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 العاشرة  المحاضرة

 الخصائص العامة للموجات

 :الضوء استقطاب

  في تنتشر مستعرضة موجة يمثل الذي المجاور الشكل نالحظ االستقطاب  معنى لتوضيح
  اتجاه في يهتز الذي الحبل طول على رتنتش ألنها مستعرضة الموجة هذه و. يهتز حبل

  يحدث  الموجة اهتزاز كان إذا أنه الشكل في نالحظ الموجة انتشار اتجاه على عمودي
  مستقطبة موجة تسمى الحالة هذه في و الفتحة خالل ستنفذ  الموجة فإن الفتحة اتجاه في

  أما الفتحة جاهالت موازيا استقطابها اتجاه كان إذا الفتحة فيتمر الموجة أن أي خطيا
 . تمر ال الموجة فإن الموجة استقطاب  اتجاه مع متعامدة الفتحة تكون عندما

  إذاو االستقطاب  باتجاه خطيا المستقطبة الموجة اهتزاز فيه يحدث  الذي االتجاه يسمى و
  ويتذبذب  x محور اتجاه في تنتشر الموجة أن سنجد  الكهرومغناطيسية الموجة اعتبرنا
  zالمحور اتجاه في المغناطيسي المجال يتذبذب  بينما y محور اتجاه في يالكهربائ المجال
 محذذذذور أو االسذذذذتقطاب  اتجذذذذاه أنذذذذه علذذذذى الكهربذذذذائي المجذذذذال اتجذذذذاه يؤخذذذذذ  و خطيذذذذا مسذذذذتقطبة الموجذذذذة هذذذذذه

 المجذذذذذال علذذذذذى عمذذذذذودي دائمذذذذذا وألنذذذذذه للسذذذذذهولة المغناطيسذذذذذي المجذذذذذال يذذذذذذكر ال وعذذذذذادة االسذذذذذتقطاب 
 المصذذذذبا  كفتيذذذذل عذذذذاد  ضذذذذوئي مصذذذذدر مذذذذن تنبعذذذذث  التذذذذي الكهرومغناطيسذذذذية الموجذذذذا   أمذذذذا. الكهربذذذذائي
 الغيذذذر للضذذذو  الكهربذذذائي المجذذذال يتذبذذذذب  الحالذذذة هذذذذه وفذذذي مسذذذتقطبة غيذذذر تكذذذون فإنهذذذا مذذذثال الكهربذذذائي
 الغيذذذر الضذذذو  حالذذذة فذذذي و ضذذذو ال انتشذذذار اتجذذذاه مذذذع متعامذذذدا كونذذذه مذذذع االتجاهذذذا   جميذذذع فذذذي مسذذذتقطب 
 مذذذذع متعامذذذذد  كالهمذذذذا متعامذذذذدين اتجذذذذاهين فذذذذي مذذذذركبتين إلذذذذى الكهربذذذذائي المجذذذذال تحليذذذذل يمكذذذذن مسذذذذتقطب 

 .الموجة انتشار اتجاه
 .  Polaroid البوالرويد - Polarizer بطالمستق

 

 polarizer ب طمستق ب باالستعانة بمواد معينة تسمىمستقط   ب من الضو  الغيريمكن الحصول على ضو  مستقط  
 أي مركبة المجال )الضو   تندرج تح  اسم بوالريود مثل هذه المواد تسمح لمركبة  من المواد المستخدمة تجاريا تلك التيو

المتعامذد مذع هذذا االتجذاه كمذا هذو   اتجاه معين بالمرور خاللها بينمذا تمذتم مركبذة المجذال  التي تتذبذب في  (الكهربائي  
 محذور النفاذيذة أو محذور (أو الضذو   )المجذال  يسمى االتجاه الذي تسمح فيه هذه المادة بمرورو  ادناهموضح في الشكل  

سقوط الضو  غير المستقطب على هذه المادة فإن شدة الضو   االستقطاب للمادة . ومهما كان اتجاه محور النفاذية فإنه عند 
ذلذك هذو أن الضذو  غيذر المسذتقطب يحتذو  علذى مجذال   الساقط والسبب فذي  المار من خاللها تكون نصف شدة الضو 

االتجاها  وبنفس الشدة. ويمكن تحليل المجال الكهربائي إلى مركبتين إحداهما في اتجاه محذور  كهربائي يتذبذب في جميع
 لنفاذيةواألخر  في االتجاه العمودي والمركبتين متساويتين في الشدة . ولما كان  المركبة الموازية لمحور ا النفاذية

 .هي التي تمر فإن الضو  تكون شدته نصف شدة الضو  الساقط
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 الضوئية والمرونة االستقطاب

إذا سقط شعاع ضوئي طبيعي )غير مستقطب( على بلورة الفورمالين تتميز هذه البلورة بأن ترتيب الذرا  داخلها يكون  

البلورة والموازية لهذا المحور  منتظم ويوجد بداخلها محور معين يعمل كاشف بحيث يسمح لمركبا  الضو  الساقط على  

فقط بالنفوذ ويمنع بقية المركبا  فإذا  هذه البلورة تدريجياً ال يمكن مالحظة أي تغيير ملحوظ في شدة الضو  النافذ خالل  

إن مركبا  المجاال  الكهرومغناطيسية للموجا  الضوئية الطبيعية والتي هي موجا  كهرومغناطيسية تتذبذب    البلورة. 

ال في   الضو  غير مستقطب  تجاهكافة  الضو  غير مستقطب ويعز  سبب كون  أن  فيقال  أن    إلىا  وبشكل عشوائي 

مغاير وحتى لو أمكن عزل شعاع ضوئي واحد    اتجاه الضو  يصدر من عدد كبير من الذرا  كل مجموعة منها تهتز في  

موجة( تماماً إذاً في هذه الحالة سيظهر هذا الضو  مفضالً  مستقطب إال إذا كان أحادي اللون )أحادي ال  سيكون غير   إنهف

يوضح مصدر ضوئي يبعث ضو  مستقطب خالل بلورة مستقطبه فأن المركبا  الموازية  الشكل    .معين لإلهتزاز  التجاه

لذلك يسمى  لمحور البلورة هي التي تنفذ فقط أي أن مركبا  الضو  النافذ من خالل بلورة تتذبذب في إتجاه واحد فقط،  

على   الساقطة  الموجا   تذبذب  إتجاه  مع  مقارنة  واحد  بإتجاه  التذبذب  خاصية  أخذ  ألنه  المستقطب  بالضو   الضو   هذا 

 البلورة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبما إن الضو  هو إضطراب كهرومغناطيسي مكون من موجا  مستعرضة تنتشر في خطوط مستقيمة تسمى األشعة، إذاً 

أ للضو   مصاحبين  تأثيرين  متعامدة  يوجد  مستويا   في  الوق   نفس  في  موجودين  كهربائي  واآلخر  مغناطيسي  حدهما 

ويكون خط تقاطعهما موازياً لشعاع الضو  ويمكن تمثيل كالً من الظاهرتين أو التأثيرين المغناطيسية والكهربائية بواسطة  

موجا  مستعرضة ، لو إنه يعتبر  وفي وق  ما وفي مكان ما ألن كال من الظاهرتين السابقتين أصلهما    (Vectorمتجه )

 المتجه الكهربائي هو المتجه الضوئي. 

 

 ةمصدر ضوئي يبعث ضوء مستقطب خالل بلورة مستقطبيوضح شكل ال
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 اإلستقطاب  أنواع
 

 هي : شكلالهنالك ثالثة أنواع من الستقطاب موضحة في    

 
يسمى الضو  مستقطب في مسذتوي اذا كذان متجذه الضذو   ( : Plane Polarizationستقطاب المستوي ) إلا -1

مذا المسذتوي العمذودي عليذه أمحصور في مستوي واحد ويسمى المستوي الذي يحوي متجه الضو  بمستوي الذبذبا  .  

 فهو مستوي االستقطاب.

  
نتشذاره وان إمتجه الضو  يدور حذول خذط  إنوهذا يعني  :( (Circular Polarization ستقطاب الدائرياإل -2

ين متعامذدين لكذل منهمذا متجذه إتجذاهمذوجتين فذي    إلذىمقداره يظل ثابتاً ويمكن تحليل الضو  ذو االستقطاب الدائري  

 .ةالذرو

 

ن مقذدار متجذه إوهذذا يشذابه االسذتقطاب الذدائري إال  :(Elliptical Polarization)  جت لهليستتقطاب اإلاإل -3

 . الضو  يتغير دورياً خالل الدوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ستقطابنواع المختلفة لإلاألالشكل يوضح 
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1=++ ART

 

 المستقطب  الضوء  إنتاج

 : يمكن أن يمثل الضوء العادي ضوءاً مستقطباً بطرق عدة

 نعكاس.اإل -1

 اإلنكسار. -2

 التشتت. -3

 نتقائي.متصاص اإلاإل -4

 . اإلنكسار المزدوج -5

 واإلنعكاس .نتقائي متصاص اإلشرح مختصر لإل سنتناول

 .(Selective Absorption)   نتقائيمتصاص اإلاإل

يشاهد االستتقطاب باالمتصتاص االنتقتائي بتي بعتر بلتورات الفورمتالمن بعنتدما يستقق ضتوء مستتقطب علت  شتري ة متن 

ً  إلت الفورمالمن المقطوعة وب مث يوازي وجهها الم ور البصري للبلورة ينقسم الضوء  أحتدهما  ،مترببتمن مستتقطبتمن خطمتا

األبقي تمتص بقوة بمنما المرببة األخرى تنفذ دون خسارة ببمرة ومن ثم يكون الضوء الخارج من  هتزازوهي المرببة ذات اإل

 البلورة مستقطباً خطماً.

 

 

 حمث :

T. النفاذية = 

R. اإلنعكاسمة = 

A. اإلمتصاصمة = 

الفورمتالمن بتي بونت    يكون الفورمالمن مستقطباً للضوء، حتث يههتر تبتاين الختواص عنتد اآلن لماذا يمكن أن    نوضح

معتمن بمنمتا ال يمتتص تقريبتاً اإلشتعاع التذي لت  ذبتذبات بتي  إتجتا بي    Eيمتص بشدة اإلشعاع الذي ل  ذبذبات المتج   

صتفم ة متن الفورمتالمن بستم    إختبتارب  (Dichromism)العمودي تسم  خاصمة البلورات هذ  ثنائمة اللتون    تجا اإل

من امتصاصاً بامالً عل  شعاع بامل االستقطاب بإذا بانت الصفم ة أقل سمكاً يبقت  بتي تجاهتمتص بم  ذبذبات أحد اإل

من متعامدين ولكن تكتون ستعة أحتداهما أببتر متن ستعة اآلختر. يستم  هتذا اإلشتعاع شتعاعاً إتجاهالشارع ذبذبات بي  

 مستقطباً جزئماً.
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nIBIBIBIB ==− cos/sin)2/sin(/sin 

nIB =tan

 

ئمة اللون بصورة واضت ة بتي البلتورات الصت مرة جتداً لكبريتتات المتود وعنتد  صتنب المستتقطبات تطلت  صتفم ة لوحظ ثنا

سململوزية بطبقة رقمقة من هذ  البلتورات موجهتة بطريقتة معمنتة وتطلت  هتذ  الصتفم ة متن الختارج بزجتاج وبتذل  يتكتون 

 بوالرويدات. وتسم  هذ  المستقطبات  ،مستقطب بسطح ببمر

 .  نعكاس وإنكسار الضوءإب عند  ستقطااإل

بي الشتكل   األشعة عل  ال د الفاصل بمن وسطمن شفابمن تستقطب جزئماً األشعة المنعكسة والمنكسرة.  إنكسارعند انعكاس و

بي الشعاع المتنعك  عتدد أببتر متن  زاويةأ( رسم تخطمطي لشعاع نموذجي ساقق عل  ال د الفاصل بمن الهواء والزجاج ب)

ا بي الشعاع المنعك  عدد أببر من األشعة العمودية علمهتا مالذبذبات الموازية للسطح الفاصل )رسمت عل  شكل دوائر( بمن

 .(n) نكسارالسقوط وعل  دلمل اإل زاوية)رسمت عل  شكل أشرطة ( تعتمد درجة استقطاب هذ  األشعة عل  

بي حالة المواد الشفابة ال يستقطب الشعاع المنعك  إال جزئماً، بمنمتا يوجتد للشتعاع المتنعك   إن ر  أثبتت دراسة هذ  الهواه

بتمن  زاويتةي دث للشعاع المنعك  استتقطاب بلتي بتي ال التة عنتدما تكتون ال  إن ب( ولقد اتضح    واحد بم  بلماً )شكل  إتجا 

  إل  :وياً االشعاعمن المنعك  والمنكسر مس

 

 

 

 : وبالتالي بأن

 

  

  IBالسقوط بي هذ  ال الة بت  زاويةنرمز ل

 :  نكساريكون لدينا من القانون التالي لإل

 

 

 

 IBالستقوط  زاويتةعند االستقطاب الكلي للشعاع المنعك  يكتون لتل  (Bruster)ن صل من هذ  العالقة عل  قانون بروستر 

 : نكساروياً لدلمل اإلامس

 

 

 زاويتةستقطاب الشتعاع المتنعك  أببتر متا يمكتن بالمقارنتة بإتكون درجة      IBالسقوط هي      زاويةعندما تكون    إن مالحهة:  

يتكون الجهاز متن   نعكاس بي تربمب المستقطبات والم لالت.ستقطاب األشعة عند اإلإيمكن إستخدام خاصمة    السقوط األخرى.

ج( إحتدى المترآتمن   هذا النوع من مرآتمن، أي صفم تمن زجاجمتمن سط هما السفل  مطلي، ويمتص األشتعة المنكسترة )شتكل

  السفل  مثالً هي مستقطب وتوضب حمث يستقطب بلماً الشعاع الضوئي المنعك  عن سط   العلوي ويسقق عل  المرآة ثانمة.

π/2α –β = π/2  

 

α + β = π/2 
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الم ور الرأسي وحول الم ور األبقي يمكن إيجاد وضب هذ  المرآة الذي ينعدم بم  الشتعاع المتنعك    بتدوير المرآة الثانمة حول

 عنها بأن المرآة الثانمة هي م لل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الموجات تداخل
 

ما. و هي من    مصادر مختلفة بي منطقة  ت دث لاهرة التداخل للموجات بصفة عامة عندما تتالق  الموجات الصادرة من 

الموجات  ترابب  مبدأ  هو  و  للموجات  بالنسبة  عام  مبدأ  عل   تعتمد  و  للموجات  العامة   principle of  الخصائص 

superposition   االضط اناو  عل   ينص  الذي  بصفة عامة  نقطة هي مجموع   االضطراب  الم صلة عند     راب  عند 

الناتجة عن و لما بان الضوء عبارة عن موجات و هي موجات بهروم ناطمسمة لذل    .الموجات المتالقمة  االضطرابات 

بنقطة بإن المجاالت الكهربمة لهذ  الموجات   أو أبثرموجتان ضوئمتان    أو تتالق بعندما تمر    .بهي تتبب أيضا مبدأ الترابب

تتناسب مب مربب شدةوطبقا لمبدأ الترابب مكونة المجال الم صلة.    تت د   أوتترابب   المجال   من المعلوم أن شدة الضوء 

حسب ما إذا بان التداخل    ذل تقل نتمجة للتداخل ولذل  بإن شدة الضوء الناتج تت مر أي تزداد و و  الكهربي أي مربب السعة  

 . حداهما األخرىتضعف إ بنائما أي أن الموجتان تقوى إحداهما األخرى أو هدمما بي حالة ما إذا بانت الموجتان

 
المصباحمن    إذا وضب مصباحمن احدهما بجانب اآلخر ال يالحظ أي تداخل الن الموجات الضوئمة من احد :    التداخل  شروط 

ن ولكي يمكن مالحهة التداخل بي الموجات الضوئمة يجب أ .تنبعث غمر معتمدة عل  الموجات المنبعثة من المصباح الثاني

 : تت قق الشروط اآلتمة

المتشابهة هي موجات   لتعطي موجات متشابهة والموجات   Coherent  يجب أن تكون المصادر الضوئمة متشابهة   1-

 .متساوية التردد والسعة ويكون برق الطور بمنها ثابت 

 . monochromatic  يجب أن تكون المصادر أحادية الطول ألموجي 2- 

 

 
 
 

 نعكاسستقطاب األشعة عند اإلإ يوضح شكلال
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  : المزدوج الشق تجربة يونج تجربة

 
بأن أوضح    للضوء  الموجمة  الطبمعة   بها  أثبت   التيتجربت  التاريخمة الشهمرة    قام العالم توماس يونج بإجراء  1441بي عام  

  التجربة أن  بواسطتها تمكن يونج من تعممن الطول  المتراببتمن تتداخالن . و قد زاد من أهممة هذ   أن الموجتمن الضوئمتمن 

ضوئي أحادى اللون أي  عمل هذ  التجربة حمث يسقق الضوء من مصدر الموجي للضوء . و يوضح الشكل المجاور أساس

الضوء    موضوعة عل  بعد مناسب من  و يسقق s ضمقة  عل  بت ة مستطملة monochromatic الموجي  أحادى الطول

بت تان ب   حائل  عل   الفت ة  هذ   من  متق  المار  و  ضمقتان  المزدوج s2 و s1 اربتانمستطملتان  بالشق  تسممان   ولذل  

double slit   يعمالن بمصدرين مترابطمن للموجات الضوئمة ، حمث إنهما يقعان عل  نف  جبهة الموجة    وهذان الشقان

  بان   طالما  السعة   نف   أيضا  و  الطور  و  التردد   نف   لهما  منهما  الصادرتان  الموجتان  تكون  وبذل  (  s)  الصادرة من الفت ة

 . التجربة لذل  بإن إضاءة الشق المزدوج بالضوء الصادر من شق واحدة أمر هام إلجراء هذ  االتساع نف   لشقمنل

 

 

 

من الشق المزدوج و هذ     سابة ببمرة نسبماو تتقابل الموجات الصادرة من الشقمن عند الشاشة أو ال ائل المعد الستقبالها عل  م 

هدمما أو  نائما  ب  ال ائل  عل   المختلفة  النقاط  عند  التداخل  يكون  و  تتداخل  قطعت    الموجات  الذي  المسار  بي  الفرق    حسب 

الة  بي حمجموعة من هدب التداخل بمناطق مضمئة    الموجات من الشقمن إل  ال ائل . و يههر عل  ال ائل مجموعة التداخل أو

  النقطة   عند   المتكونة   المركزية  الهدبة  أن   يوضح  ادناه  والشكل  .   التداخل ألهدمي    بي حالةتتخللها مناطق مهلمة    التداخل البنائي  
  من   الصادرتان   الموجتان  تقطعه   الذي  المسار  طول  ألن   ذلك  و  مضيئة  هدبة  تكون   الفتحتين   بين   المسافة   منتصف   تقابل  التي
  المركزية  الهدبة  تسمى   و  بنائيا  التداخل  يكون   بذلك  و   الصفر  يساوي  المسار  فرق  أن   أي   متساويا   يكون   النقطة  هذه   إلى   ن الشقي
  الشقين   من   الصادرة  الموجا    تقطعها   التي   المسافة   فإن  المركزية   الهدبة  جانبي   على   نقطة   أي   عند   أما   . الصفرية   الهدبة   أيضا 
  المسار   في  الفرق  كان   إذا  للشدة  تقوية   تحدث   أي   بنائيا  تداخال  تتداخل  النقطة  هذه  عند   قابلتت  التي  الموجا    فإن  لذلك  و   تختلف 
  المسار   فرق  يكون  عندما  بنائيا   التداخل   يكون  عامة  بصفة   و   الموجية  األطوال  من  صحيحا  عددا  مساويا  الموجتان  قطعته  الذي

  على  الوضع   هذا  يتكرر   و  صحيح   عدد   أو  صفر   تساو  λ و .    الساقط  للضو    ألموجي   الطول  m حيث   m λ  ل  مساويا 
  الطول  أنصاف  من   فرديا  عددا  مساويا   المسار  في  الفرق  فيها  يكون   التي  النقاط   عن  أما.  المركزية  الهدبة   من  اآلخر  الجانب 
  شرط  فإن  عامة  وبصفة  ظلمة  النقاط   هذه  عند   يكون  أي  هدميا  تداخال  تتداخل   النقاط  هذه  إلى  تصل  التي  الموجا    فإن  الموجي
  شدة تتغيرو .   صحيح عدد   أو صفر تساو   m حيث  λ ×((m+1/2 ل  مساويا  المسار فرق  يكون أن  هو المظلمة الهدب  تكون

 . ادناه الشكل  يوضحه كما  المركزية  الهدبة  عن  بعدنا كلما ئة المضي للهدب  الضا ة
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 d sinθ = m λ                 يكون  المضيئة  للهدبة البصري المسار  فرق ولحساب :    أدناه  الشكل ومن 
 d sinθ = (m+1/2) λ                                     يكون المظلمة  للهدبة البصري  المسار فرق  و

 sinθ = y / L                                                                                             وان 
  هي y وان   الحاجز  أو   الشاشة   إلى   الشقين   من   المسافة   هي  L وان  s1 , s2 الشقين   بين   المسافة  هي   d أن   فرض   وعلى 
  من   عموديا  مقاسة  والمظلمة   المضيئة  األهداب   لمواقع   صيغة   على   الحصول   ولغرض    . p والنقطة o النقط  بين   المسافة
  أي   الشقين   بين  المسافة  من   بكثير  اكبر  الحائل  أو  والشاشة s2 و  s1 الشقين   بين  المسافة   أن  نفرض    p  نقطة   إلى  o مثل   نقطة 
  الشكل  في مبين كما  d >> λ أن أي ألموجي الطول من بكثير اكبر  الشقين بين  المسافة أن أيضا نفرض  كما    L >> d أن
 : أدناه

 
 

 :المعادلة من  تحسب  o نقطة  من  مقاسة  مضيئةال األهداب  مواقع أن  نجد 

𝑦𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 =
𝜆𝐿

𝑑
𝑚 

 : المعادلة من  تحسب  المظلمة لألهداب  بالنسبة   الطريقة وبنفس 

𝑦𝑑𝑎𝑟𝑘 =
𝜆𝐿

𝑑
(𝑚 +

1

2
) 



 م.م امحد كرمي مسري                                                                         البرصايت 

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

 
  مصداقية  الموجية النظرية أعط   التجربة هذه وان λ  للضو  ألموجي الطول لقياس  طريقة هي  ليونج الشقين تجربة  وتعتبر
 .الموجا   بسلوك   تتعلق  التي الظواهر من  الكثير  لتوضيح التداخل اهرةظ نستخدم اليوم  إلى  والزلنا  كبيرة 

𝜆 =
𝑦𝑑

𝑚𝐿
 

 

  


