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آزمایشزمینه نظری   

 :مقدمه
 خالفــزار بر ابایــن . می کنیمابزاری است که به وسیله آن طیف یک نور مرکب را مشاهده  اسپکتروسکوپ 
 ایجادبرای . می کندنماید، فقط طیف را نمایان  اندازه گیریطول موج طیف نور را  می تواندکه  اسپکترومتر 
 .  می شودشرح داده  منشوری اسپکتروسکوپدر اینجا . تاباند پراشنور را به منشور یا توری  می توانطیف  

 برای اندازه گیری طول موج طیف های مجهول به روش مقایسه با طیف طول موج  می توان اسپکتروسکوپاز 
 .منظور ما از این آزمایش اندازه گیری طول موج به روش مقایسه است. استفاده کردمعلوم 



 زمینه نظری آزمایش

نور فرودی بر منشور شکسته شده و چون . می کندجسم شفافی است که نور را تجزیه : منشور
متفاوت است، در نتیجه طول موجهای مختلف ( طول موج)ضریب شکست منشور برای هر رنگ
 طولبرای هر ( n)مقدار ضریب شکست منشور . می دهنداز یکدیگر جدا شده و تشکیل طیف 

𝑛، کوشیرابطــه تجربی . دارد عکـس نسـبتآن  مربـعموج بــا    = 𝐴 +
𝐵

𝜆2  نحوه 
 . ارتباط دارند  منشـورثابت هستند و به جنس  Bو  A. می کنداین تغییرات را مشخص   
 .  بنابراین ضریب شکست و در نتیجه انحراف برای طول موجهای بزرگ کمتر است و بر عکس  



 زمینه نظری آزمایش

 کاربرای این . برای تجزیه نور باید پرتوی فرودی به طور موازی بر وجه منشور بتابد: کلیماتور
.  شکاف در کانون یک عدسی همگرا واقع شده است. می دهیمچشمه نوری را در مقابل شکاف قرار   

 کلیماتوراین عمل به وسیله . می تابدبنابراین نور بعد از گذر از عدسی موازی شده و به منشور 
شکاف قابل تنظیم برای قرار گرفتن چشمه تعبیه شده که  کلیماتور لـولهدر ابتدای . می شودانجام   

منشوردر کنار شکاف پایه کوچکی به لوله متصل است که محل قرار گرفتن . به بدنه ثابت شده است
 .نور را تجزیه کرد می توانبه وسیله این منشور . کوچک است ی

 وسیلهتجزیه شده منشور به  نور.شده استتشکیل  شیئیدوربین از دو عدسی چشمی و : دوربین
عدسی چشمی . مشاهده شود بی نهایتدریافت و در کانون خود را موازی کرده تا در  شیئیعدسی   

 .  است تنظیم پذیرقابل حرکت افقی و 
 

 با می تـواناست که ( میلی متریبا تقسیمات یک دهم )مدرج  خط کششامل  میکرومتر: میکرومتر
بر روی دوربین ( بازتاب آن از یک وجه منشور)، تصویر آن را خط کشنور سفید بر روی  تابانـدن  

 آنبر یکی از وجوه منشور تابیده و بازتاب  خط کشنور فرودی بر روی . انداخـتو بر روی طیف 
 اندازه گیریانحراف خطوط ، طیف را  می توانو  می شودبر روی طیف نور عبوری از منشور واقع   
 .کرد  



 منابع نوری



Wavelength (nm) Color  

184.45 ultraviolet (UVC)  

253.7 ultraviolet (UVC)  

365.4 violet  

404.7 Indigo  

435.8 blue  

546.1 green  

578.2 yellow-orange  

650 red  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-vapor_lamp 

https://en.wikipedia.org/wiki/Violet_(color)




 شرح آزمایش

طول موجهای طی اندازه گیریبرای . می شودنور فرودی بر منشور به طیف نور تجزیه  
میزان انحرا. شکست هر طول موج مشخص باشد ضرایبف و طبق رابطه کوشی باید 

میزا می توان اسپکتروسکوپدر . ضریب شکست آن خط است بـاف هر خط متناسب 
تغییرات طول موج با  نحوه ی. خواند میکرومتر خط کشن انحراف هر خط را به وسیله 

 .است( n)تغییرات طول موج با ضریب شکست  نحوه یمشابه (  X)انحراف طول موج 

𝑋بنابراین    = 𝐴 +
𝐵

𝜆2  که X   است دلخواهیمقدار انحراف هر خط طیف از مبدأ. 

 



 المپ هیدروژن



مجهول به کمک رابطه  طول موج
 کوشی

مجهول  طول موج
 به کمک  نمودار

X مجهول رنگ نور نور مجهول 
طول موج بر حسب 

𝐀°(آنگستروم) 
 نام رنگهای معلوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        



(الف  

 رنگ قرمز نارنچی سبز آبی

19.2 18.80 17.15 16.2 X(mm) 

443.77 471.31 587.56 667.81 𝜆 (𝑛𝑚) 

x 

1

𝜆2 



 X(mm) 𝜆 (𝑛𝑚) رنگ
 

𝜆 (𝑛𝑚) 
 نمودار

𝚫𝝀

𝝀
 

 508.5 17.40 زرد

 491.6 17.90 سبز

 479.9 18.70 سبز آبی

 467.8 19.50 آبی

 435.8 19.90 نیلی



بر روی کاغذ )نموداری بر حسب این دو پارامتر رسم کنید (. Xو  λ) انحراف هر طول موج معلوم را بخوانید 
 .دوربین بالمانع است چرخـشبرای خواندن دقیق، (. به کمک کامپیوتر ترجیحاًشطرنجی و یا 

  
 .را محاسبه کنید(  Bو  A)مجهول رابطه کوشی  ثابتهای،  Xو  λدو مقدار  ازایبه 

 .  را بخوانید(  X)قرار داده طیف آنرا مشاهده و انحراف هر طول موج  کلیماتورالمپ مجهول را مقابل 
 به ویژه منشور را تغییر ندهید با استفاده از  اسپکتروسکوپاست،  مقایسه ایروش چون 

 وطیف معلوم،  Xو  λنمودار ( الف
 (.جدول زیر را پر کنید)رابطه کوشی طول موجهای مجهول را بدست آورید ( ب  

 .طول موجهای بدست آمده از دو روش الف و ب را با هم مقایسه کنید
.که در طیف آن تعداد زیادی قرمز، زرد، و  می کنیدمشاهده . قرار دهید کلیماتورنور مجهول را مقابل شکاف 

 .  سعی کنید علت را توجیه کنید. دارد. 
 .طول موجها را به دو روش نمودار و رابطه کوشی بدست آوریدمحدوده 


