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  پرو يش تداخل سنج فابريآزما اركدستور

  
  شيهدف آزما

  پرو يتداخل سنج فابردر غه هوا يده تداخل در تيمشاهده پد -1
  ردن تداخل سنجكمدرج  -2
  مياختالف طول موج دو خط زرد سد يرير مشخص و اندازه گيغ يها جطول مو يرياندازه گ -3

، تغذيه  ميلي متر وبست پايه500وطول 10ستون قطر ,همراه با سه پايه روميزي كوچك  المپ سديم:  شيوسايل آزما
ا سه پايه روميزي همراه ب پرو، فيلتر سبز-، دستگاه انترفرومتر فابريالمپ ، تغذيه جيوه وقاب ، المپ جيوهالمپ سديم وقاب

  نشيمنگاه انترفرومتر همراه با سه پايه بزرگ روميزي ,پايه   بست ,10ستون با قطر ,كوچك 
  شيآزما يتئور

ه عالوه بر مورد استفاده بودن آن در كبرخوردار است چرا  يت قابل مالحظه ايپرو در مباحث نور از اهم يتداخل سنج فابر
. رود يار مكز بين يزريد ليتشد كاواكآن به عنوان  يفوق العاده باال كيكل قدرت تفيدلبه  يفيات ساختار خطوط طيجزئ يبررس

به  هك باال يدگيبا بازتاب يمه نقره اندود موازيتخت ن يشه ايغه شيمشخص است از دو ت) 1(لكه از شكن دستگاه همانطور يا
تابد بطور  يه از پشتش مكرا  يقادر است نور مات بوده و Gصفحه . ل شده استكيگر قرار گرفته اند تشيديكاز  dفاصله 

 يغه هوا مين فاصله را تيا(غه ين دو تيشوند در فاصله ب يه وارد مك يپرتوهاي. د و چشمه گسترده بوجود آورديع نماينواخت توزيك
در نقطه  يعدس يكه ليبوس يعبور يپرتوها. دارند يثابت يبا هم اختالف راه نور يه همگكشود  يده مين بار بازتابيچند) نامند

ساده با  يره ايز دايفر يكند يآ يبر فاصله دو سطح فرود م ينيه معيه با زاوك ييه پرتوهايلك. گردند يم يانونك Pمانند  يا
در  .باشند يشه ميغه شيدو ت يرر بر روكم يها اسكزها حاصل از انعيگر فريآورند و به عبارت د ينواخت بوجود ميك يدگيتاب

ده يگزينهات جايه در بكزها را يتوان فر يالبته م. ز خواهند بودكهم مر يو مواز يتداخل يزها نوارهايگسترده فر با چشمه نتيجه
دهد  يست انجام مياز نيگر مورد نيه دكننده را ك يانونك يار عدسكن حالت چشم يه در اكما با چشم مشاهده نمود يهستند مستق

  .رسد يبنظر م يز ضروريم توان نكوپ كتلس يكدهند استفاده از  يجه ميا نتر يزير يزهايه فرك dر بزرگ يل مقاديبه دل

  
  )1(لكش
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  )2(لكش

با  يمتوال ين دو شعاع نورانيب ياختالف راه نور. ر عمل نموديق زيتوان به طر يم يكروشن و تار يزهايمحاسبه محل فر يبرا
  برابر است با) 2( لكاستفاده از ش
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  ه كز روشن آن است يجاد فريشرط ا. غه استين شعاع تابش و خط عمود بر تيه بيزاو θغه هوا و يضخامت ت dه ك
  λθ md =cos2 

 يانسيك ياختالف راه نور يه داراك يرا تمام نقاطيز. ديآ يبوجود م يرويدا يزهايباشند فر يامال موازك يشه ايغه شياگر دو ت
  .ب نامنديرا هم ش ييزهاين فريچن. هستند هم فاز خواهند بود

اد يزها زين صورت شعاع فرياد گردد پس در ايد زيبا θن يم و بنابراك θcosد ياد شوند بايغه رفته رفته زيچنانچه فاصله دو ت
 يدر تداخل سنج فابر.ز محو خواهند شدكزها در مريفر dم شدن كس با كبالعد و يآ يز بوجود مكدر مر يديجد يزهايشده و فر

د نصب يت نماكحر يرومتريكچ ميپ يكچاندن يله پيتواند بوس يه مكاز بدنه  يقسمت يبطور ثابت رو M1غه ها، ياز ت يكيپرو 
 يمواز M1غه يامال با تكزان آنرا يمچ يتوان توسط دو پ يه مكقرار گرفته  يقسمت ثابت بدنه طور يبر رو M2 يگريده و ديگرد
  .نمود

نه ها و فشار يردن سطح آكاط حمل گردند لذا از لمس يمال احتكد با يباشند و با يف و حساس ميار ظريقطعات تداخل سنج بس
امال با هم كتداخل سنج را ) غه هايت( ينه هايه آكن است يد انجام داد ايه باك ياركن يمهمتر. دينك يآنها خوددار يدادن بر رو

دهانه (رده كرا چند سوراخ  يمينسبتا ضخ يد و مقوايرا در مقابل تداخل سنج قرار ده يار چشمه نورانكن يا يبرا. نمود يمواز
نه يزان آيم يچ هايچاندن پينون با پكا. دين صفحه و تداخل سنج قرار دهيو ب) ار رودكار بكن يا يتواند بجا يقاب المپ م

رد پس از برداشتن يار بنحو احسن انجام گكن يجاد شده همه بر هم منطبق شوند اگر اير ايه تصاوكد يآورش يرا پ ي، حالتييجلو
ه كم نمود يتنظ يچ ها را طوريپ ياط و به آهستگيتوان با احت ين موقع ميالبته در ا. ده خواهند شديد يرويدا يزهايمقوا فر

  امال واضح كره ها يدا
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زها را يض محل چشم نوع فريرا با تعويرا انتخاب نمود ز يد نقطه ثابتيز باكد شده در مريتول يهازيشمارش فر يبرا. نظربرسده ب
 يه ايپا يرا رو ين عمل بهتراست سوزنيا يبرا. شوند يم ليس تبدكز روشن و بالعيبه فر يكز تارياز فر. ر خواهند نمودييتغ

  .د شده را شمرديتول يزهايسوزن فر كاز نو ين چشم و تداخل سنج قرار دارد و با نشانه رويرده و بكسوار 
ن محو آنها را يزها و همچنيد فريد و طرز توليچانيرا بپ يرومتريكچ ميد پيردن تداخل سنج مسلط شدكزان يقه ميه بر طرك يوقت

  .دييز مشاهده نماكدر مر
  

  شيروش آزما
  ردن تداخل سنجكمدرج  )1

د يجد يزهايفر يرومتريكچ ميغه توسط پيردن فاصله دو تكم كا ياد و يبا ز رار دهيدآنها در مركز آينه ق فريزها را بوجود آورده و
  .ا محو خواهند شديدار و يپد

نون كا. ديا محو شده را بشماريبوجود آمده  يزهايعدد از فر 10چاندن آن حدود يد، سپس با پينكادداشت يرا  يرومتريكدرجه م
ن، و يستمين، صدوبيصدم... ن يام ين، سيستميب بين ترتيمه به. ديادداشت نماييرا  نرومتر را دوباره خوانده و مقدار آيكدرجه م

ره را بدست ين و غين و صد و دهمين، دهمين و صدمين صفرمياكنون تفاضل ب. ديادداشت نماييز را خوانده و ين فريصد ونودم
چ يغه ها را به ازاي هر درجه پير تييفته مقدار تغار ركبا دانستن طول موج نور ب. دير فوق را بدست آورين مقاديانگيم. ديآور
λmdبا استفاده از رابطه  يرومتريكم   .نديردن تداخل سنج گوكار را مدرج كن يا. ديبدست آور 2=

  ) ريساختمان ز(م يزرد سد ين طول موجهاين فاصله بييتع) 2
ف آن دو خط يم خط زرد موجود در طينكدارند مشاهده  يمك يدگننكه قدرت جداك يدردستگاه يم را حتيزرد سد ه نورك يوقت

   ين فاصله بخوبيا پرو ين با مشاهده آن در تداخل سنج فابريكهم خواهند بود ل نسبتا مجزا از
ه ار درخشان بيم بر هم منطبق بوده و بسيدو خط زرد سد يزهايفر (d=0)ده باشند يم چسبه غه بهيه دو تيكهنگام .ان استينما
دهد و از ير شعاع مييتغ يگريعتر از ديموجود سر يزهاياز فر يكيرند يگر فاصله بگيديكغه از يه دو تك يوقت.ديخواهد رس نظر
  غه برابريفاصله دو ت يه وقتيكشود بطور يجدا م يگريد
  

211 )
2
1(2 λλ +== mmd 

فرا خواهد  يم لحظه اينكشتر يغه را بيدو تهرگاه فاصله . خواهند گرفت يگر جايديكن يامال بكدو طول موج  يزهايباشد فر
م تا دوباره يده ياد فاصله را ادامه ميم برهم منطبق شوند و اگر باز هم ازديزرد سد D1وD2 دو خط  يزهايه دوباره فركد يرس
  م داشتيرند، خواهين هم قرار گيامال بكزها يفر
)1(         22121 )

2
3(2 λλ +== nnd 
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)2(      

)(2 12

21
21 dd −
=−

λλλλ 



    
  

        
                                                                                            فيزيکتحقيقاتی  و توليد کننده تجهيزات آزمايشگاهی  شرق آزما

 273

  
  .لذا اختالف دو طول موج خواهد بود

)3(  
d2

2λλ =Δ 

12ن يب يواسطه هندس2λكه  ,λλ باشد يم ين هم قرار گرفتن متوالين دو حالت بيبوده و فاصله ب.  
  
  طول موج يرياندازه گ )2

چ يمقدار پ. امال مجزا و واضح باشندكزها يه فركد يش آوريرا پ يل سنج روشن نموده و حالتالمپ مجهول را در مقابل تداخ
λθد و سپس هر بار با استفاده از رابطه يز بخوانيفر 100و 50و20و10ا محو يجاد يا يرومتر را برايكم md =cos2 مقدارλ  را

  .ديمجهول را بدست آور ن طول موجيانگيد و مينكمحاسبه 
  ل اوس
ب يسه و ضركمنع يبودن را با تعداد شعاعها يكن باريارتباط ا. ز هستنديو ت يكپرو بار يزها در تداخل سنج فابريچرا فر -1
  .ديغه را شرح دهياس تكانع
  .م چقدر استيدو طول موج زرد سد يگر برايحالت به حالت مشابه د يكعبور از  يزها برايتعداد فر -2
ن حالت اختالف ياستفاده نمود؟ در ا nست كب شيبا ضر يغه ايغه هوا از تيت يبجا يده تداخليمشاهده پد يتوان برا يا ميآ -3

  ست؟ين پرتوها چيچقدر است و شرط تداخل سازنده ا يدو پرتو متوال يراه نور
  
 

            
  
  
  
  
  
  
  
  


