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آموزش مجازی دستورکار  
اپتیکآزمایشگاه    

.دکتر سید محمد باقر قریشی  



 پراش توريتابش نور به 

aSinθ=Kλ 𝒂 =
𝟏

𝑵
 N است( خط در واحد طول)توری  شکافهایتعداد 

 تعیین طول موج نور لیزر قرمز( الف
 

𝑁 نور لیزر را عمود بر پرده تنظیم کرده ، توری   = 100
𝑙𝑖𝑛𝑒

𝐶𝑚
را بر پایه در مسیر نور لیز

 .  به وضوح بر پرده ظاهر شود پراشتا نقش  می دهیدزر قرار 
استفاده   Sinθ≈tanθ≈θاز تقریب می توانθ کنید که در حالت زوایای کوچک دقت 

 .کرد

≈Sinθ در نتیجه از تقریب   
𝑑

2𝐷
 توری تا پرده و فاصله  D استفاده کنید که در این رابطه 

d   مختلف است مرتبه هایدر  پراشمتوالی  بیشینه هایفاصله. 



قرمزتعیین طول موج نور لیزر ( الف  

d (cm) 

𝜆  (K=5)d (K=4)d (K=3)d (K=2)d (K=1)d D(m) 

   18.77  14.97 22.32  7.48  3.78 3 

 38.00  30.43  22.73  15.25  7.46 6 

            𝜆 (𝑛𝑚) 

            ∆𝜆

𝜆 
 عملی 

 

sin (𝛼) 

𝑘 

𝜆 = ⋯…∓⋯…𝑛𝑚 



مجهولتعیین طول موج نور لیزر ( ب  
d (cm) 

𝜆  (K=5)d (K=4)d (K=3)d (K=2)d (K=1)d D(m) 

  2*9.375 2*7.56 2*5.675 2*3.79 2*1.885 3 

2*18.95 2*15.05 2*11.38 2*7.565 2*3.765 6 

            𝜆 (𝑛𝑚) 

            ∆𝜆

𝜆 
 عملی 

 

sin (𝛼) 

𝑘 

𝜆 = ⋯…∓⋯…𝑛𝑚 



توری مجهولتعیین ( ج  
𝜆 = 630 𝑛𝑚 

(K=5)d (K=4)d (K=3)d (K=2)d (K=1)d D(m) 

2*7.65 2*6.17 2*4.49 2*3.03 2*1.54 3 

          𝜆 (𝑛𝑚) 

sin (𝛼) 

𝑘 

𝑁 = ⋯…∓⋯…
𝑙𝑖𝑛

𝑐𝑚
 



توری در مرتبه ی اول  پراشزاویه  اندازه گیری:آزمایش اول   
 

k = 1 

𝑠𝑖𝑛 𝛼 α λ (nm) رنگ 

 آبی   438.5 14.5   

 بنفش   405.7  13.33  

 سبز آبی   493.9  16.25  

 سبز   547.7  18.16  

 زرد   579.8  19.16  

(𝑠𝑖𝑛 𝑖 + 𝑠𝑖𝑛 𝛼) = 𝑁𝑘𝜆 

k = 2 

𝑠𝑖𝑛 𝛼 α λ (nm) رنگ 

 بنفش   405.1 27.58  

 سبز 547.1 38.63  

 زرد 579.8 41.37  

 آبی 438.5 29.96  

 آبی سبز 493.9 34.27  

sin (𝛼) 

 𝜆(𝑚) 



  کادمیمالمپ  موج هایتعیین طول   

 استفاده کنید  کادمیماز المپ  هلیمحال به جای المپ 
 استفاده از فرمول مربوط به توری با 

 یاد شده  پاشندگیبا استفاده از نمودار 

 

k = 1 

 𝛌𝟐 خطا
𝑠𝑖𝑛 𝛼 

 
α λ (nm) رنگ 

 آبی   438.5 14.5   

 بنفش   405.7  13.33  

 سبز آبی   493.9  16.25  

 سبز   547.7  18.16  

 زرد   579.8  19.16  



 تکالیف

عبوری از یک توری  اندازه گیری  (. Å 6328=λ.( میزان خطای مجاز در اندازه گیری طول موج لیزر1)
 ؟چقدراست پراشچهارم  در مرتبه  گونیومترشده به وسیله 

 
 به  آنگسترم 6000توری؛ هر گاه دقت اندازه گیری زاویه یک دقیقه باشد؛ طول موج نور قرمز  پراشدر 2)

 خط بر سانتی متر در چه محدوده ای اندازه گیری شود؛  1000مرتبه اول با توری  پراشکمک 
 ؟استقبول قابل 

 
 برای نوری غیر تک فام را شرح دهید؟ پراشتفاوتهای  بین نور عبوری از منشور و توری 3)

 
 خط  1000را بر توری  Ǻ4000تا بنفش  Ǻ 6500از رنگها، از قرمز با طول موج  طیفیچشمه ای شامل 4)

 .تابانیمسانتی متر می بر 
 برای نور قرمز و بنفش قابل مشاهده است؟ پراشحداکثر تا چند مرتبه ( الف  
 ؟که همه رنگهای آن چشمه قابل مشاهده است، چقدر است  پراشحداکثر مرتبه ( ب   

 


