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 09التجربة المنزلية 

 نفاذإمشبك 

 

 في تهذه التجربة، ستستعرض سلاك نفاذ الضاء عبر وشبك اطبيعية وصادر الضاء المختلفة.الهدف: 

 

نفاذ، الضاء الاارد عند اااية وعينة على جانب ااحد ون المشبك يرتد إعند استخدام وشبك تجارب: 

ا كان الضاء الاارد يأتي ون وصدر عريض )ومتد(، وختلفة على الجانب اعتمادا  على تردده. إذ بزاايا  

ون أجل أن نميز باضاح خطين وختلفين في المصدر، العرض بالتالي تهناك تاّاع لزاايا الاراد. 

الزااي للمصدر الذي يُرى ون المشبك يجب أن يكان أصغر ون الفرق في الزاايا التي ينحرف الخطان 

باتساع اااي ضيق. المصباح الكهربائي  ا  جب أن نستخدم وصدربها. ابالتالي لتحقيق استبانة عالية، ي

وصباح أفضل. فتيل  أبنيةضاء الشارع الذي يبعد عدة غرفة السكن ليس جيدا  جدا .  فيااط  06المصنفر 

 صغير وتاتهج جيد ناعا  وا. جيب

 

ن عينك ا فعلت في تجربة االنعرا . أوسك المشبك قريبا  ومالصغير ك وصباح الجيبضع المشبك: 

 ى. يجب أن ترAالحظ الشكل . ةف الناتجاطي)بحيث يكان وستايه عماديا  على خط النظر( اشاتهد امأ

حاالي  ة( وزاحبسيطالرتبة امأالى )تشتت  فاطيأجد تشتت( في امأوام وباشرة  ا)ال يا 6صارة الرتبة 

نقلت المشبك سهالة أكبر إذا ف الرتبة امأالى باطيأاليسار. ستجد أنه يمكنك رؤية درجة إلى اليمين ا 06

درجة ون أحد جانبي  06 شكلالجديد ي نظركاخط  جانبيا  كي يكان الشريط الملان في اإلطار المنزلق

(، C(. إذا نقلت المشبك بحيث يكان أبعد ون الخط بينك ابين المصدر )الشكل B)انظر الشكل  المصدر

عف(، ااحد على كل جانب. تهل بإوكانك إيجاد الرتبة الثانية )تشتت أكبر الكن أض ييجب أن ترى طيف

 ف الرتبة الثالثة.اطيأ
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ف اطيأاجلب المشبك للخلف إلى الخط وع المصدر ابحيث يكان قريبا  ون عينك، لكي تستطيع أن ترى 

ث عندوا تقام بتداير المشبك حال خط النظر؟ واذا داالرتبة امأالى في نفس الاقت. واذا يح 6الرتبة 

الرتبة امأالى وستقطب؟ ستحصل  أطياف حرف المشبك بالنسبة لخط النظر؟ تهل الضاء فييحدث عندوا ت

. لماذا تعتقد أنه قد تكان وعدنيبااسطة وشبك  ةف والّداطيامأ تعلى نتيجة وختلفة ون االستقطاب إذا كان

 تهذه الحالة؟

على الصغير. الحظ أنه ياجد في الطيف تاايع ناعم للشدة  وصباح الجيبتفحص طيف  :ةف مستمراطيأ

اجد والوح حادة تشير إلى إشعاع ون انتقاال  ذرية وعزالة. تهذه تهي سمة ت كل وجال امألاان المرئية. ال

اآلن حيث تعلم أنه ال ياجد خطاط وفقادة ون خالل  المصادر المتاتهجة، كالمالدة ون خالل تسخين فتيل.

اااية، ربما تريد أن تنظر إلى وصباح ضاء عادي وع المشبك. سيكان الطيف أطال تلطيخ الطيف في 

اآلن اامألاان سهلة التمييز. تفحص سما  النفاذية للفالتر الملانة بتحريكهم ليكاناا أوام عينك عند 

 ن لديك النصف العلاي غيرامأطال، يمكن أن يكا يةطيفصارة الرؤيتك للطيف ثّم أبعدتهم اتهكذا. وع ال

 وحجاب بينما النصف السفلي وغطّى بالفلتر.

الشارع في الليل. انظر إلى وصابيح  فيتها  ةف خطّياطيأالمكان امأنسب إليجاد ف مع خطوط ذريّة: اطيأ

وصابيح الشارع التي تضاء ببخار الصاديام اأخضر(، -الشارع التي تضاء ببخار الزئبق )أارق

تهذه المصادر يجب أن تحتاي على عدة خطاط باراة )سمة  )أصفر( ااإلشارا  التي تضاء بغاا النيان.

. الذرا  في التفريغ أا البخار الساخن( باإلضافة إلى جزء وستمر. عد إلى الداخل، أاجد ضاء فلاريسنت

ون ارق وقّاى اقم بعمل شق رفيع فيه األصقه أوام  ا  وصباح الفلاريسنت المكتبي وثالي. اصنع ساتر

تجارب تداخل الطبقة الرقيقة( بأن تهناك عّدة خطاط حادة في الطيف.  ونم )المصباح. استعرض المزاع

 يظهر بشكل أااا ؟ اتهل تهناك أيا  ونه

ف وصادر أخرى، وصابيح النيان الصغيرة اطيأوّرن حب االستطالع لديك. تفحص مصادر أخرى: 

الكهرباء اااقيا   ستخدم أحيانا  كضاء إرشاد في التجهيزا  الكهربائية الغير وكلفة وثل اصال تُ 

يمكنك تجريب نثر وادة كيميائية كالملح )كلارا   لهب الشمعة، وحراق غااي؟ عناالندفاع. واذا 

 الصاديام( على اللهب.  تهل تذكر اختبارا  اللهب ون وخبر الكيمياء؟

 

 

 

 

 

 

 


