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  Diffractionالحيود    

  General description: الفكرة العامة 

الشعاع من خالل حافات  ٌنحاداذا مر شعاع ضوئً خالل شق ضٌق 

 الشق الى منطقة تسمى بالظل الهندسً 

وعند وضع جسٌم معتم بٌن الشاشة ومصدر الضوء نالحظ منطقة 

ً الظالم والضوء   شبه الظل بٌن منطقت

فظاهرة انحناء الضوء عن الحرف المستقٌم الحاد لحاجز معتم واقع 

(  1)شكل   Diffraction امام مصدر مضًء تسمى الحٌود
 والضوئيت,وتحدث هذه الظاهرة في الموجاث الصوتيت 



 الحيىد من حافتي الشق ( 1)شكل 
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            complement Aperture Babinetsبابٌنتشقوق متتامة وقاعدة  
  

فً نقطة ( Up)التً تحدث اضطرابا ضوئٌا معٌنا (A)لنفرض فتحة الحٌود    

    بحٌث A1,A2 جزئٌنولنفرض الفتحة انقسمت الى    pمعٌنة 

A=A1+A2                                               
 تسمٌان بفتحتٌن متتامتان كما فً الشكل   A1,A2فهاتان الفتحتان 



 الفتحات المتتامة(2)شكل 
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 Up= U1p +U2pكرشوف   – فرٌنلمعادلة فحسب •

ناتج من (  (Pالضوئً فً نقطة هو االضطراب Upل . حٌث 
هو االضطراب الضوئً الناتج من (  (Pوحدها و A1الفتحة
 وحدها فالمعادلة فً أعاله هً صورة  A2 الفتحة 

وهذه القاعدة مفٌدة فً حاالت معٌنة  بابٌنتمن صور قاعدة •
 خاصة عندما 

•Up=0 

•U1p=-U2p 

 



 

متشابهة ما ضوئٌة   إضطراباتالمتتامة فً هذه الحالة تحمل فالفتحات 
تساوي مربع االضطراب ( p)فالشدة ف180ً فً الطور  عدا اختالفهما 

 . للفتحتٌن الضوئً ولذلك فهً نفسها 

 فً حالة حزمة ضوئٌة متجمعة تتماد منتشرة من جسٌمات كروٌة وهكذا 

 Up=0فالشرط          •

 

الشعاع  تحددحجم وإلفتحة عل استقامة الشعاع  التقعٌقٌد هذه النقاط التً 

 . نفسه 

 تظهر نفس نماذج الحٌود عندما ٌنتشر  باٌٌتتفحسب قاعدة ولذلك 

الشعاع بوساطة شاشة تحتوي عل ثقوب دائرٌة صغٌرة أو عدد كبٌر من 

 ومرتبة بصورة منتظمة كجسٌمات الضباب السعة ثقوب متساوٌة 

 



  diffraction Fresnel's and Fraunhofer فرنٌلوحٌود  فرانهوفرحٌود •

  -.تكون ظاهرة الحٌود عل نوعٌن •

   فرٌنلحٌود    فرانهوفرحٌود        

فالنوع االول ٌحدث عندما تكون جبهات الموجات الساقطة •

 مستوٌة وذلك  والحائدة

لكون المسافة من المصدر الى فتحة الحٌود ومن هذه الفتحة الى •

 الشاشة واسعة بحٌث ٌمكن 

، 3aكما فً الشكل  والحائدةاهمال تقعر الموجات الساقطة •

من فتحة الحٌود بحٌث ٌكون أو الشاشة ٌقترب المصدر وعندما 

.   فرٌنل تقعر جبهات الموجة واضحة فتسمى بظاهرة حٌود 
 3b كما فً الشكل 

 



   3شكل

 



حٌث ٌظهر فً  4وٌمكن التمٌٌز بٌن النوعٌن من الشكل •

 الحٌود لظاهرة الشكل الخطوط العامة 

من السطح ( 4)مسافة تقع على    p فلتفرض أن نقطة •

 الذي ٌقع علٌه شق الحٌود 

ولتفرض ان . هذا السطح من   d مسافة على   sوالمصدر•

 hعمودٌة قدرها مسافة    pعن إحدى حافات الشق تبعد 
 (  4)فً الشكل كما    h عمودٌة قدرها مسافة     sوعن 

 Aإذن فمقدار التغٌٌر ( δ)ولنفرض أن سعة الشق تساوي •
 sالمسافة بٌن النقطة فً 

العلٌا والسفلى              بٌن حافات الشق هً  pوالنقطة •

  -:كاآلتً هً 
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مقٌاس لجبهة  السابقة من المعادلة الجزء الثانً وٌعتبر •

تعتبر الموجة مستوٌة عندما ٌكون هذا الجزء الموجة ولهذا 

الموجة لهذا المصدر الضوئً صغٌرا جدا بالمقابلة مع طول 

  -:أي أنه 

 

 

وعدم توفر هذا الشرط  فرانهوفروهذه  من خصائص حٌود •

ونفس . فرٌنللتقعر جبهة الموجة  تصبح الظاهرة حٌود 

 االعتبارات تطبق فً حالة الحٌود من حافة جسم  حاد معتم  

 



 وفرينل فرانهىفريميز بين حيىد  4شكل  



 الحيود بوساطت شق احادي

 فرانهوفرتنظٌم االجهزة فً تجربة حٌود (5)شكل •



 (5)الشق هو فتحة طولها كبٌر بالنسبة لعرضها كما فً الشكل •

بحٌث بعده الكبٌر عمودٌا على مستوي الصفحة (S)اعتبر الشق •

 نفترض انه مضاء بحزمة ضوئٌة متوازٌة من مصدر احادي,

واذا وضعت  L1ٌمر من خالل الشق الذي ٌقع فً بؤرة العدسة  •

فأنها  تركز الضوء على حاجز ,    Sخلف الشق   L2عدسة اخرى 

 وبذلك تكون نمط حٌود   P  او لوح فوتوغرافٌا 

من الممكن تفسٌر نمط حٌود الشق االحادي على اساس تداخل •

التً ٌمكن اعتبارها قادمة من كل نقطة ,الثانوٌة  هاٌكنز موٌجات

وكتقرٌب ,على جبهة الموجة فً لحظة وجودها فً مستوي الشق 

اولً ٌمكننا اعتبار ان هذه الموجات الكروٌة منتظمة توقف 

 انبعاثه بشكل فجائً عند حواف الشق 



 (6)شكل 



ٌسقط علٌه ضوء متوازي  bمقطع شق اتساعه   ( 6)ٌمثل الشكل •

 .من الجانب االٌسر

عنصر من عرض جبهة الموجٌة فً مستوي الشق  dsنفرض ان •

 عن المركز الذي نسمٌه االصل   sوٌبعد مسافة قدرها 

سوف تتجمع اجزاء كل موجةة ثانوٌةة  تسةٌر فةً االتجةاه العمةودي •
بٌنمةةا تسةٌر االجةةزاء االخةةرى   Poعلةى مسةةتوى الشةةق فةً النقطةةة 

 Pالى النقطة  θباي زاوٌة اخرى 

الموجةود  dsفاذا ركزنا علةى الموجةة االولةى المنبعثةة مةن العنصةر •

 dsطردٌةا ومةع طةول  aفً نقطة االصةل فاتهةا تتناسةب مةع سةعتها 

ومةةع ذلةةك فةةان هةةذه الموجةةة سةةوف تنةةت    xوعكسةٌا مةةع المسةةافة 

فةً حالةة الموجةات  الكروٌةة   pازاحة متناهٌة بالصفر فةً النقطةة 

 :ٌمكن التعبٌر عن هذه االزاحة التالٌة



 

تتغٌر االزاحة فً الطور بسبب اختالف طول  dsوبتغٌر موضع 

تحت  sوعندها ٌؤخذ هذا العنصر على بعد  p  المسار الى النقطة

 :  نقطة االصل  عن عندئذ سوف ٌكون كالتالً
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االن نجمع تأثٌر جمٌع العناصر من احدى حافتً الشق  الى •
 s=-b/2  وهذا ٌتحقق بتكامل المعادلة من, حافته االخرى 

وابسط طرٌقة  هو ان تكامل االسهامات الناتجة من   b/2الى  •

   كالتالً  -s   ،sازواج العناصر ذات المواضع المماثلة 

 

 



 باستخدام المتطابقة•

 

 

 

    s=b/2الى   s=0وهً التً ٌجب تكاملها من  •

 ثابتة ألنها ال توثر على االزاحة اذا   xلهذا نعتبر •

 



وعلٌه فان االهتزاز هو حركة توافقٌة بسٌطة تتغٌر سعتها مع 
 وهكذا ٌمكن تمثٌل سعتها  θالن االخٌر ٌتعٌن بقٌمة   pموضع 

 

   حٌث 

 

 

الكمٌة    متغٌر مناسب وهً تمثل نصف فرق الطور بٌن االسهامٌن 

 : الناتجٌن من حافتً الشق وعلٌه فان الشدة على الشاشة هً 
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