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  ،aحاجزا به شق عرضهميكانيكية  الحيود ظاهرة تميز الموجات ،وتحدث كلما صادفت موجة نعلم أن 

   .وال تظهر إال إذا كان عرض الشق أصغر أو مساو لطول الموجة الواردة
  .للضوءنظهر الطابع الموجي ثم ل ضوئيةلنبرز تجريبيا ظاهرة حيود موجة   :وضعية مسألة    
  :تجربة)2                   

ذات طول  زرضوئي ألشعة الآل منبع و)أو سلك رفيع ( شق بها صفيحة ننجز التركيب التالي ، باستعمال 
  .nm633=λالموجة

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

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

   .الحيودتسمى هذه الظاهرة بظاهرة .كلما ابتعدنا من المركز بحيث يتصرف الشق كمنبع ضوئي وهمي 
     :ي نحصل على ما يلدائريةفتحة عند استعمال حاجز به 

  
  

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

               .كلما ازداد طول موجة الضوء المستعمل  ويزداد عرضها-           
  : استتمار)3                       

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

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

  .كذلك
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 :زر عبر شقمة اآلدراسة حيود حز) 4                    

  
mDنضع الشاشة في المسافة نقيس بالنسبة لكل  ،ثم aمختلفة العرض  ذات شقق ونستعمل صفائح   =5,1

    . للبقعة المركزية المشاهدة على الشاشةLالعرض صفيحة 
  :جدول القياسات  
300  250  200  120  100  ).( ma µ  
6,3  7 ,6  9,5  15,8  19  )(mmL  
2,1  2,53  3,17  5,26  6,33  )10( 3 rad−×θ  

3,33  4  5  8,33  10  )10( 13 −× m
a

1  

(: لنمثل المنحنى 
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f=θ بحيث  θ بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة الفرق الزاوي تمثل 

 

   
:                  لدينا )2( و)1( من خالل
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  :عرض البقعة الضوئية :أي  
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 الحيودوكلما كانت ظاهرة  بقعة الضوئية كلما تناقص عرض الaعرض الشق ومنه يتضح أنه كلما ازداد  
 كذلك إذا كان عرض الشق أكبر حيود الموجات الضوئيةونشير إلى أننا قد نحصل على  .أقل وضوحا

  .λمن
λ2=a  ⇐                mDL: مثال    جد كبيرلضوئيةعرض البقعة ا ==3

     λ10=a  ⇐      cmm
D

L 303,0
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   كبيرعرض البقعة الضوئية ===
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  λ100=a    ⇐           cmm
D

L 303,0
50

   عرض البقعة الضوئية ===

λ1000=a      ⇐      mmm
D

L 3103
500

3 =×==    جد صغير عرض البقعة الضوئية −

λµ: في التجربة السابقة مثال  316200 == ma  ⇐  mmm
D

L 5,9105,9
158

3 =×== −  

:    ثقب دائري بالعالقة الفرق الزاوي في حالة بر عنيع:ملحوظة
a

λθ 22,1=  

IIخصائص الموجات الضوئية:    
  :الضوء موجة كهرمغناطيسية)1

موجة مستعرضة ،ألن التشوه الذي ينشأهو عبارة عن مجال كهربائي مرفق بمجال مغناطيسي،أي أن وء الض
.الضوء موجة كهرمغناطيسية يمكنه اإلنتشار في األوساط المادية الشفافة وفي الفراغ  

                                          2) الضوء األحادي اللون و الضوء األبيض:
           *الضوء األحادي اللون : 

  
υ ،الذي ال يتعلق بوسط اإلنتشار   بتردده يتميز كل إشعاع ضوئي أحادي اللون   

. من وسط شفاف إلى آخروال يتغير عند انتقاله  

 
 مثل الموجات الميكانيكية المتوالية عبر حبل(. اإلنتشاريتعلق بوسطول موجة الضوء األحادي اللون طينما ب

ول ر سرعة اإلنتشاروبالتالي يتغير طوله أوتوتره تتغيبل أو طحاإلنتشار بتغيير كتلة ال ر وسطمتوتر،عندما نغي
.) اإلنتشارالذي هو الشفرة المهتزه فهو اليتعلق بوسطالموجة بينما التردد الذي يفرضه المنبع   

   :هو هو مزيج من إشعاعات أحادية اللون ،ومجال الضوء المرئي أوالضوء المرئي:بيضالضوء األ*         

  
                                                               

  
  :في الفراغسرعة انتشار الضوء)3                                           

smc /103 8×= تشار الضوء في الفراغ هي سرعة ان   :         
  :معامل اإلنكسار–سرعة انتشار الضوء في وسط شفاف  )4  
  .تختلف سرعة انتشار الضوء من وسط آلخر

smv:أو الفراغفمثال سرعة انتشار الضوء في الهواء /103 8×=   
smv:          الزجاج سرعة انتشار الضوء في  /102 8×=    

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

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

  .الوسط 

 III) تبدد الموجات الضوئية:                      
 1) تعريف الموشور:   
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 2)مسار حزمة ضوئية احادية اللون عبر موشور  

نكسار على الوجه األول ثم  إل،نالحظ أن الحزمة تخضعحادية اللون على وجه موشورنرسل حزمة ضوئية أ
.على الوجه الثاني وتنحرف نحو قاعدة الموشور  

 

 
.زاوية الورود على الوجه األول:  1i                   

       
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:
                                    

 3) تبدد الضوء بواسط موشور:  

  

  

  
 

                                       Abdelkrim SBIRO                                
    (Pour toutes observations contactez mon émail)   

sbiabdou@yahoo.fr  


