
فصل4
برهم کنش های امواج

در گذشته برای آگاه کردن کشتی ها از خطر صخره ها، در صدف های حلزونی می دمیدند. امروزه بیشتر برای جشن 
و شادی ها در آنها می دمند. چرا این صدف ها چنین صدای بلندی ایجاد می کنند؟
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آیا هیچ وقت پژواک صدای خود را شنیده اید؟ پژواک نمونه ای از بازتاب امواج مکانیکی است. برخی 
از جانداران نظیر خفاش از همین ویژگی برای یافتن مسیر خود یا طعمه استفاده می کنند )شکل 4ــ1(. 
امواج الکترومغناطیسی نیز بازمی تابند. در واقع یک جسم را وقتی می توانیم ببینیم که نور بازتابیده شده از 
جسم وارد چشم ما شود. بازتاب، تنها راه برهم کنش امواج با محیط نیست. شکست روش دیگر برهم کنش 
امواج با محیط است. شکست وقتی رخ می دهد که موج در ورود به یک محیط جدید تغییر جهت بدهد. 
در واقع وقتی شما یک ماهی را از باالی برکه ای می بینید، آن را در مکان واقعی خود مشاهده نمی کنید، 
بلکه مکانی ظاهری براثر شکست نور را ادراک می کنید )شکل 4ــ2(. همان طور که خواهیم دید شکست 
برای امواج مکانیکی نیز رخ می دهد. پراش نیز نوع دیگری از برهم کنش امواج با محیط است. شنیدن 
یک صدا از پشت یک دیوار، درخت، یا هر مانع دیگری بر سر راه امواج صوتی مثالی از پراش امواج 
مکانیکی است. در حالی که با چنین موانعی می توان سّد راه یک موج نوری  شد ولی آنها حفاظ کاملی در 
برابر امواج صوتی ایجاد نمی کنند و امواج صوتی با پراشیدن از لبه های این موانع به گوش ما می رسند. اما 
مثال بارزتر پراش مربوط به امواج نوری است که بر اثر پراشیدن نور از لبه های تیز یا روزنه ها یا شکاف های 
باریک رخ می دهد )شکل 4ــ3(. امواج با یکدیگر نیز برهم کنش می کنند. پراش افزون بر برهم کنش امواج 
با محیط، به برهم کنش امواج با یکدیگر نیز بستگی دارد. شما ممکن است تصاویری از بر هم کنش امواج 
بر سطح آب را دیده باشید که گاهی به نقش های افسون کننده ای می انجامد )شکل 4ــ4(. همان طور که 
خواهیم دید برهم کنش امواج صوتی نقشی اساسی در کار ابزارآالت موسیقایی و حتی صحبت کردن ما 
دارد. مثال های مشابهی نیز برای امواج الکترومغناطیسی وجود دارد که از آن میان می توان به بر هم کنش 

این امواج در محفظٔه اجاق مایکروفر اشاره کرد.

4ـ1 بازتاب امواج

شما هر روز تصویر خود را در یک آینٔه تخت می بینید. این استفاده ای بسیار رایج از بازتاب امواج 
است، اما تنها استفادٔه آن نیست. پژواک ناشی از بازتاب امواج صوتی است که کاربردهای فراوانی 
نیز دارد. ابزارآالت موسیقایی نیز از بازتاب امواج استفاده می کنند. وقتی یک موج به یک مرز در 
محیط انتشار خود می رسد بازمی تابد. در این بخش، نخست بازتاب در یک بعد و سپس در دو و سه 

بُعد را بررسی می کنیم.
بازتاب در یک ُبعد ــ بازتاب یک تپ: اگر تپی را در یک فنر کشیدٔه بلند که یک سر آن بر 
تکیه گاهی ثابت شده است روانه کنیم، وقتی تپ به تکیه گاه )مرز( می رسد نیرویی به آن وارد می کند و 
طبق قانون سوم نیوتون، تکیه گاه نیز نیرویی با اندازٔه برابر، در جهت مخالف  بر فنر وارد می آورد. این 
نیرو در محل تکیه گاه، تپی در فنر ایجاد می کند که روی فنر در جهت مخالف تِپ تابیده حرکت می کند 
)شکل 4ــ5(. شکل 4ــ6 طرحی واضح تر از تابیدن و بازتابیدن  چنین تپی را نشان می دهد. بدیهی 
است که  چنین طرحی برای هر ریسمان یا تار کشیده ای که یک سر آن ثابت شده باشد نیز به کار می آید.

خود  یافتن طعمۀ  برای  خفاش  4ــ1  شکل 
از پژواک موج صوتی خود استفاده می کند.   

شکل4ــ2 شکارچیان بومی آمریکای 
محل  که  دریافته اند  تجربه  به  جنوبی 
محلی  از  متفاوت  ماهی  یک  واقعی 

می بینند. را  آن  که  است 

که  تکفام  نوری  پراش  4ــ3  شکل 
از لبه های تیز درون و بیرون یک تیغ 

است. شده  ایجاد 

شکل 4ــ4 نوعی از برهم کنش امواج دریا 
دریای  آن  به  که  کننده  افسون  نقش  این  به 

شطرنجی1 گفته می شود، می انجامد.

Cross sea ــ1
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پیشروی  از  طرحی  4ــ6  شکل 
و بازتاب تپ عرضی شکل 4ــ5

و  پیشروی  از  متوالی  لحظه ای  تصویر  چند  4ــ5   شکل 
بلند کشیده شده که یک  فنر   بازتاب یک تپ عرضی در یک  
سر آن در تکیه گاهی واقع در سمت راست، ثابت شده است.

به خاطر داریم وقتی تیغٔه تختی را بر سطح آب  بازتاب در دو بعد ــ بازتاب در تشت موج: 
تشت موج به نوسان درمی آوردیم امواج تختی بر سطح آب تشکیل می شد. اکنون اگر بر سر راه این 
امواج مانع هایی قرار دهیم، این امواج پس از برخورد با این موانع بازمی تابند. ساده ترین شکل یک 
مانع، مانعی تخت است. در حضور این نوع مانع، امواج بازتابیده نیز تخت اند و این امواج در ترکیب با 
امواج تابیده )فرودی(، شبکه ای را مانند شکل 4ــ 7 تشکیل می دهند1. شکل 4ــ 8 طرحی از تشکیل 
چنین شبکه ای را نشان می دهد. با استفاده از جبهه های موج می توانیم به طور تجربی به رفتار موج در 
برخورد با یک مانع پی ببریم. طرح معادل دیگری برای نشان دادن رفتار موج استفاده از نمودار پرتویی 
است. در حالی که جبهه های موج مکان های بیشینه یا کمینٔه موج را نشان می دهند، یک پرتو، پیکان 
مستقیمی )عمود بر جبهه های موج( است که جهت انتشار بخشی از موج را نشان می دهد. بدین ترتیب 
ـ 8 را در حضور جبهه های موج به صورت شکل 4ــ9 رسم کرد. زاویٔه  می توان نمودار پرتویی شکل 4ـ
î 2 نشان می دهند و  بین خط عمود بر سطح مانع و پرتوی تابیده )فرودی( را زاویٔه تابش می نامند و با 
r̂ 3 نشان می دهند.  زاویٔه بین خط عمود بر سطح مانع و پرتوی بازتابیده را زاویٔه بازتابش می نامند و با 
آزمایش هایی نظیر آنچه که در شکل 4ــ7 نشان داده شده است، ثابت می کند که برای هر وضعیت مانع، 
. به این، قانون بازتاب عمومی گفته می شود. این قانون  ˆ ˆi r= زاویٔه  بازتابش برابر با زاویٔه تابش است: 
برای امواج دایره ای یا کروی نیز برقرار است. مثالً اگر در تشت موج به جای تیغٔه نوسان کننده از گوی 
کوچک نوسان کننده استفاده کنیم، امواجی دایره ای بر سطح آب تشکیل خواهد شد. این امواج در 
برخورد با یک مانع تخت بازتابیده می شوند و بر اثر این بازتاب، امواج دایره ای دیگری تشکیل می شود 

2ــ  iسرواژٔه کلمٔه incident به معنی تابش است. 1ــ توجه کنید که طول مانع باید در مقایسه با طول موج λ بسیار بزرگ باشد. 
3ــ r سرواژٔه کلمه ref  lection به معنی بازتابش است.

مانعی  از  بازتابیده  تخت  امواج  4ــ7  شکل 
تخت در یک تشت موج در ترکیب با امواج تخت 
تابیده، شبکه ای را در جلوی مانع تشکیل داده اند.

جبهه های  از  طرحی   8 4ــ  شکل    
جبهه های  و  توپر(  )خطوط  تابیده  موج 
و  خط چین(  )خطوط  بازتابیده  موج 

ترکیب آنها در جلوی مانع.

یده
 تاب

اج
مو

 ا

امواج بازتابیده        

ـ  9 نمـودار پرتـویی هـمراه با  شکل 4ـ
جبهه های موج برای بازتاب امواج تخت 

از سطح مانعی تخت.

تپ وقتی بازمی تابد، 
وارونه می شود.

تپ می رسد.

i
r

پرتوی بازتابیده
جبهه های موج بازتابیده

ح مانع
د بر سط

خط عمو

پرتوی تابیده

مانع تخت

جبهه های موج تابیده
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که در ترکیب با امواج تابیده شبکه ای را در جلوی مانع تشکیل می دهند. شکل 4ــ10 تصویری واقعی 
از این پدیده در تشت موج و شکل 4ــ11، طرحی از آن را نشان می دهد. آزمایش هایی نظیر آنچه که 
در شکل 4ــ10 نشان داده شده است، ثابت می کند برای هر وضعیت مانع، زاویٔه بازتابش برابر با  زاویٔه 
تابش است. ولی باید توجه کرد زاویٔه تابش در نقاط مختلف ،متفاوت است و بنابراین زاویٔه بازتابش نیز 
که برابر زاویٔه تابش در محل برخورد است، در نقاط مختلف متفاوت می شود. شکل 4ــ 12 پرتوهای 
تابش و بازتابش را برای امواج دایره ای، در دو نقطه از مانع تخت نشان می دهد. توجه کنید که در هر 
نقطه، زاویه های تابش و بازتابش برابرند ولی برابر با زاویه های تابش و بازتابش در نقطٔه دیگر نیستند.

بازتاب در سه ُبعد ــ بازتاب امواج صوتی: صوت می تواند از یک سطح سخت مانند دیوار 
بازتاب  آزمایش  اسباب  می کند.  پیروی  عمومی  بازتاب  قانون  همان  از  بازتاب صوت  کند.  بازتابش 
این  می دهد.  نشان  را  امواج صوتی  برای  قانون  این  تحقیق  برای  روشی  4ــ13،  در شکل  صوت 
نقش  دیگری  و  صدا  ورودی  دهانٔه  نقش  یکی  که  است  دهانه  دو  به  متصل  لولٔه  دو  شامل  دستگاه 
گوشی را بازی می کند. با ایجاد صدا در دهانٔه ورودی، صوت پس از عبور از لولٔه اول، و بازتاب 
برای  لولٔه دوم وارد دهانٔه گوشی می شود و ما آن را می شنویم.  از  با عبور  از یک دیوارٔه سخت، 
جلوگیری از انتشار مستقیم صوت از منبع آن به سمت شنونده، مانعی بر روی گیره های شکل نصب 
می شود. شنونده با حرکت لولٔه دوم، در زاویٔه مشخصی درمی یابد که صدا با بیشترین بلندی به گوش 
او می رسد. اکنون اگر مکان لولٔه دوم ثابت شود، با بررسی زاویٔه لولٔه اول با مانع )خط عمود بر دیوارٔه 
بازتابنده( و زاویٔه لولٔه دوم با مانع، درمی یابیم که بیشترین بلندی دریافتی به ازای برابر بودن زاویٔه تابش 

و زاویٔه بازتابش حاصل می شود.
امواج صوتی می توانند مانند سایر امواج از سطوح خمیده نیز بازتابیده شوند. شاید در پارک های 
تفریحی دو سطح کاو را در برابر هم دیده باشید که وقتی کودکی در یکی نجوا می کند، کودک دیگری 
به یک سطح  تابیده  تخت  امواج صوتی  4ــ14(.  )شکل  می شنود  را  آن  دیگر  کاو  درون سطح  در 
کاو، پس از بازتابش در یک نقطه که به آن کانون می گویند، جمع یا اصطالحاً کانونی می شوند )شکل 

ـ 15( و بدین ترتیب دامنه و در نتیجه شدت موج صوتی افزایش می یابد. 4ـ

بازتابیده  امواج دایره ای  شکل 4ــ10 
در  موج  تشت  یک  در  تخت  مانعی  از 
ترکیب با امواج دایره ای تابیده، شبکه ای 

داده اند. تشکیل  مانع  جلوی  در  را 

طرحی از جبهه های موج  ـ 11  شکل 4ـ
موج  جبهه های  و  توپر(  )خطوط  تابیده 
ترکیب  و  خط چین(  )خطوط  بازتابیده 

مانع. جلوی  در  آنها 

شکل 4ــ 12 قانون بازتاب در هر نقطۀ 
سطح مانع بازتاب دهنده برقرار است.

شکل 4ــ13 نمایشی از اسباب آزمایش 
بازتاب صوت

کاو  بازتابندۀ  دو سطح  4ــ 14   شکل 
تفریحی پارک  یک  در 

فعالیت 4ـ1
در مورد میکروفن سهموی که از آن برای ثبت صداهای ضعیف و دستگاه لیتوتریپسی1 که از 

آن برای شکستن سنگ های کلیه، با کمک بازتابنده های بیضوی استفاده می شود تحقیق کنید.

پژواک2: اگر صوت پس از بازتاب، با یک تأخیر زمانی به گوش شنونده ای برسد که صوت اولیه 
را مستقیماً می شنود، به چنین بازتابی پژواک می گویند. اگر تأخیر زمانی بین این دو صوت کمتر از 
s 0/1 باشد، گوش انسان نمی تواند پژواک را از صوت مستقیم اولیه تمیز دهد. دلیل این امر آن است 
که صدایی که می شنویم در گوش به مدت s 0/1باقی می ماند. بنابراین اگر صوت بازتابیده با تأخیری 

echo ــLithotripsy 2 ــ1
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شکل 4ــ 15 یک موج صوتی 
از  پس  الکترومغناطیسی(  )یا 
بازتاب از یک سطح کاو، در نقطۀ 

می شود. کانونی  سطح،  مقابل 

1ــ بررسی و محاسبٔه تأخیر زمانی بین صوت مستقیم اولیه و پژواک در سایر هندسه هایی که چشمٔه صوت و شنونده در مکان های یکسانی واقع نباشند، خارج از برنامٔه درسی این کتاب است.
echolocation ــ2

فعالیت 4ـ2

که  بلندی  یا صخرهٔ  دیواره  برابر  در  بگیرید:  اندازه  را  تندی صوت 
حدودًا 100m از شما فاصله دارد بایستید و یک بار دست بزنید. پس از مدت 
زمان کوتاهی پژواک صدای کف زدن خود را خواهید شنید. برای آنکه تندی 
صوت را اندازه  بگیرید، روش مناسب آن است که آن قدر به طور متوالی کف 
بزنید تا اینکه صدای هر کف زدن را درست همزمان با یک پژواک بشنوید. 
آنگاه باید از یک دوست خود بخواهید که تعداد کف زدن های شما را در یک 

مدت زمان معین )مثالً 30s ( بشمارد.از این جا می توانید فاصلٔه زمانی بین دو کف زدن متوالی را محاسبه کنید. با توجه به همزمانی هر 
پژواک با یک صدای کف زدن، این فاصلٔه زمانی برابر زمان رفت و برگشت صوت است. اکنون با دانستن فاصلٔه دقیق خود از دیواره 

یا صخره می توانید با استفاده از رابطٔه  x    = vt تندی صوت را در محل آزمایش تعیین کنید.

فّناوری و کاربرد ـ مکان یابی پژواکی2

مکان یابی پژواکی روشی است که با استفاده از امواج صوتی بازتابیده از یک جسم، مکان آن جسم را تعیین می کند. مکان یابی 
پژواکی به همراه اثر دوپلر که در فصل پیش آموختیم، در تعیین مکان اجسام متحرک و نیز تعیین تندی آنها به کار می رود. هم 
برخی از جانوران نظیر خفاش و ُدلفین از این روش استفاده می کنند و هم در فّناوری هایی نظیر اندازه گیری تندی شارش خون 
در رگ ها از این روش استفاده می شود. خفاش، فََورانی از امواج فراصوتی را گسیل می کند که این بسته به نوع خفاش از دهان 
یا سوراخ های بینی آن گسیل می شود. این امواج از اشیایی که در مسیر خفاش قرار دارند بازمی تابد و بدین ترتیب خفاش را از 
اشیایی که بر سر راه او قرار دارند آگاه می سازد.البته بسته به اینکه شیء بازتابنده، خوِد خفاش، یا هر دو متحرک باشند،خفاش 
تغییر بسامدی ناشی از اثر دوپلر را در موج بازتابیده ادراک می کند و بدین وسیله می تواند سرعت خود یا شیء متحرک را تعیین 

کند. خفاش ها از این ویژگی برای شناسایی و شکار طعمه های خود استفاده می کنند.

کمتر از این زمان به گوش برسد، شما نمی توانید آن را از صوت اولیه متمایز کنید. از اینجا می توان به 
مسافت کمینٔه الزم بین چشمٔه صوت و سطح بازتابنده برای تمیز یک پژواک از صوت اولیه برسیم. 
به اینکه تندی  با توجه  اگر چشمٔه  صوت و شنونده هر دو تقریباً در یک مکان واقع باشند1، آنگاه 
صوت در هوا تقریباً  m/s 330 است این مسافت را به  راحتی می توان از رابطٔه  x    = vt محاسبه 
نمود. با جای گذاری x   = 2L که L فاصلٔه بین چشمه و سطح بازتابنده است و  t =0/1 s، تقریباً به 

 L   = 17m  می رسیم.

سونار و سونوگرافی نمونه هایی از مکان یابی پژواکی هستند و همچنین تندی شارش خون را می توان با مکان یابی پژواکی همراه 
با اثر دوپلر تعیین کرد. در مورد این فّناوری ها تحقیق کنید.

فعالیت 4ـ3
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فیزیک 3

ـ1
4 

ال
مث

واِل عنبر یکی از جانورانی است که با استفاده از پژواک امواج فراصوتی، مکان یابی می کند. بسامد امواج فراصوتی ای که 
 1/52* 103 m/s 100 است. با توجه به اینکه تندی صوت در آب دریا طبق جدول 3ــ1 حدودkHz این وال تولید می کند حدود
است، )الف( طول موج این صوت و )ب( زمان رفت و برگشت صوت گسیل شده توسط وال برای مانعی که در فاصلٔه 100m از 

آن قرار گرفته، چقدر است؟
پاسخ: الف( با استفاده از رابطٔه  λ=v /f داریم:

/ m/s / m / cm
/ s

v
f

−×
λ = = = × =

×

3
2

3

1 52 10
1 52 10 1 52

100 10  

همان طور که بعدًا خواهید دید برای تشخیص یک جسم، اندازهٔ آن باید در حدود طول موج به کار رفته یا بزرگ تر از آن 
باشد. بنابراین، وال اجسامی در حدود این طول موج یا بزرگ تر را می تواند تشخیص دهد. 

ب( زمان الزم برای حرکت رفت و برگشت صوت بین وال و مانع برابر است با 
m / s

/ m / s
×

= = = ≈
×

x L
t

v v 3

2 2 100
0 132

1 52 10
 

فعالیت 4ـ4
پژواک از یک رشته پلکان:اگر در فاصلٔه مناسبی از یک رشته پلکان بلند، یک بار کف 
بزنید، پژواکی بیشتر از یک صدای برهم زدن دست می شنوید. در واقع پژواک این صدا به صورت 
رشته ای دوره ای از تپ ها است که هر کدام از یک پله حاصل شده اند. این رشته تپ ها مانند یک 
نُت نواخته شده جلوه می کنند. نمونه ای جالب از این پدیده در برابر رشته پله های معبد کوکولکان1 در 
تصویری از معبد کوکولکانمکزیک رخ می دهد که از 92 پلهٔ سنگی تشکیل شده است. در مورد چنین پژواک هایی تحقیق کنید.

بازتاب در سه ُبعد ــ بازتاب امواج الکترومغناطیسی: امواج الکترومغناطیسی نیز می توانند 
مثالً  می کند.  پیروی  عمومی  بازتاب  قانون  همان  از  نیز  آنها  بازتاب  و  شوند  بازتابیده  سطح  یک  از 
امواج  طیف  از  بخشی  که  رادیویی  امواج  برای  را  قانون  این  متفاوتی  آزمایشگاهی  اسباب های  با 
الکترومغناطیسی هستند،تحقیق کرده اند. طرحی از یکی از چنین آزمایش هایی در شکل 4ــ16 نشان 
و  گیرنده  آنتن  که  تفاوت  این  با  دارد،  وجود  رادارها  در  مشابهی  تقریباً  سازوکار  است.  شده  داده 
فرستندٔه امواج رادیویی یکی است و امواج رادیویی گسیل شده توسط یک آنتن، پس از بازتاب از مثالً 

یک هواپیما دوباره به همان آنتن بازمی گردند و بدین ترتیب حضور هواپیما آشکار می گردد.
امواج الکترومغناطیسی نیز می توانند مانند امواج صوتی از سطوح خمیده بازتابیده شوند. امواج 
ـ 15 در یک نقطه  الکترومغناطیسی تخت تابیده به یک سطح کاو نیز پس از بازتابش، مانند شکل 4ـ
کانونی می شوند و بدین ترتیب دامنٔه موج افزایش پیدا می کند. از همین ساز و کار برای دریافت امواج 
رادیویی توسط آنتن های بشقابی و یا امواج فرو سرخ برای گرم کردن آب یا مواد غذایی در اجاق های 

ـ 17( استفاده می شود. خورشیدی )شکل 4ـ

r
i

امــواج  بـازتــاب  ـ  16  4ـ شکـل 
الـکـترومغناطیـسی از قانـون بازتاب 
که  طوری  به  می کند،  پیروی  عمومی 

i است. r
∧ ∧
=

فرستنده

 گیرنده   

مانع فلزی  

شکل 4ــ 17 تصویری از یک اجاق 
خورشیدی

Kukulkan Temple ــ1

سطح بازتابندۀ فلزی   
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فعالیت 4ـ5

رادار دوپلری: از امواج الکترومغناطیسی نیز می توان برای مکان یابی پژواکی استفاده کرد. در این مورد و کاربرد آن به خصوص 
در تعیین تندی خودروها تحقیق کنید.

کرد،  ارائه  نور  بودن  موجی  برای  متقاعدکننده  نظریٔه  یک  که  کسی  نخستین  نورمرئی:  بازتاب 
نظریه را در سال 1678 میالدی  این  بود که  فیزیکدان هلندی کریستین هویگنس1 )1695ــ1629م.( 
ارائه داد. بنابراین نور نیز از همان قانون بازتاب عمومی امواج پیروی می کند. اسباب آزمایش بازتاب نور 
ـ  18 روشی برای تحقیق این قانون را نشان می دهد. با یک لیزر مدادی باریکٔه نور را به آینٔه  در شکل 4ـ
تختی می تابانیم که عمود بر صفحٔه مدّرجی برحسب زاویه است. درمی یابیم که اندازٔه زاویه های تابش و 
بازتابش برای هر زاویٔه تابشی برابر است. به عبارتی، قانون بازتاب عمومی بدین ترتیب تحقیق می شود.

 diffuse ref  lection ــspecular ref  lection   3 ــChristian Huygens 2 ــ1

ـ  18 اسباب آزمایش تحقیق  شکل 4ـ
قانون بازتاب عمومی برای نور

فعالیت 4ـ6

دو جفت سوزن ته گرد با رنگ های متفاوت را روی سطح افقی تختی در برابر یک آینٔه تخت 
قرار دهید طوری که این چهار سوزن، مطابق شکل، یک نمای V شکل را تشکیل دهند که رأس 
آن تقریباً در وسط آینه قرار گیرد. اکنون به آینه نگاه کنید و سرخود را آن قدر حرکت دهید تا اینکه 
بتوانید تصویر یک جفت سوزن را در امتداد جفت سوزن دیگر ببینید. این آزمایش روشی دیگر 

برای تحقیق قانون بازتاب است.

آنچه در باال دیدیم، تحقیق قانون بازتاب برای نوعی از بازتابش نور موسوم 
باید  بازتابنده  بازمی گردد که سطح  این  به  آینه ای  آینه ای2 است.واژٔه  بازتاب  به 
همچون یک آینه، بسیار هموار باشد. مثالً سطح آرام آب یک برکه نیز سطحی 
است که از آن بازتابی آینه ای رخ می دهد. شکل 4ــ19 الف طرحی از بازتاب 
آینه ای با جبهه های موج تخت و پرتوهای نور، و شکل 4ــ19 ب تساوی زاویٔه 
نشان  آینه ای  بازتاب  متفاوت در یک  تابش  زاویٔه  برای دو  را  بازتابش  و  تابش 
می دهد. توجه کنید که در شکل 4ــ19 پرتوهای تابش و بازتابش در یک صفحه 
قرار دارند که عمود بر سطح بازتابنده است. شکل 4ــ20 این امر را به وضوح 

نشان می دهد. 
نوع دیگر بازتابش، بازتاب پخشنده3 است.این بازتاب وقتی رخ می دهد که نور 
به سطحی برخورد کند که صیقلی و هموار نباشد. پرتوهای نور به طور کاتوره ای  
از پستی و بلندی های سطح بازتابیده، و در تمام جهات پراکنده می شوند )شکل 
با بخش های مختلف  پرتوها  ولی  برقرار است  بازتاب همچنان  قانون  4ــ21(. 
این سطح ناهموار که هر کدام در جهتی متفاوت از دیگری سمتگیری کرده اند 
برخورد می کنند و بنابراین سطح را در جهت های مختلفی ترک می کنند. به دلیل 

موج  جبهه های  از  استفاده  با  آینه ای  بازتاب  الف(  ـ  19  4ـ شکل 
با زاویه های  نور  پرتوی  آینه ای یک  بازتاب  نور، ب(  پرتوهای  و 

متفاوت تابش 

زاویۀ تابش     زاویۀ بازتابش    

خط عمودخط عمود

آینۀ تخت

)ب(

)الف(

شکل 4ــ20 پرتوهای تابش و بازتابش در صفحه ای 
عمود بر سطح بازتابنده قرار دارند.

سطح بازتابنده
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فیزیک 3

این بازتاب است که شما این صفحٔه کاغذ، دیوار، دستتان، دوست خود، و… را می بینید. در حالی که 
در بازتاب آینه ای از یک آینه تخت، بازتابش یک دسته پرتوی موازی را فقط در یک جهت می توانید 
ببینید، در بازتاب پخشنده، بازتابش این دسته پرتو را می توانید در جهت های مختلف مشاهده کنید. 
توجه کنید منظور از سطح ناهموار آن است که سطح در مقایسه با طول موج نور ناهموار است. مثالً 
یک کاغذ در ظاهر بسیار هموار به نظر می رسد اما از دید میکروسکوپی این سطح از اجزای متمایز و 
کوچکی تشکیل شده است که بسیار بزرگ تر از  1µm هستند. با توجه به اینکه طول موج نورمرئی 
مقابل،  در  می شود.  محسوب  ناهموار  مرئی،  نور  برای  سطحی  چنین  است،   0/5  µm حدود  در 
ناهمواری های یک آینه یا یک سطح فلزی صیقلی بسیار کوچک تر از µm 1 است و بنابراین برای 

نورمرئی سطوحی هموار محسوب می شوند.
    

4ـ2 شکست امواج 

رنگ های رنگین کمان، تصویری که با کمک عینک یا عدسی های تماسی می بینیم، تصاویری که 
با استفاده از عدسی های ابزارهای نوری مانند میکروسکوپ و دوربین دیده می شود، و … مثال های 
نیز رخ  امواج صوتی  برای  پدیده  این  ما است.  پیرامون  نوری در  از شکسته شدن موج های  رایجی 
می دهد ولی به اندازٔه موج های نوری اهمیت ندارد. وقتی امواج به یک مرز می رسند بخشی از امواج 
بازتابیده می شوند و بخشی دیگر عبور می کنند که این سوای جذب امواج است که در هر دو محیط 
رخ می دهد. مثالً عبور یک تپ در طول طنابی را در نظر بگیرید که از دو بخش، یکی نازک و دیگری 
)شکل  می رسد  بخش  دو  مرز  به  نازک  بخش  از سمت  تپ  این  وقتی  است.  شده  تشکیل  ضخیم، 
4ــ22 الف(، بخشی از این تپ بازمی تابد و بخشی دیگر عبور می کند. )شکل 4ــ22 ب(. برای یک 
موج سینوسی بسامد این دو موج همان بسامد موج فرودی است. بنابراین موج عبوری که تندی آن 
در قسمت ضخیم کمتر است، بنا به رابطٔه   λ =v  /f، طول موج کمتری نسبت به موج فرودی خواهد 

داشت.

از  نور  پخشندۀ  بازتاب  از  طرحی  4ــ21  شکل 
ناهموار سطحی 

سمت  از  فرودی  تپ  )الف(  شکل4ــ22 
آن  ضخیم تر  بخش  مرز  وارد  طناب  چپ 
می شود و )ب( بخشی از آن عبور و بخشی 

بازمی تابد.

بخش نازکبخش ضخیم

تپ عبوری

تپ بازتابیده

)الف(

)ب(  

شکل 4ــ23 وقتی ماشین اسباب بازی وارد 
زیرا  می کند؛  تغییر  مسیرش  می شود  قالیچه 
چرخی که نخست به قالیچه می رسد، زودتر کند 

می شود.    

 محیط با 
  محیط با تندی زیاد تندی کم

پرسش 4ـ1

اگر موج سینوسی ورودی از قسمت  ضخیم طناب به قسمت نازک آن وارد شود، بسامد، 
تندی، و طول موِج موِج عبوری در مقایسه با موج ورودی چه تغییری می کند؟

در حالت های دو یا سه بُعدی با عبور امواج از یک مرز و ورود آنها به محیط دیگری که در آن 
تندی آنها متفاوت است، ممکن است جهت امواج فرودی تغییر کند و اصطالحاً امواج شکست پیدا 
کنند. شاید برای تفهیم این موضوع، مثال یک ماشین اسباب بازی که با عبور از کف صاف اتاق وارد 
قالیچه ای می شود، راه گشا باشد. با ورود ماشین به قالیچه، تندی آن کم می شود و در نتیجه مسیر آن 

تغییر می کند )شکل 4ــ23(.
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ـ  24 الف( طرحی از شکست  شکل 4ـ
آب  و  عمیق  آب  مرز  در  سطحی  امواج 
کم عمق در تشت موج ب( تصویری واقعی 
از شکست امواج سطحی در تشت موج.

                           

آب عمیقآب کم عمق
)الف(

)ب(  

تمرین 4ـ1

شکست در تشت موج

قانون شکست: در پدیده های شکستی که در باال بررسی کردیم قانونی حاکم است که اکنون به آن 
می پردازیم. فرض کنید مطابق شکل 4ــ25 جبهه های موج تختی به طور مایل به مرز دو محیط می رسند 
و سپس شکست پیدا می کنند. خود را بر روی جبهٔه موجی که با حرف A مشخص شده است متمرکز 
 A1 نقطٔه ،t را بر روی آن در نظر می گیریم. در حالی که در زمان یکسان A2 و A1 می کنیم و دو نقطٔه
مسافت l  1 = v1t را می پیماید، نقطٔه A2 مسافت l  2 = v2t را طی می کند که در آن v1 و v2 به ترتیب تندی 
موج در محیط اول و محیط دوم هستند. دو مثلث قائم الزاویه ای که با رنگ های زرد و سبز مشخص 
شده اند در وتر خود به طول a مشترک اند. در یک نمودار پرتویی، زاویٔه پرتوی فرودی با خّط عمود بر 
مرز را زاویٔه تابش می نامند و با θi نشان می دهند1، در حالی که زاویٔه پرتوی شکسته با خّط عمود بر مرز را 
زاویٔه شکست می نامند و با θr نشان می دهند2. در شکل 4ــθi ،25 با θ1 و θr با θ2 نشان داده شده است. 
از درس هندسٔه خود آموخته اید که اگر دو ضلع یک زاویٔه حاده )بسته( بر دو ضلع زاویٔه حادهٔ دیگر عمود 
باشد، آن دو زاویه با هم برابرند. بنابراین زاویه های حادهٔ نشان داده شده در مثلث های قائم الزاویٔه زرد و 
سبز به ترتیب با θ1 و θ2 برابرند. اکنون با استفاده از تعریف نسبت مثلثاتی سینوس یک زاویه، به ترتیب 

1ــ شاخص پایین i سرواژٔه کلمه انگلیسی incidence به معنی تابش است.
2ــ شاخص پایین r سرواژٔه کلمه انگلیسی refraction به معنی شکست است.

شکست امواج سطحی آب: پدیدٔه شکست را می توانیم به سادگی با اسباب تشت موج تحقیق 
کنیم. در بخش 3ــ6 بیان کردیم تندی امواج روی سطح آب به عمق آن بستگی دارد، در صورتی که 
عمق آب به حّد کافی کم باشد. بنابراین در تشت موج که عمق آن کم است، تندی موج سطحی به عمق 
تشت بستگی دارد. از این ویژگی می توانیم برای تحقیق پدیدٔه شکست در تشت موج استفاده کنیم. 
یعنی با تغییر دادن عمق آب در بخشی از تشت می توان تندی موج سطحی در آن بخش را تغییر داد که 
این همان طور که دیدیم به تغییر جهت انتشار موج در آن بخش، و به عبارتی به شکست موج می انجامد.  
دیده می شود با ورود موج به بخش کم عمق، تندی موج سطحی کاهش می یابد .روشن است، آن بخش 
موج که زودتر به ناحیٔه کم عمق می رسد، چون با تندی کمتر حرکت می کند از بقیٔه موج که هنوز وارد 
این ناحیه نشده عقب می افتد و بنابراین فاصلٔه بین جبهه های موج و در نتیجه طول موج کاهش می یابد 
ـ  24 در مرز دو ناحیه تغییر جهت می دهند. این مطلب  و به این ترتیب جبهه های موج مطابق شکل 4ـ
را می توان در نزدیک شدن امواج به یک ساحل شیب دار نیز مشاهده کرد که با رسیدن جبهه های موج 

به ساحل که در آنجا عمق آب کم می شود جهت انتشار جبهه های موج تغییر می کند.

آب
برۀ شیشه ای

چشمۀ موج تخت

در یک تشت موج به کمک یک نوسان ساز تیغه ای که با بسامد Hz 5/0 کار می کند امواجی تخت ایجاد می کنیم، به طوری که 
فاصلٔه بین دو برآمدگی متوالی آن برابر با cm 10 می شود. اگر اکنون بُره ای 
شیشه ای را در کف تشت قرار دهیم، امواج در ورود به ناحیٔه کم عمق باالی 
بُره شکست پیدا می کنند. اگر تندی امواج در ناحیٔه کم عمق 0/4 برابر تندی 

در ناحیٔه عمیق باشد، طول موج امواج در ناحیٔه کم عمق چقدر می شود؟

A a

A

θ2

A2

A1
l1

l2

θ1

θ2

θ1

با زاویۀ تابش θ1 از  جبهه موجی  شکل 4ــ25 
 θ2 محیط اول وارد محیط دوم می شود و با زاویۀ

شکست پیدا می کند.
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فیزیک 3

برای مثلث های قائم الزاویٔه زرد و سبز، خواهیم داشت:

sin l v t

a a
θ = =1 1

1
 

،  sin l v t

a a
θ = =2 2

2

از تقسیم این دو رابطه بر هم، به قانون شکست عمومی دست می یابیم که برای همٔه امواج برقرار است.

sin
sin

v

v

θ
=

θ
2 2

1 1

)4ــ1( 

تمرین 4ـ2
در تمرین 4ــ1 با فرض اینکه زاویٔه تابش امواج برابر 30ᵒ باشد، زاویٔه شکست چقدر می شود؟

اگر در شکل 4ــ26 موج در جهت مخالف حرکت کند، یعنی از محیط دوم که در آن تندی موج 
کمتر است وارد محیط اول شود که در آن تندی موج بیشتر است، زاویٔه شکست بزرگ تر از زاویٔه 

تابش می شود.
شکست امواج صوتی: شکست برای امواج صوتی نیز می تواند ُرخ دهد ولی اهمیت آن به اندازٔه 
به پدیده های جالبی  نیز  با این حال شکست صوت  بر اثر شکست نور رخ می دهد.  پدیده هایی نیست که 
می انجامد. مثالً وقتی هوای باالی زمین گرم تر از هوای سطح زمین باشد، امواج صوتی پس از گسیل از 
سطح زمین بر اثر پدیدهٔ شکست، به پایین بازمی گردند و صوتی اضافی را افزون بر صوتی که مسیر مستقیم 
را می پیماید به گوش شنونده می رسانند و بدین ترتیب عمالً سبب تقویت صدایی می شوند که به شنونده 
از  پیش  در صبح های خیلی زود،  تقویت کننده های طبیعی صوت معموالً  این  می رسد )شکل 4ــ26(. 
طلوع آفتاب بر فراز دریاچه های سرد و یا هرگاه وارونگی هوا رخ دهد، بروز پیدا می کند. یک توضیح این 
پدیده با استفاده از رابطٔه 4ــ1 است که برای شکست امواج به دست آوردیم. اگر در شکل 4ــ26 موج 
در جهت مخالف حرکت کند، یعنی از محیطی که در آن تندی موج کمتر است، وارد محیطی شود که در 
آن تندی موج بیشتر است، زاویٔه شکست بزرگ تر از زاویٔه تابش می شود )شکل 4ــ27(. اکنون می توانیم 
توضیحی برای مسیر خمیدٔه شکل 4ــ27 ارائه کنیم. در فصل پیش آموختیم که تندی صوت با جذر دما 
رابطٔه مستقیم دارد )رابطه 3ــ13( و بنابراین تندی صوت در هوای گرم تر بیشتر از تندی صوت در هوای 
رفته است،  گرم تر  به هوای  از هوای سردتر  باال می رود، چون  به  رو  بنابراین وقتی صوت  سرد است. 
تندی آن افزایش می یابد و بدین ترتیب زاویٔه پرتوی صوت با خّط عمود، با افزایش ارتفاع، بیشتر و بیشتر 
می شود. همچنین وقتی صوت رو به پایین می آید، چون ازهوای گرم تر به هوای سردتر رفته است، تندی 
آن کاهش می یابد. بدین ترتیب زاویٔه پرتوی صوت با خّط عمود، با کاهش ارتفاع کمتر و کمتر می شود. 
بنابراین صوت گسیل شده از چشمٔه صوت، افزون بر مسیر مستقیم، از مسیر خمیده نیز به شنونده می رسد. 
البته روش پرتویی به سادگی نمی تواند دلیل خم شدن مسیر پرتویی از نقطٔه باالی مسیر به سمت شنونده را 
توضیح دهد. در اینجا برای توجیه خم شدن پرتوی صوت، ساده تر آن است که از روش جبهه های موج 
ـ  28رفتار جبهه های موج صوتی را در حالتی که برخالف معمول، هوای نزدیک  استفاده کنیم. شکل 4ـ
سطح زمین سردتر از هوای باالی آن است نشان می دهد. توجه کنید که تمام نقاط یک جبهٔه موج دمای 

معمول،  برخالف  که  هنگامی  4ــ26  شکل 
آن  باالی  هوای  از  سردتر  زمین  سطح  هوای 
باشد، صوت افزون بر مسیر مستقیم، با شکست 

از الیه های هوا نیز به گوش شنونده می رسد.

شنونده چشمۀ صوت

هوای سرد

 هوای گرم

از  موج  که  صورتی  در  4ــ27  شکل 
تندی  با  محیطی  به  کمتر  تندی  با  محیطی 
از  بزرگ تر   θ2 زاویۀ شکست  برود،  بیشتر 

می شود.  θ1 تابش  زاویۀ 

دی
فرو

وی 
پرت

سته
پرتوی شک

θ2

θ1

شکل 4ــ   28 چگونگی خم شدن جبهه های 
موج صوتی، وقتی هوای سطح زمین سردتر 

از هوای باالی آن است.

هوای گرم تر

 هوای سردتر
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یکسانی ندارند و بخش باالیی آنها در هوای گرم تر و بخش پایینی آنها در هوای سردتر قرار دارد. بنابراین 
بخش های باالیی که در هوای گرم تر قرار دارند کمی تندتر از بخش های پایینی حرکت می کنند. این تفاوت 
رفتار دو قسمت جبهه های موج که بخشی تندتر و بخشی کندتر حرکت می کنند مانند همان اتفاقی است که 
موجب تغییر جهت جبهه های موج سطحی آب در نزدیکی ساحل می شود. به این ترتیب پرتوهای موج که 

همواره باید عمود بر جبهه های موج باشند، رو به پایین خم برمی دارند.
شکست امواج الکترومغناطیسی: امواج الکترومغناطیسی نیز با گذر از یک محیط به محیطی 
دیگر که در آن تندی آنها متفاوت می شود، شکست پیدا می کنند. به جز گسترٔه نور مرئی که بیشترین 
و معروف ترین موارد شکست برای آنها مطرح می شود و به پیامدها و کاربردهای جالبی می انجامد، 
شکست امواج رادیویی نیز اهمیتی کاربردی در ارتباطات رادیویی دارد. توضیح این پدیده بسیار شبیه 

به توضیح شکست امواج صوتی است.

فعالیت 4ـ7

ایستگاه  آن  محدودٔه  در  که  می شنویم  همان وضوحی  به  را  دوردست  رادیویی  امواج  فرستندٔه  ایستگاه  یک  از  سیگنالی  ما 
شنیده می شود. روش کار به این ترتیب است که یک سیگنال پر قدرت رادیویی، با بسامد بین 3 تا 30 مگاهرتز، به الیٔه یون سپهر 
)یونسفر( باالی جو که در ارتفاع 80 تا 1000 کیلومتری سطح زمین واقع است ارسال می شود. این الیه به علت وجود یون ها و 
الکترون های آزاد ویژگی هایی دارد که آن را از بقیٔه جو متمایز می سازد. یون سپهر در حالی که نور مرئی و تابش فروسرخ را عبور 
می دهد، طول موج های بلند امواج رادیویی )با λ بزرگ تر از حدوو 10m( را به همان ترتیبی که در شکست امواج صوتی دیدیم، 

بازمی تاباند. در این مورد تحقیق کنید. )راهنمایی: چگالی الکترون های آزاد در یون سپهر یکنواخت نیست.( 

پرسش 4ـ2

 ،a شکل روبه رو یک پرتوی موج الکترومغناطیسی را نشان می دهد که با عبور از محیط اولیٔه
از طریق محیط های b و c به محیط a بازمی گردد. این محیط ها را بر حسب تندی موج در آنها از 

بیشترین تا کمترین مرتب کنید.

شکست نور: برای نور نیز مانند سایر امواج شکست رخ می دهد و قانون شکست عمومی برای 
نور هم برقرار است. وقتی یک پرتو نور از محیطی شفاف وارد محیطی شفاف دیگری شود بخشی 
از نور بازمی تابد و بخشی دیگر وارد محیط دوم می شود. همان طور که انتظار داریم آن بخش نور که 
وارد محیط دوم می شود، به دلیل آنکه تندی آن در محیط دوم تغییر می کند، شکسته می شود )شکل 
4ــ29(. به همین دلیل کمیتی به نام ضریب شکست را برای هر محیط تعریف می کنند که برابر با نسبت 

تندی نور در خأل به تندی نور در آن محیط است:
تندی نور در خأل

تندی نور در یک محیط
c

n
v

= = )4ــ2( 

که در آن c تندی نور در خأل با مقدار دقیق c =299 792 458 m/s است که در محاسبات برابر با 
m/s 108 * 3/00 در نظر می گیریم. از این تعریف درمی یابیم که ضریب شکست کمیتی بدون یکای 

ـ   29 در عبور یک پرتوی نور از  شکل 4ـ
محیطی شفاف به محیط شفافی دیگر، بخشی 

از نور بازمی تابد و بخشی می شکند.
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فیزیک 3

فیزیکی است. چون تندی نور در خأل بیشترین تندی ممکن است، ضریب شکست همواره 
است(. جدول 4ــ1 ضریب شکست  به خأل  مربوط   1 )که  است  مساوی 1  یا  بزرگ تر 
برای چند مادهٔ مختلف را به دست می دهد. بنابراین برای دو محیط خاص 1 و 2، ضریب 
شکست ها به ترتیب n1= c   /v1 و n2= c   /v2 که v1 و v2 تندی نور در آن دو محیط است. حال 
اگر پرتوی نوری از محیط 1 با زاویٔه تابش θ1 وارد محیط 2 شود و با زاویٔه θ2 شکست پیدا 

کند )شکل 4ــ30(، از قانون شکست عمومی )رابطٔه 4ــ1( درمی یابیم
sin /
sin /

θ
= = =

θ
v c n n

v c n n
2 2 2 2

1 1 1 2 و یا

sin sinn nθ = θ1 1 2 2 )4ــ3(  

این رابطه را به افتخار فیزیک دان هلندی، ویلبرد اسنل )1626ــ1580 م.( که آن را به طور 
تجربی کشف کرد، قانون شکست اسنل می نامند.

θ1
θ1

 
θ2

شکل 4ــ30 طرحی از بازتاب و شکست 
محیطی  از  نور  پرتوی  یک  عبور  در  نور، 

دیگر شفافی  محیط  به  شفاف 

پرتوی شکسته

 پرتوی فرودیخّط عمودپرتوی بازتابیده

محیط 1:
  n1 ضریب شکست 

محیط 2: 
  n2 ضریب شکست

ضریب شکستمحیط

دقیقاً 1خأل

1/00029هوا )شرایط متعارف(

1/31یخ

)20°C( 1/33آب

1/36استون

1/36اتانول

1/38محلول آب قند )%30(

1/46کوارتز گداخته

1/49محلول آب قند )%80(

1/49پالستیک پلکسی گالس

1/50بنزن

1/52شیشٔه خالص

1/54سدیم کلرید )نمک خوراکی(

1/58شیشٔه بلور سبک

1/59پلی استیرن

1/63کربن دی سولفید

1/89شیشٔه بلور سنگین

2/42الماس

جدول 4ــ1 ضریب شکست چند ماده مختلف

پرسش 4ـ3

کدام یک از سه شکل زیر یک شکست را نشان می دهد که از لحاظ فیزیکی ممکن است؟

n= 1/4 

n= 1/6

n= 1/8 

n= 1/6 

n= 1/6 
n= 1/5 

)پ(  )ب(  )الف(

اندازه گیری ضریب شکست: یک تیغٔه متوازی السطوح را درنظر بگیرید و آن 
را روی کاغذ سفیدی قرار دهید. باریکٔه نوری را به وجه بلندتر تیغه بتابانید به طوری 
که از وجه مقابل خارج شود. محل تیغه بر کاغذ را با رسم اضالع آن بر روی کاغذ 
مشخص کنید. همچنین مسیر باریکٔه فرودی و باریکٔه خروجی از تیغه را روی کاغذ 
رسم کنید. برای رسم دقیق تر مسیر باریکه های فرودی و خروجی می توانید مطابق 
با  را  باریکه ها  مسیر  و  دهید  قرار  یونولیتی  قطعه  روی  را  سفید  کاغذ  الف  شکل 
فروبردن سوزن هایی در آن مشخص کنید. اکنون تیغه را بردارید و با استفاده از یک 
خط کش، مسیر باریکٔه نور در درون تیغه را رسم کنید. بر روی مسیر باریکه های 
نور، پیکانه هایی رسم کنید تا جهت پرتوها مشخص شود. با استفاده از یک نقاله، 
خطوط عمود بر وجه های تیغه در محل ورود و خروج باریکه های نور را رسم کنید و 
زاویه های بین باریکه ها و خطوط عمود را اندازه بگیرید. شکل ب، طرحی از چنین 

فعالیت 4ـ8

n= 1/4 

n= 1/6

n= 1/8 

n= 1/6 

n= 1/6 
n= 1/5 
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رسمی را نشان می دهد. اکنون می توانیم با استفاده از قانون اسنل برای ورود باریکه از هوا به تیغه، ضریب شکست تیغه را به دست 
آوریم و یا اینکه ضریب شکست را با استفاده از قانون اسنل برای خروج باریکه از تیغه به هوا بیابیم. بدیهی است که این دو مقدار 
نباید تفاوت چندانی داشته باشند. در این صورت آزمایش را به یکی از دوطریق باال، برای گستره ای از زاویه های فرودی انجام 

دهید و مقدار ضریب شکست را با میانگین گیری از عددهای حاصل گزارش کنید. 

r2
r1

i2
i1

هوا 
هوا 

شیشه

الف( تصویری از اسباب آزمایش 
اندازه گیری ضریب شکست

 ب( نمودار پرتویی آزمایش. توجه کنید i زاویۀ تابش و r زاویۀ شکست و 
i2 = r1 و i1 = r2 است. بنابراین پرتوهای فرودی و خروجی باهم موازی اند. 

تمرین 4ـ3

پرتوی نوری مطابق شکل از هوا بر تیغٔه شیشه ای متوازی السطوحی با زاویٔه تابش 60/0ᵒ فرود 
می آید. الف( زاویٔه شکست θA ِی پرتو در شیشه چقدر است؟ ب( زاویه خروجی θB ِی پرتو از شیشه 

چقدر است؟
θ
A

60/0°

θ
B

θA

هوا شیشه هوا 

پرتو از
 جسم

پرتو از تصویر جسم

فعالیت 4ـ9

سکه ای را در گوشٔه فنجانی خالی قرار دهید و سپس طوری مقابل آن قرار 
گیرید که نتوانید سکه را ببینید. سپس بی آنکه سرتان را حرکت دهید به آرامی در 
فنجان آب بریزید، به طوری که آب ریختن شما موجب جابه جایی سکه نشود. با 

پرشدن فنجان، سکه را خواهید دید. دلیل آن را توضیح دهید. 

خّط عمود

خّط عمود

سراب واحه )آبگیر(1: در روزهای گرم ممکن است برکٔه آبی را در دوردست ببینید که برسطح 
زمین قرار دارد، اما وقتی به آن نقطه می رسید، آن جا را خشک می یابید. این آب، همچون آب واقعی 
پوشیده از امواج کوچک به نظر می رسد. به این پدیده سراب واحه یا سراب آبگیر می گویند و نه تنها 
می توان آن را دید، بلکه می توان از آن عکس هم گرفت. توضیح این پدیده بسیار شبیه به شکست امواج 
صوتی در صبح های خیلی زود برفراز دریاچه های سرد است که بیشتر در مبحث شکست امواج صوتی 
بررسی کردیم. در روزهای گرم هوای سطح زمین نسبتاً  داغ است. از طرفی، چگالی هوا با افزایش 
پایین  با  بنابراین  نیز می شود )شکل ٤ــ30(.  دما کاهش می یابد که این سبب کاهش ضریب شکست 
آمدن هرچه بیشتر پرتوها، آنها با ضریب شکست های کوچک تر و کوچک تری روبه رو می شوند و در 

شکست  ضریب  تغییرات  نمودار  4ــ30  شکل 
دما  با  هوا 

T )°C(

n هوا

1- oasis mirage

( )T C

n

0
1

1

2

2 3 4 5 6 7 8

3

4
5
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فیزیک 3

هر مرحله با دور شدن از خّط عمود، بیشتر و بیشتر به سمت افق خم می گردند )شکل ٤ــ31 الف(. 
وقتی پرتو در نزدیکی سطح زمین تقریباً افقی می شود به سمت باال خم برمی دارد. این خم شدن روبه 
باال را می توان با استفاده از روش جبهه های موج توضیح داد. بخش پایینی هر جبهٔه موج در هوای 
کمی گرم تر قرار دارد و بنابراین کمی تندتر از بخش باالیی جبهٔه موج حرکت می کند و این تفاوت رفتار 
دو قسمت جبهه های موج، موجب خم شدن روبه باالی پرتوهای موج می شود، زیرا پرتوهای موج باید 
همواره عمود بر جبهه های موج باشند )شکل ٤ــ31 ب(. وقتی پرتوها رو به باال می روند به خم شدن 
روبه باالی خود ادامه می دهند زیرا اکنون مدام با محیط هایی با ضریب شکست های بزرگ و بزرگ تر 
باال خم  روبه  بیشتر  و  بیشتر  به خّط عمود،  نزدیک شدن  با  هر مرحله  بنابراین در  و  مواجه می شوند 
می گردند )شکل ٤ــ31 پ( اگر بخشی از این نور به چشم ما برسد، دستگاه بینایی به طور خودکار نتیجه 
می گیرد این نور از امتداد رو به عقب پرتوهایی که به چشم ما رسیده اند نشأت گرفته اند و این حس را 
ایجاد می کند که انگار از سطح زمین آمده است )شکل ٤ــ32( اگر این نور به دلیل رنگ آسمان، اتفاقاً  
آبی باشد سراب مانند آب به رنگ آبی ظاهر می شود. چون هوا براثر گرم شدن ممکن است متالطم گردد 
سراب همچون موج های آب، لرزان به نظر می رسد. رنگ آبی و این لرزش، توهم وجود یک آبگیر را 
ایجاد می کند درحالی که آن در واقع تصویری مجازی از آسمان است. وقتی به سمت سراب حرکت 

می کنیم، دیگر این پرتوهای کم ارتفاع را دریافت نمی کنیم و سراب ناپدید می شود. 
سراب واحه را می توان در محیط های سرد نیز دید زیرا سراب واحه لزوماً به هوای داغ نیاز ندارد و تنها 
الزمٔه آن کاهش دمای هوا با افزایش ارتفاع است. معموالً سراب واحه را می توان بر روی جاده ها دید، 

زیرا اکثر جاده های آسفالت نور خورشید را جذب و هوای مجاور خود را گرم می کنند )شکل ٤ــ33(.
پاشندگی رنگی: ضریب شکست هر محیطی به جز خأل به طول موج نور بستگی دارد؛ یعنی وقتی 
با یک سطح،  برخورد  پرتوها در  این  باشد،  با طول موج های مختلف  پرتوهایی  نوری شامل  باریکٔه 
در زاویه های مختلفی شکسته می شوند. به این پخش شدگی نور، پاشندگی رنگی می گویند. عموماً 
ضریب شکست یک محیط معین برای یک طول موج کوتاه تر، بزرگ تر از طول موج بلندتر است. مثالً 
نمودارهای شکل ٤ــ34 این وابستگی ضریب شکست به طول موج نور را برای سه مادٔه مختلف نشان 
می دهد. به عبارتی چنین شکل هایی نشان می دهند اگر مثالً دو باریکٔه نور آبی و قرمز بر سطح یکسانی 

شکسته شوند باریکٔه آبی بیشتر از باریکٔه قرمز خم می شود. 
باریکه ای از نور سفید شامل مؤلفه هایی از همٔه رنگ ها با شدت های تقریباً یکسانی در طیف مرئی 
است. وقتی شما چنین باریکه ای را مشاهده می کنید، به جای تک تک رنگ ها، آن را سفید می بینید. 
براثر شکست نور، مؤلفه های  آید  باریکٔه نور سفید از هوا بر یک سطح شیشه ای فرود  اما اگر این 
سازندٔه باریکٔه نور سفید هرکدام به میزان متفاوتی خم می شوند که البته این تفاوت چندان محسوس 
نیست. برای افزایش جدایی رنگ ها معموالً از یک منشور با سطح مقطعی مثلثی استفاده می کنیم. 
پاشندگی ناچیز در سطح اول، سپس با پاشندگی در سطح دوم افزایش می یابد و مؤلفه های رنگی نور 

سفید به طور محسوسی از هم جدا می گردند )شکل ٤ــ35(1.

شکل 4ــ31  الف( خمیدگی اغراق آمیز 
مرز  یک  امتداد  در  که  نور  پرتوی  یک 
هوای  سمت  به  گرم  هوای  از  فرضی 
گرم تر پایین می رود. ب( تغییر جبهه های 
موج و خمیدگی مربوط به آن به این دلیل 
رخ می دهد که انتهای پایین جبهه های موج 
در هوای گرم تر سریع تر حرکت می کنند. 
پ( خمیدگی اغراق آمیز یک پرتوی نور 
هوای  از  فرضی  مرز  امتداد یک  در  که 
می رود.  باال  گرم  هوای  به سمت  گرم تر 

هوای گرم

هوای گرم تر 

سطح زمین

 تندی کمتر

تندی بیشتر

سطح زمین

هوای گرم

هوای گرم تر 

)ب(

)الف(

شکل 4ــ32 ناظری که پرتوهای نور 
در پدیدۀ سراب واحه به چشمش می رسد، 
از  گویی  پرتوها  این  که  می برد  گمان 

آمده اند.  مجازی  تصویری 

یک  از  مجازی  تصویری  شکل 4ــ33 
اتومبیل در سراب واحه ای بر سطح گرم جاده

1ــ محاسبٔه زاویه ها در شکست و پاشیدگی نور در منشور، خارج از برنامٔه درسی این کتاب است و نباید مورد ارزشیابی قرار گیرد.

)پ(

هوای گرم تر در نزدیکی 
سطح زمین

نور



15

فصل چهارم: برهم کنش های امواج

شکل 4ــ34 تغییرات ضریب شکست 
در طیف مرئی نور برحسب طول موج برای 

سه مادۀ مختلف

شکل 4ــ35 الف( باریکه ای از نور 
سفید که بر یک منشور شیشه ای تابیده 
پاشیده  خود  رنگی  مؤلفه های  به  است، 
است. ب( طرحی از پاشیدگی نور سفید 

در یک منشور با قاعدۀ مثلثی.

 نور سفید

تمرین 4ـ4
باریکٔه نوری متشکل از دو پرتوی قرمز  شکل روبه رو 
و آبی را نشان می دهد که از هوا بر سطح برٔه کوارتز تختی 
فرود آمده است. هردو پرتو با زاویٔه تابش θ1 = 45/0° بر 
دو  این  برای  زاویه های شکست  تابیده شده اند.  بُره  سطح 
ضریب  کنید  فرض  کنید.  محاسبه  را  کوارتز  برٔه  در  پرتو 
شکست های نورهای قرمز و آبی در کوارتز به ترتیب برابرند 

 .n 2و 1/467 = آبی و n  2با 1/459 = قرمز و

)الف(

آبی زرد قرمز

بازتاب داخلی کلی: وقتی نور از محیطی با ضریب شکست بیشتر به طور مایل وارد محیطی با 
ضریب شکست کمتر شود )مثالً از شیشه وارد هوا گردد(، بخشی از نور در سطح مشترک بازمی تابد 
و  بزرگ تر  را  تابش  زاویٔه  اگر  می شود.  دور  عمود  خّط  از  که  می یابد  شکست  طوری  نور  بقیٔه  و 
بزرگ تر کنیم، زاویٔه شکست نیز بزرگ و بزرگ تر می شود )شکل های ٤ــ36 الف تا ت( تا اینکه به 
°٩٠ برسد )شکل ٤ــ36 ث(. از این پس، برای هر زاویٔه تابش بزرگ تری پرتوی شکسته ای وجود 

نخواهد داشت و همٔه نور فرودی، بازتابیده می شود )شکل ٤ــ36 ج( به این پدیده بازتاب داخلی کلی 
می گویند. زاویه های شکست در شکل ٤ــ36 براساس قانون اسنل تعیین شده اند و به زاویٔه تابشی 
θc نشان  با  که به ازای آن، زاویٔه شکست برابر °٩٠ می شود اصطالحاً زاویٔه حد می گویند و آن را 

می دهند. اکنون به ازای θ2 = 90° و θ1 = θc، با استفاده از قانون اسنل خواهیم داشت. 
sin sincn nθ =1 2 90

و از آنجا زاویه حّد θc را می توانیم با استفاده از رابطٔه زیر به دست آوریم. 

sin c
n

n
θ = 2

1
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)پ()ب()الف(
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هوا

بازتاب جزئیشیشه

آبی+قرمز

ـ هوا با زاویه های تابش مختلف  شکل 4ــ36 پرتوی نوری با عبور از شیشه به سطح مشترک شیشهـ 
برخورد می کند. با بزرگ تر شدن زاویۀ تابش، زاویۀ شکست نیز بزرگ می شود تا اینکه به ازای زاویۀ 

حد، به °٩٠ می رسد. از آن پس، همۀ نور فرودی بازمی تابد. 

n

/1 54

/1 52

/1 50

/1 48

/1 46

400 500 600 700

( )nmλ

شیشۀ معمولی

پلکسی گالس

کوارتز گداخته

هوا

کوارتز امتداد پرتوهای 
فرودی

 θ 2قرمز و
θ 2آبی و

n 2آبی و n 2قرمز و

n 1

)ب(

θ1
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پرسش 4ـ4

چرا بازتاب داخلی کلی نمی تواند در عبور نور از محیطی با ضریب شکست کمتر به محیطی با ضریب شکست بیشتر رخ دهد؟ 

ـ2
4 

ال
مث

پیش بینی کنید اگر یک ماهی از داخل آب، سطح آب را مطابق شکل تحت زاویٔه θ برابر با 
°30/0 و °70/0 نگاه کند، چه مشاهده خواهد کرد. 

ـ هوا را به دست آوریم. با قرار دادن  پاسخ: به این منظور نخست باید زاویه حد برای مرز آبـ 
مقادیر ضریب شکست های هوا و آب از جدول ٤ــ1 در رابطٔه ٤ــ٤ خواهیم داشت

θ

تمرین 4ـ5
یک المپ کوچک در کف استخری به عمق m 3/0 قرار دارد. 
قطر دایره ای که بر سطح آب از باال روشن دیده می شود چقدر است؟ 

 )راهنمایی:  نموداری پرتویی مانند شکل مقابل را درنظر بگیرید.( 

D

h =  3/0 m
n1=  1/33

n 2 =  1/00

تار نوری: تار نوری هم در پزشکی و هم در فناوری ارتباطات نقش مهمی دارد. اساس کار 
تارهای نوری مبتنی بر بازتاب داخلی کلی است. در مرکز یک تار نوری مغزی استوانه ای شفافی 
از جنس شیشه یا پالستیک با ضریب شکست نسبتاً باال قرار دارد. ضخامت این مغزی می تواند تا 
چند میکرومتر باشد. اطراف مغزی با غالفی پوشیده شده است که آن نیز شفاف است ولی ضریب 
زیاد  است  ممکن  که  آنجا  تا  شکست ها  ضریب  تفاوت  این  دارد.  مغزی  از  کوچک تری  شکست 
اختیار می شود تا زاویٔه حد در مرز مغزی ــ غالف تا حد ممکن کوچک باشد. نور طوری از یک 
سرمغزی وارد می شود که به مرز مغزی ــ غالف تحت زاویه ای بزرگ تر از زاویٔه حد برخورد می کند 
و بنابراین براثر بازتاب داخلی کلی به مغزی بازمی تابد. سپس همین اتفاق در مرز روبه روی مرز قبلی 
رخ می دهد و نور براثر بازتاب داخلی کلی دوباره به مغزی بازتابیده می شود و این رفت و برگشت نور 
در مسیری زیگزاگ ادامه می یابد )شکل ٤ــ٥4( تا اینکه به سر دیگر تار برسد. در یک تار نوری 
خوب، نور در مغزی جذب کمی پیدا می کند و بنابراین می تواند پیش از آنکه شدتش کاهش یابد، تا 
مسافت های طوالنی حرکت کند. تارهای نوری اغلب به صورت دسته ای کنار هم قرار می گیرند تا به 
شکل یک کابل درآیند. چون تارها بسیار نازک اند کابل ها نسبتاً  کوچک و انعطاف پذیر هستند و به 
این ترتیب می توانند در بسیاری موارد جایگزین کابل های فلزی بزرگ شوند )شکل ٤ــ٥5(. یکی از 

شکل 4ــ54 طرحی از ساختار یک 
تار نوری و مسیر زیگزاگی که نور در 

می پیماید.  آن 

غالف

مغزی

غالف

مغزی

شکل 4ــ55 یک کابل سبک تار 
می تواند  چپ(  سمت  )شکل  نوری 
مکالمه های تلفنی بسیار بیشتری را از 
یک کابل سیمی معمولی )شکل سمت 

دهد. انتقال  راست( 

فّناوری و کاربرد

آب

پوش

sin /θ = = =
1 00029

0 7521
1 33

 
/ می شود.  /cθ = ≈48 77 48 8  و از آنجا 

به ازای تمام زاویه های θی کوچک تر از زاویٔه حد )از جمله θ = 30/0°( نور از بیرون آب، همواره می تواند وارد آب شود 
و به چشم ماهی برسد. به عبارتی، ماهی می تواند محیط بیرون از آب را ببیند. به ازای تمام زاویه های θی بزرگ تر از زاویٔه 
حد )از جمله θ = 70/0°(، بازتاب داخلی کلی پرتوهایی از نور که از داخل آب به سطح آب تابیده اند به چشم ماهی می رسد و 

ماهی بازتاب پرتوهای گسیل شده از اجسام کف آب را می بیند. 

هوا

θc
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کریستین هویگنس: کریستین 
هویگنس در 14 آوریل 1629 
در الهه هلند به دنیا آمد. خیلی 
و  علمی  رشته های  به  زود 
عالقه مند  ریاضیات  خصوصاً 
و  لیدن  دانشگاه های  در  شد. 
هنگامی  و  کرد  تحصیل  براوا 

و  ریاضی  زمینٔه  در  مقاله هایی  داشت  سال   22 فقط  که 
ریاضیدان  دکارت  رنه  توجه  مورد  که  نوشت  اخترشناسی 
نامی قرار گرفت. در آن دوره، با اختراع تلسکوپ، بسیاری 
بودند.  اخترشناسی  روی  بر  تحقیق  مشغول  دانشمندان  از 
تازه  تغییرات  اسپینوزا  بندیکت  دوستش  همراه  به  هویگنس 
به  ناشناخته ای  هالٔه  شد  موفق  و  داد  تلسکوپ  در  جالبی  و 
دور سیارهٔ زحل را کشف کند. در 34 سالگی به عضویت 
زمان  در  هویگنس  شد.  برگزیده  انگلستان  سلطنتی  انجمن 
خود دانشمندی با ذوق و مبتکر بود. در سال 1657 ساعت 
آونگی را اختراع کرد که پیش از آن دانشمندانی مانند گالیله 
روی آن کار کرده بودند، اما به جایی نرسیده بودند. عالوه بر 
این او پژوهش هایی با ارزش بر روی نور نیز انجام داد و نظریٔه 
مشهور خود را در این مورد ارائه کرد. بنا به نظریٔه هویگنس، 
نور از موج های زیادی تشکیل شده است که این موج ها را 
می توان به موج های صوتی یا موج های روی آب تشبیه کرد، 
صوتی  موج های  برخالف  نوری  موج های  که  تفاوت  این  با 
نور  بودن  موجی  نظریٔه  کنند.  عبور  نیز  خأل  از  می توانند 
هویگنس بحث های فراوانی برانگیخت و ادامٔه این جدل های 
فراموشی  به  برای 200 سال  نظریه  این  که  باعث شد  علمی 
سپرده شود تا اینکه ماکسول فیزیکدان اسکاتلندی دوباره این 
نظریه را زنده کرد. شهرت هویگنس فقط به خاطر نظریه اش 
دربارٔه سرشت موجی نور نیست. او اخترشناس برجسته ای 
اختراع  را  زیادی  نوری  دستگاه های  و  اسباب ها  و  بود  نیز 
کرد. اختراع ریزسنج را نیز به او نسبت می دهند. هویگنس 

در 9 جوالی سال 1695 در الهه درگذشت.

کاربردهای مهم تارهای نوری در عمل آندوسکوپی در پزشکی است. از آندوسکوپ برای دیدن 
درون بدن، بدون انجام جراحی استفاده می شود. در آندوسکوپی، جراح دو دسته تار نوری را 
وارد بدن بیمار می کند که یکی نور را به محل موردنظر می رساند و دیگری تصویر محل موردنظر 
ـ   56 الف طرح ساده شده ای از چگونگی  را به یک چشمی یا صفحٔه نمایشگر می رساند. شکل ٤ـ

این تصویربرداری و شکل ٤ــ56 ب یک اسباب آندوسکوپی معمولی را نشان می دهد. 

عدسی کابلعدسی چشمی

چشمۀ نور

داخل  نوری  تار  دسته  دو   
دارد. قرار  کابل  این 

یک  کار  طرز  از  شده ای  ساده  طرح  الف(  4ــ56  شکل 
معمولی آندوسکوپی  اسباب  یک  ب(  آندوسکوپ 

دستۀ ٢

چشمۀ نوردستۀ ١
را  موردنظر  نوری، محل  تار  دسته  این 

می کند. روشن 

محل  تصویر  نوری  تار  دسته  این 
پزشک می رساند. به  را  موردنظر 

چشم پزشک

اساس کار دوربین های دوچشمی مبتنی بازتاب داخلی کلی است. در این مورد تحقیق کنید. 
فعالیت 4ـ10

رنگین کمان: تشکیل یک رنگین کمان 
شامل مجموعه ای از پدیده های فیزیکی، از 
جمله بازتابش، شکست، پاشندگی، و بازتاب 
داخلی کلی است. در مورد مراحل تشکیل 

رنگین کمان، و انواع آن تحقیق کنید.

فعالیت 4ـ11

فعالیت 4ـ12

در مورد شکست امواج در مرز کروی و چگونگی تعیین نمرهٔ عینک تحقیق کنید. 

مراحل تشکیل نوع اصلی رنگین کمان در اینجا برای 
دو قطرۀ باران نشان داده شده است. 

نور بازتابیده   

شکست

 بازتاب داخلی
 کلی

قطره های باران

پاشندگی

فعالیت 4ـ13

تحقیق کنید چرا ماسک غواصی باعث بهبود دید شناگر می شود و چرا ماهی برخالف انسان 
می تواند به خوبی در آب ببیند. 

نور خورشید

الماس  الماس:  تابندگی 
بسیار  شکست  ضریب 
 )n  =  2/4( دارد  باالیی 
 ٢٥° فقط  آن  حد  زاویٔه  و 
است. بنابراین نوری که در 
دستخوش  الماس  داخل 

پاشندگی می گردد، پیش از آنکه در زاویه ای کمتر از °٢٥ به 
یک سطح بخورد، با سطوح داخلی بسیار زیادی برخورد 
می کند و پس از چنین بازتاب های زیادی، رنگ ها به حد 
کافی از هم جدا و متمایز می گردد، به طوری که یک بیننده 
می تواند رنگ های مجزا و تابانی از الماس مشاهده کند. 

 خوب است  بدانید

)ب()الف(
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فیزیک 3

Porro Prism ــ1

٤ـ٣  پراش امواج 

همان طور که در ابتدای این فصل گفتیم صدای امواج صوتی را برخالف نور امواج نوری می توانیم 
از پشت ساختمان یا دیواری در برابر چشمٔه صوت بشنویم. به عبارتی این موانع سایٔه صوتی ایجاد 
نمی کنند. دلیل آن است که ابعاد این موانع در مقایسه با طول موج امواج صوتی خیلی بزرگ نیستند، 
مگر آنکه ساختمان یا دیوار بسیار بزرگی باشد. همین تجربه را می توانیم با مشاهدٔه تشکیل سایه در 
اندازه های  با  مانع هایی  اگر  بیازماییم.  اندازه های متفاوت  با  با تشت موج در حضور موانعی  آزمایش 
مختلف را در سر راه موج سطحی تخت تشکیل شده در تشت موجی قرار دهیم درمی یابیم تا وقتی که 
اندازٔه مانع ها در مقایسه با طول موج قابل مالحظه باشد سایٔه نسبتاً واضحی تشکیل می شود، ولی وقتی 
مانع کوچک و کوچک تر شود وضوح سایه کمتر و کمتر می شود تا اینکه سایه عمالً ناپدید می گردد. به 
عبارتی، در این حالت می گویند موج مانع را دور زده است و طوری به اطراف آن پیشروی کرده است 
که گویی مانعی وجود نداشته است. این دور زدن موج از اطراف مانع در هنگامی که اندازٔه مانع در 
مقایسه با طول موج بسیار کوچک باشد، پراش نامیده می شود. آزمایش مشهورتر برای مشاهدٔه پدیدٔه 
پراش با استفاده از شکاف هایی با اندازه های مختلف در تشت موج انجام می گیرد. اگر در آزمایش قبل 
موانع را با شکاف هایی با اندازه های متفاوت جایگزین کنیم درمی یابیم هرقدر اندازٔه شکاف کوچک تر 
باشد، پراش بیشتر و بیشتر نمایان می شود و موج های تخت به شکل امواجی نیم دایره ای، گسترده تر 
می شوند. همین پدیده را با نور نیز می توان مشاهده کرد. اگر بکوشیم با فرستادن نور به یک شکاف 
باریک پرتوی باریکی را تشکیل دهیم، پراش همیشه می کوشد این تالش را با شکست مواجه کند، 
به طوری که با کوچک تر شدن شکاف موجب گستردگی بیشتر نور می شود )شکل ٤ــ57( این نشانی 
از رفتار موجی نور است چرا که آن مانند سایر امواج رفتار می کند. البته پراش در واقع چیزی فراتر 
از صرفاً یک گستردگی بیشتر موج است و مثالً اگر پراش نور از یک شکاف باریک را برروی یک 
پرده مالحظه کنیم همواره نوارهای تاریک و روشنی موسوم به نقش پراش را موازی با لبه های شکاف 
ـ  58( که تحلیل آنها مبتنی بر دانشی است که در بخش بعد به آن خواهیم  مشاهده می کنیم )شکل ٤ـ

پرداخت. 

و  تاریک  نوارهای  4ــ58  شکل 
شکاف  یک  از  نور  عبور  با  که  روشن 
باریک بر پرده ای تشکیل شده اند ناشی 

هستند.  پراش  پدیدۀ  از 

λ

a

λ

a

λ 

a

(6/0    ) λ 

(3/0    ) λ 

(1/5    ) λ 

شکل 4ــ57 پراش به طور طرح دار 
و  مختلف  پهناهای  با  شکاف  سه  برای 
نور  مشخص  موج  طول  یک  ازای  به 
هرچه  است.  شده  داده  نشان  فرودی 
پراش  شده  کوچک تر  شکاف  پهنای 

است.  گردیده  بارزتر 

)الف(

)ب(

)پ(

موج فرودی
موج پراشیده

شکاف

پرسش 4ـ5

در تلویزیون های متداول، سیگنال ها از دکل ها به گیرنده های تلویزیون ارسال می شود. حتی 
نباشد،  دکل  یک  مستقیم  ارسال  معرض  در  ساختمان  یا  تپه  یک  وجود  دلیل  به  گیرنده  وقتی 
همچنان سیگنال را دریافت خواهد کرد، اگر سیگنال در اطراف آن مانع به حّد کافی به داخل 
 ٥٠ cm ناحیٔه سایه« مانع پراشیده شود. سابق بر این، طول موج سیگنال های تلویزیونی حدود«
بود، ولی طول موج سیگنال های تلویزیونی دیجیتالی که از دکل ها ارسال می شود بسیار کمتر 
است. آیا این تغییر طول موج، پراش سیگنال ها به داخل ناحیهٔ سایه را افزایش می دهد یا کاهش؟ 
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شناورها1: یک نمونٔه آشنا از پدیدٔه پراش، شناورها هستند که ممکن است هنگام 
نگاه کردن به آسمان صاف آبی متوجه آنها بشوید. این نقش ها که مانند خال های ریز و 
ساختارهایی مومانند هستند ناشی از خرده های ریزی در مایع زجاجیه چشم هستند که 
با گذشت عمر و کم شدن یکنواختی مایع زجاجیه، بر میزان آنها افزوده می شود. در این 

مورد تحقیق کنید.

فعالیت 4ـ14

Floatera ــ1

٤ـ٤ تداخل امواج 

گاهی دو یا تعداد بیشتری موج به طور همزمان از ناحیٔه یکسانی می گذرند. مثالً وقتی در کنسرتی 
پردٔه  به  به طور همزمان  از سازهای مختلف  امواج صوتی حاصل  می دهید،  نوای موسیقی گوش  به 
امواج  همزمان  تأثیر  تحت  تلویزیون  و  رادیو  گیرنده های  آنتن های  در  الکترون ها  می رسد.  گوشتان 
الکترومغناطیسی زیادی که از مراکز فرستندٔه مختلف ارسال می شوند، به حرکت می افتند. آب یک 
دریاچه یا بندرگاه ممکن است براثر تأثیر همزمان موج هایی که به دنبال تعداد زیادی قایق به راه می افتند، 
بیان می دارد وقتی  که  امواج هستند  برهم نهی  بروز اصل  از  نمونه هایی  این هماهنگی  متالطم شود. 
چندین موج به طور همزمان بر ناحیه ای از فضا تأثیر بگذارند، اثر خالص آنها برابر مجموع اثرهای 
مجزای هریک از آنها است. شکل ٤ــ59 دنباله ای از عکس های لحظه ای دو تپ را نشان می دهد که 
در جهت های مخالف در یک ریسمان کشیده حرکت می کنند. وقتی این تپ ها همپوشانی کنند، بنابر 
اصل برهم نهی تُپ برایند برابر با مجموع آنها است. توجه کنید چه برای تپ ها و چه برای موج هایی که 
همپوشانی می کنند، آنها به هیچ وجه حرکت یکدیگر را تغییر نمی دهند، و بنابراین پس از همپوشانی، 
بدون هرگونه تغییر شکلی به حرکت خود ادامه می دهند. به ترکیب موج ها با یکدیگر، تداخل می گویند. 
ایجاد  را  بزرگ تری  تپ  همپوشانی  هنگام  یکدیگر،  از  عبور  از  پیش  تپ ها  الف   59 ٤ــ  در شکل 
کرده اند که به این تداخل سازنده می گویند، درحالی که در شکل ٤ــ59 ب، تپ ها پیش از عبور از 
یکدیگر، هنگام همپوشانی یکدیگر را حذف کرده اند که به این تداخل ویرانگر می گویند. اصل برهم نهی 
و تداخل های سازنده و ویرانگر برای موج ها نیز همچون تپ ها به کار می آید که این را در زیربخش های 

بعدی بررسی خواهیم کرد. 
تداخل در یک بعد ــ تداخل در یک ریسمان کشیده: فرض کنید دو موج سینوسی با طول 
موج و دامنٔه یکسان را مطابق شکل ٤ــ60 در دو ریسمان که در نقطه ای به ریسمان سومی وصل 
شده اند، روانه کنیم. توجه کنید که ریسمان ها از هر لحاظ مشابه یکدیگرند و جرم واحد طول آنها با هم 
برابر است. روش آزمایش به این ترتیب است که یکی از ریسمان ها را در دست چپ خود و دیگری 
را در دست راست خود بگیرید و آنها را مطابق شکل به طور همگام به نوسان درآورید؛ یعنی آنها را به 
شیؤه یکسانی باال و پایین ببرید، به طوری که امواج تولید شده در هر دو ریسمان کامالً مشابه هم باشند. 

عکس های  از  دنباله ای  4ــ59  شکل 
در  را  پیشرونده  تپ  دو  که  لحظه ای 
جهت های مختلف در طول یک ریسمان 
با  که  طوری  به  می دهد،  نشان  کشیده 
یکدیگر الف( تداخل سازنده و ب( تداخل 

ویرانگر انجام می دهند. 

)الف(

)ب(

به طور  که  موج  دو  4ــ60  شکل 
ایجاد  یکسان  ریسمان  دو  در  هم فاز 
شده اند، با رسیدن به ریسمان سومی با 
جرم واحد طول مشابه، موجی بزرگ تر 

در این ریسمان ایجاد کرده اند. 

محل اتصال
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وقتی این دو موج به محل اتصال ریسمان ها برسند، مشاهده خواهیم کرد که موجی با همان طول موج 
ولی با دامنه ای دو برابر بزرگ تر در ریسمان سوم ایجاد می شود. در واقع آنچه رخ می دهد آن است 
که قله های دو موج اولیه و نیز دّره های آنها در ریسمان سوم بر یکدیگر منطبق می شوند و اصطالحاً 
می گوییم این دو موج با یکدیگر هم فاز بوده اند. به این نوع تداخل، تداخل کامالً  سازنده می گویند. 
حال اگر دو ریسمان را مانند شکل ٤ــ61 طوری حرکت دهیم که درحالی که یکی روبه باال می رود 
دیگری روبه پایین برود، اصطالحاً می گوییم موج هایی کامالً ناهم فاز نسبت به یکدیگر ایجاد شده اند. 
و اگر این دو موج دامنٔه یکسانی داشته باشند، اصل برهم نهی پیش بینی می کند که وقتی این دو موج به 
محل اتصال برسند، اثر همدیگر را خنثی می کنند و جابه جایی خالص صفر می شود. در واقع آنچه رخ 
می دهد آن است که در ریسمان سوم قله های یک موج درست بر دره های موج دیگر منطبق می شود. 

به این نوع تداخل، تداخل کامالً ویرانگر می گویند. 
موج  طول  با  سینوسی  موج  دو  باال  در  تشدید:  و  ایستاده  موج 
ریسمان  طول  در  جهت  یک  در  که  کردیم  بررسی  را  یکسان  دامنٔه  و 
در  آنها  اگر  ببینیم  می خواهیم  حال  می کردند.  حرکت  کشیده ای 
جهت های مخالف هم حرکت کنند چه می شود. به این منظور ریسمانی 
به  آن  دیگر  انتهای  و  ثابت شده است  انتها  در یک  که  کنید  را تصور 
شکل  در  )که  ثابت  انتهای  از  بازتابیده  موج  وقتی  درمی آید.  نوسان 
٤ــ62 با رنگ آبی مشخص شده است و به سمت چپ حرکت می کند( 
با موج تابیده )که در شکل ٤ــ62 با رنگ سبز مشخص شده است و به 
سمت راست حرکت می کند( ترکیب شوند موجی برایند  ایجاد می کنند 
شکل  در  موج  )این  می شود  حاصل  نهی  برهم  اصل  از  آن  شکل  که 
٤ــ62 با رنگ قرمز مشخص شده است(. مشخصٔه بارز این موج برایند 
آن است که مکان هایی در طول ریسمان، موسوم به گره، وجود دارد که 
در آنها ریسمان هرگز حرکت نمی کند. وسط گره های مجاور را شکم 
می گویند که دامنٔه موج برایند در آنجا بیشینه است. نقش موج برایند را، 
موج ایستاده می گویند، زیرا نقش های این موج به چپ یا راست حرکت 
نمی کند. شکل ٤ــ62، چهار  تغییر  نمی کنند و محل شکم ها و گره ها 
عکس لحظه ای از موج های تابیده، بازتابیده، و موج برایند آنها را نشان 
می دهد. از روی شکل درمی یابیم که فاصلٔه گره های مجاور از هم برابر با 
نصف طول موج )٢/λ( و بنابراین فاصلٔه گره ها از شکم های مجاور برابر 
با ربع طول موج )٤/λ( است. مرسوم است در رسم موج های ایستاده، 
دو مکان حّدی شکم ها در یک دورٔه کامل نوسان را که شکم ها نقاط 
مختلفی مانند پیکانٔه نشان داده شده در شکل ٤ــ63 را اشغال می کنند، 

نشان دهند.

شکل 4ــ61 دو موج که به طور کامالً 
ایجاد  مشابه  ریسمان  دو  در  ناهم فاز 
ریسمان  در  جابه جایی ای  هیچ  شده اند، 
شده  متصل  آنها  به  که  دیگری  مشابه 

نمی کنند. ایجاد  است، 

λ
2

شکل 4ــ62 چند عکس لحظه ای از تشکیل یک موج ایستاده  

شکل 4ــ63 شکل مرسوم یک موج ایستاده که با گره ها و شکم ها 
بر یک ریسمان نشان داده می شود.

مکان های حّدی شکم ها

محدودۀ حرکت شکم

گره ها

موج ایستاده

  موج های پیشرونده به چپ و راست  

t1 لحظۀ

tلحظۀ ٢ 

 tلحظۀ ٣  

tلحظۀ ٤ 

 موج ایستاده

گرهگره

محل اتصال
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آزمایش ِملد1 و بسامدهای تشدید: آزمایش ملد آزمایشی است که 
)1٩٠1ــ1٨٣٢م.(  ملد  فرانتز  آلمانی  فیزیک دان  توسط   1٨٥٩ سال  در 
در مورد تشکیل موج های ایستاده در یک ریسمان کشیده انجام شد. در 
آزمایش های اولیه از یک دیاپازون به عنوان چشمٔه نوسانی استفاده می شد 
الکتریکی استفاده می شود. شکل ٤ــ64  نوسان ساز  از یک  امروزه  ولی 
تصویری واقعی از نوعی از اسباب این آزمایش را نشان می دهد که در آن 
تاری بین دوگیره کشیده شده است که از یک سربه یک مولد نوسان متصل 
ایجاد موج  از نوسانگر، تداخل موجب  به ازای بسامدهای معینی  است. 
ایستادٔه بارزی )یا اصطالحاً یک ُمِد نوسان( در تار می شود. گفته می شود 

تار در این بسامدهای معین که بسامدهای تشدیدی خوانده می شوند  به تشدید درآمده است. اگر تار در 
بسامدی غیر از بسامدهای تشدیدی نوسان کند موج ایستادٔه بارزی ایجاد نمی شود. توجه کنید ساده ترین 
نقش موج ایستاده به شکل یک حلقه است که فقط یک شکم دارد که در مرکز ریسمان واقع است. نقش 
سادٔه بعدی وضعیتی است که سه گره و دو شکم داریم )نقش دوحلقه ای(. نقش سوم، چهار گره و سه 
شکم دارد )نقش سه حلقه ای(. می توان این روند را همچنان ادامه داد. در هر مرحلٔه بعدی، هر نقش یک 
گره، یک شکم، و یک حلقه بیشتر از مرحلٔه قبل دارد. اگر طول ریسمان را با L نشان دهیم با شروع از 
ساده ترین نقش )نقش تک حلقه ای( که در طوِل L آن نصف طول موج )٢/λ( می گنجد، هر مرحله نسبت به 
مرحلٔه قبل یک ٢/λ اضافی در فاصلٔه L جای می گیرد )شکل ٤ــ 65(. بنابراین با موجی با طول موجی 

برابر با یکی از مقدارهای زیر می توان یک موج ایستاده را روی تاری به طول L ایجاد کرد: 
( )L n
λ

=
2

 
و در نتیجه 

L
n

λ =
2 )٤ــ٦(  … , ٣ , ٢ , n = 1 به ازای    ,            

بنابراین بسامدهای تشدیدی متناظر با این طول موج ها چنین می شود:

= =
λ 2
v nv

f
L

)٤ــ٧(  … , ٣ , ٢ , n = 1 به ازای   ,  

مدهای نوسان را با بسامدهای تشدیدی مشخص می کنند. پایین ترین 
بسامد را که مربوط به n = 1 است، بسامد اصلی و مد مربوط به آن را 
 ،n = مد اصلی یا هماهنگ اول می گویند. هماهنگ دوم مد نوسان با ٢
هماهنگ سوم مد نوسان با ٣ = n و … است. بسامدهای متناظر با این 
 ،λ1 و … )و طول موج های متناظر با این مدها را با f3 ، f2 ،f1 مدها را با
λ٢، λ٣ و …( نشان می دهند و به n عدد هماهنگ گفته می شود. همان طور 

تشکیل  بارزی  ایستادهٔ  موج  غیرتشدیدی،  بسامدهای  ازای  به  گفتیم  که 
نمی شود )شکل ٤ــ66(. 

شکل 4ــ64 نوعی از اسباب آزمایش ملد که با آن موج ایستاده ای ایجاد 
می شود. توجه کنید سری که به مولد نوسان متصل است، تقریباً در محل گره 

واقع است. 

نوسان ساز 
الکتریکی

انتهای ثابت تارگرهشکم فالشموّلد نوسان

L

L = λ
2

L = λ
2

2λ =

L = λ
2

3

شکل 4ــ 65 سه نقش موج ایستاده 
کشیده  گیره  دو  بین  که  ریسمانی  برای 
شده است. توجه کنید که طول موج های 
λ برای هرسه مد نوسان یکسان نیستند. 

هماهنگ اول

هماهنگ دوم

هماهنگ سوم

)الف(

)ب(

)پ(

شکم

گرهشکم

Meld's experiment ــ1

و   2f0  ،1f0 تشدیدی  بسامدهای  ازای  به  که  درحالی  4ــ 66  شکل 
3f0 موج های ایستادۀ بارزی در یک تار ایجاد شده اند، به ازای بسامد 

است.  نشده  تشکیل  بارزی  ایستادۀ  موج    1/1f0 غیرتشدیدی 

شکم

شکم
گرهگره

شکمشکم

f1

1/1f1

2f1

3f1
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یکی از تارهای یک پیانو طول m 1/10 و جرم g 9/00 دارد. الف( این تار باید تحت چه کششی باشد تا در بسامد اصلی 
Hz 1٣1 به ارتعاش درآید؟ ب( بسامدهای چهار هماهنگ نخست این تار چقدر است؟

پاسخ: از رابطه ٤ــ٧ استفاده می کنیم که در آن f بسامد، L طول تار، v تندی موج بر تار، و n عدد هماهنگ است. تندی 
) به دست می آید که در آن  Fنیروی کشش تار و µ جرم واحد  / )= µv F vی موج در تار با استفاده از رابطٔه ٣ــ11 

طول تار است )توجه کنید که تندی موج بر تار با تندی موج صوتی حاصل از تار پیانو در هوا برابر نیست(.
الف( برای بسامد اصلی n = 1 است و اکنون با جای گذاری رابطٔه ٣ــ11 در رابطٔه ٤ــ٧ چنین به دست می آوریم: 

/
   

= =      µ   

1 1

2 2

F F
f

L L m L
 

و از آنجا نیروی کشش F چنین به دست می آید:
( ) ( / )( / ) /−= = × = × ≈2 2 3 24 4 131 1 10 9 00 10 6 796 10 680F f Lm Hz m kg N N  

. بسامد هماهنگ های بعدی  =1 131f Hz ب( بدیهی است که بسامد هماهنگ اول همان بسامد اصلی است و بنابراین 
 = =3 13 393f f Hz  ، = =2 12 262f f Hz طبق رابطٔه ٤ــ٧، به ازای ٢ = n، ٣ = n، و ٤ = n به دست می آید و بنابراین 

 . = =4 14 524f f Hz و 

ـ3
4 

ال
مث

تمرین 4ـ6

الکتریکی دارای جرم واحد طول  تار یک گیتار  سنگین ترین 
/ است و تحت کشش N ٢٢٦ قرار دارد.  kg / m−× 35 28 10

را   /=1 164 8f Hz بسامد  با  نُتی  ارتعاش،  هنگام  در  تار  این 
ایجاد می کند که بسامد اصلی تار است. الف( طول L تار بین دو 

انتهای ثابت آن )شکل الف( را به دست آورید. ب( یک نوازندٔه گیتار می خواهد با قرار دادن انگشت خود بر نقطه ای از تار و در 
نتیجه تغییر طول تار )شکل ب(، این تار را در بسامد اصلی ای دو برابر بسامد اصلی حالت قبل به ارتعاش درآورد )که اصطالحاً 

می گویند تار در یک اکتاو باالتر به ارتعاش درمی آید(. اکنون طول L تار چقدر است؟ 

)الف(

پرسش 4ـ6

الف( چرا سفت کردن سیم گیتار، بسامدی را که هنگام نواختن می شنوید زیاد می کند؟ 
ب( چرا نوازندگان گیتار پیش از نواختن روی متن، گیتار را به حّدکافی می نوازند و سپس آن را مجددًا کوک می کنند؟

پ( اگر یک کش را با کشیدن آن در بین انگشت شست و انگشت نشانٔه خود به گونه ای محکم کنید که طول کش به میزان قابل 
توجهی زیاد شود، چرا با نواختن این کش بسامدی که می شنوید تغییر چندانی نمی کند؟

L

L

ـ لوله های صوتی:  در آزمایش تولید امواج ایستاده در تار از یک نوسان ساز  تداخل در یک بعدـ 
الکتریکی برای ایجاد ارتعاش در تار استفاده کردیم. اما در آالت موسیقی، صوت های موسیقایی را 
می توان با ضربه زدن بر تارهای نوسان کننده )مانند گیتار، پیانو، ویولُن(، پوسته های نوسان کننده )مانند 

)ب(
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در  کرد.  ایجاد  ُارگ(  فلوت،  نی،  )مانند  هوا  ستون های  در  دمیدن  یا  و  تنبک(،  دف،  ُدهُل،  طبل، 
مورد ریسمان کشیده دیدیم چگونه برهم نهی موج های پیشرونده در جهت های مخالف نقش یک موج 
ایستاده را ایجاد می کند. به همین ترتیب می توان موج های صوتی ایستاده را در لوله ای پرشده از هوا 
ایجاد کرد. وقتی موج های صوتی در هوای درون لوله حرکت می کنند، از هر انتها بازمی تابند و به 
درون لوله بازمی گردند، حتی اگر آن انتها باز باشد )البته اگر انتهای لوله باز باشد این بازتاب به کاملی 
بازتابی نیست که از یک انتهای بسته رخ می دهد(. درست مانند تار کشیده اگر طول موِج موج صوتی 
به طور مناسبی با طول لوله جور درآید، برهم نهی موج های پیشرونده در جهت های مخالف، یک نقش 
ایستاده مشابه موج های  موج  این  از مشخصه های  بسیاری  ایجاد می کند.  لوله  در  را  ایستاده  موج 
ایستاده در ریسمان است: انتهای بستٔه لوله مانند انتهای ثابت شدهٔ ریسمان است که در آنجا باید یک 
گره وجود داشته باشد. انتهای باز لوله مانند انتهای ریسمانی است که مانند شکل ٤ــ67 به حلقه ای 
که می تواند آزادانه حرکت کند، وصل است و در آنجا باید یک شکم وجود داشته باشد1 )البته  شکم 
برای انتهای باز یک لولٔه صوتی اندکی بیرون تر از این انتها قرار دارد، ولی در این کتاب به جزئیات 
آن نخواهیم پرداخت(. همچنین فاصلٔه گره های مجاور از هم برابر ٢/λ و فاصلٔه گره ها از شکم های 

مجاور برابر ٤/λ است. 
لولۀ صوتی با دو انتهای باز: ساده ترین نقش موج ایستاده که در لوله ای با دو سِر باز ایجاد 
می شود، یک شکم در هر سر لوله و یک گره در وسط لوله دارد. به این نقش، ُمِد اصلی یا هماهنگ 
اول لولٔه صوتی گفته می شود و بسامد مربوط به این ُمد را بسامد اصلی لوله می گویند. نقش سادٔه بعدی 
وضعیتی است که دو گره و سه شکم داریم و بسامد مربوط به این مد را هماهنگ دوم لوله می گویند. 
نقش سوم وضعیتی است که سه گره و چهار شکم داریم و بسامد مربوط به این مد را هماهنگ سوم 
لوله می گویند و می توان این روند را همچنان ادامه داد. اگر طول لوله را با L نشان دهیم با شروع از 
ساده ترین نقش که در طول L آن نصف طول موج )٢/λ( می گنجد، هر مرحله نسبت به مرحلٔه قبلی 
ـ   68(. بنابراین با موجی صوتی با طول موجی  یک ٢/λ اضافی در فاصلٔه L جای می گیرد )شکل ٤ـ
که در رابطٔه (٢/λ) L= n صدق می کند، می توان یک موج ایستاده را در لوله ای صوتی به طول L با 

دو انتهای باز ایجاد کرد و در نتیجه
L
n

λ =
2 )٤ــ٨(  ٣ ، ٢ ، n = 1 به ازای   ,           

بنابراین بسامدهای تشدیدی متناظر با این طول موج ها چنین می شود: 

= =
λ 2

v nv
f

L )لولٔه دوسر باز(    ٣ ، ٢ ، n = 1  به ازای   ,   )٤ــ٩(  

که در آن به n عدد هماهنگ گفته می شود. بسامدهای متناظر با عدد هماهنگ را با f3 ، f2 ،f1 و … )و 
طول موج های متناظر با عدد هماهنگ را با λ1، λ٢، λ٣ و …( نشان می دهند. 

1ــ تحلیل ریاضی موج ایستاده در چنین تاری خارج از برنامٔه درسی این کتاب است و نباید مورد ارزشیابی قرار گیرد.

شکل 4ــ67 هر انتهای این ریسمان به 
حلقۀ سبکی بسته شده است که می تواند 
آزادانه و بدون هیچ گونه اصطکاکی در 
موج های  برهم نهی  از  بلغزد.  لوله  طول 
تابیده و بازتابیده، نقش های موج ایستاده 
در  که  کنید  توجه  است.  شده  تشکیل 

انتهای ریسمان، شکم وجود دارد. 
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شکل 4ــ68سه نخستین هماهنگ یک 
 A لولۀ صوتی با دو انتهای باز )شکم ها با

و گره ها با N مشخص شده اند.(

هماهنگ 
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هماهنگ 
دوم

هماهنگ 
سوم



24

فیزیک 3

وقتی تمام سوراخ های یک نوع فلوت بسته باشد، بسامد اصلی آن Hz ٢٦٢ است. فاصلٔه 
دهنی فلوت تا انتهای دیگر آن تقریباً چقدر است؟ )فرض کنید دما C°٢٠ است(. 

پاسخ: با استفاده از رابطٔه ٤ــ٩ به ازای n = 1 طول L فلوت را به دست می آوریم:
=

2

v
L

f

که در آن v تندی صوت در هوای C°٢٠ است که با استفاده از جدول ٣ــ1 درمی یابیم 
برابر با m/s ٣٤٣ است. اکنون با قرار دادن این تندی و Hz ٢٦٢ = f در رابطٔه باال، برای L خواهیم داشت: 
m / s /

( s )−= =
1

343
0 655

2 262
L m

این پاسخ به این دلیل تقریبی است که همان طور که گفتیم شکم دقیقاً در انتهای باز لوله قرار ندارد. 

ـ4
4 

ال
مث

L

صوتی  لوله ای  در  را  صوتی  موج  نقش  چند  ٤ــ69  شکل  باز:  انتهای  یک  با  صوتی  لولۀ 
نشان می دهد که فقط یک سر آن باز است. همان طور که انتظار می رود، در انتهای باز یک شکم و 
در انتهای بسته یک گره وجود دارد. برای ساده ترین نقش، در طول L لوله، یک چهارم طول موج 
)λ/4( می گنجد و بنابراین L ٤ = λ است. برای ساده ترین نقش بعدی، ٤/λ ٣ در طول L لوله می گنجد 
و بنابراین L /3 ٤ = λ می شود و الی آخر. در حالت کلی، با موجی صوتی با طول موجی برابر با یکی از 
تعدادهای زیر می توان یک موج ایستاده را در لوله ای صوتی به طول L با یک انتهای باز ایجاد کرد: 

L
n

λ =
4 )٤ــ1٠(  ٥ , ٣ , n = 1 به ازای   ,          

که در آن عدد هماهنگ n باید یک عدد فرد باشد. بنابراین، بسامدهای تشدیدی متناظر با این طول 
موج ها چنین می شود. 

= =
λ 4

v nv
f

L
)٤ــ11(  … , ٥ , ٣ , n = 1   به ازای ,     

توجه کنید که فقط هماهنگ های فرد می توانند در لوله ای با یک انتهای باز وجود داشته باشند و 
مثالً هماهنگ دوم )با ٢ = n( نمی تواند در چنین لوله ای ایجاد شود. بسامدهای این هماهنگ های 
ممکن را با f5 ، f3 ،f1 و … )و طول موج های متناظر با آنها را با  λ5 ،λ3 ،λ1  و …( نشان می دهند. 
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ـ  69 سه نخستین هماهنگ یک  شکل 4ـ
لولۀ صوتی با یک انتهای باز )شکم ها با 

A و گره ها با N مشخص شده اند(
ـ5

4 
ال

مث

لولٔه توخالی نازکی به طول m 1/00، مطابق شکل به طور قائم درون ظرف آب بلندی فروبرده شده 
=/ ضربه زده می شود و آن را در نزدیکی باالی لوله نگه  520 0f Hz است. به دیاپازونی با بسامد 
می دارند، درحالی که در همان حال لوله را به آرامی از ظرف آب باال می کشند. در چه فاصله های 
معین L یی بین باالی لوله و سطح آب، صدای دیاپازون به شدت تقویت می شود؟ تندی صوت در هوای 

داخل لوله را m/s ٣٤٠ فرض کنید. 
پاسخ: نخست طول موج صوت و دیاپازون درون لوله را محاسبه می کنیم: 

 
m / s / m / cm
/ s

v
f −λ = = = =

	 1

340
0 6538 65 38

520 0

L
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اکنون با استفاده از رابطٔه ٤ــ1٠ طول های ممکن مربوط به n های مختلف را به دست می آوریم. 
n

L
λ

=
4

 
 n = 5 ، n = ٣ ، n = 1 1/00 لوله بیشتر باشد. به ازای m بدیهی است که عددهای به دست آمده برای طول ها نباید از طول
 ، / /= λ =4 16 3L cm ، / /= λ =3 4 49 0L cm ، / /= λ =5 4 81 7L cm و ٧ = n طول ها به ترتیب برابر می شوند یا 
. چون به ازای ٧ = n طول به دست آمده بزرگ تر از طول لوله است، بنابراین این پاسخ ناممکن  /= λ =7 4 114L cm و 

است و تنها به ازای سه مقدار اولیٔه به دست آمده برای L تقویت صدای دیاپازون صورت می گیرد. 

تمرین 4ـ7
پردٔه گوش، که ارتعاشات صوتی را به اندام های حسی گوش داخلی می رساند در انتهای کانال گوش قرار دارد. طول این کانال 
برای اشخاص بزرگسال حدود cm 2/5 است. در گسترٔه شنوایی انسان، چه بسامدهای موج ایستاده ای می تواند در این کانال 
رخ دهد؟ از این تمرین نتیجه می گیریم که گوش انسان در این بسامدها حساسیت بیشتری نسبت به بسامدهای نزدیک آنها دارد. 

پرسش 4ـ7

چرا وقتی آب را به درون ظرفی با دیواره های قائم مثل لیوان یا پارچ می ریزید، بسامد صدایی که می شنوید افزایش می یابد، 
یعنی صدای زیرتر و زیرتری را می شنوید؟ )راهنمایی: صدای حاصل از پرشدن ظرف گسترٔه وسیعی از بسامدها را دارد که در هر 

لحظه، یکی از آنها با پایین ترین بسامد تشدیدی هوای درون ظرف منطبق است.( 

تشدید در بطری و نوسانگر هلمهولتز:  اگر در دهانٔه باریک یک بطری بدمید، می توانید آن را 
به صدا درآورید )شکل ٤ــ 70(. در واقع یک بطری مانند یک لولٔه صوتی با یک انتهای باز است که 
بسامدهای تشدیدی معینی دارد. وقتی در دهانٔه یک بطری می دمیم گسترهٔ وسیعی از بسامدها ایجاد 
باشد، یک موج  با یکی از بسامدهای تشدیدی بطری منطبق  می شود. حال اگر یکی از این بسامدها 
صوتی قوی ایجاد می شود. البته نوسان های بطری دقیقاً مانند نوسان هایی نیست که در یک لولٔه صوتی 
ساده ایجاد می شود، زیرا بطری یک گردن دارد و هوای موجود در این گردن با هوای موجود در بقیٔه 
قسمت های بطری چیزی موسوم به تشدیدگر هلمهولتز را تشکیل می دهد که این موجب نوسانات هوای 
درون بطری می شود. نوع اولیٔه تشدیدگر هلمهولتز کره هایی توخالی با دهانٔه بازی به شکل یک گردن 
ـ 1٨٢1م.( ساخته  است که در سال 1٨٥٠ میالدی توسط دانشمند آلمانی هرمن فون هلمهولتز )1٨٩٤ـ 
شد )شکل ٤ــ71(. تشدیدگرهای هلمهولتز نیز مانند لوله های صوتی بسامدهای تشدیدی معینی دارند 
و هرگاه بسامد یک صوت برابر با یکی از بسامدهای تشدیدی آنها باشد، تشدیدگر پاسخ قوی تری به این 

صوت می دهد. 

دهانۀ  در  دمیدن  با  4ــ70  شکل 
به صدا  را  آن  می توانید  بطری،  یک 

درآورید. 

شکل 4ــ71 طرحی از یک تشدیدگر 
هلمهولتز قدیمی
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برابر دهانٔه یک تشدیدگر هلمهولتز  دیاپازون را در  یا یک  بلندگو  یک 
صدای  بسامد  اگر  درآورید.  نوسان  به  معین،  تشدیدی  بسامدهای  با 
ایجاد شده توسط بلندگو یا دیاپازون با یکی از بسامدهای تشدیدی تشدیدگر 
هلمهولتز منطبق باشد، هوای درون نوسانگر به شدت به نوسان درمی آید و 
این می تواند موجب به چرخش درآمدن فرفره ای بشود که در برابر زائدٔه 
برابر آن را خمیده کند.( یا شعلٔه شمعی در  خروجی تشدیدگر قرار دارد )و 

فعالیت 4ـ15

بلندگوفرفره

موّلد 
سیگنال

پرسش 4ـ8

متفاوت  بسامدهای  با  آهنگی  می توان  مایع مختلف  با سطوح  یکسان  بطری های  در  دمیدن  با 
آن چیست؟  دلیل  کرد.  ایجاد 

فعالیت 4ـ16

پرده ها و فرمت های صوتی: مجرای صوتی انسان در واقع لوله ای است که یک انتهای آن )در حنجره( بسته و انتهای دیگر 
آن )در دهان و سوراخ های بینی( باز است. در مورد چگونگی تولید صدا توسط دستگاه صوتی انسان تحقیق کنید.

فعالیت 4ـ17

تداخل در یک بعد ــ امواج الکترومغناطیسی: اگرچه ماکسول پیش از پایان قرن نوزدهم وجود امواج الکترومغناطیسی 
را پیش بینی کرده بود ولی این هرتز بود که با آزمایش های تداخلی خود که به تولید موج های الکترومغناطیسی ایستاده انجامید، 
وجود موج های الکترومغناطیسی را در گسترٔه بسامد رادیویی اثبات کرد. هاینریش هرتز در سال 1٨٨٨ میالدی با وسایل ابتدایی 

آن  زمان این آزمایش را به انجام رسانید. در مورد چگونگی آزمایش هرتز تحقیق کنید.

تداخل در دو بعد ــ تداخل امواج سطحی آب: برای مشاهدهٔ تداخل امواج سطحی بر سطح 
یکسان،  بسامد  با  را  دو گوی کوچک  اگر  می بینیم.  تدارک  موج  تشت  با  را  آزمایشی  دوباره  آب، 
به طور همزمان بر سطح آب به نوسان درآوریم دو دسته موج دایره ای ایجاد می شود که بی آنکه بر انتشار 
ـ  72 را بر سطح آب ایجاد  یکدیگر تأثیر بگذارند با یکدیگر، همپوشانی کرده و نقشی مانند نقش شکل 4ـ
می کنند. وقتی دو موج با بسامد یکسان و در نتیجه طول موج یکسان با هم ترکیب می شوند، همان طور 
و  می دهند  انجام  سازنده  تداخل  و  کرده  تقویت  را  همدیگر  نقاط  برخی  در  امواج  داریم  انتظار  که 
در برخی نقاط همدیگر را تضعیف کرده و تداخل ویرانگر انجام می دهند. به عبارتی، برآمدگی ها یا 
فرورفتگی های دو موج که در یک زمان در نقطه ای به همدیگر برسند، سطح آب را در آن نقطه به شدت 
باال یا پایین می برند، در حالی که اگر برآمدگی یک موج در یک زمان و در یک نقطه به فرورفتگی موج 
دیگر برسد، دو موج یکدیگر را تضعیف می کنند و بنابراین سطح آب در چنین نقطه ای نوسان چندانی 
نخواهد داشت. به این ترتیب، در برخی نواحی روی سطح آب دامنٔه موج برایند بیشینه و در برخی 

سطح  بر  دایره ای  امواج  ـ  72  تداخل  4ـ شکل 
آب یک تشت موج. هرگاه فاصلۀ دو گوی از هم 
ایجاد  نقشی  چنین  باشد  بزرگ تر  موج  طول  از 

می شود.

76543
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ناحیه ها، کمینه است. چنین نقش متناوب یک درمیانی از بیشینه ها و کمینه ها را نقش تداخلی امواج 
سطحی آب می نامیم و آنها را به وضوح می توانیم در سایٔه تشکیل شده بر سطح ورقٔه کاغذ زیر تشت 

موج مشاهده کنیم )شکل 4ــ73(.

و  بیشینه ها  نواحی  از  طرحی  4ــ73  شکل 
امواج  از  حاصل  تداخلی  نقش  یک  کمینه های 
موج  دامنۀ  آبی رنگ،  نمودار  آب.  سطحی 
برایند است که همان طور که می بینیم در نواحی 
روشن(  کامالً  )نواحی  سازنده  کامالً  تداخل  با 
)نواحی  ویرانگر  تداخل  با  نواحی  در  و  بیشینه 
رنگ  با  نواحی  در  است.  کمینه  تیره(  کامالً 
بینابینی، بسته به آنکه روشن تر یا تیره تر باشد، 
تداخل  به  که  است  شده  ایجاد  میانی  تداخلی 
است. نزدیک  ویرانگر  کامالً  یا  سازنده  کامالً 

L S L S S L S L S L S L S L S L

D

a

x

فعالیت 4ـ18
امواج  تداخل  ــ  بعد  سه  در  تداخل 
صوتی: امواج صوتی در سه بُعد نیز می توانند 
را  زیر  آزمایش  منظور،  این  به  کنند.  تداخل 
مولّد  یک  به  که  را  بلندگو  دو  دهید.  انجام 
در  شکل  مطابق  متصل اند  الکتریکی  سیگنال 
فاصله ای مناسب از خطی قرار دهید که در برابر 
بلندگوها واقع است. با حرکت دادن میکروفون 
که  درمی یابیم  سادگی  به  خط  این  امتداد  در 
به طور  یکسانی  فاصله های  در  صدا  بلندی 

متناوب کم و زیاد می شود. چرا؟ 

یانگ  توماس  میالدی   1801 سال  در  نوری:  امواج  تداخل  ــ  ُبعد  سه  در  تداخل 
)1829ــ1773 م.( دانشمند انگلیسی به طور تجربی ثابت کرد نور یک موج است که این برخالف 
مانند موج های سطحی آب،  نیز  نور  او نشان داد که  بود. در واقع  بیشتر فیزیک دانان آن زمان  نظر 
موج های صوتی و همٔه انواع موج های دیگر تداخل می کند. او با اسباب آزمایش خود توانست طول 
موج متوسط نور خورشید را اندازه بگیرد که بسیار نزدیک به مقدار مورد پذیرش کنونی آن است. در 

بررسی می کنیم.  نوری  امواج  تداخل  از  مثالی  به عنوان  را  یانگ  آزمایش  اینجا 
آزمایش تداخل دو شکاف یانگ: شکل 4ــ74 طرحی از چگونگی آزمایش اولیٔه یانگ برای 
تحقیق تداخل امواج نوری را نشان می دهد. نور حاصل از یک چشمٔه تکفام )اینجا سبزرنگ( بر 
تک شکافی می تابد. سپس نور خروجی بر اثر پراش، گسترده می شود و دو شکاف S1 و S2 را روشن 
می کند. پراش نور توسط این دو شکاف، موج های دایره ای همپوشانی را به ناحیٔه پشت دو شکاف 
می فرستد، به طوری که موج های حاصل از یک شکاف با موج های حاصل از شکاف دیگر تداخل 
می کند. عکس لحظه ای شکل 4ــ74 این تداخل موج های همپوشان را بر پردٔه مشاهده نشان می دهد. 
تا وقتی این پرده را که نور را قطع می کند قرار نداده ایم، نمی توانیم گواهی بر تداخل نور بیاوریم. با 
قرار دادن پرده، نقطه های تداخلی بیشینه، ردیف های روشن )موسوم به نوارها یا فریزهای1 روشن( را 
تشکیل می دهند که روی پرده )به داخل و خارج صفحٔه پرده( امتداد دارند. نقطه های تداخلی کمینه، 
ردیف های تاریک )موسوم به نوارها یا فریزهای تاریک( را تشکیل می دهند که می توان آنها را بین 
جفت های نوارهای روشن مجاور مشاهده کرد. نقش نوارهای روشن و تاریک روی پرده که ناشی 

بلندگو

 موّلد سیگنال

 میکروفن

   L = صدای باال 
  S = صدای ضعیف

هرمن فون هلمهولتز
هرمن فون هلمهولتز در 31 
پُسدام  در   1821 آگوست 
آلمان به دنیا آمد. او نخست 
و  زبان شناسی  مطالعٔه  به 
به  سپس  و  پرداخت  فلسفه 
گرایش  طبیعی  علوم  سمت 

پیدا کرد. اما پدرش از او خواست در رشته پزشکی ادامه 
به مدرسٔه پزشکی چاریتی  به این ترتیب  تحصیل دهد و 
)charite( برلین رفت. نخستین حرفٔه او تدریس آناتومی 
 1849 سال  در  سپس  بود.  برلین  هنرهای  آکادمی  در 
 )Kõngsberg( دانشیار فیزیولوژی دانشگاه کونگزبرگ
شد. در سال 1855 به استاد تمامی رشته های آناتومی و 
به دانشگاه  بعد  بُن رسید. سه سال  فیزیولوژی دانشگاه 
شد.  دانشگاه  آن  فیزیولوژی  استاد  و  رفت  هایدلبرگ 
آخرین مقام دانشگاهی او، استادی فیزیک در دانشگاه 
برلین بود که از سال 1871 تا پایان عمر در آنجا خدمت 
ویلهم  هرتز،  هاینریش  چون  درخشانی  شاگردان  و  کرد 
شاتکی  فردریک  مایکلسون،  آلبرت  لومر،  ُاتو  وین، 
به  که  بود  بزرگ  نابغه ای  هلمهولتز  کرد.  تربیت  و... 
تسلط  ریاضی  و  فیزیک  تشریح،  فیزیولوژی،  علوم 
اندازه گیری  از  بودند  عبارت  اکتشاف هایش  داشت. 
حرکت  تحلیل  و  تجزیه  عصبی،  سیگنال های  سرعت 
امواج صوتی، نظریٔه هماهنگ های موسیقایی و خیلی از 
قوانین فیزیک دیگر، از جمله نظریٔه دید رنگ ها. دستگاه 
در  امروزه  که   )Opthalmoscope( افتالموسکوپ 
پزشکی از آن برای تشخیص بیماری های چشم استفاده 
می شود، از اختراعات اوست. هلمهولتز در 8 سپتامبر 
1894 در برلین درگذشت. مجسمه ای از او هم اکنون در 

سردر دانشگاه هامبولت برلین نصب شده است. fringes ــ1
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از تداخل های کامالً سازنده و کامالً ویرانگرند، نقش تداخلی خوانده 
می شود. طرحی از این نقش در سمت راست شکل 4ــ74 برای نور 

تکفام سبز نشان داده شده است.
اختالف طول مسیر و مکان نوارهای تداخلی: دیدیم امواج 
اکنون  می کنند.  ایجاد  پرده  یک  بر  را  تداخلی  نوارهای  نوری، 
بر  نوارها  این  دقیق  محل  می توانیم  کنیم چگونه  بررسی  می خواهیم 
پرده را تعیین کرد. برای پاسخ به این سؤال از آرایش شکل 4ــ75 
استفاده می کنیم. فرض کنید موج تختی از نوری تکفام بر دو شکاف 
پراشیده  شکاف ها  در  نور  دیدیم  که  همان طور  آید.  فرود   S  2 و   S  1

می شود و نقشی تداخلی روی پرده ایجاد می کند. یک محور مرکزی 
را از نقطٔه وسط بین شکاف ها تا پرده )خط چین افقی( به عنوان خّط 
مرجع رسم می کنیم. سپس برای بحث خود، نقطٔه دلخواه P را روی 
پرده در نظر می گیریم. در این نقطه، پرده موج پرتوی حاصل از شکاف S   1 و موج پرتوی حاصل 
در محل  زیرا  هم فازند؛  می گذرند  دو شکاف  از  وقتی  موج ها  این  می کند.  قطع  را   S  2 از شکاف 
شکاف ها، آنها دقیقاً بخش هایی از یک جبهٔه موج هستند. ولی با عبور این موج ها از شکاف ها، آنها 
مسیرهای متفاوتی را تا رسیدن به نقطٔه P طی می کنند. نشان داده می شود اگر دو موج مسیرهایی با 
طول های متفاوت را طی کنند، ممکن است دیگر فازهای آنها در نقطه P برابر نباشد. بنابراین بسته به 
اختالف طول مسیر پرتوها تا نقطٔه P )که به آن اختالف راه نیز می گویند( ممکن است تداخلی سازنده 
یا ویرانگر در نقطٔه P ایجاد شود. همچنین نشان داده می شود که اگر این اختالف طول مسیر مضرب 
درستی از طول موج  نور باشد، تداخلی کامالً سازنده خواهیم داشت، و به نوارهای تداخلی روشنی 
)فریزهای روشن( یا بیشینه ها می رسیم، و اگر این اختالف طول مسیر مضرب فردی از نصف طول 
موج باشد، تداخلی کامالً ویرانگر خواهیم داشت و به نوارهای تداخلی تاریک )فریزهای تاریک( یا 

کمینه ها می رسیم. به عبارتی برای اختالف راه Δx داریم:
	Δx = mλ      ،    m = 0 , 1 , 2 , ... )برای نوارهای تداخلی روشن( 

( )x m
λ

∆ = +2 1
2

    ،    m = 0 , 1 , 2 , ... )برای نوارهای تداخلی تاریک( 
به  کمانی   )S2P و   S1P مسیرهای  طول  بین  اختالف  )یعنی  4ــ75  شکل  در   Δx محاسبه  برای 
مرکز P و به شعاع PS1 رسم می کنیم. این کمان خط S2P را در نقطه ای قطع می کند. آنگاه فاصلٔه 
برای  و  این طول دشوار است  اما محاسبٔه  پرتوها است.  نقطه همان اختالف طول مسیر  این  تا   S2

سادگی محاسبات معموالً فرض می شود که فاصلٔه Dی شکاف ها تا پرده بسیار بزرگ تر از فاصلٔه  dی 
شکاف ها از همدیگر است، به طوری که می توانیم تقریباً پرتوهای r1 و r2 را موازی در نظر بگیریم )شکل 
 b که در شکل با r2 بر پرتوی S1 4ــ76( و در این صورت اختالف طول مسیر پرتوها با رسم عمودی از
نشان داده شده است به دست می آید و در نتیجه از مثلث قائم الزاویٔه شکل درمی یابیم Δx = d sin θ که 
در آن θ زاویٔه بین محور مرکزی و خطی است که از وسط شکاف ها به نقطٔه P رسم شده است. بنابراین 

توسط  سبز  تکفام  نور  یانگ.  اولیۀ  آزمایش  از  4ــ74طرحی  شکل 
تک شکافی پراشیده می شود و پس از آن به عنوان یک چشمۀ نور نقطه ای 
عمل می کند. با پراشیدن این نور از دو شکاف بعدی، امواج نوری تداخل 

کرده و نقشی تداخلی ایجاد می کنند.

چشمه

تک شکاف   
 دو شکاف

پردۀ نمایش

کمینه
بیشینه

نقش تداخلی بر پرده

کمینه

کمینه

کمینه

بیشینه

بیشینه

بیشینه

بیشینه

شکل 4ــ75 موج های حاصل از شکاف های 
در  پرده  روی   P دلخواه  نقطۀ  در   S2 و   S1

با  y از محور مرکزی ترکیب شده اند.  فاصلۀ 
زاویه θ می توان مکان P را تعیین کرد.

S1

S2

r1

r2

D

yپرده

S1

S2

P

d θ
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اکنون معادله هایی که برای Δx به دست آوردیم به رابطه های زیر می انجامد:

 d sin θ = mλ       ،      m = 0 4ــ12( )برای نوارهای تداخلی روشن( ... و 2 و 1 و(

sin ( )d m
λ

θ = +2 1
2

   ،     m = 0 4ــ13( )برای نوارهای تداخلی تاریک(... و 2 و 1 و(
، که  sin tan /y Dθ ≈ θ = و با توجه به اینکه در شکل 4ــ76 زاویٔه θ زاویه ای کوچک است، 
در آن y فاصلٔه نقطٔه P تا محور مرکزی است. در نتیجه رابطه های 4ــ12 و 4ــ13 چنین می شوند:

 

m D
y

d
λ

=     ،        m = 0 4ــ14( )برای نوارهای تداخلی روشن(  ... و 2 و 1 و(

( )m D
y

d

+ λ
=

1
2     ،        m = 0 ، 1 ، 2 ، ...  )ـ  15( )برای نوارهای تداخلی تاریک )4ـ

با استفاده از آزمایش یانگ می توان طول موج نور به کار رفته در آزمایش را تعیین کرد.

خیلی   D ازای  به  4ــ76  شکل 
می توان   )D<<d(  d از  بزرگ تر 
در  موازی  تقریبًا  را   r2 و   r1 پرتوهای 
توجه  با  صورت  این  در  گرفت.  نظر 
مثلث  در   θ زاویۀ  ضلع  دو  اینکه  به 
ضلع  دو  بر  عمود  شکل  قائم الزاویۀ 
زاویۀ θ در شکل 4ــ75 است، این دو 

برابرند. هم  با  زاویه 

ـ6
4 

ال
مث

با استفاده از اسباب آزمایش دو شکاف یانگ می خواهیم 
طول موج مجهول یک چشمٔه نور را تعیین کنیم. در شکل 
شکاف ها به فاصلٔه mm 0/200 از هم و صفحٔه شکاف ها به 
فاصلٔه m 1/00 از پرده قرار دارد. سومین نوار روشن نسبت 
به نوار روشن مرکزی در فاصلٔه mm 9/49 از محور مرکزی 
ظاهر شده است. الف( طول موج نور به کار رفته چقدر است؟ 
روشن  نوار  به  نسبت  تاریک  نوار  چهارمین  آنکه  برای  ب( 

مرکزی در فاصلٔه mm 9/49 از محور مرکزی واقع باشد، باید صفحٔه شکاف ها را با صفحٔه دیگری جایگزین کنیم که فاصلٔه 
شکاف های آن متفاوت باشد. فاصلٔه شکاف های این صفحه چقدر است؟

پاسخ: الف( با استفاده از معادلٔه 4ــ14 طول موج λ را به دست می آوریم. با جای گذاری در این معادله خواهیم داشت: 

( / )( / )
( )( / )

− −× ×
λ = = = × ≈

yd
mD

3 39 49 10 0 200 10
6 326 10 633

3 1 00

m m m nm  
 m = 0 ـ  15 استفاده می کنیم. برای تداخل ویرانگر و بنابراین داشتن نوار تاریک، توجه کنید که ب( اکنون از معادلٔه 4ـ
نخستین نوار تاریک، m =1 دومین نوار تاریک، m =2 سومین نوار تاریک، و m = 3 چهارمین نوار تاریک را به دست 

ـ  15، مقدار m را برابر m = 3 قرار دهیم: می دهد. بنابراین برای چهارمین نوار تاریک باید در معادلٔه 4ـ

( ) ( )( / )( / )
/ /

( / )

m D
d

y

−

−
−

+ λ + ×
= = = × ≈

×

7

4
3

1 1
3 6 326 10 1 00

2 2 2 333 10 0 233
9 49 10

m m
m mm  

9/49 mm
  
  
  

  
  

 

d =  0/200 mm

y

x

D =  1/00 m

r1

r2

S1

S2
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فیزیک 3

فعالیت 4ـ19 

آزمایش اندازه گیری طول موج نور لیزر: اگر از نور لیزر استفاده کنیم، دیگر نیازی به استفاده از یک تک شکاف در 
آزمایش یانگ نیست. با استفاده از یک لیزر مدادی، صفحٔه دو شکاف آزمایش یانگ را مطابق شکل روشن کنید )شاید الزم باشد 
از یک عدسی واگرا در برابر نور لیزر استفاده کنید تا هر دو شکاف روشن گردد( و طول موج نور لیزر به کار رفته را محاسبه کنید.

نقاط روشن

پرده
صفحۀ دوشکاف

لیزر

تمرین 4ـ8
پرده ای به فاصلٔه m 1/20 از صفحٔه دو شکافی قرار دارد که توسط نور لیزر خاصی روشن شده است. فاصلٔه بین دو شکاف 
mm 0/0300 است. فریز روشن  دوم )m = 2( از محور مرکزی در فاصلٔه بین دو شکاف cm 4/50 قرار دارد. الف( طول موج 

نوار به کار رفته و ب( فاصلٔه بین فریزهای روشن مجاور را محاسبه کنید.

نور بازتابیده از سطوح جلویی و عقبی الیه به 
چشم شما می رسد.

هوا
روغن

آب

 خوب است  بدانید
رنگ های حاصل از تداخل: اگر به الیه ها و حباب های صابون یا لکه های روغن در خیابانی 
خیس نگاه کنید، تنوع رنگِی چشم نوازی را در آنها مشاهده می کنید.این تنوع رنگی ناشی از پدیدٔه 
داخل نور است. در واقع، وقتی یک الیٔه شفاف که ضخامتی تقریباً برابر با طول موج نور مرئی دارد 
توسط نور سفیدی روشن می شود، به دلیل تداخل نور می تواند رنگ هایی ایجاد کند. فرض کنید 
پرتویی تکفام بر چنین الیه ای بتابد. بخشی از این نور از سطح جلویی سطح بازمی تابد، در حالی که 
بخشی از بقیٔه نور با عبور از الیه، از سطح عقبی آن بازمی تابد، دوباره از الیه می گذرد، و سپس از آن 
خارج می شود. وقتی شما این دو موج خروجی از الیه را دریافت می کنید آنها با هم تداخل می کنند 
)شکل الف(. اگر آنها هم فاز باشند به طور سازنده تداخل می کنند و شما رنگ روشن را روی الیه 
می بینید و اگر آنها ناهم فاز باشند به طور ویرانگر تداخل می کنند و شما روی الیه را سیاه می بینید. 
وقتی شما زاویٔه دید خود را تغییر دهید، مسافتی که نور در الیه می پیماید تغییر می کند که این می تواند 
تداخل دو پرتو را از سازنده به ویرانگر و بالعکس تبدیل کند. نور سفید آمیزه ای از رنگ های مختلف 
است و بنابراین رنگ هایی را که می بینید با تغییر زاویٔه دید شما تغییر می کنند و نمایش های رنگارنگی 

را مشاهده خواهید کرد. جابه جایی رنگ مشابهی در جانوران باله دار مشاهده شده است، به طوری که با تغییر زاویٔه دید شما رنگ جانور تغییر می کند.
از جابه جایی رنگی مشابهی در جوهرهای به کار رفته در بسیاری از اسکناس ها برای مقابله با جعل کنندگان استفاده می شود. وقتی از زاویه ای 
به یک نقطه از اسکناس نگاه می کنید آن نقطه را به رنگی می بینید و وقتی از زاویه ای  دیگر به همان نقطه نگاه می کنید آن را به رنگی دیگر می بینید. 
دستگاه های نسخه برداری )کپی( فقط می توانند از یک زاویٔه دید نسخه برداری کنند و بنابراین نمی توانند هر انتقال رنگی را که بر اثر تغییر زاویٔه دید 

به وجود آورند. ایجاد می شود، 

A C

B
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تداخل در سه بعد ــ تداخل امواج الکترومغناطیسی: گرچه آزمایش تداخلی یانگ را برای 
نور انجام دادیم، ولی برای هر نوع موج الکترومغناطیسی دیگر نیز به کار می آید. در مثال 4ــ6، کاربردی 
از این آزمایش را برای امواج رادیویی درمی یابیم. مثالی دیگر از تداخل امواج الکترومغناطیسی در 
اجاق های میکروموج )مایکروفر( رخ می دهد. بسامد اجاق های میکروموج GHz 2/450 و طول موج 
با موج های  برهم نهی  با  بازتابیده از دیواره های فلزی اجاق  آنها حدود cm 12 است. میکروموج های 
تابیده، موج های ایستاده ای را در داخل محفظٔه اجاق تشکیل می دهند که از گره ها و شکم ها تشکیل 
شده اند )شکل 4ــ77(. البته تشکیل امواج ایستاده در اجاق های میکروموج چیز مطلوبی نیست، زیرا 
در این صورت در محل گره ها، که در آنجا شدت میدان الکترومغناطیسی صفر است، هیچ نوسان میدان 
نقاط سرد داریم و  الکتریکی ای نداریم که موجب گرم شدن مواد غذایی گردد و در گره ها اصطالحاً 
بنابراین غذا به طور یکنواخت گرم نمی شود. گرچه طراحان اجاق های میکروموج در تالش اند اجاق هایی 
بسازند که در آنها امواج ایستاده تشکیل نشوند، اما غالب اجاق های میکروموج گره ها )نقاط سردی( دارند 
که در فاصله λ/2 از هم قرار گرفته اند. به همین دلیل اجاق های میکروموج صفحه های گردانی دارند تا 

بدین ترتیب با گرداندن غذا در اجاق، هیچ بخشی از غذا در گره )نقطٔه سردی( باقی نماند.

ایجاد  از  ُبعدی  شکل 4ــ77 تصویری یک 
میکروموج اجاق  داخل یک  در  ایستاده  امواج 

)λ( طول موج

شکمگره

ـ7
4 

ال
مث

 یک ایستگاه رادیویی که در بسامد kHz 1500 کار می کند دارای دو آنتن فرستندٔه امواج الکترومغناطیسی است که به 
فاصلٔه m 400 از هم قرار گرفته اند و به طور هم فاز تابش می کنند. در فاصله های بسیار بزرگ تر از m 400 از صفحٔه این دو 

آنتن، در چه جهت هایی )زاویه هایی نسبت به محور مرکزی( شدت موج دریافتی بیشترین مقدار را دارد؟
پاسخ: این دو آنتن مشابه دو شکاف روشن شدٔه S1 و S2 آزمایش یانگ در شکل 4ــ74 است. بنابراین برای دریافت 
بیشینه های شدت باید به همان ترتیبی عمل کنیم که برای یافتن نوارهای روشن انجام دادیم. بنابراین از رابطٔه 4ــ12 برای 
یافتن بیشینه ها و جهت آنها نسبت به محور مرکزی استفاده می کنیم. به این منظور به طول موج گسیل شده از آنتن ها نیاز 

/داریم. برای این طول موج داریم: /
−

×
λ = = = =

×
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اکنون با استفاده از رابطٔه 4ــ12 برای sinθ که در آن θ زاویه نسبت به محور مرکزی است، 

جهت های مربوط به بیشینه های شدت را تعیین می کنیم:
( )sin

( )
m m m
d
λ

θ = = =
200

400 2

m
m

θ = 90 به دست می آید. همان طور   oو ،θ = 30  o،θ = 0 به ترتیب m = 2 ،m = 1 ،m = 0 که به ازای
که شکل نشان می دهد این بیشینه ها به طور متقارن نسبت به محور مرکزی واقع اند. به عبارتی افزون 
θ =  90 دو بیشینه به طور متقارن در دو طرف   oو θ = 30  oبه ازای هر یک از ،θ = 0 بر یک بیشینه در
محور مرکزی وجود دارد. توجه کنید به ازای m های بزرگ تر از 2، سینوس زاویه θ بزرگ تر از 

یک می شود و بنابراین هیچ جهت ممکن دیگری برای تداخل سازنده وجود ندارد.

تمرین 4ـ9

30°

30°

S1

400 m

S2

در مثال باال جهت های مربوط به شدت های کمینه را تعیین کنید.


