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 (.التجربة.) ظاهرة حيود الضوء -1

الموجات الميكانيكية تتعرض لظاهرة الحيود حينما تعترض حاجزا به شق عرضه يقارب 

 .طول الموجة

  .في وسط اإلنتشار مستقيميالضوء ينتشر بشكل 

  .عرضه صغير جداشق  حيود الضوء عبر-1.1

عند حدوث الظاهرة نشاهد بقعة مركزية كبيرة  .الضوء يصل ألى أماكن توجد وراء الحاجز 

 .تتوسط  أهذاب داكنة

 Θ=f(a) : الشقاالنحراف الزاوي و عرض ة بين  العالق-1.2

Θ=L/(2.D) ; Θ=λ/a  

 .قطره صغير جداثقب  حيود موجة عبر -2.1

 .حيود الضوء األبيض -1.1

الضوء األبيض يتعرض بدوره لظاهرة الحيود حينما يعترض الشعاع الضوئي حاجز 

على الشاشة نشاهد بقعة مركزية بيضاء ، هي . صغير جدا و ينتشروراء الحاجز aعرضه 

 . محور التماثل أللوان الطيف

 .الطبيعة التموجية للضوء -2

 .الضوء موجة كهرمغناطيسية.الضوء تعرض لظاهرة الحيود إذن الضوء عبارة عن موجة 

  .الضوء ينتشر في الوسط المادي و الفراغ

هو موجة متوالية جيبية تتميز بدورية مكانية و دورية ( الالزر مثال) ون الضوء األحادي الل

 . زمانية

  λ0=c.Tو نكتب             .  0λفي الفراغ طول الموجة الضوئية  يرمز به بالرمز

  ....(.الماء، الزجاج، الهواء،) الضوء ينتشر في الفراغ و في األوساط الشفافة  -

 .خصائص الموجة الضوئية -3

  .فتتعلق بوسط اإلنتشارطول الموجة لتردد يتعلق بلون الضوء أما ا
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 . nm 800و  400nmيتغير ما بين ( البنفسجي...األحمر،) الضوء المرئي 

 . الموشور/ معامل اإلنكسار/ تبدد الضوء األبيض -4

زر الضوء )الشعاع الضوئي  - -موشور) ينكسر عند المرور من وسط انتشار آلخر(الالا

 (. هواء

 ....(. هواء، زجاج، ماء، .) أمثلة ألوساط مختلفة -

أحمر ،برتقالي ،   )هو ضوء أبيض ،  يتكون من ألوان الطيف الضوء المنبعث من الشمس -

 ( أصفر،أخضر،أزرق، بنفسجي

 .كل وسط يتميز بمعامل اإلنكسار -

: نعرف معامل اإلنكسار بالعالقة 
 

 
n= 

 . قانون ديكارت لإلنكسار -4.4

ينكسر الشعاع الضوئي الوارد حينما يعترضه وسط مختلف و يحقق قانون ديكارت 

 . لإلنكسار

 . العالقات المميزة للموشور -3.4

لموشورهو وسط شفاف محدود بوجهين مستويين يتقاطعان حسب مستقيم يسمى حرف ا

 . الموشور

)sin (r’ 2sin (i’)= n1; n sin(r)2sin(i)=n1n 

 ’A=r+r: تحقق العالقة  Aزاوية الموشور 

 ’A-D= i+I:  هيDزاوية اإلنحراف  

 .تفسير حدوث ظاهرة التبدد -4.4

ر عند انتقاله من وسط إلى ال يتغي، خاص به بترددكل شعاع أحادي اللون يتميز 

يتعلق معامل اإلنكسار وسط شفاف بتردد األشعة الضوئية مما يسبب ظاهرة  .آخر

  .تبدد الضوء األبيض
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