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بسامد یِ شانه با فاصله ِ مطلق ِ سنجش

سنجید. رفته کار به ِ طولِ�م از ی کوچ ِ کسر ِ دقت با را فاصله میشود [1] لسن مای ِ تداخلسن با

ِ اختالف به حاصل ِ تداخل ِ نقش و ذرد می مسیر د از نور یِ ه باری ی که است این کار ِ اساس

ِ تغییر با (متناظر طولِ�م ِ نصف یِ اندازه به فاصله ِ تغییر با اما دارد. بسته�گ مسیر د این ِ طول

با ترتیب این به ند. نمی تغییر تداخل ِ نقش ( طولِ�م ی یعن برابر د یِ اندازه به رفت�برگشت ِ مسیر

ی نامعلوم ِ صحی ِ مضرب یِ اضافه به طولِ�م از ی کسر ِ ل ش به را فاصله میشود تداخلسنج این

فقط سنجید، را مطلق یِ فاصله نمیشود تداخلسن این با ر دی ِ بیان به کرد. تعیین طولِ�م ِ نصف از

. بدانیم طولِ�م ِ نصف ِ دقت با را فاصله ابتدا از ر م سنجید، را فاصله ِ تغییر میشود

بسامد رشته ی بسامد یِ شانه شده. حل تداخلسن این به بسامد یِ شانه ی ِ افزودن با نقص این

کار به بسامد چند بسامد ی یِ جا به ی وقت است. سان ی مجاور ِ دبسامد هر ِ تفاضل که است

کار به یِ طولِ�مجها ِ نصف ِ مشترک ِ مضرب ترین کوچ از ی صحی ِ مضرب ِ حد تا فاصله رود،

و میشود بزرگتر مشترک ِ مضرب ترین کوچ این طولِ�مجها ِ تعداد ِ افزایش با است. معین نا رفته

آزمایش در بدانیم. بزرگتر ِ طول این ِ حد تا را فاصله ابتدا است کاف فاصله ِ مطلق ِ سنجش یِ برا

که رفته کار به مجاور، یِ بسامدها از 1 Ghz یِ فاصله به ی هر بسامد، 9000 با بسامد یِ شانه ی

مطلق یِ فاصله میشد ناحیه، این در طولِ�م ی فقط با میپوشانند. را 828 nm تا 808 nm یِ گستره

ِ دقت با را فاصله ابتدا که ی شرط به کرد، تعیین (27 nm (حدودن طولِ�م ِ (1/30) ِ دقت با را

با مطلق یِ فاصله ِ تعیین یِ برا بسامد، یِ شانه از استفاده با اما بدانیم. (400 nm) طولِ�م ِ نصف

.[2] بدانیم 15 cm ِ دقت با را فاصله ابتدا است کاف ،27 nm ِ دفت ان هم
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