






















١٣٩

فعاليت 6ـ 1

جمله هاى زير را کامل کنيد.
۱ــ ميدان هاى الکتريکى و مغناطيسى بر يکديگر  …

بنابراين  عمودند.   ………… بر  دو  هر  مغناطيسى  و  الکتريکى  ميدان هاى  ۲ــ 
موج هاى الکترومغناطيسى از نوع موج هاى ……

۳ــ نوسان ميدان هاى الکتريکى و مغناطيسى با يکديگر  ……
۴ــ موج هاى الکترومغناطيسى براى انتشار نياز به ……… و انرژى را از محلى 

به محل ديگر منتقل مى کنند.
۵ ــ همٔه موج هاى الکترومغناطيسى با سرعت ……… منتشر مى شوند.

۶ ـ۴  ـ تداخل موج هاي نوري
در فصل نوسان و موج با تداخل موج هاى مکانيکى آشنا شديم و در آن جا ديديم که اگر دو سوزن 
که به فاصلٔه نزديکى از هم قرار دارند با بسامد معّينى بر سطح آب درون يک ظرف همزمان ضربه بزنند، 
موج هايى در سطح آب به وجود مى آيد که در همٔه جهت ها منتشر مى شود.  برهم نهى اين موج ها را تداخل 
ناميديم و گفتيم در نقطه هايى که دو موج هم فاز باشند تداخل سازنده و در نقاطى که دو موج در فاز 
مخالف باشند تداخل ويرانگر به وجود مى آيد. همين آزمايش را با نور نيز مى توان انجام داد. يانگ، 
پديدٔه  دريافت که  داد،  انجام   ۱۸۰۴ ۱۸۰۲ تا  سال هاى  بين  آزمايش هايى که  انگليسى، در  فيزيک دان 

تداخل در نور هم مشاهده مى شود.
شکل ۶  ــ۱۰ طرح آزمايش يانگ را نشان مى دهد. در پشت شکاف باريک S يک چشمٔه نور 
تک رنگ (المپ روشن) قرار مى دهيم. اين شکاف خود مانند يک چشمٔه نور عمل مى کند. در فاصلٔه 
کمى از شکاف S، دو شکاف موازى S۱  و S۲   که با S نيز موازى و هم فاصله اند، قرار مى دهيم. نور 
رسيده به شکاف هاى  S۱ و S۲   همانند دو چشمٔه هم بسامد، هم دامنه و هم فاز عمل مى کنند و نور را در 
جهت هاى مختلف گسيل مى کنند. نورهاى گسيل شده از دو چشمٔه  S۱ و S۲  با يکديگر  تداخل کرده 
و نوارهاى تداخلى روشن و تاريک را بر روى پردٔه AB که در مقابل شکاف ها قرار دارد تشکيل 

مى دهند.
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دو موجى که به نقطٔه P0 روى محور تقارن دو شکاف مى رسند، هم فازاند زىرا آنها دو راه مساوى 
S1P0 و S2P0 را تا پرده پىموده اند. تداخل اىن دو موج سازنده است و درنتىجه در محل P0 روى پرده 

ىک نوار روشن تشکىل مى شود. اىن نوار روشن را نوار روشن مرکزى مى نامىم. براى اىنکه ببىنىم در 
چه شراىطى نوار روشن و در چه شراىطى نوار تارىک تشکىل مى شود نقطٔه P را در شکل 6  ــ11 در 
نظر مى گىرىم. پرتوهاىى که از S1 و S2  به اىن نقطه مى رسند، دو راه نامساوى S1P و S2P را مى پىماىند. 

اختالف فاز پرتوها را مى توان از روى اختالف راه آنها تعىىن کرد.

k(d d ) (d d )π
∆ϕ = − = −
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اگر Δφ مضرب زوجى از π باشد؛ ىعنى

Δφ = ±2nπ,  n = 0,1,... )6  ــ2( 
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در اىن صورت دو پرتوىى که به پرده مى رسند هم فازند و تداخل سازنده اىجاد مى شود و در اىن 
نقطه ها نوار روشن تشکىل مى شود. در رابطٔه 6 ــ2 به ازاى n = 0، اختالف راه و اختالف فاز صفر 

است و نوار روشنى که تشکىل مى شود همان نوار مرکزى است.
به ازاى n = 1، اختالف فاز 2π است و اولىن نوار روشن در دو طرف نوار مرکزى به دست مى آىد 

و به همىن ترتىب مى توان نوارهاى روشن بعدى را به ازاى ...,n = 2,3 به دست آورد.
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شکل 6 ــ10       
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که از آن رابطٔه زير به دست مى آيد:
 xa

nD
λ = (۶ ــ۶)     
با اندازه گيرى، فاصلٔه نوار روشن از نوار مرکزى مى توان طول موج را اندازه گرفت. 

پرسش 6ـ 3

چگونه  تداخلى  دهيم،  طرح  انجام  سفيد  نور  با  را  يانگ  آزمايش  اگر  شما  نظر  به 
خواهد بود؟

مثال 6ـ 2 

آزمايش يانگ را با نور زرد سديم انجام داده ايم. فاصلٔه دو شکاف يانگ از يکديگر  
a = ۱/۲mm  و فاصلٔه شکاف تا پرده ۱/۲m است؛ اگر فاصلٔه نوار روشن بيستم از وسط 

نوار مرکزى ۱۱/۸mm باشد، طول موج نور زرد سديم چند متر است؟
پاسخ

 با استفاده از رابطٔه ٦ــ۶ داريم:
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