrcala in nazaj postane krak, v katerem bi potrebovala krajši čas. To se 

zgodi, če interferometer zasučemo za 90°. Pričakovan premik se ni zgodil. Nekaj let kasneje je 

Michelson k sodelovanju povabil Morleya in tako smo na koncu še opisali njun skupni 

eksperiment, za katerega sta uporabila izboljšano verzijo prvega Michelsonovega interferometra 

(slika 5). 

 

Za prihodnje delo bi bilo zanimivo raziskati, kako je opisan eksperiment vplival na nadaljnji 

razvoj fizike, še posebej na posebno in splošno teorijo relativnosti, ter kako se pojem etra 

ponovno vrača v kvantni teoriji polja. Zanimiva bi bila študija tudi o tem, kako je razvoj fizike 

potekal bolj zapleteno in manj pregledno, kot bi sklepali po učbenikih. Michelson-Morleyev 

poskus nam namreč pokaže, kako težko je izvesti poskus, ki je tako izjemnega pomena, je 

neuspešen in nas zato pripelje do popolnoma novih fizikalnih spoznanj.  
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