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Interferentie 
 
Opgave: interferentie van twee puntbronnen 
De doorgetrokken lijnen representeren punten met een gereduceerde fase van 0 en de 
gestippelde lijnen representeren punten met een gereduceerde fase van ½. 
Buiklijnen zullen daar ontstaan waar de golven, afkomstig uit de twee puntbronnen, in 
fase zijn. Om in fase te kunnen zijn, moeten de golven een geheel aantal trillingstijden 
ten opzichte van elkaar zijn vertraagd, zodat berg bij berg en dal bij dal komt. Om dit te 
bereiken moet het verschil in afgelegde weg gelijk zijn aan een geheel aantal 
golflengten.  
De cirkels die bij elke puntbron de fase weergeven vertegenwoordigen eigenlijk ook 
cirkels van gelijke afgelegde weg, want ieder punt op zo’n fasecirkel heeft dezelfde 
afgelegde weg tot de bijbehorende bron. 
Om een heeltallig faseverschil te krijgen, moeten de golven een verschil in afgelegde 
weg hebben gelijk aan een geheel aantal golflengten. Dat betekent dat de buiklijnen 
door de snijpunten van de cirkels van de twee puntbronnen gaan. Als het verschil in 
fase in een snijpunt 0 is behoort het punt bij de 0e orde buiklijn, als het verschil in fase 
gelijk is aan 1 behoort het punt tot de 1e orde buiklijn enz. 

Een en ander wordt geïllustreerd in de applet onder onderstaande link: 
Link naar applet 1). 
 

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/applets/phnl/interference_nl.htm
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In bovenstaande afbeelding zijn de snijpunten van doorgetrokken cirkels genomen 
waarbij het verschil in afgelegde steeds een heeltallig aantal golflengten bedraagt. 
Dezelfde hyperbolen hadden ook kunnen worden bepaald door snijpunten tussen de 
gestippelde cirkels te nemen. 
 
Bij de gegeven afstand tussen de puntbronnen ontstaan alleen de hierboven 
weergegeven hyperbolen (niet meer of minder). 
 
Als ik cirkels van fase ¼ voor elk van de twee puntbronnen had getekend in plaats van 
cirkels van fase ½ , had je dan andere hyperbolen uitgekregen? 
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