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 األولى المحاضرة

 الضوء  طبيعة

التعريف   هذا  مر  وقد  الرؤية  ويسبب   العين  على  يؤثر  الذي  اإلشعاع  ذلك  هو:    الضوء

  في  يتدخل   ل   طبيعي   تعريف  وهو   هذه  بصيغته  أصبح   أن  إلى   متعددة  تاريخية  بمراحل

 العلمي   التعريف  أو  لضوء  الدقيق  التعريف  ولكن  . للضوء  الطبيعية  أو  الدقيقة  التفاصيل

  كهرومغناطيسية  موجات  هيئة  على  ينتشر  اضطراب  عن  عبارة  الضوء  أن   هو  للضوء

  وله   m/s 83×10الضوء    سرعة  وتبلغ  اإلنسان  عين   في  بالرؤية  اإلحساس  تثير  مستعرضة

     الطاقة   حفظ  لمبدأ  تحقيقا    الطاقة   من  المعروفة  األخرى   األنواع  إلى  تتحول  إشعاعية  طاقة

  ذات  جاما  أشعة  من  الكهرومغناطيسى  الطيف  يبدأ  العدم(.  من   تستحدث ول  تفنى  ل  الطاقة  )

 ومن.    بالكيلومترات  تقاس  التي  الطويلة  الراديو  موجات  إلى   m  17-10×3  الموجى  الطول

  عبر   تمتد  اإلنسان  عين  تراها  التى  الموجية  األطوال  فإن  الكهرومغناطيسى  الطيف  هذا

  للون  m7-10×(4 )و  األحمر  للون   m)7-(7×10      حوالي  بين  يقع  منه  جدا    ضيق   شريط

  بدللة   للضوء  المعروفة  الخواص  جميع  توصف  .األخرى  الطيفية  المناطق  و.  البنفسجى

  اتخاذ   من   وبالرغم  اإليضاحية  التجارب  خالل  من   كذلك  و   بها  اكتشفت  التي  التجارب

 : وهي  عناوين ثالثة تحت التجارب تصنيف يمكن  انه إل متعددة خواص التجارب

  .الهندسية البصريات -1

  .)الطبيعة(  الموجية البصريات -2

 .الكمية البصريات -3

  الضوء،  سرعة   مستقيمة،  خطوط  في  الضوء   انتشار   دراسة  وتشمل   الهندسية  البصريات

 واألجهزة   السطوح،  عند  الضوء  خواص  التشتت،  النكسار،  النعكاس،  الضوء،  خواص

 الستقطاب،  الحيود،   التداخل،  هي   الموجية   البصريات   .والمرايا  العدسات  البصرية،

 الذرية  المدرات  دراسة  وتشمل  الكمية  البصريات  .الضوئية   واألطياف  المزدوج  النكسار

  عن   الصادرة  اإلشعاع  وكمية  الطاقة  ومستويات  اللكترونات  وتوزيعات  الحتمالية  وكثافة

  وبيتا   ألفا  وجسيمات  اكس  وأشعة  الليزر  وأشعة  لبالنك   الكم  نظرية  حسب  والكمان  األجسام

 . وجاما
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 : انتشاره وطبيعة الضوء

  أي   اليومية   حياتنا  في  يوجد  ل  لدرجة  جدا    فائقة  وبسرعة  تالتجاها  جميع  في  الضوء  ينتشر

 خطوط  في  الضوء  انتشار  يكون  ،  الضوء  من   أسرع  يتحرك  أنه  للقول  يدعونا  شيء

  شي  أي   على  أو   عليه  الضوء  سقوط  عند  ظل  هناك  معين  جسيم  لكل  فان  لذلك  مستقيمة

  يتحقق   علمي  مبدأ   هو   مستقيمة  بخطوط  الضوء  انتشار  بأن   القول  يمكن  لذلك  ،   منه   يصدر

  .المبدأ لهذا آخر تحقيق أو تطبيق هو بالكاميرات الضوء  تكون فإن وكذلك الظل مشاهدة من

  المرئية  أو   المضيئة  األجسام  من  المستقبلة  اإلشعاعية  الطاقة  باختالف العين   حساسية  تختلف

 الشمس   ضوء   وهو  العادي  للضوء   المكونة  المختلفة  األلوان  بين  التمييز  على  قادرة  والعين

  حد   تقع   حيث  اآلخر  اللون  عن  مختلفة  خواص  لون   ولكل  األرض  لسطح  الواصل  المرئي

  طول  الذي  الضوء  بين  الضوئية  للموجات  أي  لأللوان   الرؤية  أو  التمييز  في  العين  حساسية

 لكن   .بالرؤية اإلحساس حدود  هما القيمتين  هاتين  أي  (˚7000A) وإلى (˚4000A) موجته

  الضوء  شدة   كانت   إذا   الحدود   هذه  عن  خارج  موجة  بطول   ضوء   تكشف  أن   ايضا    للعين

  للكشف   الحساسة  اللكترونية  والكاشفات  الفوتوغرافية  األلواح  وتستخدم  كافية  لدرجة  عالية

 تعرف   الحدود   وهذه المذكورة  الحدود  خارج  وخاصة  البشرية  العين  عن   بدل    اإلشعاع  عن

 نعطي   أن   فيمكن  للضوء   السابق  تعريفنا  وحسب. visible light   المرئي  الضوء   بحدود 

 اضطراب  عن   عبارة  بأنه )    النظريات  إلى  واستنادا    الضوء  طبيعة  حسب  تعريف

     بالعوامل   عامة  الموجة  وتتميز  مستعرضة  موجات  هيئة  على  ينتشر  كهرومغناطيسي

 :  التالية

 .بالمتر  (a) سعة الموجة 1 -

 .بالمتر ( λ ) طول الموجة 2- 

 .متر/ثانية ( ѵ ) سرعة الموجة 3- 

 .بالهرتز أي دورة/ثانية ( f) التردد 4- 

 بوحدة   (2π/λ)أي عدد الموجات لكل وحدة طول والذي يساوي  ( k ) العدد الموجي 5- 

1-m . 

 . ( ω=2πf )  يساوي   والذي (ω ) الزاوية السرعة -6
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هو   والمستخدم  جدا   صغيرة  بوحدات  األطوال  تقاس  والموجات  البصريات  علم  وفي 

m , 6-μ = 10m , 1 10-1A = 10حيث :   Aوالنجستروم    nmوالنانومتر μالميكرومتر

  m9-1nm = 10 الضوء حولنا هي الشمس وهذا ل يعني أن الشمس فقط هي    صادروم

الضوء من الكهرباء ومن المصابيح الزيتية مثل   مصدر الضوء الوحيد فمثال  نحصل على

 مصابيح اإلنارة.

 

  نستطيع   حيث  الوسط  خواص  على   معتمدة   بسرعة  الضوء   فينتقل   المادية  األوساط  في  أما

 :حيث ) c  ( الفراغ في الضوء  وسرعة  v) (  الوسط في الضوء سرعة  بين معادلة وضع

n = c / v 

 .المادي الوسط  في الضوء سرعة ( v ) حيث

 . الفراغ في  الضوء سرعة   ( c)و

  سرعة ال الفراغ في  الضوء سرعة نسبة يمثل حيث للوسط النكسار معامل  ( n )و

 .الوسط  في الضوء
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 : الضوء سلوك تفسر نظريات

 في امتصاصه أو إختراقه أو اصطدامه عند  الضوء ظواهر لتفسير نظريات عدة ظهرت

 : منها األوساط

 : لنيوتن الدقائق نظرية -1

  تسير  و   المرونة   تامة  كروية  دقيقة  جسيمات  منة  تنبعث   المضيء   الجسم  أن   نيوتن   تصور

  هذه  حركة  وتكون .  كثافته  حسب   آخر  إلى   وسط  من   وتختلف   جدا    كبيرة  منتظمة  بسرعة

ظاهرة   الواحد  المتجانس  الوسط  في  مستقيمة  خطوط  في  الكروية  الجسيمات وفسر 

 مختلفة  اوساطا    الضوئية  الكروية   الجسيمات  اختراق  نيوتن  فسر  قدالنعكاس والنكسار و

.  لها  المستقيم  المسار  عن  وتنحرف  وسط   كل  داخل  تنكسر  فأنها  الزجاج  أو  الماء  مثل  الكثافة

 فأن  الماء  مثل  كثافة  أكثر  وسط  إلى  الهواء  مثل  كثافة  اقل  وسط  من  الضوء  انتقال  فعند

  الرأسية  المركبة  أن  ذلك  ومعنى  أسفل  إلى  الضوئية  الجسيمات  هذه  يحرف  المائي  الوسط

  العمود   من  الضوئية   الكروية  الجسيمات  تقترب  بحيث   تقل  سوف  المنكسر  الضوء  لسرعة

 سرعة   أن  أي  المحصلة  السرعة  تزداد   سوف  وبذلك  .   الوسطين   بين  الفاصل  السطح  على

 الخفيف   الوسط  في  الضوء  سرعة  من  أكبر  وتصبح  تزداد  سوف  الكثيف  الوسط  في  الضوء

  ويخالف   صحيح   غير   وهذا   .للوسط  الضوئية  الكثافة  على  تعتمد   الضوء  سرعة   أن   أي

 قلت  كلما  تزداد   أي  الفراغ  في  يمكن  ما  اكبر  تكون  الضوء  سرعة  أن  حيث  العلمية  التجارب

  في   نيوتن  نظرية  فشلت   وبالتالي  الفراغ  في  ذروتها  في   الضوء  سرعة  فأن   للوسط  الكثافة

 .والستقطاب والتداخل  الحيود ظاهرة تفسير

 النظرية الموجية .  -2

 

أن ينشاأ نظريتاه العلمياة التاي فسار بهاا   (1670)استطاع العالم الهولندي هيجنز في عاام  

كثيرا  من ظواهر الضوء باعتباره موجيا  في طبيعته مثل التداخل واإلنكسار وغير ذلك وقد 

كان لهذه النظرية مؤيديها أيضا . وكنتيجة لبحوث فرنيل وفوكر اتضاحت أفضالية النظرياة 

 النسبة للنظرية الدقائقية.الموجية للضوء ب

ولكن هناك نقص واحد كبير في النظرية الموجية فقد افترض فيها أن الشعاع الضاوئي هاو 

عرضاية، وبالتاالي يجاب أن تكاون هنااك ماادة باين الشامس   عبارة عن موجات ميكانيكية

 واألرض، وذلك الضوء ينتقل بحرية من الشمس إلى األرض.
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/Cv =

 

الكوني الذي يمأل كل الفضاء بين األجساام والجزيئاات، وإذا   لذا أنشأت فرضية عن األثير 

تذكرنا أن الموجات العرضية ممكنة في األجسام الصلبة ، ينبغي عندئاذ التساليم بأناه يجاب 

أن تكون لألثير خواص مرونة الجسم الصلب. ولكن وجود األثيار ل يانعكس بأياة صاورة 

ن األثيار ل يظهار نفساه باأي شايء على حركة األرض في الفضاء الكاوني. وهاذا يعناي أ

سوى أن الضوء ينتشر فيه بالرغم من إنه يملك خواص الجسم الصلب وعليه وضعت هاذه 

الخواص المتناقضة لألثير فرضية وجوده تحت الشك حتى استطاع ماكسويل أن يبعاد هاذه 

 .1865 عام  الكهرومغناطيسيةالتناقض في النظرية 
 

 الكهرومغناطيسية .النظرية  -3

لفت ماكسويل النظر إلى سرعة انتشار الضاوء فاي الفاراغ ينطباق علاى سارعة النتشاار 

للموجات الكهرومغناطيسية فأقاام علاى هاذا األسااس فرضايته الطبيعاة الكهرومغناطيساية 

للضوء التي تأكدت فيما بعد تجارب عديدة بموجب هذه النظرياة، كال إشاعاع ضاوئي هاو 

طيسية ولكن ليست جميع الموجات الكهرومغناطيسية بتاتاا  هاي موجاات موجات كهرومغنا

ضااوئية باال فقااط تلااك التااي تتيساار عنااد اإلنسااان إحساسااا  باإلبصااار. ول تساابب اإلشااعاع 

  (Hz 1014×7.5)و Hz 1014×4)الضوئي إل الموجات التي يقع تاردد ذباذباتها باين )

   (Hz 1014×7.5). فماثال  التاردد وكل تردد في هذا المجال يناظره لون إشعاع خاص باه

يناظر اللون األخضار. ويمكان دائماا  إيجااد طاول موجاة اإلشاعاع فاي الفاراغ مان تاردده 

 بموجب الصيغة :

 

 

 حيث :

v . تردد ذبذبات اإلشعاع الكهرومغناطيسي = 

λ. الطول الموجي = 

C. سرعة الفوتون = 

)اللاون  (nm 400)تبين الحسابات أن اإلشاعاع الضاوئي فاي الفاراغ أطاول موجاات مان 

)اللون األحمر(. نالحظ إنه عند عباور اإلشاعاع الضاوئي مان  (nm 760)البنفسجي( إلى 

، بينما يتغيار طولاه الماوجي كنتيجاة لتغيار  وسط إلى آخر يحفظ لونه آلنه يبقى تردد ثابت

ر الضوء. اثبت ماكساويل بواساطة أبحاثاه أن اإلشاعاع الضاوئي )مثال ساائر سرعة انتشا

الموجات الكهرومغناطيسية( يجب أن يسلط ضغطا  على األجسام ولقد فسر النظرية الكمياة 

 بشكل أوضح فيما بعد.
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  : للفوتون اينشتاين نظرية -4

 درس الذي  بالنك  العالم حول الضوء  سلوك بتفسير قاموا الذين  الفيزيائيين  العلماء أهم  من

 :التالي بالقانون حسابها واستطاع  الساخنة الجسام  من األشعاعية المنبعثة الطاقة

E = h f 

  و  J.S  34-10 ×6.635 ويساوي بالنك  ثابت يسمى  ثابت هو     hو الطاقة هي   Eحيث

f    الفوتون   سماها   صغيرة  كمات  شكل   على   ينبعث  الضوء  وأن   .المنبعث  تردد الضوء   هو  

  الفراغ   في  تسير  الضوئية  الحزم  الطاقة في  أن  بالنك  فرض  اساس  على  اينشتاين   واقترح

 دفعات   أي   شكل كمات  على  انبعاثها  ويكون   الفوتونات  وهي   الطاقة  من  مركزة  حزم  بشكل 

  جسيم   سلوك   بل   اطالقا    الموجة  سلوك   يسلك   ل   الفراغ  خالل  المار  الضوء   أن  واقترح

  التي   للضوء   الموجية  النظرية  مبدأ   مع   األمر   أول   في   اينشتاين  تعارض  وبذلك الفوتون  

 الموجية النظرية فكرة اينشتاين أيد زمنية فترة مرور ولكن بعد  عظيمة مخبريه نتائج حققت

   العالم   وضع   م   1221  عام   وفي   .الجسيمات  سلوك   مبدأ   عارض  أي   نفسه   وعارض

  في  الدكتوراه  أثره شهادة  على  نال   والذي   اآلن   حتى  السائد   المبدأ   وهو   جدا    هام  مبدأ   ديبرولي 

 : على وينص  الفيزياء

  يفسر  وهذا   معينة   ظروف  تحت   الموجة  سلوك  يسلك   فهو   مزدوجة  صفة  للضوء   أن

  ماكسويل   نظرية  مع   يتفق  ما   وهذا  التداخل   و   الحيود  و   والستقطاب- والنكسار  النعكاس

  الضوء   تفاعل  يفسر   وهذا   أخرى  ظروف  تحت   الفوتون   - الجسيم   سلوك  يسلك   الضوء   وأن

 نظريات  مع   يتفق  ما  وهذا   وغيرها  كومبتون   - وظاهرة   الكهروضوئية  والظاهرة  المواد  مع

 .  مزدوجة صفة للضوء  أن  يعني وهذا.نيوتن   -اينشتاين 

 النظرية الكمية للضوء . -5

لم تستطيع النظرية الكهرومغناطيسية تفساير انبعااث الضاوء   1913وبقي األمر حتى عام  

من الذرات عند التسخين للمواد. وكذلك الطاقة الكهروضوئية. ولكن " بور" أعطى تفسيرا  

منطقيا  صحيح لميكانيكية انبعاث الضوء، وكاذلك أينشاتاين أعطاى تفسايرا  حسانا  للظااهرة 

مات من الطاقة تسير بشكل موجاة، فهاو الكهروضوئية بأن الضوء عبارة عن موجات أو ك

جزئيا  يبدو كأمواج وجزئيا  كجسايمات ول يمكان تفساير الظااهر المتعلقاة بإشاعاع الضاوء 

 وامتصاصه إل بواسطة التصور عن التركيب الكمي لإلشعاع الضوئي،



 م.م امحد كرمي مسري                                                                         البرصايت 

 فيزياء  فرع -العامة  العلوم قسم - ثانيةال المرحلة                                                         كلية التربية األساسية حديثة جامعة االنبار / 

vhW =

/hCW =

/Cv =

 

وكان هاذا يعناي أن لتفساير الظاواهر الضاوئية يتوجاب وضاع نظرياة جديادة توحاد باين  

وجية والدقائقية للضوء فحساب نظرياة الكام للضاوء وتام وضاعها فاي شاكلها الخواص الم

األول في أعمال بالنك واينشتاين وبور وتقوم هاذه النظرياة فاي الوقات الحاضار ل تفسار 

الظواهر البصرية فحسب بل وتفسر مجموعة من الظواهر األخرى فاي جمياع فاروع علام 

ل، وتنبأت بالعديد مان الظاواهر الجديادة الفيزياء، فنكشف عن خواص جديدة للمادة والمجا

التي وجدت فيما بعد بطرق تجريبياة ويمكان التعبيار عان العالقاة باين الخاواص الموجياة 

 والدقائقية للضوء في هذه النظرية:

 

 

 حيث :

W. الطاقة = 

h  34-10×6.62)= ثابت بالنك معامل ثابت لجمياع الموجاات والكماات والاذي يسااوي 

J.sec) . 

 

 وبما أن تردد ذبذبات اإلشعاع الكهرومغناطيسي يساوي بالنسبة للموجات :

لذلك يمكن التعبير عن طاقة الكم بدللة الطول الموجي للكم ، إذ تتناسب طاقة الكام عكسايا  

 مع طول الموجة وكما موضح :

 

 

ول يمكن تحات   (C)أثبتت التجربة بأنه مادام الفوتون موجودا  فهو يتحرك بسرعة الضوء  

أي ظروف كانات أن يقلال مان سارعة حركتاه أو يتوقاف، وعناد التقائاه بالماادة يمكان أن 

يمتصه جسم المادة، فينعدم عندئذ الفوتون وتنتقل طاقته كليا  إلى الجسم الذي امتصه ولايس 

للفوتون كتله سكون، هذه الخاصية الرائعة للفوتون هي التي تميزه عن جسايمة الماادة مثال 

 روتونات واللكترونات.الب

  هذه  لطبيعة   يتعرض   ولم   موجات  هيئة   على   الضوء  أن   هيجنز   افترض:    يجنز اه  مبدأ

  وينص   هندسي   أساس  على  مبدأ   وضع   أنما   و  الكهرومغناطيسية  لخواصها  ول   الموجات

 : المبدأ

  ثانوية  نقطية  ألمواج  مصادر  اعتبارها  يمكن  الموجة  جبهة  على  تقع  التي  النقاط  جميع  أن (

 يشكل  الثانوية  المويجات  هذه  لكل  المماس  السطح  وأن   كروية  ثانوية  مويجات  منها  تصدر

 .(الجديدة الموجة جبهة
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 : بأنه  ضوئي وسط  أي النكسار معامل يعرف:  االنكسار معامل

 n بالرمز ويرمزله الوسط ذلك  في الضوء وسرعة الفراغ في الضوء سرعة بين   النسبة(

 حيث ان    .(الوحدات عديم  وهو

n = c / v 

 : في بعض األوساط  هتقيم  وهذه

 1.524=  للزجاج

 1.333=  للماء

 1.314=  للجليد

 1.444441=   للهواء

 : البصرية الكثافة

  البصرية الكثافة أن فيقال. انكساره لمعامل مقياسا شفاف  وسط  ألي البصرية الكثافة تعرف

 إذا صغيرة للوسط البصرية الكثافة أن ويقال.  كبير انكساره معامل  كان إذا  للوسط عالية

 .صغير انكساره معامل كان

 : الضوئي المسار

  المسار تسمى جديدة  كمية على التعرف يجب الهندسية البصريات أساسيات نعرف لكي

 .الضوئي

 : بأنه  الضوئي للمسار تعريف  أعطاء ويمكن

  يستغرقه  الذي الزمن نفس  في   الفراغ في  الضوئي  الشعاع  يقطعها التي المسافة هو(

 .)مادي وسط الختراق
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  الذي الزمن فيكون (l ) هندسي لمسار  (n ) انكساره معامل وسط شعاع اخترق فإذا

 : ويساوي ) t  ( هو  الوسط في الشعاع استغرقة

  أي ( c ) بسرعة الشعاع يقطعها التي المسافة هي  (L = l × n ) الضوئي المسار ان حيث

 : فأن عام  وبشكل الفراغ في

 النكسار  معامل × الهندسي المسار=  الضوئي  المسار  

2×1010 / جد معامل انكسار وسط شفاف اذا علمت ان سرعة الضوء خالله  مثال

cm/sec . 

 الحل /    

𝑛 =  
 𝑐

𝑣
  =  

3 × 1010 cm/ sec

2 × 1010cm/ sec
 = 1.5 


