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 انٕسظ انًبذد

َقٕل إٌ انٕسظ يبذد، إرا 
حعهقج سشعت اَخشاس انًٕجت 

 .داخم ْزا انٕسظ بخشددْا

 ظاْشة انحٍٕد

 :ششط حذٔد ظاْشة انحٍٕد

ححذد ظاْشة انحٍٕد عُذ ٔسٔد 
يٕجت )يٕجت يخٕانٍت جٍبٍت 

عهى حاجض بّ فخحت ( ٔاسدة
أصغش أٔ يسأ نطٕل  aعشضٓا 
، فخخٕنذ عٍ λ (a ≤ λ)انًٕجت 

ْزا يٕجت حسًى انًٕجت 
 .انًحٍذة

خصائص انًٕجت انٕاسدة 
:ٔانًحٍذة  

نهًٕجخٍٍ انٕاسدة ٔانًحٍذة 
َفس ٔسظ االَخشاس، ٔ َفس 
طٕل انًٕجت، ٔ َفس انخشدد، 
ألٌ انخشدد ٌفشضّ انًُبع أي 

.نًٓا َفس انذٔس  

:حٕض انًٕجاث  

عباسة عٍ حٕض يًهٕء بانًاء 
نسًك يعٍٍ، ًٌكُُا يٍ إَشاء 

ٔدساست يٕجاث يٍكاٍَكٍت 
يخٕانٍت دٔسٌت ٔ جٍبٍت عهى 

سطح انًاء، كًا اَّ ٌسًح نُا 
بانخحكى فً حشدد انًٕجت 

.ٔشكهٓا  

يقاسَت حشكت َقطخٍٍ يٍ ٔسظ 
 االَخشاس

 :انخٕافق فً انطٕس

َقٕل أٌ َقطخٍٍ يٍ ٔسظ االَخشاس 
حٓخضاٌ عهى حٕافق فً انطٕس، إرا 

بًٍُٓا حكخب عهى   dكاَج انًسافت 
 انشكم

 d = k.λ 

 .عذد َسبً  kحٍذ 

 ...(A  ٔG : يثال)

 :انخعاكس فً انطٕس

َقٕل أٌ َقطخٍٍ يٍ ٔسظ االَخشاس 
حٓخضاٌ عهى حعاكس فً انطٕس، إرا 

بًٍُٓا حكخب عهى   dكاَج انًسافت 
 انشكم

 d = (k+1/2).λ   

 .عذد َسبً  kحٍذ 

 ...( A  ٔE : يثال)

 خصائصٓا

 :Tانذٔسٌت انضياٍَت أٔ انذٔس 

ْٕ أصغش يذة صيٍُت حعٕد خالنٓا 
َقطت يٍ ٔسظ االَخشاس إنى َفس 
انحانت االْخضاصٌت، أي ْٕ انًذة 
 .انضيٍُت انالصيت نخكشاس انظاْشة

ْٕ عذد األدٔاس فً ٔحذة : Nانخشدد 
 :انضيٍ بحٍذ

𝐍 =
𝟏

𝐓
 

 :λانذٔسٌت انًكاٍَت أٔ طٕل انًٕجت 
ًْ انًسافت انفاصهت بٍٍ َقطخٍٍ 

ٍ يٍ ٔسظ االَخشاس نًٓا َفس  يخخانٍخٍ
 ًْكزنك  ٔانحانت االْخضاصٌت، 

ًخٕانٍت نانًسافت انخً حقطعٓا انًٕجت ا
انجٍبٍت خالل يذة صيٍُت حسأي 

فً انُظاو  λ، ٔٔحذة Tدٔسْا 
 .(m)انعانًً نهٕحذاث ًْ انًخش

 :vسشعت االَخشاس 

𝐯 =
𝛌

𝐓
= 𝛌 × 𝐍 

 حعاسٌف

 :ظاْشة دٔسٌت

ًْ كم ظاْشة حعٍذ أٔ حسخعٍذ 
َفس انخصائص بعذ يضً 

َفس انًذة انضيٍُت انخً حسًى 
 .دٔس انظاْشة

ًٕجت انًٍكاٍَكٍت انًخٕانٍت ان
 :انذٔسٌت

ٌكٌٕ فٍٓا انخطٕس انضيًُ 
نهخشِٕ انحاصم نكم َقطت يٍ 

 .ظ االَخشاس دٔسٌأس

ًٕجت انًٍكاٍَكٍت انًخٕانٍت ان
 :انذٔسٌت انجٍبٍت

ًْ يٕجت ٌكٌٕ انًقذاس 
ً انًقشٌٔ بٓا دانت  انفٍضٌائ

 .جٍبٍت بانُسبت نهضيٍ


