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ء استقطاب, أثبتت النظرية الكيرومغناطيسية ان لمضو  :polarizationاالستقطاب 
ويعتبر من أىم خصائص الموجات الكيرومغناطيسية ألنيا موجات مستعرضة ومن 

 الجدير بالذكر بأن الموجات الطولية ال يحدث بيا استقطاب.
ولتوضيح االستقطاب في الشكل التالي يمثل موجة مستعرضة تنتشر في حبل ييتز 

ي ييتز في اتجاه عمودي وىذه الموجة مستعرضة ألنيا تنتشر عمى طول الحبل الَّذ  
 عمى اتجاه انتشار الموجة.

 
وان لضوء حركة مستعرضة نتيجة تغيرات دورية في المجال الكيربائي الَّذ ي يرافقو 

خر, وعمودي تغير المجال المغناطيسي وأيًضا تذبذب كل منيم عمودي عمى اآل
 عمى خط انتشار الموجة.

 مجال مغناطيسي                                                                   
 

                                                                         



 مجال كيربائي          اتجاه الموجة                                            
وى واحد قيل ان فإذا كان المجال الكيربائي أو تذبذبو مقتصًرا عمى اتجاه أو مست

 الضوء ذو استقطاب خطي, أو مستوي وىناك أنواع أخرى مثل دائري أو بيضاوي.
  اذن االستقطاب ىو تحديد اتجاه تذبذب المجال الكيربائي اموجة والذي يكون

 دلياًل عمى اتجاه الموجة. 
 (Diffraetionالحيود ). 6

فان الشعاع ينحاد عند حافات الشق إلى إذا مر شعاع ضوئي خالل شق ضيق 
 ضوئي. منطقة تسمى بالظل ال

فظاىرة انحناء الضوء عن الخط المستقيم الحاد لحاجز معتم واقع امام المصدر 
المضيء يسمى بالحيود وتحدث ظاىرة الحيود في الموجات الصوتية 

 والضوئية.... .

 
  

 inter ference. التداخل 3
ين وتراكبيما معا ومثال عمى التداخل ىو تجربة يونك ىو اندماج موجتين ضوئيت

)تداخل  تداخل بناءنوعين من )تتداخل االشعة النافذة من شقين ضوئيين( وىناك 
 ينتج المناطق المضيئة( واالتالفي )تداخل ينتج المناطق المظممة(.

عدد يكون التداخل بناء عندما يكون فرق المسار بين الموجتين مساوًيا إلى مالحظة: 
 صحيح من الطول الموجي.

 Reflection and Rrefractionاالنكسار واالنعكاس  .4



االنكسار ىو تغير اتجاه الموجات بسبب تغير سرعتيا عند انتقاليا من وسط 
واذا ارتد الشعاع  آلخر مختمف في الكثافة مثل انتقالو من اليواء إلى الماء

دم منو تسمى ىذه الظاىرة قالساقط عمى السطح إلى نفس الوسط الَّذ ي 
 انكسار                                                           االنعكاس.

          n1          عمود مقام                    n1         

              2  1    
 n2     2شعاع ساقط                      شعاع منعكس   

 
 قانون ستيل يطبق في االنعكاس واالنكسار  

 
 photoelectric effectالظاهرة الكهروضوئية  .5

الضوء عميو مثل ىي ظاىرة انبعاث االلكترونات من سطح معدن عند سقوط 
الظاىرة بشروط وتبين عدد من الحقائق  عمل الخاليا الشمسية وتحدث ىذه

 منيا:
ال يحصل انبعاث كيروضوئي اال إذا كان تردد الموجة الضوئية الساقطة  .1

(v) ( أعمى من التردد الحرج لممادةvo ( والذي يسمى بتردد العتبة )وىو
ويختمف تردد العتبة  ان يتحر من المادةأقل تردد يستطيع فيو االلكترون  

 .(من مادة إلى اخرى
( ال تعتمد عمى شدة الضوء Ekن المنبعثة )إللكترو الطاقة الحركية ل .2

 الساقط وانما تعتمد عمى التردد من المعادلة العامة لمطاقة
 EhEk  

 زيادة شدة الضوء تؤدي إلى زيادة عدد االلكترونات المنبعثة فقط. .3



لكترونات حيث ال توجد فترة زمنية طويمة تبين سقوط الضوء وانبعاث اال .4
= ىي اقل طاقة الزمة )شغل الزم( يحتاجو االلكترون wأن: طاقة العتبة 

 لإلفالت من الذرة )سطح المادة( وىذه تعتمد عمى طبيعة المادة )المعدن(.

................................................................................. 
 نظريات تفسير الضوء.

 يوتن الدقائقية:نظرية ن .0
فرض العالم نيوتن ان الضوء ىو عبارة عن جسيمات صغيرة جًدا تنبعث من 
مواد متآلفة وتسير في خطوط مستقيمة في الوسط المتجانس وبجميع 
االتجاىات وىذا ما يدعى بقانون االنتشار بخطوط مستقيمة وىذه النظرية 

 ود واالستقطاب...فسرت الظاىرة الكيروضوئية ولم تفسر ظواىر أخرى كالحي
 النظرية الموجية لماكسويل: .6

لقد وضع العالم جيمس ماكسويل نظريتو الضوئية والتي تنص بأن الضوء 
عبارة عن موجات كيرومغناطيسية تنطبق عمييا الخصائص الموجية. ووجد 

 تساوي سرعة الضوءبأن سرعة الموجة في الفراغ 
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 تسمى السماحية الفراغية أو ثابت العزل الكيربائي.
وبفضل عالقة ماكسويل عرف الضوء المرئي بأنو شكل من اشكال الطاقة 
الكيرومغناطيسية والتي تدعى موجات كيرومغناطيسية وفسرت ىذه النظرية 

 اىر مثل االستقطاب والحيود واالنعكاس ....... .معظم الظو 
 نظرية أينشتاين لمفوتون: .3



كان تفسير أينشتاين من أىم التفسيرات لسموك الضوء مستفيدا من دراسة 
 \العالم بالنك الَّذ ي درس الطاقة االشعاعية المنبعثة من الجسم االسو

 واستطاع حسابيا من القانون التالي:
E=hV 

Eاعية.= الطاقة االشع 
V.تردد الضوء المنبعث = 
h  6.63= ثابت بالنك  x10-34J.s  وفسر الضوء عمى انو سيل من

 الفوتونات.
 


