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  لسونيكش تداخل سنج مايآزمااركدستور

  
ست كب شيضر يريطول موج مجهول و اندازه گ يريردن ،اندازه گكلسون، مدرج يكبا تداخل سنج ما ييآشنا:ش يآزما هدف

  عاتيگازها و ما
، تغذيه سديم  ر وبست پايهميلي مت500وطول 10ستون قطر ,همراه با سه پايه روميزي كوچك  المپ سديم: شيوسائل آزما

 ,  ، دستگاه انترفرومتر مايكلسون، پمپ تخليه و فشار سنج، محفظه خأل شفاف كوچك، محفظه شفاف كوچكرالمپ وقاب
  نشيمنگاه انترفرومتر همراه با سه پايه بزرگ روميزي

  شيآزما يتئور
بوده و  ياشعه نور يكم دامنه يجه تقسيرتو نته در آن دو پكاست  ياز تداخل دو موج نور يلسون مثال مهميكتداخل سنج ما

 لكطرح ساختمان دستگاه درش. افتياهش خواهدكشدت آنها  يرد ولكنخواهند  يم دو جبهه موج از نظر پهنا فرقين تقسيدرا
غه يت.  P1و P2 يشه ايغه شيو دو ت M1و M2صاف  يلينه خياز دو آ مختلف آن عبارتند يها ه قطعهكنشان داده شده ) 1(
 يم M1و M2 ينه هايند به سمت آك يم ميدو قسمت تقسه ه اشعه تابش را بك يقسمه م نقره اندود است بين P1 يشه ايش

ر يمس يو قسمت) 1(ر ياز نور مس يل قسمتكنند مطابق شك يرسند و تداخل م يان بهم مكم يكفرستد در بازگشت دو شعاع در 
سطح دوم  P1ننده كس كشود و اگر سطح منع يس مكمنع P1رده از سطح ك يرا ط) 2(ر يه مسكآن قسمت . ندكمي يرا ط) 2(

. ن صفحه گذشته استيمرتبه از ا يك) 1(ر يه نور در مسك يند  در حالك يسه مرتبه عبور م P1ن نور از صفحه يآن باشد ، ا
ه يبوده و در زاو P1غه يشه تيجنس ش د ازيغه باين تيا. دهند يقرار م) 1(ر يرا در مس P2غه يجبران اختالف راه نور حاصله، ت يبرا
به طول موج  يشه اختالف راه نور بستگينور در ش يندگكبه علت پرا يغه اين تيبدون چن. ردير نور قرار گيسان با آن در مسيك

  .د الزم استينور سف يزهايمشاهده فر ياما برا. ستيرنگ الزم ن كت ينورها يبرا يغه اين تيچن. نور دارد

  
  )1(لكش
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 يشه مات استفاده ميش يكن منظور از يا يه منبع نور گسترده باشد براكاول آن. ن باشديد دو شرط مهم تاميز بايل فركيتش يبرا

. ح دادين صورت توضيتوان بد يزها را ميل فركينحوه تش. ن باشديبا چنيا تقريرنگ  كت يلكد در حالت يه نور باكشود و دوم آن
) 2(ل كدرش يستم نورين سيا. تابش شده است P1در  M2نه ير آيتصو M'2ه از كآن است  ند مثلك يط) 2(ر يه مسك ينور

  .رسم شده است

  
  )2(ل كش

اختالف راه دو  يبصورت منابع مجاز ياز چشمه نوران sنقطه  يك. شود يهم جابجا م M'2رش يجابجا شود، تصو M2نه ياگر آ
  :برابر است باشوند  يچشم م يراه S1وS2 ه از نقاط متناظر ك يشعاع

  θ
λ
πδ cos2.2 d= 

  .ديآ ير بدست ميانشان از معادله زكه مكم داشت يمم خواهيزكباشد در آن نقاط ما π2از  يمضرب δاگر
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)1(  ,3,2,1cos2 == mmd λθ 

mdر معلوم يمقاد يازاه ه بيكياز آنجا ,,λ ه يزاوθ خواهند بود واقع در  يريمم ها دواينيمم ها و ميزكان ماكز ثابت است مين
 θب يه شيتابع زاو يبا اختالف فاز يمواز يه از تداخل اشعه هاكن نوع ياز ا يينوارها. نه هايعمود وارد از چشم به آ ياطراف پا
) 1(ابد و بنابر معادله ي ياهش مك d. شود يم يكنزد M2و M1ه كج يبتدر. نديب گويهم ش يا نوارهاند را غالبيآ يبدست م

θcos ن يو بنابرا) ت شده متناظر استيمرتبه تثب يكحلقه خاص با  يك(ابد ي يش ميافزاmθن حلقه يبنابرا. رديپذ ياهش مك
به اندازه  dه ك يشوند وقت يز جمع مكمر يها به سو

2
λ يزهايهر چه فر. شود يد مين مرتبه ناپديابد حلقه باالترياهش ك 

نه برهم منطبق يدو آ( گردد  d=0 يوقت. شود يمانده پهنتر ميباق ياز حلقه ها يكشتر شود هر يشتر و بيز بكد شده در مريناپد
ز ظاهر كزها دوباره در مريه فركشود  يباعث م M2شتر يت باز هم بكشود حر يد پخش ميدان ديدر تمام م يزكز مريفر) شوند

  .نندكت كخارج حر يشده و به سو
 يرينه اندازه گيان آكر ميين اگر تغيبنابرا. خواهند شد) ديا تولي(ز محو كزها در مريجابجا شود فر كنه متحريآ يوقت يلكبطور 

س با كا برعيار برده شده را مشخص نمود و كتوان طول موج نور ب يم. شده شمرده شوند )ديا تولي(محو  يزهايشود و تعداد فر
را مدرج  يرين اندازه گياست چن يريرومتر قابل اندازه گيكچ ميدرجه از پ يك ينه به ازايآ يمعلوم بودن طول موج مقدار جابجاي

  .نديردن تداخل سنج گوك
مشخص را  يبا دما ين روش گازين روش است در ايتر يت گازها عملسكب شيضر يرياندازه گ يبرا يروش تداخل سنج

ر يينند به علت تغك يننده قرار دارد، وارد مكاز دو دسته شعاع تداخل  يكير يه خالء شده است و در مسك يج در محفظه ايبتدر
د يتول يز نوارهاكز در مريفر mΔشود تعداد  يدر آن م ير در راه نورييه باعث تغكه يست محفظه نسبت به حالت اولكب شيضر
   :با استفاده از رابطه. شود يم
)2(  λmnt Δ=− )1(2 

  
از تداخل سنج . شود يست گاز مربوطه مشخص مكب شيضر ،ار رفتهكطول محفظه و طول موج نور ب tه با معلوم بودن ك
ست آن ماده استفاده نمود و كب شين ضرييجه تعيو در نت) عاتيما(ه ماد يكطول موج در  يريتوان جهت اندازه گ يلسون ميكما

بر طبق رابطه 
0λ
λ

=n توان  يان شد ميط مطابق آنچه قبال بيطول موج در خالء و در مح يريبا اندازه گn را محاسبه نمود.  
  

  شيآزماروش 
  ردن تداخل سنجكمدرج  )1

شه يش يرا در جلو) ميسد(رنگ  كچشمه نور ت. رديز بدون لرزش قرار گيم يك يرو ديتداخل سنج با :زهايل فركينحوه تش
  نصب نمود) شه ماتيش يحا بر رويترج(ن چشمه و تداخل سنج يسوزن را ب يكد ينه بايعمود نمودن دو آ يبرا. ديمات قرار ده
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م نقره اندود يغه نيگر مربوط به سطح دوم تيردف تير ضعيتصو(نه است ياس نور از دو آكه مربوط به انعكر پر رنگ تر يدو تصو. 

 يزها ظاهر ميچ فرين دو پير آهسته اييد برهم منطبق نمود با تغينه ثابت نصب شده اند بايه در پشت آكچ يله دو پيبوس) است
شوند رد شده  يل مكيزها تشيه فرك ين است از حالتكن صورت ممير ايدرغ. آهسته چرخاند يليد خيم را بايتنظ يچ هايپ ، شوند
ه با ك ين معنيزها را بهتر نمود بديتوان فر يفوق م يچ هايشتر پيم بيل شدند، با تنظكزها تشيفر يوقت. مشاهده نشود يزيو فر
زها با چشم يفر.ت ندهدير وضعييد تغيبا يزكز مريد ثابت باشد، بخصوص فريزها بايان فركد ميدان ديت چشم در مكحر
ه فاصله كنيد، بسته به اير دهييرا تغ كنه متحريرومتر آيكچ مياگر پ. م قدرت قابل مشاهد استكوپ كتلس يكا با يرمسلح و يغ
و در هنگام اندازه  يريرومتر قبل از اندازه گيكچ ميت پكد جهت حريبا. ا محو خواهند شديد يز تولكزها از مرياد شود، فريا زيم ك
ار گرفت تا كب يم قدرتكوپ كد تلسيردن تداخل سنج باكمدرج  يبرا.ابدياهش كآن  ياز لق يناش يباشد تا خطا يكي يريگ
چ يرات پييتغ) فرانژ100مثال ( يمشخص m يبرا.شوند را بهتر بتوان شمارش نموديا محو ميز ظاهر كه از مرك يزهاييفر
شده تا ) ا محوي(د يتولز يفر 10ز، يفر10هر  يرا بازا يرومتريكچ مين منظور درجه پيا يبرا. توان بدست آورد يرا م يرومتريكم

ز يفرازز صفرم را يفر يبرا يرومتريكچ ميعدد پ. ردكل يه تحليتوان تجز ير مياعداد بدست آمده را به صورت ز. ميخوان يم 190
چ ير پييمتوسط آنها تغ. دينكم ك 190از را  90ستم و يستم را از صد و بيهم را از صد و دهم و بدزين عدد فريهمچن.دينكم كصدم 

 يبرا كنه متحريرات آييار رفته معلوم باشد، تغكاگر طول موج نور ب. باشد يز ميفر100شدن ) محو(د يتول يبه ازا يومترريكم
λmdاز رابطه (ز قابل محاسبه است ين تعداد فريا  يند را مك ير مييمتر تغيليم يك يبه ازا كنه متحريه آكرا  يمقدار) 2=

  .توان بدست آورد
  طول موج مجهول  يريندازه گا) 2

 يرا م يرومتريكچ ميرات پييطول موج مجهول تغ يك يشوند، برا يد ميا توليه محو و كز يفر100 يش قبل به ازايمطابق آزما
  .رد، سپس طول موج را بدست آوردكن طول موج حساب يا يرا برا dش قبل يجه آزمايبا توجه به نت. توان اندازه گرفت

  گاز يكست كب شيرض يرياندازه گ) 3
را در  يننده راه نوركجبران  يغه هايت. دينكتداخل سنج نصب  يست گازها را روكب شيضر يريمحفظه مربوط به اندازه گ

  زها را واضح يسپس فر. غه ها باشديت يد آثارانگشت رويه نباك يبه طورد ييگر نصب نماينه ديمقابل آ
. دير خالء آهسته وارد محفظه نمائيش يكله يگاز مورد نظر را به وس. دييه نمايپمپ تخل يكله يد و محفظه را به وسيل دهكيتش
)(د يشوند از حالت خالء تا فشار دلخواه شمارش نمائ يه محو مكرا  يزهائيتعداد فر. شود يمرتبا محو م يزكز مريفر mΔ . با

  .دينكرا حساب   n)2(استفاده از رابطه 
  عاتيل موج در ماطو يرياندازه گ )4
. خارج از ظرف باشند يرومتريكچ مينه و پيم آيتنظ يچ هايه پكقرار داده شود،  يتداخل سنج را به قسم يشه ايظرف ش يكدر

د و يع مربوطه بدست آوريدر ما )2(ش يار گرفته را مطابق آزماكسپس طول موج نور ب. ديا بنزن پر نمايي يكليل متكظرف را با ال
را  يرومتريكچ ميد و پينك كسشوار خش يكله يتداخل سنج را بوس يريپس از اندازه گ. ديمحاسبه نماي ست آنراكب شيضر

  .دينك ياركروغن 
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  والس
  .ديرا بدست آور يتداخل يرات شدت نوارهاييرابطه تغ -1
د شده و از رابطه يتولا يمحو  يباشد تعداد نوارها dΔنه يرات فاصله دو آييه اگر تغكد ينشان ده -2

2
λNd =Δ  يبدست م 

 .ديآ

210ام برابر است با  mنوار  يه ايه شعاع زاوكد ينشان ده -3 )( /
m d

mλθ =   
  .شوند يافتد و فرانژها به چه صورت ظاهر م ينباشند چه اتفاق م يامال موازكنه ياگر دو آ -4
 .ديح دهياستفاده نمود توض يمنابع نور يوهرنسكطول  يريند جهت اندازه گتوا يلسون ميكا از تداخل سنج مايآ -5

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


