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  انگي شكافش دو يارآزماكدستور                            

  
  شيآزما هدف

  انگ يله دوروزنه يده تداخل نور بوسيپد يبررس -1
  طول موج نور يرياندازه گ -2

، تغذيه سديم ميلي متر وبست پايه500وطول 10ستون قطر ,همراه با سه پايه روميزي كوچك  المپ سديم :شيل آزمايوسا
، متر، ريل اپتيكي )عدد 2(، شكاف متغير، پك دوشكاف يانگ، ميكروسكوپ مكانيكي، لغزنده ريل اپتيكي مدرنالمپ  وقاب
  ميلي متر 180وطول 10رستون با قط ,همراه باسه پايه روميزي كوچك  مدرن

  شيآزما يتئور 
فاصله از  يكبه  2Sو1Sه يكم بطوريرا قرار ده 2Sو1Sهم ه ب يكو نزد يكاف باركدو ش Sيكاف باركهرگاه در مقابل ش

ز به يل فركيتش. شود يل مكيز تشيو روشن بنام فر يكتار يتداخل ياف نوارهاكبا دو ش يمواز Pبر پرده  ،دنباش Sچشمه 
  .ندين نشده گويگزيرا جا ييزهاين فريچن. كاف وجود دارندندارد و در تمام نقاط بعد از دو ش يمحل بستگ

ز يم شده و به فركج يتدره ز روشن، نور بيه پس از فركوجود ندارد بل يواضح يير حد جدايك و روشن مجاوز تارين دو فريب
  .شود يختم م يكتار

  
  )1(لكش

  :رسند برابر است با يم Pبه نقطه  2Sو1Sه از كن دو نور ياختالف فاز ب
)1(                                                          )(2

12 pspsk −=Δ=
λ
πδ 

فاصله پرده از سطح دو ، و )d(اف كدو ش ييجدا ،)x( يزكمر زيپرده از فر يرو Pاختالف فاز فوق را بر حسب فاصله نقطه 
  بسيار  Dاست و چون معموال  AS2اختالف راه دو پرتو  )1( لكمطابق ش. مينك يدا مي، پDاف  كش

 21ASSمثلث  ياز رو AS2ند و اختالف راه يو عمال مساو كوچك يليخ ′θو  θ ياين زواي، بنابرا است d و x بزرگتر از
  : با خواهد شدبرابر 
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θsind≈Δ 

  : نوس گرفته و نوشتيس يتوان تانژانت را مساو يب مين تقريبا هم
  

D
xtg =≈ θθsin 

 :نيبنابرا
   

D
dx

=Δ 
 Pبه نقطه  2S و 1S يه از روزنه هاك يهايپرتو. توان اختالف فاز را بدست آورد يم) 1(دادن مقدار فوق دررابطه  با قرارو  
 .ديآ ير بدست مين نقطه از رابطه زيل اكن شدت يبنابرابا هم دامنه هستند، يرسند تقر يم
 )2(   

2
cos4 222 δaAI == 

ختالف راه مضرب ا ايو  π2از يمضرب δ يستيمم گردد بايزكما Pه شدت در نقطه كآن يبرا. اختالف فاز دو پرتو است δه ك
 :نيبنابرا. باشد λاز  يحيصح

  ,...2,1,0, ===Δ mm
D
xd λ 

 ام mفرانژ روشن  يا برايو 
)3(                   

d
Dmx λ= 

 : يعنيباشد  πاز يه اختالف فاز مضرب فردكدهد  يرخ م ين حالت زمانيمم مقدار شدت صفر است و اينيم) 2(ازرابطه 
  ,....5,3, πππδ = 

 ن صورت يو در ا
  ,...2,1,0,)

2
1( =+= mm

D
xd λ 

  يكتار يفرانژها يا برايو 
 )4(   

d
Dmx λ)

2
1( += 

 يرو پياپيز يصله دو فربدست آوردن فا يبرا. شود يده ميز نامياست مرتبه فر ينيز روشن معيننده فركه مشخص ك mعدد 
  :نيرا بدست آورد و بنابرا mx+1و  mxا اختالف يقرار داد و  m=1  يستيپرده با

)5(                                                           
d
Dxxi mm

λ
=−= +1 

  .است يز متواليفاصله دو فر iه ك
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  شيروش آزما

المپ سديم را پشت . در انتهاي آن شكاف متغير را نصب كنيد. ريل اپتيكي را برروي سه پايه سوار كنيد و پيچ آن را محكم كنيد
اع دوشكاف را انتخاب كرده و آن يك از انو.  شكاف قرار داده و آن را روشن كرده و صبر كنيد تا نور يكنواختي از آن منتشر شود

اكنون اگر شكاف متغير موازي با . سانتيمتر فاصله داشته باشد 5را مقابل شكاف متغير نصب كرده به گونه اي كه از آن در حدود 
 اگر راستاي. راستاي دوشكاف باشد با كمي دقت مي توانيد با نگاه كردن به دوشكاف طرح هاي تداخلي ظريفي را مشاهده كنيم

ارتفاع ميكروسكوپ را در .شكاف موازي با دوشكاف نيست با استفاده از پيچ توازي شكاف متغير آن را با دو شكاف موازي كنيد
از درون چشمي  به . سانتيمتر باشد 9راستاي ديد خود تنظيم كنيد و توجه كنيد كه فاصله شيئي از دوشكاف بايد بيشتر از 

اگر خطوط تاريك و روشن واضح نيستند با تنظيم توازي شكاف و . را مشاهده كنيد دوشكاف نگاه كنيد و طرح هاي تداخلي
اكنون پهناي فريزها را براي چند فريز پياپي اندازه گيري كنيد و با ميانگين گيري از آن پهناي هر .پهناي آن آنها را واضح كنيد

را كم كنيد ) ε(و شكاف را اندازه بگيريد و از ان مقدار ديد واضح ميكروسكوپ سپس فاصله شيئي تا د. را بدست آوريد) i(فريز 
پ به طور وكافيست تصوير كاغذي را بوسيله ميكروسك) ε( براي بدست آوردن ديد واضح ميكروسكوپ. (بدست آيد Dتا 

براي اندازه گيري فاصله ).مي باشد) ε( ر اين حالت فاصله شيئي تا كاغذ همان ديد واضح ميكروسكوپواضح مشاهده نماييد د
مي توانيد دوشكاف را برروي ريل آنقدر به ميكروسكوپ نزديك كنيد تا دوشكاف كامال واضح ديده شوند سپس ) d(دوشكاف 

  .طول موج را محاسبه كنيد) 5(اكنون با استفاده از رابطه . دو شكاف را با ميكروسكوپ اندازه گيري كنيد فاصله مركز تا مركز
از يك دوشكاف ديگر استفاده كرده و با انجام مراحل فوق و استفاده از طول موجي كه در مرحله قبل بدست آورده ايد فاصله دو 

  .كاف بدست آوريدرا براي اين دوش) d(شكاف 
  والس 
  .دينكرا ثابت  )2(رابطه  -1
  ست چرا؟يانگ مساويش دو روزنه يدر آزما يز متواليا فاصله دو فريآ -2
  .دينكمحاسبه ) 5(رابطه  يتميل لگاريفرانسيانگ را با استفاده از محاسبه ديش يزماآي خطا -3
  
  

           
 
 
 
  
  


