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 شعاع ضوئي، كان من المنتظر أن نحصل على حزمة جد دقيقة وبالتالي على بتقليص عرض الشق

 . تحول دون ذالك الحيود لكن ظاهرة                                                        
وتقل شدة إضاءة البقع كلما ابتعدنا من . الشقاتجاه متعامد مع اتجاه في  مضيئة تتوسطهابقع مظلمةابقعنشاهد على الشاشة ف

  .الحيودالظاهرة بظاهرة تسمى هذه .المركز بحيث يتصرف الشق كمنبع ضوئي وهمي 
    :دائريةفتحة عند استعمال حاجز به 

 
 

 .يئة،وتحيط بها على التوالي حلقات مظلمة واخرى مضالفتحةنحصل على بقعة دائرية قطرها أكبر من قطر    
 .عرض البقعة المركزية يزداد كلما صغر عرض الشق- :الحالتين فيو

              .كلما ازداد طول موجة الضوء المستعمل  ويزداد عرضها-           
 : استتمار)2                       

 .)في حالة الحيود(عدم صالحية مبدأاإلنتشار المستقيمي للضوء*تبين التجربتان السابقتان 

 
 . المادية الشفافة وفي الفراغ كذلكينتشر في جميع األوساطوتبرز ظاهرة الحيود أن الضوء له طبيعة موجية و*

          
 :زر عبر شقدراسة حيود حزمة اآل) ٤                    
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mDنضع الشاشة في المسافة نقيس بالنسبة لكل صفيحة  ،ثم a العرض مختلفة ذات شقق ونستعمل صفائح   =5,1

   . للبقعة المركزية المشاهدة على الشاشةLالعرض 
 :جدول القياسات  
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f=θ بحيث  θ بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمةالفرق الزاوي تمثل  
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  . أقل وضوحاالحيودوكلما كانت ظاهرة  كلما تناقص عرض البقعة الضوئية aومنه يتضح أنه كلما ازداد عرض الشق  

:    ري بالعالقةثقب دائ الفرق الزاوي في حالة بر عنيع:ملحوظة
a

λθ 22,1= 

IIخصائص الموجات الضوئية:   
 :الضوء موجة كهرمغناطيسية)١

.في األوساط المادية الشفافة وفي الفراغينتشر  مستعرضة  كهرمغناطيسية موجةالضوء   
                                         ٢) الضوء األحادي اللون و الضوء األبيض:

           *الضوء األحادي اللون : 
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.بينما طول موجة الضوء األحادي اللون يتعلق بوسط اإلنتشار  

مثل الموجات الميكانيكية المتوالية عبر حبل متوتر،عندما نغير و(  
لذي يفرضه المنبع سط اإلنتشار بتغيير كتلة الحبل أو طوله أوتوتره تتغير سرعة اإلنتشاروبالتالي يتغير طول الموجة بينما التردد ا

).الذي هو الشفرة المهتزه فهو اليتعلق بوسط اإلنتشار  
  :هو هو مزيج من إشعاعات أحادية اللون ،ومجال الضوء المرئي أوالضوء المرئي:الضوء األبيض*         

 
 

 
 :في الفراغسرعة انتشار الضوء)٣                                           

smc /103 8×=    سرعة انتشار الضوء في الفراغ هي   :      

 
υ

λ c
Tc == .0 : اللون هوأحاديلضوء :في الفراغ 0λ   الموجةلتعبير طو 

 :معامل اإلنكسار–سرعة انتشار الضوء في وسط شفاف  )٤ 
 .تختلف سرعة انتشار الضوء من وسط آلخر

smv:فمثال سرعة انتشار الضوء في الهواءأو الفراغ /103 8×=  

smv:          سرعة انتشار الضوء في الزجاج  /102 8×=   

smv:          سرعة انتشار الضوء في الماء  /1025,2 8×=    

    
لضوء األحادي اللون في وسط معين تتعلق بمعامل انكسار هذا  سرعة انتشار ايتضح من خالل العالقة السابقة أن:ملحوظة 

 .الوسط 

 III) تبدد الموجات الضوئية:                      
 ١) تعريف الموشور:   

              
 ٢)مسار حزمة ضوئية احادية اللون عبر موشور  

نكسار على الوجه األول ثم على الوجه الثاني  إلنالحظ أن الحزمة تخضع ،حادية اللون على وجه موشورنرسل حزمة ضوئية أ
.وتنحرف نحو قاعدة الموشور  

 

 
.زاوية الورود على الوجه األول:  1i                 



 4 

   

       
21 rrA +=   زاوية الموشور:

11 sinsin rni =   تطبيق قانون  ديكارت إلنكسارالضوءعلى الوجه األول للموشور:

22 sinsin irn =   تطبيق قانون ديكارت إلنكسارالضوء على الوجه الثاني للموشور:

AiiD −+= 21   زاوية اإلنحراف الكلي للشعاع الوارد بعد اجتيازه للموشور:
 ٣) تبدد الضوء بواسط موشور:  

:األبيض المكون من األلوان التالية ضوء األبيض بعد اجتيازه لموشور فنحصل طيف الضوءيتبدد ال   

  
.اء أحادية اللون   وطيف الضوء األبيض متصلوالضوء األبيض مكون من عدة  أض■  
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.تردد الموجة الضوئية  وبالتالي زجاج  الموشور وسط مبدد فإنها تتعلق باالنكسار تتعلق بمعامل االنتشاروبما أن سرعة   
.اعات الضوئية وهذا ما يسبب تبدد الضوءعر وسط شفاف بتردد االشيتعلق معامل انكسا. عامة وبصفة   
 تذكير

.س الكلي إلشعاع ضوئي احادي اللوناإلنكسار الحدي واإلنعكا  
21  فإن الشعاع) nn < ( انكسارية أي  أكثر انكسارة إلى وسطأقل بصفة عامة عندما ينتقل الضوء من وسط    

.  اإلنكساروفي هذه الحالة نحصل دائماعلى ظاهرة .من المظمي يقترب المنكسر  

  
. نظمي من الميبتعد المنكسر فإن الشعاع 21 nn >   أي  أقلانكسارية  انكسارية إلى وسط أكثرلكن عندما ينتقل الضوء من وسط

l
i بالنسبة لزاوية ورود حدية). °= 902i أي ( الحدي االنكسارنحصل على ف

90sinsin 21 nin =
l
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2sin
n

n
i =
l :ومنه   

l :ا كانت زاوية الورود إذ
ii  .اإلنكسار  نحصل على 1≥

lii :وإذا كانت زاوية الورود   . على الحد الكاسراإلنعكاس الكلي  نحصل على 1<
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