ملتقى الفيزياء

تداخل وحيود الضوء

 .1أهداف التجربة:
هلذه التجربة توجد األهداف التالية:
 .1التعرف على ظاهرة حيود الضوء من احملزوز ومن شق واحد.
 .2التعرف على ظاهرة تداخل الضوء من شقني.
 .3التعرف على املعادالت املتعلقة بتداخل وحيود الضوء.
 .4التعرف على طرق قياس طول املوجة للضوء من خالل تداخل وحيود الضوء.

 .2املادة النظرية:
عندما منرر ضوءا أحادي طول املوجة ومرتابط من شرحية حتتوي على شق أو من شرحية حتتوي على شقني أو من حمزوز،
فإننا حنصل على قالب تداخل مميزا على الشاشة .هذا القالب ناتج عن تداخل الضوء القادم من الشقوق (من املصادر
النقطية) من جهة ،وناتج عن كون أن الضوء هو أحادي طول املوجة ومرتابط من جهة أخرى .أيضا الضوء الصادر من شق
واحد ميكن أن نتعامل معه حبسب مبدأ هوجينس على أنه صادر عن عدد كبري جدا من املصادر النقطية املتالصقة .يف هذه
التجربة نعاجل قالب التداخل الناتج عن كل واحد من الشق والشقني واحملزوز ،ونستخدم كل واحد من هذه القوالب من
أجل قياس طول املوجة لضوء الليزر املستخدم يف التجربة.
قالب التداخل من شق ضيّق:
شكل 1

عندما منرر الضوء من شق
ضيق حنصل على الشاشة على
قالب يُسمّى قالب حيود الضوء

شكل 2

من شق ضيق وهو القالب املبني
يف الشكل ( )2واملوضّح بالشكل (.)3

الشكل 3
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يف هذا الشكل حنصل خطوط من التداخالت اهلدامة (املعتمة) بينها قطاعات من التداخالت البناء .بالنسبة هلذا القالب
توجد هنالك معادلة حلساب الزوايا اليت حنصل فيها على تداخالت هدامة فقط  ،بينما ال توجد معادلة حلساب زوايا
التداخالت البناءة .هذه املعادلة هي:
wsinn  n

n  1, 2,

()1

حيث أن  wهو عرض الشق و  هو طول املوجة.
تقريب يانج :مبا أن الزوايا اليت حنصل فيها على تدخالت هامة أو بناءة هي صغرية جدا ،نستطيع استخدام التقريب
التالي:
xn

sin  n  tan  n 

حيث أن  xnهي القيم املبينة يف الشكل ( .)1حبسب هذا تصبح املعادلة (:)1
 
xn    n
 w

()2

()3

هذا التقريب حلساب الزوايا يُسمّى تقريب يانج.
قالب التداخل من شقني :عندما منرر ضوءا أحادي طول املوجة ومرتابط من شرحية حتتوي على شقني ،حنصل على
الشاشة على قالب يُسمّى قالب تداخل الضوء من شقني وهو القالب املبني يف الشكل ( )4واملوضّح أيضا يف شكل ( .)5يف
هذا القالب هنالك أيضا خطوط من التداخالت اهلدامة بينها قطاعات من التداخالت البناءة .بالنسبة لقالب التداخل من
شقني هنالك معادالت حلساب الزوايا اليت حنصل فيها على تداخالت هدامة وأيضا حلساب الزوايا اليت حنصل فيها على
تداخالت بنّاءة تامة .هذه املعادالت هي:
 .1املعادلة حلساب زوايا التداخالت البناءة هي:
d sinn  n

n  0, 1, 2,

()4

حيث أن  dهو البعد بني الشقني.
 .2املعادلة حلساب زوايا التداخالت اهلدامة هي:

d sinn   n  12  

n  0, 1, 2,

تقريب يانج :استخدام تقريب يانج يعطينا املعادلة التالية حلساب زوايا التداخالت البناءة:
 
xn    n
 d 

n  0, 1, 2,

شكل 4
2

()5
()6
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الشكل 5

حيود الضوء من احملزوز :احملزوز هو عربة عن شرحية غري شفافة حتتوي على عدد كبري جدا من الشقوق املتالصقة املرتاصة.
عندما منرر الضوء من احملزوز حنصل على قالب مميّز للتداخالت يف هذه احلالة ،هذا القالب يُسمّى قالب حيود الضوء من
احملزوز وهو القالب املبني يف الشكل التالي ( )6والذي هو عبارة عن نقاط متباعدة من التداخالت البناءة.

الشكل 6

الزوايا اليت حنصل فيها على النقاط (على التداخالت البناءة) معطاة بالعالقة التالية:
d sinn  n

n  0, 1, 2,

()7

حيث أن  dهو البعد بني كل شقني متتاليني يف احملزوز .نشري إىل النقاط التالية:
 .1عادة ال يُعطى البعد بني كل شقني يف احملزوز ،إمنا يُعطى عدد الشقوق املوجودة يف كل وحدة طول واحدة ،وهو
املقدار يُرمز له باحلرف  ،  N* حيث يتحقق أن:

*d  1/ N

هلذا حنصل على أن العالقة ( ،)7تصبح:
n  0, 1, 2,

sin n  n N* 

()8

 .2مبا أن الزوايا اليت حنصل فيها على التداخالت البناءة هي ليست صغرية ،فإنه ال نستطيع استخدام تقريب يانج
بالنسبة للمحزوز.

 .3األجهزة واألدوات:
يف هذه التجربة نستخدم األجهزة واألدوات التالية:
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 .1جهاز ليزر (هيليوم  -نيون) ،أو أي جهاز آخر مالئم (شكل )1
 .2حمزوز.
 .3شرحية حتتوي على شقني وشرحية أخرى حتتوي على شق واحد.
 .4قاعدة بصرية وحوامل لتثبيت الشرائح والليزر.
 .5شاشة مع مسطرة لقياس األبعاد (شكل .)1

شكل 1

 .4سري التجربة:
اجلزء األول :حيود الضوء من شق ضيق.

 .1نسجّل عرض الشق   w املسجّل على الشرحية.

 .2نثبت الشرحية أمام الليزر وعلى بعد معني   60  80cm نضع الشاشة ونلصق عليها ورقة بيضاء.

 .3نسجّل بعد الشاشة عن الشرحية 

.

 .4نشغّل الليزر ونسقط شعاع الليزر على الشرحية بشكل معامد.
 .5نعلّم على الورقة املوجودة على الشاشة بقلم رصاص نقطة املركز (نقطة الصفر) ،ونعلّم نقاط التداخالت اهلدامة
من جهيت نقطة الصفر .ونرقم هذه النقاط ،حيث أن نقطة املركز هي  ، n  0والنقاط يف اجلهة األوىل
 ، 1, 2, 3,ويف اجلهة الثانية هي

. 1, 2, 3,

 .6نوقف الليزر ،ونقيس بُعد نقاط التداخالت اهلدامة عن نقطة األصل ،حيث حنضر جدوال حيتوي على رقم كل نقطة
وبعدها عن نقطة األصل:
xn
x3
x2
x1
0
x1
x2

n
3
2
1
0
1
2
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3

اجلزء الثاني :التداخل من شقني:

 .1نسجّل البعد بني الشقني   d املسجّل على الشرحية.

 .2نثبت الشرحية على أمام الليزر وعلى بعد معني   60  80cm نضع الشاشة ونلصق عليها ورقة بيضاء.

 .3نسجّل بعد الشاشة عن الشرحية 

.

 .4نشغّل الليزر ونسقط شعاع الليزر على الشقني بشكل معامد للشرحية.
 .5نعلّم بقلم رصاص نقطة املركز (نقطة الصفر) ،ونعلّم نقاط التداخالت البناءة من جهيت نقطة الصفر .ونرقم هذه
النقاط ،حيث أن نقطة املركز هي  ، n  0والنقاط يف اجلهة األوىل

 ، 1, 2, 3,ويف اجلهة الثانية

. 1, 2, 3,

 .6نُحضر جدوال يصف بعد كل نقطة من نقاط التداخالت البناءة عن األصل   xn كدالة لرقم التداخل .  n 
اجلزء الثالث :احليود من احملزوز:

 .1نسجّل املقدار   N* املسجّل على احملزوز.
 .2نثبت احملزوز على أمام الليزر وعلى بعد معني   60  80cm نضع الشاشة ونلصق عليها ورقة بيضاء.

 .3نسجّل بعد الشاشة عن احملزوز 

.

 .4نشغّل الليزر ونسقط شعاع الليزر على احملزوز بشكل معامد.
 .5نعلّم بقلم رصاص نقطة املركز (نقطة الصفر) ،ونعلّم نقاط التداخالت البناءة من جهيت نقطة الصفر .ونرقم هذه
النقاط ،حيث أن نقطة املركز هي  ، n  0والنقاط يف اجلهة األوىل

 ، 1, 2, 3,ويف اجلهة الثانية

. 1, 2, 3,

 .6نُحضر جدوال يصف بعد كل نقطة من نقاط التداخالت البناءة عن األصل   xn كدالة لرقم التداخل .  n 

 .5حتليل النتائج:
احليود من شق ضيّق

 .1من اجلدول الذي حنصل عليه يف هذا القسم ،نرسم رمسا بيانيا يصف  xnكدالة لـ . n
 .2جند ميل الرسم.

 .3حبسب العالقة ( ،)3ميل الرسم يعرب عن املقدار  .   / wمبا أن

معروف وكذلك عرض الشق معروف ،جند

طول املوجة لضوء الليزر.
التداخل من شقني
 .1من اجلدول الذي حنصل عليه يف هذا القسم ،نرسم رمسا بيانيا يصف  xnكدالة لـ . n
 .2جند ميل الرسم.

 .3حبسب العالقة ( ،)6ميل الرسم يعرب عن املقدار  .   / d مبا أن
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طول املوجة لضوء الليزر.
احليود من احملزوز
 .1مبا أن تقريب يانج غري دقيق بالنسبة ملعادلة احملزوز ،علينا أن حنسب مقدار الزوايا أوال وثم ساين هذه الزوايا .هذا
األمر يتم حبسب العالقة التالية:



 n  tan 1  xn /

tan n  xn /

 .2حنضر جدوال يصف ساين الزوايا كدالة لرقم التداخالت:



n
n  tan 1  xn /
sin  n

 .3نرسم رمسا بيانيا يصف  sin  nكدالة لـ  ، nوجند ميل هذا الرسم.

 .4حبسب العالقة ( ،)8ميل الرسم يعرب عن املقدار  .  N*  مبا أن * Nمعروف ،نستطيع أن جند طول املوجة لضوء
الليزر.

 .6أسئلة حتضريية:
 .1ما هو الشرط للحصول على قوالب تداخل أو حيود منتظمة؟
 .2عرف ماذا نعين بأمواج مرتابطة.
 .3جد تعبري رياضي يُعرب عن البعد بني كل تداخلني بناءين متعاقبني يف قالب التداخل من شقني الذي حنصل عليه يف
التجربة.
 .4عرف ما هو احملزوز ،واذكر بعض استخداماته.
 .5أي صفة أو خاصة متعلقة بالضوء تكشف لنا قوالب تداخل وحيود الضوء؟ اشرح.
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