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  دو منشور فرنل شيآزمااركدستور

  
  هدف

  له دو منشور فرنليده تداخل نور بوسيپد يبررس -1
  طول موج نور يرياندازه گ -2

، تغذيه  ميلي متر وبست پايه500وطول 10ستون قطر ,همراه با سه پايه روميزي كوچك  المپ سديم : شيل آزمايوسا
ور فرنل، متر، ريل اپتيكي ، دومنش)عدد 2(شكاف متغير، ميكروسكوپ مكانيكي ، لغزنده ريل اپتيكي مدرن  ,المپ سديم وقاب

  ميلي متر 180وطول 10ستون با قطر ,كوچك  ،همراه باسه پايه روميزي  مدرن
  ش يآزما يتئور
در واقع  هردكمشاهده  يه وك يو روشن يكتار يه نوارهاكده قوت گرفت ين عقيانگ ايش دو روزنه يبعد از انجام آزما كياند
 ين جهت تئوريهمه ها بوده است ب افكده نور در برخورد با لبه شيچيجه رفتار پيرها نتن نوايده تداخل نبوده است و احتماال ايپد

د در مورد تداخل دو پرتو نور يش جدين آزمايه فرنل چندكنگذشت  ياديامال مورد قبول نبوده است، مدت زكنور هنوز  يموج
 S1و S2 ير مجازيدو تصو Sاف كاز ش )1(لكق شدو منشور فرنل مطاب. ش ها دو منشور فرنل بودين آزمايا از يكيارائه داد 
 يانگ بوجود ميش يآزما يزهايمشابه فر ييزهايرده و فركبا هم تداخل  S1وS2 ر يآورند و امواج صادره از دو تصو يبوجود م
شور طول موج له دو منيجاد شده بوسيا (i) يز متواليفاصله دو فر يريتوان با اندازه گ يانگ ميش دو روزنه يمشابه آزما. آورند

فاصله  dوپ از دو منشور و كروسيكم يانونكفاصله سطح   D2 ، افكفاصله دو منشوراز ش D1اگر . ردكار رفته را حساب كنور به 
   :برابر خواهد بود با يز متوالياز هم باشد فاصله دو فر S1و S2ر يدو تصو
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     شيروش آزما

م را ينصب و المپ سد در انتهاي آن را )S(شكاف متغير . ل اپتيكي را برروي سه پايه آن نصب كرده و پيچ آن را سفت كنيدري
در  يو به فاصله ا Sاف كسپس دومنشور را در مقابل ش. گرددآن خارج از ينواختيك ييه روشناكد يقرارده يدرمقابل آن طور

، اگر راستاي راس باشد يمواز Sاف كدو منشور با ش راس راستايه كد ينكسوار  ينحوبه  ريل يمتر از آن بر رويسانت 5حدود 
دومنشور با شكاف متغير موازي نيست بوسيله چرخاندن شكاف متغير، شكاف را با راس دومنشور موازي كنيد براي دقت بيشتر با 

ت كگر حريطرف ده سمت ب يكرا از  خود سر حال. دپيچاندن پيچ  توازي آن مي توانيد شكاف متغير را به ميزان دلخواه بچرخاني
د هر يان دهكر مييطرف تغ يكچشم را به  يباشند وقت يامال موازك اي كه در دومنشور ديده مي شوند اگر دو روزنه. ديده

ت فريزهاي ريزي اگر توازي را كامل برقرار كرده باشيد مي توانيد با مي دق .د خواهد شدير بناگاه در امتداد تمام طولش ناپديتصو
دقت داشته باشيد كه در . چشمي آن مقابل دومنشور قرار بگيرده كد ينان قرار دهچ وپ راكروسيكماكنون ارتفاع . را مشاهده كنيد

سانتيمتر باشد، درصورتيكه اين فاصله كمتر از اين ميزان  9اين حالت بايستي فاصله شيئي ميكروسكوپ از دومنشور بيش از 
  . ريل از ميكروسكوپ و يا با عقب كشيدن شيئي بوسيله پرخاندن پيچ كنار آن اين فاصله را ايجاد نماييد است با دور كردن

مي توانيد با چرخاندن پيچ توازي شكاف متغير و مشاهده همزمان  براي وضوح بيشتر. كنيد وپ مشاهدهكروسيكزها را با ميفر
همچنين مي توانيد با تغيير شدت نور بوسيله كاهش و . ي اعمال كنيدفريزها از داخل ميكروسكوپ شرط توازي را با دقت بيشتر

  . يا افزايش پهناي شكاف متغير وضوح فريزها را بازهم باالتر ببريد
 يبرا ،ديريدقت اندازه بگه س بيولكمانند  يقيله دقيرا با وس D1و D2فاصله . ديرياندازه بگ يز متواليفر 5حداقل  يرا برا i اكنون
(وپ كروسيكد واضح مين فاصله ديرده و از اكدا يوپ پكروسيكم يئياست فاصله دو منشور را از ش يافك D2فاصله  يرياندازه گ

ε ( دينكم كرا.  
ماييد در به طور واضح مشاهده ن ميكروسكوپكافيست تصوير كاغذي را بوسيله ) ε( براي بدست آوردن ديد واضح ميكروسكوپ

  .مي باشد) ε( اين حالت فاصله شيئي تا كاغذ همان ديد واضح ميكروسكوپ
وپ كروسيكم يانونكدر سطح  S1و S2اف كد تا دو شيرا آنقدر جلو ببر ريله كن روش آن است يساده تر d يرياندازه گ يبرا

  .ديرياف را اندازه بگكوپ فاصله دو شكروسيكم حركت افقي كمكده شود و سپس به يامال واضح دكاف كد و دو شيريقرار بگ
 λمقدار ) 1(رابطه  كمكد و به ينكرا حساب  iرده و مقدار متوسط كخالصه  يرا در جدول D1وD2 وd شده  يرير اندازه گيمقاد

  .دينكرا محاسبه 
  سئوال
 جاست؟كزها در دو منشور فرنل يل فركيمحل تش

    
  

                          
  
 


