
 مایکلسونتداخل سنج : 8آزمایش 
 : هدف آزمایش  

 آن  طول موج لیزر توسط  اندازه گیریو  مایکلسونطراحی یک تداخل سنج 
 اندازه گیری ضریب شکست هوا 

 :  وسایل آزمایش

، پایه زمین ، دیافراگم ، خط کش ،  He-Neصفحه مبنای تداخل سنج ، پرده تصویر ، لیزر   
،  𝑓=50mmمغناطیسی عدسی ، آینه تخت پشت نقره ای ، شکافنده پرتو ، عدسی  پایه های

 .تنظیم کننده دقیق آینه 

آموزش مجازی دستورکار  
اپتیکآزمایشگاه    

.دکتر سید محمد باقر قریشی  



مایکلسونتداخل سنج   

5 × 10−3𝑚𝑚 

𝑧. 𝜆 =  2∆𝑙 



نمااصابت  آینه مرکزبه  لیزرپرتو  که کنیدچنان نصب  آهنربائي را همراه با پایه  𝑠1 ایپشت نقره  آینه1)
 برگردد  لیزر پرتو بازتاب منطبق بر پرتو تابش شود و به درون  که دهیدرا چنان قرار  آینه. ید

حاص اطمینان. کندآن اصابت  مرکزبه  لیزرتا پرتو  کنید محکم دقیق کننده تنظیم را در  𝑠2تخت  آینه2)
جابجا گردد پرتو هم آینهاگر  حتياست و  جابجائي راستایقائم بر  المقدور حتي  𝑠2 آینه که کنیدل 

 در  جابجایي یا اعوجاجدر نظر گرفته نشود  نکته این، اگر مي گردد منعکس واحدیواره از نقطه 
 .مي دهدتداخل رخ  الگوی

ر آینه، نماید برخورد  𝑠2 اینه مرکزپرتو به  کنندهتا قسمت بازتاب  کنیدسوار  45˚ زاویهپرتو را تحت 3)
شکافند رویاز  انعکاسشده و پس از  منعکسخود  رویبر  پرتوهابخش از  این که کنید تنظیما چنان 

 .نمایدتصادم ( لیرزدر ) پرتوهابا قسمت اول  ه
  کمک، به مي گرددپرده ظاهر  بررویبهم  نزدیک انعکاسباشد دو  صحیحتداخل سنج  تنظیماتاگر 4)

بر هم منطب کامالرا  این دو مي توان شکافنده موقعیتدوباره  تنظیم هم چنین و  𝑠2 آینه تنظیم پیچ های
 .ق نمود

  تصویرصفحه  رویرا  تداخلي الگویتا  مي دهیدپرتو قرار  شکافندهو  لیزر بینرا  f =50mm عدسي5)
 داشتهو روشن را  تاریک مرکزهم  حلقه هایمجموعه از  یک مي بایست، حال کنیدمشاهده  واضح تر

 .باشید 
 



ليزرطول موج  گيري اندازه:اول آزمایش  

دوران چرخ دند دورهايتعداد  1 2 3 4 5 6 7

 ه

 S2  = ΔL آينه جابجايي ميزان              

 z=شمرده شده  فرانژهايتعداد  16   33  48 70  85   97 111 

ΔL 

z 

𝜆 = ⋯ … ∓ ⋯ … 𝑛𝑚 



هوا شکست ضریب گيري اندازه:دوم آزمایش  
شکا بینقراردارد و متصل به پمپ خال است را  ای شیشهآن سرپوش  انتهایابتدا و  که شکل ای استوانهمحفظه ی 

 (.  هواست حاویمحفظه )دهیدقرار  𝑠1 آینهو  فنده

ثاب فرانژهاحالت  اینشود، در  تخلیه کامالدرون محفظه  هوایتا  کنیدصبر  دقیقهو چند  کنیدپمپ خال را روشن 
  بدرونبا خاموش شدن پمپ و برگشت هوا  هم زمان، کنیدپمپ خال را خاموش . قرار دارند تصویرصفحه  رویت 

 و با استفاده از رابطه   فرانژها این، با شمردن دید خواهیدرا  عبوری فرانژهایمحفظه 

2𝐿 (𝑛 − 1 )  =   𝑍. 𝜆 

 . کردرا محاسبه ( هوا شکست ضریب)n  مي توان 𝜆 لیزرو داشتن طول موج 
 

𝜆 = 6328𝐴 
L=10 cm 

Z=27 

𝑛 = ⋯ … ∓ ⋯ … 



 تکالیف

 فرانژها دایره ای هستند؟چرا 1)

 آرایشي از آیینه ها فریزهای دایره ای ریز و در چه صورت فریزهای  چه 2)
 میدهد؟درشت 

 ؟جابجایي که مي توان اندازه گرفت چند میکرومتر استحداقل 3)
 تشکیل فرانژیشده انجام دهیم آیا  تکفامسدیم با المپ آزمایش را اگر 4)

 مي شود؟ چرا؟  

   فرانژهازاویه بین دو آینه کمي از حالت عمودی خارج شود شکل اگر  5)
 ؟کند؟چراتغییری مي چه 

 اگر دو اینه موازی شوند چه اتفاقي مي افتد؟6)
 در مورد کاربردهای این آزمایش تحقیق کنید؟7)

 


