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ПЕШГУФТОР  

Соҳибистиқлолии давлати Тоҷикистон имрӯз устодон илмҷӯёни 

мактабҳои олӣ ва миёнаи махсуси Ҷумҳуриро вазифадор менамояд, ки китоби 

дарсӣ, дастурамал ва васоити таълимӣ барои омӯзгорон, донишҷӯён, 

хонандагони муассисаҳои таълимии дохил ва хориҷи кишвар бо забони 

тоҷикӣ таҳия ва нашр намоянд. 
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        Шукри ваҳдату истиқлолият, ки боз ду миллати аз қадим дӯсту қарин 

тоҷик ва узбекро ба ҳам овард. Муносибатҳои дӯстии мардумони мо аз қаъри 

таърих реша мегирад ва он бояд чун талошу ташаббусҳои муштараки халқҳо 

то абад поянда бимонад. Дар асоси созишномаҳои Ҳукуматҳои Тоҷикистон 

ва Ӯзбекистон, шартномаҳои дутарафаи ҳамкории Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии Самарқанд устодон ва кормандон 

чорабиниҳои илмӣ, таълимию методӣ ба нақша гирифта шудааст. Яке аз 

самтҳои асосии шартнома ин бо адабиётҳои илмӣ-таълимӣ таъмин намудани 

хонандагони муассисаҳои олии касбии  ҳар ду Ҷумҳуриҳо  мебошад. 

        Мо устодони ду муассисаи олӣ дар ҳаммуаллифи  китоби дарсӣ аз фанни 

«Оптика»-ро аз рӯи барномаи таълимие, ки ҳарду Донишгоҳ дарс мегузаранд 

омода намудем.  

Оптика, ҷузъи таркибии илми физика буда, дар он асосан дар бораи 

қонунҳои паҳншавӣ, инъикос, шикаст, аз ҳамдигар вобаста набудани 

дастаҳои рӯшноӣ, ҳодисаҳои интерференсияи рӯшноӣ, дифраксияи рӯшноӣ, 

поляризатсияи рӯшноӣ, чен намудани суръати рӯшноӣ, қонунҳои нурафкании 

ҳароратӣ, фурӯбурд ва парешхӯрди рӯшноӣ ва ғайра маълумот дода мешавад.  

Китоби мазкур дар асоси барномаи намунавии бахши «Оптика»-и курси 

физикаи умумӣ  ва стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ барои тайёр 

намудани мутахассисони маълумоти олидори самти физика таҳия шудааст.  

Муаллифон кӯшиш намуданд, ки оид ба ҳама паҳлӯҳои  фанни оптика 

маълумоти заруриро дар  китоб ҷойгир намоянд.  Бинобар он, китоби мазкур  

метавонад  барои гирифтани маълумот ва дониши зарури барои ҳама до-

нишҷӯёни мактабҳои олии ҳар ду Ҷумҳурӣ саҳмгузор бошад. 

Пайдарҳамии баёни бобҳо ва мавзӯъҳо дар китоб  имкон медиҳад, ки 

донишҷӯ  савияи дониши худро оид ба ҳодисаҳо ва  қонунҳои оптикӣ  паси 
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ҳам  инкишоф диҳад. Масалан, дар аввал маълумоти зарури оиди  мавҷҳо 

дода шуда,  баъдан  оид ба ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ 

маълумот дода мешавад ва ғайра. Маълумот дар бораи нурафкании лазерӣ ва 

ҳодисаҳои  ғайрихаттӣ дар  охир ҳамчун маводи ҷамъбастии ҳодисаҳои 

оптикӣ оварда шудааст.  

Дар тайёр кардани матн оиди мавзӯъҳои голография, оптикаи 

ғайрихаттӣ, пароканиши комбинатсионии рӯшноӣ ва галосария  саҳми 

устодони Донишгоҳи давлатии Самарқанд назаррас мебошад. 

Бовари ҳаст, ки таҳия ва чопи ин  китоб барои тайёр намудани 

мутахассисони  маълумоти  олидор ва кадрҳои баландихтисос, пеш аз ҳама 

дар соҳаи  оптика  барои ҳар ду Ҷумҳури хизмат хоҳад кард. 

Дар таҳияи китоби мазкур саҳми устоди зиндаёд М.Нуруллоев хело 

калон мебошад, аз ӯ миннатдорем ва аз даргоҳи Худованд талаб менамоем, 

ки рӯҳашон шод ва хонаи охираташон обод бошад. 

Бешубҳа, таҳияи китоби дарсӣ ва ё адабиёти таълимӣ он қадар  кори 

осон набуда, аз камбудиҳо холӣ нест. Бинобар он, аз истифодабарандагони 

китоб эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки фикру андешаҳои худро дар 

бораи мазмуни ва мундариҷа  китоби мазкур ба кафедраҳои оптика ва 

спектроскопияи  факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 

кафедраи оптикаи Донишгоҳи давлатии Самарқанд ирсол намоянд. 

 

                                                                       

                 Муаллифон 

 

 

Боби I. ТАЪРИХИ МУХТАСАРИ ТАРАҚҚИЁТИ НАЗАРИЯ 

ВА ҲОДИСАҲОИ ОПТИКӢ 
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§1.1. Қонунҳои асосии ҳодисаҳои оптикӣ 

Муҳаққиқони  замонҳои қадим дар натиҷаи  мушоҳида ва таҷрибаҳои 

бешумори худ   қонунҳои зерини ҳодисаҳои оптикиро муайян карда буданд: 

1. Қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ 

2. Қонуни аз ҳамдигар новобаста будани  дастаҳои рӯшнои. 

3. Қонуни инъикоси рӯшнои аз сатҳи оинавӣ. 

4. Қонуни шикасти рӯшноӣ дар сарҳади ду  муҳити шаффоф. 

Қонуни якум дар асарҳои ба оптика бахшидаи Евклид (~300 сол пеш аз 

милод) оварда шудааст (дар муҳити якҷинса  рӯшноӣ  ростхатта паҳн меша-

вад). Исботи  ин қонун пайдоиши  сояҳои аниқ ва возеҳи ҷисмҳо мебошад. 

Намуд ва андозаҳои гуногуни  ҷисмҳоро дар экран  бо гузаронидани  нурҳои 

рост аз манбаи рӯшноӣ ва ҷисмҳо ҳосил намудан мумкин аст (расмҳои 1.1 ва 

1.2). 

 
Расми 1.1. Оид ба қонуни ростхатта паҳншавии рӯшнои: пайдоиши   

                   соя ҳангоми  равшан намудани ҷисм бо манбаи нуқтагӣ. 

 

Таҷрибаҳои  ҳамарӯза бо саҳеҳияти калон  қонуни ростхатта паҳншавии 

рӯшноиро исбот мекунанд. Аммо, ҳангоми гузариш ба монеаҳои андозаи 

хурддошта мушоҳида намудан мумкин аст, ки ин қонун вайрон мешавад 

(ҳодисаи  дифраксияи рӯшноӣ бештар  падидор мешавад). 
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Қонуни дуюм  нишон медиҳад, ки  сели рӯшноиро ба  дастаҳои алоҳидаи 

рӯшноӣ масалан, ба воситаи диафрагма  ҷудо намудан мумкин аст. Таъсири 

дастаи алоҳидаи рӯшноӣ  аз мавҷудияти дастаҳои дигар вобастагӣ надорад. 

Яъне,  падидае, ки яке аз дастаҳои рӯшноӣ ба амал меорад, ба будан  ё набу-

дани дастаҳои дигар вобастагӣ надорад. 

 
Расми 1.2. Оид ба қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ: ҳосил  

                намудани тасвир бо ёрии сурохии хурд. 

Қонуни сеюм  маънои зайлро дорад: нури афтанда (I1), нури инъикосшу-

да (I2) ва нормал (N) ба сатҳи инъикоскунанда дар як ҳамворӣ мехобанд ва 

дар ин маврид кунҷи афтиш ( I1N) ва инъикос ( I2N)  ба ҳам баробаранд 

(расми 1.3). Яъне,  i=  i'. 

 

Расми 1.3. Оид ба қонуни инъикоси рӯшноӣ: кунҷи инъикос (i/)  

                ба кунҷи  афтиш (i) баробар аст. 

Ин қонун низ дар асарҳои Евклид  оварда шудааст. 

Қонуни чорум, яъне  қонуни шикасти рӯшноӣ дар сарҳади ду  муҳити 

шаффоф  (расми 1.4) тасдиқ менамояд, ки  
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n
r
i 

sin
sin

                 

Дар ин ҷо n –собитест, ки ба кунҷҳои i ва r вобастагӣ надошта, бо 

хосиятҳои ҳар ду муҳит  дарёфт карда мешавад ва ба ранги нур вобаста аст. 

 
Расми 1.4. Оид ба қонуни шикасти рӯшноӣ дар сарҳади ду муҳити  

                шаффоф: равиши нур  дар муҳити якум ва пас аз шикастан  

                дар муҳити дуюм. 

 

Ҳодисаи шикасти нур дар сарҳади ду муҳит  дар асарҳои Арасту (350 сол 

пеш аз милод) оварда шудааст. Фтоломей (120 сол пеш аз милод)  ба  натиҷаи 

нодуруст омад, ки кунҷи  шиканиш  ба кунҷи афтиш баробар аст. Аммо, 

таҳқиқотчии  араб Алҳайма мушоҳида намуд, ки  нисбати  кунҷҳои  
r
i

 доимӣ 

намемонад. Аммо  вай  намуди аниқи вобастагии  ин кунҷҳоро дода на-

тавонист. Намуди дурусти  вобастагии  ин кунҷҳоро Снеллиус (1591–1626) 

ва Декарт (соли 1630)  пешниҳод намуданд. 

Қайд кардан лозим аст, ки қонуни инъикос ва қонуни шикаст ба шароити 

таҷрибагузаронӣ вобастагӣ доранд (агар  андозаи  муҳити инъикоскунанда ва 

ё шикананда  хурд бошад,  майлкунӣ аз ин қонунҳо мушоҳида мешавад). 
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Қонунҳои дар боло  номбаршуда ғайр аз дар ҳодисаи дифраксия  боз дар  

ҳодисаҳои ғайрихаттӣ, ки  бо  интенсивияти калони дастаҳои рӯшноӣ  

алоқаманданд, вайрон мешаванд. 

§1.2. Марҳилаҳои асосии тараққиёти назарияи оптикӣ 

Қонунҳои асосии  оптика дар замонҳои қадим кашф шуда буданд. Аммо, 

нуқтаи назар ба ин қонунҳо  вобаста ба замона ва тараққиёти  илм тағйир ёф-

таанд. Дастовардҳои бузурги Нйютон дар механика  ба  ақидаҳои ӯ оид ба 

ҳодисаҳои оптикӣ  таъсири бевосита расонидаанд. Масалан, инъикоси 

рӯшноӣ аз сатҳи оинавӣ чун бархӯрди тубчаи чандир аз ҳамворӣ  маънидод 

мегардид. Нуршиканиро Нйютон чун Декарт ҳамчун кашиши зарраҳои 

рӯшноӣ аз тарафи муҳити нуршикананда  мефаҳмонид, ки маҳз   ин кашиш  

суръати паҳншавии зарраҳои рӯшноиро  ҳангоми гузариш аз як муҳит ба 

муҳити дигар тағйир медиҳад. 

Суръати зарраи рӯшноиро, ки  дар муҳити якум  ба  1  баробар аст   ба 

ташкилдиҳандаҳои  x1   ва z1 ҷудо мекунем (расми 1.5). Суръати  рӯшноӣ, 

ки аз муҳити якум ба муҳити дуюм мегузарад, зери таъсири кашиши зарраи 

рӯшноӣ аз ҷониби зарраҳои муҳити дуюм тағйир меёбад. Ин таъсир ба самти 

нормал  ба сарҳади ду муҳит равона шудааст. Бинобар он,  дар ин ҳолат 

ташкилдиҳандаи нормалии суръат тағйир меёбад. Пас, zz 21      ва 

xx 21    мешавад. Агар зичии оптикии муҳити дуюм  аз зичии оптикии 

муҳити якум зиёд  бошад,  пас zz 12    мешавад ва дар ин асос 12    

мешавад.  
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Расми 1.5. Оид ба қонуни шикасти рӯшноӣ дар сарҳади ду муҳит. 

 

Азбаски  ix sin11  
 
 ва   rx sin22     мебошад, пас  

n
r
i 

1

2

sin
sin




            (1) 

мешавад. 

Пас, n – доимие будааст, ки  ба кунҷҳои афтиш i  ва шикаст  r  вобаста 

набудааст ( 1  ва 2  ба самти паҳншавии дастаи рӯшноӣ дар муҳити  

изотропӣ  (якҷинса) вобастагӣ  надоранд). 

Аз формулаи (1) бармеояд, ки n –  ба нисбати  суръати паҳншавии 

зарраҳои рӯшноӣ  дар  муҳити дуюм ба ҳамини  зарраҳо дар муҳити якум ба-

робар мебошад. Ғайр аз ин суръати рӯшноӣ дар муҳити зичии оптикиаш ка-

лон  нисбат ба муҳити зичии оптикиаш хурд  зиёдтар аст.  

Аммо ченкуниҳои суръати рӯшноӣ дар муҳитҳои гуногун нишон доданд, 

ки суръати паҳншавии рӯшноӣ, масалан дар об (Фуко соли 1850)  нисбат ба 

суръати паҳншавии рӯшноӣ дар ҳаво хурд аст. Нишондоди шикаст (n), 

ҳангоми гузаштан аз ҳаво ба об ба 1,33 баробар аст. Яъне, n  дар ин вақт ка-
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лон аз як аст.  Ин далели таҷрибавӣ нишон медиҳад, ки  назарияи Нйютон  

маънои физикии нишондоди шикасти (қобилияти шуоъшиканӣ) муҳитро ду-

руст маънидод карда наметавонад. 

Дар замони Нйютон суръати паҳншавиии рӯшноӣ дар фазои байни-

сайёравӣ чен карда шуда буд (Рёмер соли 1676). Рёмер муайян намуд, ки  

суръати паҳншавии рӯшноӣ дар  фазои байнисайёравӣ  тақрибан ба 300000 

км/сон. (3·105 км/сон.) баробар аст. Чунин суръати бузург, ки рӯшноӣ бо он 

паҳн мешавад барои бисёр намояндагони замони Нйютон, ки тарафдори 

ақидаҳои вай буданд, қобили қабул набуд. Онҳо  бовар намекарданд, ки зарра 

метавонад бо чунин суръати бузург  ҳаракат намояд. Аммо, дар замони мо ин 

нобоварӣ аз байн рафтааст. Имрӯз корпускулаҳо ба монанди  –нурҳо, 

нурҳои кайҳонӣ маълум шудаанд, ки  суръати паҳншавии  онҳо дар фазои 

кайҳонӣ тақрибан ба суръати паҳншавии рӯшнои баробар аст.  

Эйлер соли 1746 гуфта буд, ки мувофиқи назарияи Нйютон агар Офтоб  

мунтазам ба ҳама тараф моддаҳоро тариқи сели зарраҳои рӯшноӣ  бо чунин 

суръат хориҷ намояд,  вай бояд дар садсолаҳои наздик  ба тағйироти  ҷиддӣ 

дучор шавад. Аммо,   ин идея низ дар замони мо  актуалӣ буданашро гум 

кардааст. 

Ҳамзамони Нйютон–Гйюгенс  назарияи дигарро оид ба табиати рӯшноӣ 

пешниҳод намуд («Трактат дар бораи рӯшноӣ», ки соли 1678 таҳия ва соли 

1690 аз чоп баромадааст). Вай аз монандии зиёди ҳодисаҳои оптикӣ ва 

акустикӣ ба чунин фикр омад, ки ангезиши рӯшноиро чун  импулсҳои 

чандирӣ дар муҳити  махсус – эфир паҳншаванда, ки вай ҳама фазо ва дохили  

ҷисмҳои материалиро ба пуррагӣ фаро гирифтааст маънидод намудан мум-

кин аст. Суръати паҳншавии рӯшноӣ  ба хосиятҳои эфир (чандирӣ, зичӣ) му-

айян карда мешавад ва шарт  нест, ки зарраҳои эфир  тез ҳаракат кунанд. 
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Аз мушоҳидаҳои паҳншавии мавҷ дар сатҳи об маълум аст, ки  ҳаракати 

нисбатан сусти зарраҳо ба  боло ва поён метавонад ба пайдоиши мавҷ, ки бо 

суръати калон дар сатҳи об паҳн мешавад, оварад. 

Гйюгенс  гуфта буд, ки рӯшноӣ  чун сатҳҳои куравӣ паҳн мешавад. Ам-

мо, вай гумон намекард, ки рӯшноӣ  даврӣ аст. Вай навишта буд, ки «Гумон 

кардан лозим нест, ки ин мавҷҳо яке паси дигар дар масофаҳои якхела паҳн 

мешаванд». Вай мафҳуми  дарозии мавҷро истифода накарда, изҳор мекунад, 

ки рӯшноӣ новобаста ба андозаи монеъа, ки дар роҳи нур гузошта шудааст 

ростхатта паҳн мешавад. Чунки  монеъа ҳар қадар, ки хурд бошад ҳам дар он 

шумораи зиёди зарраҳои беандоза хурди эфир мавҷуданд. Яъне, Гйюгенс  ба 

ҳодисаи дифраксия низ  аҳамият намедиҳад. 

Ҳамин тариқ,  ақида дар бораи он, ки назарияи мавҷии рӯшноӣ аз ҷониби 

Гйюгенс коркард шудааст нодуруст аст. Дар замони Гйюгенс – Нйютон  на-

зарияи мавҷӣ танҳо тариқи схематикӣ коркард шуда буду халос.  

Аз ҳама арзишноктарин ақидаи Гйюгенс «принсипи умумӣ» мебошад, ки  

номи принсипи Гйюгенсро гирифтааст ва чун  тарзи ёфтани  самти 

паҳншавии импулсҳои мавҷи рӯшноӣ истифода мешавад. Ин принсип ба тав-

ри зайл таъриф дода мешавад:  

«Ҳар як нуқта, ки  то он ангезиши рӯшноӣ мерасад, дар навбати худ мар-

кази манбаъҳои дуюми нурбарорӣ ҳисобида мешавад». Сатҳе, ки ин 

манбаъҳои дуюми нурбарориро пас аз муддате иҳота мекунад, ҳолати фронти 

(ҷабҳаи) мавҷи паҳншударо дар ин вақт  муайян мекунанд.  

Ҳамин тариқ, принсипи Гйюгенс танҳо дар бораи самти паҳншавии  

фронти (ҷабҳа)–и мавҷи рӯшноӣ маълумот медиҳад, ки он тариқи формалӣ 

(зоҳирӣ) бо  сатҳи  иҳотакунандаи   мавҷҳои   дучанда    маънидод   карда   

мешавад. 
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Ҳамчун намуна шикасти мавҷи ҳамворро дар сарҳади ду муҳит муоина 

менамоем. Бигузор суръати рӯшноӣ дар муҳити якум ба 1  ва дар муҳити 

дуюм ба  2   баробар бошад.  

Фарз мекунем, ки  ба ҳамвории сарҳади ду муҳит  мавҷ таҳти кунҷи i аф-

тад. Бигузор дар лаҳзаи вақти  t=0  нуқтаи С–и ҷабҳаи мавҷ  ба нуқтаи О–и  

сатҳи ҷудокунандаи сарҳади ду муҳит расад (расми 1.6).  

 
Расми 1.6. Тарзи сохтани нуршикании мавҷ дар сарҳади  ду муҳит бо  

                усули Гйюгенс. 

Пас, дар вақти  , ки барои  нуқтаи А’ – и фронти мавҷ  ба нуқтаи В – и  

сарҳади муҳитҳо  расад, мавҷҳои дучанда, ки аз нуқтаи О паҳн мешаванд бо-

яд  масофаи Оf – ро гузаранд.  Аз ин ҷо: 

OB
Ofrsin     ва       

OB
BAi


sin  

ва ё 

 

OB
r 2sin      ва    

OB
i 1sin  . 

Пас,              
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n
r
i 

2

1

sin
sin




 

Аз ин ифода  бармеояд, ки  назарияи Гйюгенс қонуни шикасти рӯшноиро 

дуруст маънидод менамояд. Ҳамин тавр,  содда ва табии аз нуқтаи назари 

Гйюгенс қонуни инъикоси мавҷ аз сатҳи оинавӣ (i = i' ) маънидод карда ме-

шавад. 

Ҳамин тариқ, принсипи Гйюгенс ба усули геометрии сохтан (тасвир кар-

дан)  монанди дорад. Дар ин принсип мафҳуми  дарозии мавҷ истифода на-

мешавад.  

Дар тӯли  асри XVIII назарияи корпускулии  рӯшноӣ  нисбат ба   назари-

яи мавҷии рӯшноӣ бартарии зиёдро дошт. Аммо, муборизаи шадид байни ин 

ду назария, ки ба табиати рӯшноӣ алоқа доштанд, давом мекард. Махсусан, 

тарафдорони табиати мавҷӣ доштани рӯшноӣ  Эйлер ва Ломоносов буданд. 

Ҳар ду ин олим  назарияи рӯшноиро чун лапишҳои мавҷмонанди эфир 

дастгирӣ ва инкишоф додаанд. 

Дар аввали асри XIX аллакай  системаи инкишофёфтаи  назарияи мавҷии 

рӯшноӣ  пайдо ва ташаккул ёфта буд. Дар инкишофи  ин назария 

дастовардҳои  илмии Юнг ва Френел  мавқеи асосиро ишғол кардаанд. Фре-

нел дар соли 1815  принсипи Гйюгенсро бо дохил намудани принсипи ин-

терференсияи  Юнг  аниқтар намуд.  

Принсипи Гйюгенс–Френел  на танҳо қонуни ростхатта паҳншавии 

рӯшноиро исбот намуд, балки  масъалаи  тақсимоти  интенсивияти рӯшноиро 

ҳангоми гузаштан аз монеъа низ равшан намуд. Яъне, ин принсип  масъалаи 

дифраксияи рӯшноиро низ ҳал намуд. 

Таҷрибаҳои Френел ва Араго доир ба  омӯзиши интерференсияи нурҳои  

поляризатсияшуда исбот намуданд, ки  мавҷи рӯшноӣ мавҷи арзӣ мебошад. 
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Яъне, самти лапиши ташкилдиҳандаҳои мавҷи рӯшноӣ ба самти паҳншавии 

он перпендикуляр аст.  

Аммо, мавҷҳои арзии чандир  танҳо дар ҷисмҳои сахт вуҷуд дошта мета-

вонанд ва суръати паҳншавии онҳо дар  ҷисми сахти андозааш беҳудуд бо 

ифодаи зерин муайян карда мешавад: 


Nс  

Дар ин ҷо: N – модули лағҷиши ҷисми сахт, 

ρ – зичии ҷисми сахт  аст. 

Аз рӯи мушоҳидаҳои астрономӣ  эфир ба ҳаракати ҷисмҳои сахт 

(сайёраҳо) халал намерасонад. Пас, бояд бузургии  ρ беандоза  хурд бошад. 

Яъне, барои  дарёфти қимати муайяни суръати рӯшноӣ лозим аст, ки бузур-

гии   N –ро  ниҳоят калон қабул намоем. Барои фаҳмонидани суръатҳои гуно-

гуни рӯшноӣ дар моддаҳои гуногун моро лозим аст, ки  хосияти эфирро дар 

ҷисмҳои гуногун  ҳархела қабул намоем.  Барои ҷисмҳои  хосияти анизотро-

пидошта бошад, иловаҳои мураккаби гуногунро  ворид намудан лозим аст.  

Фарадей нишон дод, ки  ҳодисаҳои оптикӣ ҳодисаҳои алоҳидаи дар та-

биат  амалкунанда  нестанд. Масалан, ҳодисаҳои оптикӣ бо ҳодисаҳои 

магнитӣ алоқаманданд. Соли 1846 Фарадей ҳодисаи чарх задани ҳамвории 

поляризатсияи мавҷи рӯшноиро дар майдони магнитӣ ошкор намуд.  

Максвел  назариявӣ исбот намуд, ки  тағйирёбии майдони 

электромагнитӣ  дар фазо ором наистода, балки бо суръати рӯшноӣ дар ваку-

ум паҳн мешавад. Ин хулосаро Ҳерс  соли 1888  дар таҷриба исбот намуд. 

Максвел нишон дод, ки  рӯшноӣ  мавҷи электромагнитист. Мувофиқи 

назарияи Максвел  

nс  
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Даринҷо: с–суръати рӯшноӣ дар вакуум, –суръати рӯшноӣ дар муҳит, 

ε – собити электрии муҳит, ки дар он рӯшноӣ паҳн мешавад ва μ –  собити 

магнитии муҳит мебошанд. 

Ин ифода ҳодисаҳои оптикӣ, электрӣ ва магнитиро ба ҳам алоқаманд на-

муда, нишон медиҳад, ки собитҳои оптикӣ, электрӣ ва магнитӣ бо ҳам 

алоқаманданд. 

Азбаски n=n(), яъне қобилияти нуршикании (нишондоди шикаст) –и 

муҳит функсияи дарозии мавҷ аст, пас назарияи Максвелл  ин вобастагиро 

фаҳмонида наметавонад  (дар назарияи Максвелл  constnс 
  

аст). 

Лоренс соли 1896 назарияи электрониро коркард намуд, ки дар он нис-

батан саҳеҳ таъсири мутақобили модда ва рӯшноӣ бо назардошти сохти мод-

да ба эътибор гирифта шуда буд. Мафҳум дар бораи электронҳо, ки бо 

даврҳои муайян дар дохили мода лапиш мекунанд ҳодисаҳои нурафканӣ ва 

нурфурӯбариро аз тарафи модда фаҳмонида тавонист. Аз ин назария асоси 

ҳодисаи дисперсияи рӯшноӣ муайян гардид. Чунки ε – собити электрии 

муҳит дар чорчӯбаи назарияи электронӣ ба басомади нури электромагнитӣ, 

ки ба модда меафтад вобастагӣ дорад. 

Ҳамзамон бо тараққиёти назарияи мавҷӣ тасаввурот оид ба мафҳуми 

эфир низ тағйир меёбад. Оид ба табиати мавҷии рӯшноӣ дар асри XVIII 

дастовардҳои назаррасро Эйлер соҳиб шуда буд. Мувофиқи ақидаи Эйлер 

рӯшноӣ лапиши эфир мебошад, ба монанди он ки садо (овоз)   лапиши ҳаво 

аст. Эфир ба ақидаи Эйлер моддае мебошад, ки нисбат ба ҳавои оддӣ тунук-

тар ва чандиртар аст. Ҳодисаҳои электрӣ бошанд дар натиҷаи  вайрон  шуда-

ни мувозинати эфир ба амал меоянд. Агар дар ҷисми муайян зичии эфир нис-

бат ба зичии  он дар ҷисмҳои иҳотакунанда зиёд бошад, ҷисм  мусбат заряд-
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нок мешавад. Агар зичии эфир дар ҷисм кам шавад, ҷисм манфӣ заряднок 

мешавад. 

Тараққиёти минбаъдаи  электродинамикаи муҳитҳои муҳаррик ба 

натиҷае овард, ки  гӯё эфир ба ҳама ҷисмҳо ворид шуда, ҳангоми ҳаракати ин 

ҷисмҳо беҳаракат мемонад. Яъне,  моҳияти  физикии эфир  аз ҳақиқат  дурӣ 

намудан мегирад. 

Аз нуқтаи назари Лоренс (охири асри IX) эфир муҳити беохири 

беҳаракат буда,  характеристикаи (тавсиф) –и ягонаи  он – бо суръати муайян 

паҳн шудани ошуби электромагнитӣ, аз ҷумла рӯшноӣ бо суръати  

сон
мс 810998,2  мебошад.  

Аммо эфир чун муҳити беҳаракат  ба далелҳои таҷрибавӣ мухолифат ме-

кард (таҷрибаи Майкелсон).   

Электродинамикаи реалиятиви, ки   электродинамикаи Лоренсро иваз 

намуд, умуман аз мафҳуми эфир ҳамчун барандаи материалии  равандҳои 

электромагнитӣ даст кашид. Назарияи Лоренс, ки ба эфири беҳаракат  такя 

менамуд, камбудии дигар низ дошт. Дар он масалан,  тақсимоти энергии да-

розии  мавҷ  дар  нурбарории ҷисми мутлақ сиёҳи тафсон ҳалли худро наёфта 

буд.  Ин  ва дигар норасоиҳо Планкро водор намуданд, ки  назарияи 

квантҳоро пешниҳод кунад, ки мувофиқи он протсесҳои  электромагнитӣ, аз 

ҷумла раванди нурафканӣ низ, тариқи дискретӣ  ба амал меояд.  

Тараққиёти назарияи квантҳо, ки имрӯз низ воситаи асосии  илмии 

омӯхтани сохтори  атом ва молекулаҳо мебошад, то ҳол давом дорад. 

Дар охир қайд мекунем, ки  аз давраи Нйютон – Гйюгенс то оғози асри 

XIX нуқтаи назар оид ба  табиати рӯшноӣ (корпускулӣ ва  мавҷӣ) характери  

инкори ҳамдигариро доштанд. 

Давраи дуюм (аз Френел ва Юнг)  то пайдо шудани ақида оид ба кванти 

будани рӯшноӣ (соли 1905)  давраи ҳаматарафа тараққи намудани табиати 
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мавҷии рӯшноӣ буд ва ба назар мерасид, ки назарияи мавҷӣ оид ба табиати 

рӯшноӣ  мумкин аст  бар  назарияи корпускулӣ ғалаба кунад. 

Давраи охир –  ин давраи ҷамъ намудани далелҳои нави таҷрибавӣ бо 

истифодаи методҳои нави таҷрибавӣ ва тараққиёти нуқтаи назари чуқури 

назариявӣ оид ба квантҳои рӯшноӣ мебошад. Дар ин давра нуқтаи назари 

корпускулии рӯшноӣ чун  назарияи мавҷии рӯшноӣ асоснок карда шуда,  му-

айян карда шудааст, ки онҳо ҳамдигарро пурра менамоянд. 

Хосиятҳои фундаменталии рӯшноӣ, ба монанди хусусиятҳои мавҷӣ, 

корпускулӣ,  табиати электромагнитӣ доштани он то рафт бештар исбот ме-

шаванд ва барои фаҳмонидани асоси  ҳама маҷмӯи ҳодисаҳои оптикӣ хизмат 

мекунанд. Қайд намудан лозим аст, ки маҷмӯи масъалаҳо  то рафт зиёд ме-

шаванд. Дар соли 1960 манбаи нурҳои монохроматӣ, яъне лазерҳо  сохта шу-

данд. Паҳншавии нури лазерӣ ва таъсироти он ба моддаҳо  дар бисёр ҳолат 

бо тарзи дигар нисбат ба таъсироти манбаҳои ғайрилазерӣ  амалӣ мешавад. 

Бинобар он, ҳодисаҳои муайян ва фаҳмиши онҳо  тариқи дигар  маънидод 

карда мешаванд.  
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Боби II. МАВҶҲО. 

§2.1. Пайдоиши мавҷҳои электромагнитӣ.  

Муодилаи Максвел 

Агар дар ягон гӯшаи фазо ангезише ба амал ояд, ин ангезиш ором наи-

стода, тағйиротро дар нуқтаҳои ҳамсояи система (фазо) ба амал меорад, ки 

дар натиҷа  ба ин нуқтаҳо  миқдори муайяни энергия дода мешавад.  Аз ин 

нуқтаҳо ошӯб ба  дигар нуқтаҳои система ва ғайра дода мешавад, ки дар 

натиҷа ошӯб аз як нуқта ба нуқтаи дигари система мавҷро ҳосил карда, паҳн 

менамояд. 

Вобаста ба  табиати алоқаҳо, ки ин таъсиротро амалӣ месозанд мо мета-

вонем ин ё он намуди мавҷро ҳосил  намоем.  

Қувваҳои  чандирӣ, ки байни ҷузъҳои алоҳидаи ҷисмҳои сахт, моеъ ва ё 

дар ҳолати газибуда мавҷуданд, сабабгори пайдоиши мавҷҳои  чандирӣ 

(акустикӣ) дар ин ҷисмҳо  мешаванд.  Ангезиши  (ошуб) –и электромагнитӣ, 

ки дар ин ё он нуқтаи фазо пайдо мешавад, манбаи чунин ангезиш дар 

нуқтаҳои дигари фазо ба шумор меравад ва аз ин нуқтаи фазо ангезиш ба ди-
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гар тарафҳо  паҳн мешавад. Дар натиҷа  мавҷи электромагнитӣ пайдо меша-

вад, ки мувофиқи ақидаи Максвел ин мавҷ бояд бо суръати рӯшноӣ паҳн ша-

вад. 

 Умумият барои ҳама навъи мавҷҳо – ин пеш аз ҳама он аст, ки ангезиш 

ва ё ошӯб, ки дар ягон  нуқта пайдо шудааст, баъди муддате дар ягон ҷойи 

дигар, ки дар масофаи  муайян  аз нуқтаи аввала ҷойгир аст, пайдо   мешавад. 

Яъне, ангезиш бо суръати муайян паҳн мешавад.  

Бигузор  ангезиш бо самти тири х паҳн шавад. Онгоҳ ин ангезиш (S) –ро 

ҳамчун функсия аз кординати  х ва  вақт t, яъне ),( txfS  ифода намудан 

мумкин аст. 

Нишон додан мумкин аст, ки паҳншавии ошӯб  ба самти координат х бо 

суръати  , бо функсия, ки дар  аргументаш t ва х ҳамчун комбинатсияҳои   

)( xt   

ва ё  
















xt  

дохиланд, тасвир намудан мумкин аст. 

Ба осонӣ  нишон додан мумкин аст, ки  муодилаи дифференсиалӣ, ки 

ҳаракати мавҷиро  ифода менамояд ва ҳалли он  функсияҳое аст, ки  аргумен-

ташон  )( xt  мебошад,  намуди  

2

2
2

2

2

dx
Sd

dt
Sd   –ро 

дорад. 

Ин муодила тариқи математикӣ ҳама намуд  равандҳои гуногуни 

паҳншавии мавҷро бо самти тири х  ифода менамояд. Ҳамчун мисол  пайдо-

иш ва паҳншавии мавҷи электромагнитиро  муоина менамоем. Маълум аст, 
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ки  пайдоиши ҷараёни тағйирёбандаи электрӣ ҳатман ба пайдоиши майдони 

тағйирёбандаи магнитӣ меорад. Ин бошад дар        навбати худ ба пайдоиши 

майдони тағйирёбандаи электрӣ сабаб мешавад  ва ғайра. Дар ҷараёни ин ра-

ванд  соҳаҳои нав ба нави фазо зери таъсири  майдони электромагнитӣ фаро 

гирифта мешаванд;  Лапиши электрӣ, ки дар ягон ҷойи фазо  пайдо мешавад, 

дар як ҷой ором наистода,  бо мурури вақт   қитъаҳои  нав ба нави фазоро  

фаро мегирад ва ба намуди мавҷи электромагнитӣ  паҳн мешавад. Максвел 

нишон дод, ки самти лапиши  векторҳои   шадидияти электрӣ ( Е


) ва магнитӣ 

( Н


)  байни ҳам перпендикуляр буда,  нисбат ба самти паҳншавии мавҷи 

электромагнитӣ низ  перпендикуляр мемонанд (расми 2.1). 

Дар байни Е


  ва Н


  чунин алоқамандӣ мавҷуд аст:  

ЕН    

Ин  баробари  нишон медиҳад, ки  бузургиҳои Е


  ва   Н


   байни ҳам 

хаттӣ вобаста буда,  якбора  ҳам қиматҳои максималӣ ва минималиро меги-

ранд. 

 
Расми 2.1. Самтгирии байниҳамдигарии векторҳои  шадидияти  

                майдони электрӣ, шадидияти майдони магнитӣ ва  

                вектори суръати паҳншавии мавҷи электромагнитӣ. 

Муодилаҳои Максвел  
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dx
dE

dt
dН

с



  , 

dx
dH

dt
dE

с



 

–ро истифода намуда, муодилаи дифференсиалии мавҷиеро ҳосил намудан 

мумкин аст, ки  суръати  


 с


  

паҳншавии  майдони       электрии Е


  –

ро дар фазо бо самти тири х нишон медиҳад. 

2

22

2

2

dx
Еdс

dt
Еd


  

Ҳалли ин муодиларо  ба намуди  















xtfE   ифода намудан мумкин 

аст. Дар ин ҷо  f   функсияест, ки намудҳои гунонун дошта метавонад. 

Айнан чунин муодиларо барои шадидияти майдони магнити  Н


 низ 

ҳосил намудан мумкин аст. 

 

§2.2. Лапишҳои  монохроматӣ ва мавҷҳо. Мафҳум дар бораи 

тақсимоти Фуре 

Мавҷеро, ки бо суръати   бо самти тири х  паҳн мешавад бо формулаи   
















xtfS     ифода кардан  мумкин аст. Умуман, намуди   функсияи  f  ме-

тавонад гуногун бошад. Аммо, ҳолати махсусе мавҷуд аст, ки дар он функси-

яи  f  намуди синусӣ ва ё косинусиро дорост. Пас, ин мавҷро бо формулаи  

















 xt
T

aS 2sin                    (1) 

ифода кардан мумкин аст. 
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Дар ин ҷо а –амплитуда, Т – даври мавҷ ва 
















 xt
T
2  фазаи мавҷ ном 

дорад. 

Агар фазаи аввалаи мавҷ баробари сифр набошад, пас формулаи (1) чу-

нин намудро мегирад: 






























 0

2sin 


 xt
T

aS  

Аз намуди функсияи (1)  бармеояд, ки он нисбат ба вақт  даврист ва дав-

ри он ба Т  баробар аст.  Агар дар тири х афзоиши Т  –ро диҳем, қимати  

функсия тағйир намеёбад. Дар ҳақиқат, 



















































































xt
T

a
T
x

T
ta

TT
x

T
taxt

T
aS

2sin12sin

2sin2sin
 

Яъне, масофаи х, ки ба Т     баробар аст, нуқтаҳоеро, ки  дар мавҷ бо 

фазаҳои якхела  мелапанд, ҷудо менамояд. Бинобар он,  бузургии Т     

номи дарозии мавҷро гирифтааст.  

Ифодаи (1) –ро ба шакли зайл  низ навиштан мумкин аст: 

















 x
T
taS 2sin                (2) 

Ифодаҳои  
T
 2

  –басомади даври ва 

2

k  –адади мавҷиро   дохил 

намуда, ифодаи (2) –ро  ба таври зайл меорем 

 kxtaS  sin                     (3) 

Агар ба ҷойи басомади даври басомади оддӣ, яъне адади лапишҳоро дар 

як сония (


2

1


T
)  гузорем, формулаи (3) чунин намудро мегирад: 
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 kxtaS  2sin                                 (4) 

Дар охир қайд менамоем, ки ба ҷойи  функсияҳои тригонометрӣ  

функсияҳои экспонентиро истифода намудан мумкин аст, ки дар бисёр 

ҳолатҳо  ҳодисаҳои мавҷиро  соддатар маънидод менамояд. Барои ин, фор-

мулаи Эйлерро      sincos ie i     истифода мебарем.     Пас,   

 

   )exp()exp(exp tiikxakxtiaS          (5) 

мешавад. 

Мавҷеро, ки  бо яке аз муодилаҳои дар боло овардашуда (1–5) ифода 

карда мешавад,  мавҷи монохроматӣ номида мешавад. 

Нишон додан мумкин аст, ки суръати паҳншавии мавҷи монохроматӣ 

суръатест, ки бо он фазаи мавҷ аз як нуқта ба нуқтаи дигар мекӯчад (интиқол 

дода мешавад). Дар ҳақиқат,  аз  фаза  

constxt
Tdt

d

































2  

ҳосила гирифта, пайдо мекунем: 

dt
dx

  

Маҳз аз ҳамин сабаб    номи суръати фазавиро гирифтааст. 

Ин формуларо бо роҳи дигар низ ҳосил намудан мумкин аст, Аз ифодаи  

constkxt   

ҳосила гирифта, ҳосил мекунем: 








T

T
TTkdt

dx
2

2  

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки танҳо барои вакуум суръати фаза барои 

ҳама намуд мавҷҳо, ки даврҳои гуногунро доранд ягона аст. Дар муҳитҳои 

дигар бошад,  суръати фазаи паҳншавии мавҷи рӯшноӣ ба дарозии ин мавҷ 
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вобастагӣ дорад, яъне дар муҳит )( f аст.  Ингуна муҳитҳоро муҳитҳои 

дисперсиякунанда меноманд.  

Агар муҳит дисперсиякунанда набошад, яъне ҳамагуна мавҷҳои 

монохроматӣ дар он бо суръати ягонаи фазаи паҳншуда, ҳангоми ҷамъшавии 

онҳо дар ягон нуқтаи муҳит, импулси ба импулси пешина монандро 

медиҳанд. Дар ин гуна муҳит импулсҳои гуногун бетағйирёбии шакл, яклӯхт 

ва якҷоя паҳн мешаванд. Дар ин ҳолат суръати фазаи  суръати импулсро  низ 

ифода мекунад. 

Агар муҳит дисперсиякунанда бошад,  лапишҳои алоҳидаи синусӣ (ё ко-

синуси)  ба ягон нуқтаи муҳит х1 дар вақти муайян бо тағйирёбии фазаҳо 

меоянд ва пас аз ҷамъшави импулси намудаш тағйирёфтаро ҳосил менамо-

янд. Аз ин сабаб, импулси дар муҳити дисперсиякунанда паҳншаванда де-

форматсия шуда, тасаввурот дар бораи  суръати паҳншавии вай нисбатан му-

раккаб мешавад. 

Ҳамин тариқ,  дар муҳитҳои дисперсиякунанда, ки ба онҳо ҳама муҳитҳо 

ғайр аз вакуум дохиланд танҳо мавҷҳои синусии монохроматии беохир да-

вомкунанда, бе тағйирёбии шакл ва бо суръати  муайян паҳн мешаванд. 

Қайд менамоем, ки мавҷ монохроматӣ  номида мешавад, агар Т, а  ва 

фазаи аввалаи вай 






0  бузургиҳои ба вақт новобаста бошанд. 

Мавҷхое, ки дар боло қайд кардем монохроматӣ танҳо дар ҳолате меша-

ванд, ки агар амплитудаи онҳо бо мурури замону макон доимӣ монад. Дар 

акси ҳол ин мавҷҳо монохроматӣ буда наметавонанд.  

Дар расмҳои 2.2–2.4  намуди мавҷҳои ғайримонохроматӣ оварда шуда-

аст. Ҳама мавҷҳои дар расмҳо овардашуда ба формулаи  kxtaS  sin   бо  

а = const  ҷавобгӯ набуда, онҳоро бо методи Фуре ҳамчун суммаи  

синусоидҳои беохир давомкунанда ва ё косинусоидҳои беохир давомкунанда 

тақсим намудан мумкин аст.   
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Расми 2.2. Намуди мавҷи ғайримонохроматӣ «қисми синусоид» –и  

                мавҷ. 

 

 

 

 
Расми 2.3. Намуди мавҷи ғайримонохроматӣ «синусоиди  
                 хомӯшшаванда» –и мавҷ.  
 
Бо ибораи дигар мавҷҳоеро, ки то ҳол муоина намудем,  чун маҷмӯи 

беохири  мавҷҳои монохроматии даврҳои гуногундошта ҳисобидан мумкин 

аст. Ин мавҷҳо мавҷҳои монохроматӣ намебошанд. 

Умуман,  ҳар қадар, ки амплитудаи мавҷ бо мурури вақт сусттар 

(оҳистатар) тағйир ёбад,  мавҷ ҳамон қадар монохроматӣ мебошад. 

 
Расми 2.4. Намуди мавҷи ғайримонохроматӣ «болоиҳамхобии  ду  

                  мавҷи  синусии даври наздикдошта» (ларзиш). 
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Акнун бо мисоле нишон медиҳем, ки мавҷи синусоидии амплитудааш 

тағйирёбанда  аз суммаи якчанд  мавҷи    монохроматӣ   иборат мебошад.  

Бигузор мавҷ бо муодилаи  

 kxntaS  2cos                             (6) 

ифода карда шуда, амплитудааш тағйирёбанда буда, бо ифодаи  

)2cos1( mtAa   

муайян карда шавад 

Яъне,  амплитуда дар як сония m  маротиба   ба қимати 2А ва m мароти-

ба ба сифр баробарро мегирад. Яъне, қимати А–и мавҷ тағийрёбанда мебо-

шад.  

Он гоҳ,  

   kxmnAkxtmnA

kxntAkxntmtAkxntA

kxntmtAkxntaS





 






)(2cos
2
1)(2cos

2
1

)2cos()2cos(2cos)2cos(

)2cos()2cos1(2cos







 

мешавад. 

Ҳамин тариқ  мавҷ, ки амплитудааш бо мурури вақт тағйир меёбад аз 

маҷмӯи се мавҷи монохроматӣ, ки амплитудаҳои А, A
2
1 , A

2
1  ва 

басомадҳои n, n+m,  n–m –ро дорад,  иборат аст. Маҷмӯи ин се  мавҷҳои 

монохроматӣ мавҷи   муоина намудаи ғайримонохроматии (6) – ро медиҳад. 

Мисоли дар боло муоина шуда, возеҳ ва равшан нишон медиҳад, ки 

тағйирёбии амплитуда бо мурури вақт монохроматӣ будани мавҷро вайрон  

намуда, ба пайдоиши мавҷҳои нав, ки басомадҳои гуногунро доранд, меорад. 

Тағйирёбии амплитуда  бо гузаштани вақт  маънои тағйирёбии интенси-

виятро дошта, номи модулятсияи амплитударо гирифтааст. 
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На танҳо амплитудаи мавҷ, балки фазаи  онро низ модулятсия намудан 

мумкин аст. Модулятсияи фаза маънои  вайроншавии монохроматии мавҷро 

низ дорад. 

Дар  охир қайд менамоем, ки  мо мафҳуми мавҷи монохроматиро дар 

мисоли мавҷи ҳамвор дохил намудем, ки амплитудаи он аз координат, маса-

лан аз х вобаста нест.  Аммо, ин маҳдудият он қадар асоси нест. Чунки  

мавҷи амплитудааш а ҳамеша монохроматӣ  аст, агар а аз вақт вобаста на-

бошад. Яъне, а=f(x,y,z) буда,  функсияи координат мебошад. 

 

 

 

 

§2.3. Энергияе, ки мавҷ бо худ мебарад 

Мавҷи электромагнитӣ ошӯби электромагнитиест, ки  дар вакуум бо 

суръати с ва дар муҳит бошад бо суръати 


 с
  паҳн мешавад.  Бо ин 

ошӯб энергияе алоқаманд аст, ки зичии он (энергияи ба воҳиди ҳаҷм 

мувофиқоянда)  барои майдони электрӣ  ба  

2

8
Е




                               (1) 

ва барои майдони магнитӣ бошад ба  

2

8
Н




                                (2) 

баробар аст.  

Барои мавҷи электромагнитии монохроматӣ 






  kxtЕЕ sin0             (3) 
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ва  






  kxtНН sin0              (4) 

мебошад. 

Ифодаҳои  (1– 4) –ро  муқоиса намуда  ба натиҷа меоем, ки  энергияи 

мавҷ  ба квадрати амплитудааш  мутаносиб мебошад. Қайд намудан низ  ҷоиз 

аст, ки чунин  вобастаги байни энергия ва амплитуда барои ҳама намуд мавҷ  

ҷой дорад (аз табиати мавҷ вобаста нест). 

Ҳангоми паҳн шудани мавҷи электромагнитӣ  энергия  ҷорӣ мешавад. 

Ин масъала маротибаи аввал дар соли 1874 аз ҷониби Умов баррасӣ шуда, 

теоремаи умумии ҷорӣ шудани сели энергияро дар муҳити дилхоҳ  ӯ исбот 

намудааст.  

Интиқоли энергия аз як нуқта ба нуқтаи дигар дар мавҷи электромагнитӣ  

бо он алоқаманд аст, ки шадидияти мавҷҳои электрӣ ва магнитӣ фазаи якхе-

ла, монандро доранд. Ин гуна мавҷ –мавҷи давон номида мешавад. 

Ҳаракати энергияро дар мавҷи давони электромагнитӣ бо ёрии вектори 

S, ки  вектори сели энергия ном дорад ва нишон медиҳад, ки  дар як сония аз  

сатҳи 1м2 чӣ қадар энергияи  мавҷ мегузарад ифода намудан  муфид аст. 

Пойтинг ин векторро барои мавҷи электромагнитӣ  соли 1884 дохил намуда 

буд.  Бинобар он, вайро вектори  Умов– Пойтинг  меноманд.  

Қимати ададии  вектори Умов– Пойтинг  дар шакли вектори чунин аст: 

 EHсS
4

  

Нишон додан мумкин аст, ки зичии энергия  дар ин ҳолат бо формулаи 

)(
8
1 22 HEU 


  

муайян карда мешавад. 
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Самти вектори Умов– Пойтинг самти ҷори шудани энергияро дар мавҷ 

муайян мекунад ва дар бисёр ҳолатҳо онро  ҳамчун самти паҳншавии нури 

рӯшноӣ қабул намудан мумкин аст (расми 2.5).  

Мавҷи монохроматии электромагнитӣ, ки бо самти х паҳн мешавад, май-

дони электромагнитиест, ки  ҷузъҳои алоҳидаи он  ба таври зайл  муайян 

карда мешавад: 




















xt
T

aE 2sin  

ва 




















xt
T

aH 2sin  

 

 

Расми 2.5. Векторҳои ҳамфази Е


 ва Н


 дар мавҷи давон. 

 

Тасвири мавҷҳо, ки дар расми 11 оварда шудааст, нишон медиҳанд, ки 

векторҳои Е


 ва Н


ҳамзамон  ё ба бузургии калонтарин  ва ё ба  бузургии 

хурдтарин  соҳиб  мешаванд. Яъне, векторҳои Е


 ва Н


  фазаи якхеларо до-

ранд (ҳамфаз  мебошанд),  энергия бошад бо самти тири х (вектори  ) ҷорӣ 

мешавад. 
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§2.4. Синфбандии мавҷҳо 

Ҳангоми баррасии мавҷи монохроматӣ ҳамеша нуқтаҳои геометриеро  

дарёфт намудан мумкин аст, ки онҳо фазаи якхеларо доранд.  Маҷмӯи ин 

нуқтаҳо фронти мавҷ номида мешавад. Дар ҳолати хусуси фронти мавҷ ҳама 

нуқтаҳои сатҳ, ки  пас аз  муддати вақти t аз ошӯби аз манбаъ баромада якхе-

ла ангезиш меёбанд, иборат аст. 

Агар манбаи ангезиш хурд (нуқтавӣ) буда,  суръати паҳншавии ошӯб ба 

ҳама тараф якхела бошад (муҳити изотропӣ),  фронти мавҷ намуди сатҳи ку-

равии марказаш дар манбаъ ҷойгирбуда мебошад (расми 2.6).  

 
Расми 2.6. Самти лапиш дар  дар мавҷҳои табии арзӣ. 

 

Дар ин ҳолат мавҷ куравӣ номида шуда, муодилаи он чунин намудро до-

рад: 

)sin(2sin 00 kxt
r

axt
Tr

аS 


















 , 

дар ин ҷо ао– амплитудаи мавҷ ҳангоми  r=1  метр будан аст. 

Аз муодила дида мешавад, ки  амплитудаи мавҷи куравӣ  мутаносибан 

бо зиёд шудани масофа аз манбаъ хурд мешавад. Пас,  интенсивияти мавҷ, ки 

мутаносиб  ба квадрати амплитуда баробар аст,  ҳамчун квадрати масофа аз 

манбаъ кам мешавад. Яъне,  энергияе, ки мавҷ бо худ мебарад ба масоҳати 

мунтазам афзоянда  тақсим мешавад (расми 2.6). 
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Дар масъалаҳои амалӣ  фронти мавҷро куравӣ ҳисобидан мумкин аст, 

агар  масофа  (r)  то манбаъ аз андозаи хаттии манбаъ даҳҳо маротиба калон 

бошад. Дар ин ҳолат қонуни кам шудани интенсивият бо квадрати масофа бо 

саҳеҳияти калон иҷро мешавад. 

Фронти мавҷ  ба самти нормал ба он паҳн мешавад.  Дар ҳолати мавҷи 

куравӣ нормалҳо ба самти  радиус– векторҳо равонанд, ки  ба ҳамин  самт  

ангезиши манбаъ  аз як нуқта ба дигар нуқта  интиқол мешавад. 

Агар r , яъне нуқтае, ки дар он мавҷ мушоҳида мешавад нисбат ба 

нуқтаи ҷойгиршавии  манбаъ беандоза дур бошад,  фронти мавҷ дар ин ҳолат 

қисми сатҳи куравии  радиуси ниҳоят калондошта мебошад. Онро ҳамчун 

ҳамвори тасаввур  кардан  мукин аст. Аз  ин хотир, мавҷеро, ки фронташ 

ҳамвор  мебошад, мавҷи ҳамвор меноманд. 

Масалан, агар тирҳои координатҳоро чунин интихоб намоем, ки 

ҳамвории фронти мавҷ  ба ҳамвории  zy параллел бошад, он гоҳ муодилаи ин 

мавҷ чунин мешавад: 

















 xtaS sin  

Аз ин муодила бар меояд, ки сатҳҳои фазаи якхеладошта бояд шарти 

х=const – ро қаноат кунанд. Яъне,  ҳама нуқтаҳои ҳамвории параллел ба zy 
фазаи якхеларо доранд.  

Масалан, ҳангоми  х = 0 ва t = 1 будан, 

naaS  2sinsin   

мешавад. 

Фронти мавҷи ҳамвор параллелан  ба худаш паҳн мешавад.  Мавҷи 

ҳамвор дастаи нурҳои параллелӣ буда, амплитудаи мавҷ ба  тағйирёбии тири 

х вобастагӣ надорад. Яъне,    бузургии қимати энергия, ки дар як сония аз 

сатҳи 1 м2  мегузарад,  барои ҳама қиматҳои  х доимӣ мемонад. 
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Қайд намудан лозим аст, ки мавҷи ҳамвор  мафҳуми идеаликунонидашу-

да мебошад.  Дар ҳақиқат,  барои он ки манбаъ нурҳои ҳамворро хориҷ ку-

над,  вай бояд дар беохирӣ ҷойгир шуда бошад. Азбаски манбаъҳои ҳақиқӣ 

дар як сония энергияи муайянро хориҷ мекунанд, дар ҳолати беохир дур бу-

дани манбаъ  дар  қитъаи муайяни мавҷ энергияи беохир хурд мувофиқат ме-

кунад, ки истифодабарии он ниҳоят мушкил аст. 

Усули дигари ҳосил намудани мавҷи ҳамвор, яъне дастаи нурҳои 

параллелӣ  мавҷуд аст. Барои ин манбаъро дар конуни асбоби оптикӣ (кол-

лиматор) гузоштан мебояд. 

Амалан,  мавҷи рӯшноиро, ки аз ситораҳо ба Замин мерасанд, мавҷи 

ҳамвор номидан мумкин аст.  

Диаметри кунҷии диди  Офтоб, ки ба 05,0  баробар буда,  мавҷи нисбатан 

аз мавҷи ҳамвор фарқкунандаро хориҷ  мекунад. Агар бо истифодаи диа-

фрагма  диаметри кунҷии Офтобро то 30’ хурд намоем коллиматори хубро 

ҳосил намудан мумкин аст, ки дар натиҷа  рӯшноии аз Офтоб афкандашударо 

мавҷи ҳамвор ҳисобидан мумкин аст. 
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Боби III. БУЗУРГИҲОИ ФОТОМЕТРӢ ВА  

ВОҲИДҲОИ ОНҲО. 

                        §3.1. Мафҳумҳои фотометрӣ ва ченкунии онҳо 

Рӯшноӣ чун ҳар гуна мавҷ энергия интиқол менамояд. Таъсири рӯшноӣ 

ба чашм ва ё ба дигар қабулкунак пеш аз ҳама тавассути энергияи нури 

рӯшноӣ ба вуҷуд меояд. Бинобар ин мо бояд оид ба ченкунии рӯшноӣ, ки бо 

он як қисмати  оптика, ки фотометрия ном дораду  бо чен намудани  энергияи 

нури рӯшноӣ алоқа дорад, маълумот дошта бошем. 

   Қисми махсуси оптика, ки мақсадаш муайян ва чен кардани энергияи 

рӯшноӣ  мебошад, фотометрия  ном гирифтааст. 

  Таърихан энергияи рӯшноӣ бо таъсироташ ба чашм қадр карда мешуд 

(баҳо дода мешавад). Ҳассосияти чашм бошад, нисбат ба дарозиҳои гуногуни 

мавҷ фарқ дорад.  Чунончӣ, агар ҳассосияти чашмро ба дарозии мавҷи =0,55 

мкм (5,5*10-7 м) –ранги зарду сабз (ба ин ранг энергияи зиёдтарини Офтоб рост 

меояд) шартан расо 1,00 қабул намоем, ин ҳассосият ба =0,510 мкм (ранги 
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осмонӣ) ва = 0,61 мкм (норинҷӣ) ба қадри 0,5  ба = 0,470 мкм (кабуд) ва = 

0,65 мкм (норинҷию сурх) он ба 0,1 ба = 0,675 мкм (сурхи арғувонӣ) ва 

=0,43 мкм (кабуду бунафш) қариб ба 0,01 баробар буданаш муайян карда 

шудааст. 

Бузургиҳои махсус, ки энергияи рӯшноиро вобаста бо таъсироташ ба чашм 

муайян мекунанд субъективӣ  дониста мешаванд. 

1. Сели рӯшноӣ  – Ф. 

Бигузор манбаъ нуқтавӣ бошад. Пас,  сатҳи фронти мавҷи паҳншаванда 

куравӣ аст. Дар роҳи мавҷи паҳншаванда майдончаи σ – ро мегузорем ва  

миқдори энергия Q – и аз майдонча дар муддати вақти     мегузарад, чен ме-

кунем (расми 3.1). 

 

 
Расми 3.1. Оид ба шарҳи  сели рӯшноӣ. 

 

Нисбати dФQ



 маълум менамояд, ки  дар воҳиди вақт аз ин майдон-

ча чӣ қадар энергияи нури мегузарад. Он сели  энергияи нури рӯшноии аз 

сатҳи  σ  гузаранда ном гирифтааст. 

Буриши сатҳи куравии конус, ки марказаш дар нуқтаи L  буда, радиусаш 

ба як баробар аст,  андозаи (ченаки) кунҷи ҷисмонии  dΩ – ро медиҳад. 

2
cos
R

id   
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дар ин ҷо i– кунҷ байни нормал ба сатҳ ва тири конус аст. Ин сел  dФ  ба 

кунҷи ҷисмонии dΩ  мувофиқат мекунад. 

Сели пурраи аз манбаи L  ба ҳама тараф паҳншаванда аз ифодаи зерин 

ёфта мешавад: 

 dФФ  

Азбаски  
24 R     аст, 

  пас,  

 44
2

2


R
Rd  

мешавад. Яъне, кунҷи пурраи ҷисмони ба  4π  баробар аст.  

Сели рӯшноӣ мафҳуми асоси оид ба  маълум намудани миқдори энерги-

яи  ба асбоби ченкунанда ворид шуда мебошад. Қисми зиёди асбобҳои  

рӯшноиченкунанда  бевосита сели рӯшноиро ҳис мекунанд. Масалан, фото-

резистор, фотоэлемент, фотодиод ва ғайра. 

2. Қувваи рӯшноӣ – J. 

Бузургии сели рӯшноӣ, ки ба воҳиди кунҷи ҷисмонӣ мувофиқат мекунад, 

қувваи рӯшноӣ ном дорад.  

Яъне,  

4
фJ   

Агар сели аз манбаи рӯшноӣ бароянда ба ҳама тараф мунтазам паҳн гар-

дад, пас қимати J ба ҳама самтҳо якхела мешавад. Дар ҳолати номунтазам 

будани сел, бузургии 
4
ф

 
қимати миёнаи сели рӯшноиро медиҳад. Умуман, 

барои чен кардани қувваи рӯшноӣ дар самти дилхоҳ аввалан сели рӯшноии 
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dФ, ки ба кунҷи ҷисмонии  dΩ мувофиқат мекунад ёфтан лозим аст. Пас, 

қувваи рӯшноӣ  ба 



d
dфJ

 
баробар мешавад. 

Бузургии сели пурраи рӯшноиро хусусиятҳои хоси манбаи рӯшноӣ му-

айян мекунад ва онро бо ин ё он усул, ё бо истифодаи асбобҳои оптикӣ зиёд 

намудан мумкин нест.  Тавассути  асбобҳои оптикӣ мо метавонем интенси-

вияти сели рӯшноиро  ба ин ё он  самт зиёд ва ё кам намоем. Масалан,  сис-

темаи   оптикӣ, ки дар прожекторҳо  истифода мешавад, сели рӯшноиро ба 

самти муайян  аз ҳисоби  дастаҳои ба самтҳои дигар паҳншаванда зиёд мена-

мояд. 

Воҳиди қувваи рӯшноӣ (J) қандил аст. 

3. Равшанӣ – Е. Равшанӣ гуфта, қимати сели рӯшноӣ, ки ба воҳиди сатҳ 

меафтад, меноманд. Яъне,  

22
coscos
R

iJ
R

iJJddФE 





 

Яъне, равшании манбаи нуқтавӣ  ба косинуси кунҷи байни самти 

паҳншавии сели рӯшноӣ бо нормал ба сатҳи равшаншаванда  мутаносиби 

роста буда (cosi), бо R2 мутаносиби чаппа мебошад. Инро  қонуни асосии  

равшанӣ ва ё қонуни  квадратҳои чаппа меноманд. 

Воҳиди равшанӣ дар системаи байналхалқӣ люкс (Лк) қабул шудааст. 

4. Дурахшонии манбаъ. Агар андозаи манбаи нурбароранда нисбатан 

калон бошад (бо чашми оддӣ қисматҳои алоҳидаи  онро  фарқ намудан мум-

кин бошад) он гоҳ барои ин гуна манбаъҳо мумкин аст, мафҳуми дурахшо-

нии сатҳӣ ва ё умуман дурахшониро  ворид намоем (расми 3.2). Ин мафҳум  

барои манбаъҳо, ки қисматҳои алоҳидаи онҳоро  бо чашм фарқ кардан 

ғайриимкон аст, истифода намешавад (масалан, барои  ситораҳо). 
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Расми 3.2. Оид ба шарҳи дурахшонии манбаи нисбатан калон. 

 

Дурахшонӣ (В)–бузургиест, ки  қобилияти нурбарории сатҳи 

равшанидиҳандаро ба самти маълум  муайян мекунад. 

Бигузор сели рӯшноии ба  сатҳи σ  таҳти кунҷи ҷисмонии dΩ  афтанда 

ба  dФ баробар бошад. Яъне,  ин сел  ба сатҳи дидашавандаи манбаъ  (σcosi) 

ва  dΩ  мутаносиби роста мебошад.  

 

Пас,                      idBiddф coscos   

ва  




id
dфB

cos
    мешавад. 

Дурахшонӣ   бузургиест, ки ба самти паҳншавии сели рӯшноӣ вобастагӣ 

дорад. Аммо,  барои  баъзе манбаъҳо вай ба самти паҳншавӣ вобастагӣ надо-

рад.  Ин гуна  манбаъҳои рӯшноиро манбаъҳои  ба қонуни Ламберт  итоатку-

нанда меноманд.  Ин намуд манбаъҳои рӯшноӣ  асосан  ҷисмҳои мутлақ сиёҳ 

мебошанд (сатҳи ширмонанд ва ё муҳити торик, ки нури рӯшноиро ба ҳама 

тараф якхела  парешон менамояд). 

Сатҳи  куравии бо окиси магний  андуда  ё  сатҳи куравии  шишаи   

ширмонанди аз дохил сайқал додашуда ва аз  дохил равшаншуда, 

намунаҳоянд, ки  ба манбаъҳои ламбертӣ  шабоҳат доранд. Сатҳи дидаша-
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вандаи  (қурс) –и Офтоб  манбаест,  ки ба қонуни Ламберт  тақрибан итоат 

мекунад. 

Қурси ҳамвори нурбароранда  S   ва  нимкураи нурбарорандаи S/ –ро  

муоина менамоем (расми 3.3).  Фарз мекунем, ки  ҳар ду сатҳ  ба қонуни 

Ламберт итоат мекунанд ва дурахшонии якхеларо доранд. Пас, сели  рӯшноӣ, 

ки аз ҳар ду манбаи нурхориҷкунанда ба ҳама тараф паҳн мешаванд   бароба-

ранд, чунки  сатҳи дидашавандаи онҳо бо ҳам баробар буда,  дурахшонии 

онҳо ба самти паҳншавии нур вобастагӣ надорад.  Яъне,  қурси (диск) –и 

нурбароранда аз  нимкураи нурхориҷкунанда  фарқияте надорад, агар  он ба 

қонуни  Ламберт итоат кунад.  Масалан, Офтоб дар назари мо диски ҳамвор 

аст ва ин исботи он аст, ки нурбарории Офтоб ба қонуни Ламберт итоат ме-

кунад.  

 
Расми 3.3.  Диски ҳамвор ва нимкураи ба қонуни Ламберт  

                    итоаткунанда дурахшонии якхеларо доранд. 

5. Воҳидҳои  тавсифдиҳандаи рӯшноӣ 

Комиссияи  байналхалқии равшанимуайянкунанда  сели рӯшноиро  чун 

сели энергияи нурӣ, ки  бо ҳиссиёти биниш муайян карда мешавад,  қабул 

намудааст. Ҳамчун қабулкунаки энергияи рӯшноӣ дар ин ҳолат чашм  хизмат 

мекунад. 

 Мувофиқи шартномаи байналмилалӣ аз 1–уми январи соли 1948 

эталони байналмилалии рӯшноӣ, ки чун нурафкании ҷисми мутлақ сиёҳи дар 
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ҳарорати аз ҳолати моеъи ба сахти гузаштани платина (2046,6 К) қабул 

шудааст (расми 3.4).  

 
Расми 3.4. Эталони давлатии рӯшноӣ. 1 – платина; 2 – найчаи тафсо- 

                   ни  аз окиси торий  сохташуда; 3 – зарфи тафсони аз окиси  

                   торий сохташуда; 4 – хокаи окиси торий; 5– зарфи кварсӣ. 

 

Воҳиди қувваи рӯшноӣ – қандил (Кд) буда,  ба 1/60 ҳиссаи қувваи 

рӯшноии аз тарафи 1/60  см2  эталони рӯшноидиҳанда хориҷ карда мешавад, 

баробар аст.  

Дар системаи  байналхалқӣ (СИ)  қувваи рӯшноӣ бо  қандил (Кд),   сели 

рӯшноӣ бо Вт, равшаннокӣ  бо Вт/м2, қувваи рӯшноӣ бо Вт/ср, дурахшонӣ 

бо Вт/(м2ср) чен карда мешаванд. 

Воҳиди  сели рӯшнои Люмен (Лм)  аст. 1 Лм –сели  рӯшноие мебошад, 

ки онро  манбаи 1 қандил қувваи рӯшноидошта дар дохили кунҷи ҷисмии 1 

стерадиан  паҳн мекунад.   

Агар манбаи рӯшноӣ қувваи 1 қандилро ба ҳама тараф дошта бошад, пас 

ин манбаъ  сели рӯшноии пурраро ба ҳама тараф паҳн менамояд, ки вай ба Ф 

= 4πJ = 12,5 Лм. баробар аст. 
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Воҳиди равшанӣ  Люкс (Лк) аст. 1 Лк– равшаннокии сатҳест, ки  сели  

рӯшноии 1 Лм дар масоҳати 1 м2  мунтазам тақсим мешавад.  

21
11

м
ЛмЛк   

Ҳамчун воҳиди дурахшонӣ, дурахшонии сатҳе қабул шудааст, ки вай  

қувваи рӯшноии ба 1 Кд баробарро аз ҳар 1 м2  медиҳад. Яъне,  
21

1
м
Кд . 

Интенсивнокии сели рӯшноӣ  бо  
21

1
м
Кд   низ чен карда мешавад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боби IV. ОПТИКАИ ГЕОМЕТРӢ 

§4.1. Мафҳумҳои асосии оптикаи нурӣ (геометрӣ) 

Оптикаи геометрӣ ба мафҳуми нури рӯшноӣ, қонуни шикаст, қонуни 

инъикос ва қонуни ба ҳамдигар новобаста набудани дастаҳои рӯшноӣ  такя 

мекунад.  Дастаи рӯшноиро бо истифодаи диафрагмаҳои андоза (диаметр) –и  
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гуногундошта, ҳосил намудан мумкин аст. Ҳар чӣ қадаре, ки андозаи сӯрохи 

диафрагма хурд бошад, ҳамон қадар дастаи борики рӯшноиро ҳосил намудан 

мумкин аст. Ба назар мерасад, ки агар андозаи сӯрохи диафрагма хеле ва хеле 

хурд бошад, мумкин аст дастаи нури рӯшноии ба хати рост монанд ҳосил 

шавад. Аммо, аллакай ба мо маълум аст, ки амали шудани ин ҳолат бо сабаби 

мавҷудияти  ҳодисаи дифраксия ғайриимкон аст. 

 Мавҷудияти реалии  васеъшавии кунҷии дастаҳои рӯшноӣ, ки аз диа-

фрагмаи диаметраш D  мегузарад бо кунҷи дифраксия  

D
   

(дар самти  минимуми якум) муайян карда мешавад. Аз ин ифода дида меша-

вад, ки  танҳо дар ҳолати ҳудудии =0 будан, ин намуд васеъшавӣ ҷой дош-

та наметавонад.  Танҳо дар ин маврид дар бораи нуре, ки намуди  хати гео-

метриро дораду самти паҳншавии энергияи нуриро нишон медиҳад, сухан 

рондан мумкин аст.  

Ҳамин тариқ, нури рӯшноӣ  мафҳуми хаёлии математикӣ буда,  оптикаи 

геометрӣ ҳолати ҳудудии  оптикаи мавҷии воқеӣ аст. 

Муодилаи 
D
    муайян мекунад, ки  майлкунии кунҷи, ки ба вайрон 

шудани қонуни ростхатта паҳн шудани рӯшноӣ меорад ночиз мешавад, агар 

андозаи  монеъа (сӯрох ё экрани ношаффоф) –и дар роҳи  паҳншавии рӯшноӣ 

гузошташуда, нисбат ба дарозии мавҷ  калон бошад.   Бинобар он, дар опти-

каи  реалӣ (воқеӣ)  майлкунӣ аз қонунҳои оптикаи геометрӣ дар  мавриди ан-

дозаи монеъа D калон шудан, ҳамон қадар камтар мешавад. 

Ҳамин тариқ, барои масъалаҳои зиёди  техникаи рӯшноӣ ва техникаи 

оптикӣ, мо метавонем аз мафҳуми нури рӯшноӣ, ки дар оптикаи геометрӣ 

қабул шудааст, истифода намоем. 
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Аммо,  ҳангоми истифодаи қонунҳои оптикаи нурӣ набояд  фаромӯш 

кард, ки онҳо  дар наздикшавии якум ба  воқеият  мебошанд ва ҳодисаи ди-

фраксия барои ҳама рӯшноии дарозиҳои мавҷи гуногундошта ҳамеша ҷой 

дорад. Яъне, ҳангоми паҳншавии дастаи рӯшноии  дарозиҳои мавҷи гуногун-

дошта, ҳатман ҳодисаи дифраксия ба амал меояд ва онро ба инобат гирифтан 

лозим аст. Пас, қонунҳои оптикаи нурӣ  истифодабарии маҳдудро доранд ва 

ҳангоми татбиқи онҳо эҳтиёткорона  рафтор кардан мебояд. Шароитҳои  ис-

тифодаи қонунҳои оптикаи нуриро низ фаромӯш кардан нашояд. 

 

§4.2. Принсипи Ферма 

Дар ҳолати  ҳудуди, ки  гузариш ба оптикаи геометрӣ дуруст аст, 

паҳншавии фронти мавҷро ба тарзи оддӣ сохтан  мумкин аст (расми 4.1). 

 
Расми 4.1. Оид ба пайдарҳамии сохтани фронти мавҷ 

 

Бигузор сатҳи F тасвири сатҳи мавҷии фазаи якхеладошта (фронти мавҷ)  

дар ягон муддати вақти t бошад. Барои ҳар як нуқтаи М – и ин сатҳ  кураи 

радиусаш  tdn   –ро месозем. Дар ин ҷо –суръати паҳншавии мавҷ дар 

дохили кура ва  t бошад вақти ниҳоят хурд аст. Сатҳи F',  ки ин сатҳчаҳоро 

иҳота мекунад,  сатҳи фазаи якхеладошта, бо сабабе, ки  ҳама нуқтаҳои он  як 

фазаро доро  мебошад (чун нуқтаи сатҳи F дар вақти t). Порчаи хати рости 

dn, ки  нуқтаи М–ро бо нуқтаи расиши  кура пайваст менамояд қисми нурро, 

ки перпендикуляр ба сатҳи фронти мавҷ мебошад, нишон медиҳад. 
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Ин тарзи сохтанро давом дода, метавонем  қадам ба қадам сатҳи фазаи 

якхеладошта ва вобаста ба ин самти нурро муайян намоем. 

Бо чунин тарзи сохтан мо метавонем принсиперо исбот намоем, ки онро 

Ферма пешниҳод намуда буд. 

Ин принсип чунин таъриф дода мешавад: «Роҳи ҳақиқии паҳншавии 

рӯшноӣ  (нур) дар байни ду нуқта  роҳест, ки  барои онро тай намудани 

рӯшноӣ вақти камтарин нисбат ба дигар роҳҳои имконпазири гузариш   сарф 

мешавад». Дар ҳақиқат, аз расми 4.2 дида мешавад, ки  рӯшноӣ аз нуқтаи А 

то нуқтаи В  бо хати рост дар вақти  


B

A

dn


  

мегузарад.  

 
     Расми 4.2. Оид ба принсипи Ферма: роҳи ҳақиқии паҳншавии рӯшноӣ 

                  аз А то В ба камтарин  вақти гузариш мувофиқат мекунад 

 

Ҳама дигар роҳҳои гузариш аз нуқтаи А то В  аз порчаҳое иборатанд, ки 

барои гузаштани онҳо вақти 0 , ки аз   зиёд аст, сарф мешавад. Ҳамин 

тариқ, роҳи ҳақиқии паҳншавии рӯшноӣ ба вақти  камтарини паҳншавии он 

мувофиқат мекунад. 

Ин фарзия дар оптикаи геометрӣ, принсипи роҳи кӯтоҳтарини оптикӣ ё  

мӯҳлати камтарини  вақти паҳншавӣ, номгузорӣ шудааст. Ин принсипро 

Ферма ҳамчун  қонуни умумии паҳншавии рӯшноӣ соли 1660  пешниҳод 
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кардааст. Дар ҳақиқат, аз ин принсип  бе душворӣ бармеояд, ки  дар муҳити 

якҷинса рӯшноӣ ростхатта паҳн мешавад. Яъне, ин принсип метавонад 

қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноиро бевосита исбот намояд. 

 

§4.3. Қонуни инъикос,  шикасти рӯшноӣ ва қонуни инъико-

си пурраи дохилӣ 

Агар ҳар як нуқтаи нурбарорандаи манбаъро чун қуллаи дастаи нурҳои  

аз ҳам дуршаванда  қабул намоем, ин манбаи нурбароранда гомосентрикӣ, 

яъне, маркази умумидошта номида мешавад. 

Агар дастаи  нури   аз нуқтаи L паҳншаванда пас аз инъикос ва шикастан  

дар ин ё он муҳит ба дастаи нури ба як нуқта L/ 
ҷамъшаванда табдил ёбад,  ин 

даста низ  дастаи гомосентрикӣ мешавад.  Маркази ин дастаи нур  тасвири 

нуқтаи нурбароранда мешавад. Ин гуна тасвирҳо нуқтавӣ ва ё стигматикӣ 

номгузорӣ шудаанд (расми 4.3). Агар пас аз   инъикос ва шикасти  дастаи нур 

тасвири манбаъ ба худи манбаъ баробар нашавад (тасвир вайроншуда бо-

шад),  ин гуна тасвирҳо тасвирҳои   астигматикӣ номида мешаванд (расми 

4.4). 

 

 
Расми 4.3. Тасвири стигматикии  нуқтаи L. Ҳангоми гузаштан аз                    

системаи оптикӣ ҳолати гомосентрикии даста нигоҳ  дошта шудааст. 
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Расми 4.4. Тасвири астигматикии  нуқтаи L.  Ҳангоми гузаштан аз  

                   системаи оптикӣ ҳолати гомосентрикии даста нигоҳ 

                   дошта нашудааст. 

 

Бигузор  муҳити якум  (n1) аз вакуум бо муҳити дуюм (n2) ҷудо карда 

шуда бошад (расми 4.5).  

 
Расми 4.5. Оид ба баровардани формулаи алоқамандӣ ҳангоми  

                  шикасти нур. 

 

Аз расм дида мешавад, ки    

2sin
sin ni 


 

       ва 

21
2

1

sin
sin N

n
n

r


 

Аз ин ҷо: 
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212sin
sin Nn

r
i   

Ин формула барои ғафсиҳои дилхоҳи муҳити дуюм ҷой дорад. 

Азбаски 

2

1
21 n

nN   

       пас, 

12
21

1
N

N   

мешавад. Аз  ин ҷо,  нисбати  нишондоди шикасти муҳити якум ба ҳамини  

муҳити дуюм ба нисбати нишонди шикасти  муҳити дуюм ба якум баробар 

аст. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки ҳангоми шикасти нур дар сарҳади ду муҳит  

нурҳои афтанда ва  шикаста байни  худ дар алоқамандӣ  мемонанд. Яъне, 

ҳангоми  баръакс иваз шудани самти паҳншавии нур ҳолати ҷойгиршавии 

онҳо бетағйир мемонад (расми 4.6). 

 
Расми 4.6. Рафти нурҳо ҳангоми шикасти рӯшноӣ дар 

                                 сарҳади ду муҳити гуногун. 

 

Қонуни шикасти рӯшноӣ ҳангоми гузариш аз муҳити якум ба дуюм  чу-

нин аст: 
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1

2
12sin

sin
n
nN

r
i   

Аз ин ҷо:  

                                 n1sini = n2sinr             мешавад. 

Аз ин ифода қонуни инъикоси нурро аз сатҳи оинавӣ,  ки намуди       i= 

i/  дорад, ҳосил намудан мумкин аст (расми 4.7). Барои ин дар ифодаи  

n1sini = n2sinr 
бузургии  n1= n2  – ро мегузорем.  

 
Расми 4.7. Рафти нурҳо ҳангоми инъикоси рӯшноӣ аз сатҳи муҳит 

Пас,   

sini = sinr 

Аз ин ҷо:  

i = r=i/ 

Ҳамин тариқ, қонуни инъикоси рӯшноӣ аз қонуни шикасти он дар 

сарҳади ду муҳит ёфта мешавад. 

        Ҳангоми аз муҳити зичии оптикиаш кам (муҳити I) ба муҳити зичии оп-

тикиаш зиёд (муҳити  II) гузашта шикастани рӯшноӣ, нишондоди шикаст ба 

нисбати суръатҳои паҳншавии рӯшноӣ дар ин муҳитҳо вобаста мебошад, ки 

онро  нишондоди шикасти нисбӣ (nнис ) меноманд: 

II

I
нис v

vn  , 
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ки дар ин ҷо  Iv  и IIv  –суръати паҳншавии рӯшноӣ мувофиқан дар муҳити I 

ва муҳити  II. 

       Нишондоди шикасти ҷисми сахт ва моеъ одатан нишондоди шикасти 

нисбӣ,  нисбат ба ҳаво  мебошад. Ин бузургиро бо ҳарфи n  ишора мекунанд 

ва нишондоди шикаст меноманд. 

    Амалан нишондоди шикасти модда нисбат ба ҳаво ба нишондоди шикасти 

мутлақи он баробар аст.  

Нишондоди шикаст инчунин аз зичии модда вобаста мебошад: бо зиёд шуда-

ни зичӣ нишондоди шикаст низ зиёд мешавад.      

    Шикасти рӯшноиро дар сарҳади ду муҳити шаффофи  I ва  II муойина ме-

кунем, ки муҳити дуюм  қобилияти калони шикаст дорад  12 nn  ( 1n  ва 2n –

нишондодҳои шикасти   муҳитҳои мувофиқ)  ва муҳити якум –  на вакуум ва 

на ҳаво мебошад, он гоҳ  нисбати синуси кунҷи афтиш ба синуси кунҷи ши-

каст  нишондоди шикасти нисбиро (nнис. ) медиҳад. Бузургии nнис.  –ро инчу-

нин  чун нисбати нишондоди шикасти муҳитҳои муойинашаванда муайян 

кардан мумкин аст. Аз ин ҷо,    

1

2

sin
sin

n
nnнис 


                                   (1) 

    Аз ду муҳити нишондоди шикасти гуногун дошта,  муҳити 

нишондиҳандаи шикасташ кам бударо муҳити зичии оптикиаш кам ва 

муҳити  нишондиҳандаи шикасташ калонро муҳити зичии оптикиаш калон 

меноманд. 

Аз формулаи (1) бармеояд, ки ҳангоми гузаштани рӯшноӣ аз муҳити 
нишондиҳандаи шикасташ кам 1n   ба муҳити нишондиҳандаи шикасташ ка-
лон 2n  ( 12 nn  ) кунҷи афтиши шуоъ аз кунҷи шикаст калон мешавад (расми 
4.8 а). 
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                а)                                                                б) 
 

            Расми 4.8. Инъикоси пурраи рӯшноӣ 
 

 
     Агар шуоъ ба сарҳади ду муҳит, таҳти кунҷи имконпазири калонтарин 

α=π/2 афтад, он гоҳ шуоъ таҳти кунҷи β худ.< π/2 мешиканад. Ин кунҷи ка-

лонтарини шикаст барои муҳити додашуда буда, кунҷи ҳудудии шикаст но-

мида мешавад.  

Аз қонуни шикасти рӯшноӣ    
1

2

sin
sin

n
n



     бар меояд: 

             
1

2

sin
2

sin

n
n

худ






;     
1

2

sin
1

n
n

худ




.     Аз ин ҷо худnn sin21  . 

        Агар рӯшноӣ аз муҳити зичии оптикиаш калон ба муҳити зичии опти-

киаш хурд гузарад ( 12 nn  ), он гоҳ кунҷи шикаст аз кунҷи афтиш калон ме-

шавад (расми 4.8. б) ва ҳангоми ягон кунҷи афтиш .худ (нури 2) кунҷи ши-

каст ба π/2 баробар мешавад, яъне шуоъи шикаста қад –қади сарҳади ду 

муҳит паҳн мешавад (шуоъи 2' ). Кунҷи худ  кунҷи ҳудудии инъикоси пур-

раи дохилӣ  номида мешавад. Ҳангоми минбаъд зиёд кардани кунҷи афтиш 

худ   (шуоъи 3) шикаст ба вуҷуд намеояд, яъне рӯшноӣ пурра ба муҳити 

якум инъикос мешавад. Ин ҳодиса инъикоси пурраи дохилии рӯшноӣ номи-

да мешавад. Мувофиқи  формулаи шикасти рӯшноӣ     

1’ 

худ

π∕2 1 

n2 

n1 

2 

2’ 

αпр 

π∕2 

3’ 

1’ 

2’ 

3 
2 

1 

n2 

n1 
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1

2

90sin
sin

n
n

o
худ 


 

  ва аз ин ҷо 

1

2

n
nSin худ   

       Аз ин ҷо:           худnn sin12      

         Агар муҳити дуюм,  масалан  моеи органикии нишондоди шикасташ  

2n номаълум ва муҳити якум – призмаи оптикии нишондоди шикасташ 1n  

маълум  бошанд,  он гоҳ аз ифодаи ҳосилкарда маълум аст, ки  барои муайян 

кардани 2n   кунҷи худ  – ро чен кардан кифоя аст.   

  Ҳамин тариқ, кунҷи ҳудудии шикаст ва  кунҷи ҳудудии инъикос барои 

моддаи додашуда аз нишондоди шикаст  вобаста мебошад. Ин вобастагӣ дар 

асбобҳо барои чен кардани нишондоди шикасти модда – рефрактометрҳо 

татбиқ шудаанд.  

 

§4.4. Шикаст ва инъикоси рӯшноӣ аз сатҳи куравӣ 

Бигузор  ду муҳити нишондодҳои шикасти n1  ва n2 –дошта,  бо сатҳи ку-

равии Σ  ҷудо шуда бошанд (расми 4.9).  

Дар рӯйи хати LL/, ки аз маркази кура (О) мегузарад, манбаи рӯшноии L–

ро  мегузорем. Фарз мекунем, ки андозаи (бари)  дастаи рӯшноӣ хеле хурд аст 

(φ – ниҳоят хурд).  Пас,  ҳисобидан мумкин аст, ки  порчаи LS ба порчаи LA 

ва порчаи L/S  ба  порчаи L/A баробар мебошад.  Ин гуна дастаҳои борикро  

дастаҳои  параксиалӣ меноманд.  
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Расми 4.9. Шикасти нурҳои параксиалӣ дар сарҳади куравии  

                  ду муҳит. 

 

Ҳамин тариқ, шарти параксиалӣ  будани дастаи рӯшноӣ  ин тавр меша-

вад: 

LALS   ва LALS   

Акнун ягон нур, масалан, нури  LA – ро, ки  ба сатҳи  Σ  таҳти кунҷи i  

меафтад гирифта,  нури АL/ –ро, ки мавқеи нуқтаи L –ро баъди  дар сатҳи ку-

ра шикастан тири системаро дар нуқтаи L/  бурида мегузарад, муоина меку-

нем.  

Аз секунҷаи  ALO  меёбем: 

sin
sin i

LA
LO

  

Аз секунҷаи OAL/ бошад, чунин ифодаро ҳосил намудан мумкин аст: 

rLO
LA

sin
sin 





 

Аз ин ҷо: 

1

2

sin
sin

n
n

r
i

LO
LA

LA
LO 


  

Аломати порчаҳоро аз тарафи рост ва чапи нуқтаи S  ҷойгирбуда муайян 

менамоем. Порчаҳоеро, ки  дар тарафи рости  нуқтаи S дар тири система 

ҷойгирбуда ва  бо самти паҳншавии нур ҳамсамтанд  мусбат ва  порчаҳои дар 

тарафи чапи нуқтаи S  ҷойгирбударо манфӣ қабул мекунем. 
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 Яъне,                                       AL =SL = – a1; 

AL/ = SL/ = a2; 

AO = SO = R; 

LO = – a1+R; 

OL/ = a2 – R. 

Дар инҷо R – радиуси сатҳи куравӣ аст.  

                  Пас,                 
1

2

1

2

1

1

n
n

Ra
a

a
Ra 





  

Ин ифодаро ба 
R
1

   зарб зада, ҳосил мекунем: 


































Ra
n

Ra
n 1111

2
2

1
1

 

Аз ин формула дида мешавад, ки  бузургии  
















Ra
n 11  

ҳангоми нуршикани қимати худро ( ) нигоҳ медорад. Инро  инварианти 

нулии Аббе меноманд. 

Барои ҳалли бисёр масъалаҳо ин ифодаро  чунин навиштан беҳтар аст: 

R
nn

a
n

a
n 21

2

2

1

1           (1) 

Формулаи (1)  имконият медиҳад, ки  дарозии (масофа) а2 (а2 = SL/) 

ҳангоми муайян будани масофаи а1 = LS  ёфта шавад. Яъне,  формулаи (1)  

имконияти  ёфтани мавқеи тасвир L/ –ро ҳангоми муайян будани мавқеи 

манбаъ  L дар тири система  муҳайё  мекунад.  

Аз формулаи (1)  бармеояд, ки  бузургии а2  ҳангоми муайян будани 

параметрҳои n1, n2 ва R танҳо ба а1 вобастагӣ дорад. Яъне,  нурҳои дастаи 

параксиалӣ ва гомосентрикӣ, ки аз нуқтаи L  афканда мешаванд, пас аз ши-

каст хӯрдан ҳатман  як нуқтаро (L/)  бурида  мегузаранд ва ин нуқтаи буриш 
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тасвири стигматикии  манбаъ (L) мебошад. Ҳамин тариқ,  дастаи 

гомосентрикӣ ҳангоми шиканиш дар сатҳи куравӣ  бетағйир мемонад, агар 

барояш шарти  параксиалӣ иҷро шавад. 

Формулаи (1)  дар мавриди  шиканиши ҳама намуд нурҳои дарозии 

мавҷи гуногундошта, дар сатҳи куравӣ ҷой дорад.  

Аз қоидаи аломатҳои дар боло овардашуда истифода намуда,  ҳолатҳои 

барҷаста (R>0) ва фурӯхамида (R<0) будани сатҳҳои куравиро  муоина наму-

дан мумкин аст.  

Айнан ҳамин тавр вобаста ба он ки  а1  ва ё  а2  аломатҳои якхела ва ё гу-

ногунро доранд, ҳолатҳоеро муайян намудан мумкин аст, ки  тасвири манбаъ 

(предмет)  дар тарафи манбаъ ва ё  пас аз сатҳи куравӣ ҷойгир мешавад. Дар 

ҳолати якум а2<0 буда,  тасвир мавҳум мешавад ва дар ҳолати дуюм  a2>0   

тасвир ҳақиқӣ мешавад. 

Формулаи (1)  нишон медиҳад, ки  агар манбаъ дар L/  ҷойгир шуда бо-

шад, тасвир ҳатман дар нуқтаи L  пайдо мешавад, яъне шарти алоқамандии 

манбаъ ва тасвир  дар ин маврид ҷой дорад. 

 

§4.5. Конунҳои сатҳи куравӣ 

Муодилаи 

R
nn

a
n

a
n 21

2

2

1

1   

-ро истифода намуда, конунҳои сатҳи куравиро  ёфтан мумкин аст. Дар 

ҳақиқат:  

 ҳангоми  а1  ба беохири майл намудан, яъне 1a , 

2
12

2
2 f

nn
Rna 


  

ва ҳангоми  2a   будан,   
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1
12

1
1 f

nn
Rna 


  

мешавад. Яъне,  бузургиҳои f1  ва  f2 танҳо ба радиуси каҷии сатҳ (R) ва 

нишондодҳои шикасти  n1  ва  n2  вобастагӣ доранд. 

f1  ва f2 – масофаҳои конунӣ номида мешаванд (расми 4.10). 

f1 –масофаи конунии  пеш ва  f2 –бошад, масофаи конунии паси сатҳи куравӣ  

мебошад. 

Ҳамин тариқ,  конунҳои сатҳи куравӣ нуқтаҳое будаанд, ки дастаи 

нурҳои параллелӣ баъди шикаста шудан дар ин сатҳ ҷамъ мешаванд 

(болоиҳам мехобанд). 

Масофаҳои конунии сатҳи куравӣ, ки  аломатҳои гуногунро доранд, бо  

сабаби  n2 ≠ n1  будан, ба ҳам баробар нестанд.  

 

 
Расми  4.10. Конунҳои сатҳи куравӣ 

 

Агар нур  аз сатҳи оинавӣ инъикос  шавад, он гоҳ n2= n1 буда, формулаи  

(1)  чунин намудро мегирад:  

Raa
211

21

  

Дар ин маврид   формулаи оинаи куравӣ ҳосил мешавад. 
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Масофаи конунии  оинаи куравӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда меша-

вад: 

2
Rf   

Аз ин сабаб, формулаи оинаи куравӣ чунин намудро мегирад: 

faa
111

21

  

Барои оина тасвир ҳақиқӣ мешавад, агар  он дар тарафи манбаъ пайдо 

шавад ва тасвир мавҳум мешавад, агар вай   пас аз оина пайдо шавад.  

Барои ҳосил намудани конуни оинаи ҳамвор бузургии радиус R –ро  ба-

робари беохирӣ )( R мегузорем. Пас а1 = а2 мешавад. Яъне, тасвир  дар 

оинаи ҳамвор мавҳум буда, нисбат ба манбаъ (предмет) симметрӣ пайдо ме-

шавад. 

 

§4.6. Шикасти рӯшноӣ дар линза. Формулаи умумии линза 

Намуди линзаҳо гуногун буда метавонанд. Аз ҷумла, мафҳуми  линзаҳои 

тунук ва линзаҳои ғафсро фарқ кардан мебояд. Линза тунук номида мешавад, 

агар ҳар ду қуллаи  вай ба ҳам мувофиқат намоянд. Яъне,  ғафсии он нисбат 

ба  радиусҳои рӯяҳояш (R1  ва R2) хурд бошад. Дар акси ҳол  линза линзаи 

ғафс номида мешавад. Дар расми 4.11  барои айёният ғафсии линза назаррас  

тасвир карда шудааст. Минбаъд  фарз менамоем, ки масофаи байни нуқтаҳои 

S1 ва S2 ниҳоят ночизанд ва ба рӯи нуқтаи S мехобанд. Нуқтаи S  номи  мар-

кази оптикии линзаро гирифтааст. 
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Расми  4.11. Нуршиканӣ дар линзаи тунук 

 

Барои ҳамаи нурҳои параксиалӣ, ки аз нуқтаи S  мегузаранд, шиканиш ба 

амал намеояд. Хате, ки  аз маркази оптикии линза мегузарад, тири оптикии 

линза номида мешавад. Он тире, ки   аз маркази ҳар ду сатҳ  ва маркази опти-

кии линза (нуқтаҳои S1, S, S2)  мегузарад, тири асосии оптикӣ ва тирҳои ди-

гарро тирҳои иловагии оптикӣ меноманд. 

Нуршиканӣ аз сатҳи якуми куравӣ (ҳангоми набудани сатҳи дуюм) тас-

вирро дар масофаи SC= a пайдо  менамояд. Бинобар он, чунин навиштан 

мумкин аст: 
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дар ин ҷо  а1 = SA1 ва  R1 –радиуси каҷии сатҳи якум аст. 

Барои сатҳи дуюм нуқтаи С ҳамчун манбаи мавҳум мебошад.       Сохта-

ни тасвири ин манбаъ, пас аз шиканиш дар сатҳи дуюми линза, нуқтаи В –ро, 

ки дар масофаи а2 = SB  пас аз линза ҷойгир аст, медиҳад. 

Дар ин ҳолат чунин навиштан мумкин аст: 
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дар ин ҷо R2 – радиуси  сатҳи дуюм мебошад. 

Азбаски дар ҳар ду тарафи сатҳои куравӣ ҳаво ҷойгир аст, пас n1= n2 

мешавад. 

Аз ин сабаб формулаҳои (1) ва (2) –ро чунин ифода намудан мумкин аст: 
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Муодилаҳои  (4)  ва (3) –ро ҷамъ карда,  ҳосил мекунем: 
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Пас аз ворид намудани  нишондоди шикасти нисбӣ 
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шакли зайлро соҳиб мешавад: 
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 Ин формулаи умумии линза буда,  барои ҳаргуна линзаҳо (барҷаста ва ё 

фурӯхамида) ҷой дорад. Танҳо  аломатҳои а1, а2, R1,R2 –ро ба эътибор ги-

рифтан лозим аст.  Аломати ин бузургиҳо мусбат  мешавад, агар онҳо дар та-

рафи рости линза ҷойгир бошанд ва агар ин бузургиҳо дар тарафи  чапи лин-

за ҷойгир бошанд, аломати онҳо манфӣ мешавад.  

Агар аломатҳои а1, а2, якхела бошанд, дар ин ҳолат яке аз  нуқтаҳо 

мавҳуманд. Яъне,  дар ин нуқта на худи нурҳо балки давоми онҳо ҳамдигарро 

мебуранд (болоиҳам мехобанд). 

 

§4.7. Абератсияи  системаҳои оптикӣ 

Сохтани тасвири аниқ ва монанди предмет бо истифодаи  системаҳои 

оптикӣ танҳо дар мавриди иҷро шудани шартҳои зерин амалишаванда аст: 

1.  Дастаи рӯшноии ба система афтанда бояд  параксиалӣ бошад. 

2.  Дастаҳои ба система афтанда  нисбат ба тири асосии оптикӣ бояд 

кунҷҳои на он қадар калонро ташкил диҳанд. 
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3. Нишондоди шикаст (n) барои ҳамаи  дарозиҳои мавҷ ()  доимӣ ме-

бошад, яъне, муҳит муҳити  дисперсиякунанда набуда, масофаи конунии 

мавҷҳои дарозии гуногундошта ба ҳам наздик мебошанд. 

Ин се  шарт на ҳама вақт дар оптикаи амалӣ иҷро мешавад. Дар аксар 

ҳолатҳо мо бо рӯшноии спектри  муракабдошта сару кор дорем ва дар ин 

ҳолат вобастагии  нишондоди шикаст (n) –ро  ба дарозии мавҷ () ба эътибор 

гирифтан лозим аст (ҳодисаи дисперсия).  Дар натиҷа норасоиҳои зиёд дар 

тасвири предмет пайдо мешавад. 

Омӯзиши  мушаххаси ин ҳодисаҳо ба  мукаммал намудани  системаҳои 

оптикии ҳозиразамон  овардааст, ки дар онҳо  қисми зиёди норасоӣ ва ё 

абератсияҳои асбобҳои оптикӣ бартараф карда шудаанд. 

Вазифаи асосии системаи оптикӣ, пеш аз ҳама дар ҳосил намудани тас-

вири дуруст ва аниқи предмет мебошад. Ҳосил намудани тасвири дуруст ва 

аниқи предмет танҳо ҳангоми  иҷрои шартҳои зерин амалӣ шуда метавонанд: 

1. Ҳар як нуқтаи ҳамворӣ бояд стигматикӣ тасвир ёбад. 

2. Ҳама нуқтаҳои тасвир бояд дар ҳамвории ба тири  система (дар 

ҳамвории конунӣ) перпендикуляр ҷойгир шаванд. 

3. Масштаби тасвир (калонкунӣ) барои ҳама нуқтаҳои тасвир (ҳама 

қисматҳои он) бояд доимӣ бошад. 
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Боби V. ПОЛЯРИЗАТСИЯ И РӮШНОӢ. 

§5.1. Рӯшноии табиӣ 

Рӯшноии табиӣ– маҷмӯи мавҷҳои рӯшноии самти лапиши векторҳои  Е


 

ва ё Н


–ашон ба   ба ҳама тараф равона, ё самти имтиёзнок надошта, зуд ва 

бетартибона  ҳамдигарро ивазкунанда мебошанд.  

Рӯшноии хаттӣ  ё  ҳамвор поляризатсияшуда рӯшноиест, ки  дар он сам-

ти лапиши векторҳои  Е


 (ё Н


)  танҳо бо як самт  ба амал меоянд. Яъне,  

мавҷест, ки  самти лапиши векторҳои Е


 (ё Н


)   ба тартиб дароварда шуда-

аст. 

Дар табиат навъҳои  мураккаби  лапишҳои ба тартиб даровардашуда низ 

мавҷуданд, ки ба онҳо  навъҳои дигари поляризатсия ба монанди поляризат-

сияи даврагӣ, эллипсӣ (охири вектори Е


 (ё Н


)  давра ва ё эллипсҳои экссен-

триститети гуногундоштаро мекашад) амалӣ мешаванд. 

Дар рӯшноии қисман поляризатсияшуда яке аз самти лапиш нисбат ба 

дигар самтҳо бартарият дорад. Ин рӯшноиро ҳамчун  омехтаи нури табии ва 

поляризатсияшуда барраси намудан мумкин аст. 

Аксарияти  манбаъҳои рӯшноӣ  (ҷисми тафсон, газҳои нурбароранда ва 

ғ.)  нурҳоеро хориҷ мекунанд, ки  ба рӯшноии табии шабоҳат доранд. Аммо,  

баъзан аломатҳои поляризатсия дар онҳо  низ мушоҳида мешавад, ки бо нур-

барории қисмҳои дохилии модда маънидод  карда мешаванд. Ин нурҳо аз 
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қабати муайяни модда гузашта, қисман ба ҳодисаи поляризатсия дучор ме-

шаванд. 

Бо  боварӣ изҳор намудан  мумкин аст, ки  нури хориҷнамудаи  атом ха-

рактери поляризатсияи худро дар муддати нисбатан тӯлони нисбат ба даври 

лапишаш нигоҳ медорад. Аммо,  нурафкании шумораи ниҳоят зиёди атомҳо 

поляризатсияи гуногундошта,  баъдан якҷоя шуда, дастаи рӯшноии табииро 

ҳосил мекунанд. 

 

§5.2. Арзӣ будани мавҷи рӯшноӣ 

Ҳангоми омӯзиши ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксия масъалаи 

арзӣ (кундаланг) ё тӯлӣ (амудӣ) будани мавҷи рӯшнои аҳамияти 

дуюмдараҷаро дошт. 

Аз назарияи электромагнитӣ маълум аст, ки рӯшноӣ мавҷи арзист. Дар 

ҳақиқат, назария исбот менамояд, ки тағйирёбии вектори шадидияти майдо-

ни электрӣ ( Е


) нисбат ба вақт, ҳамеша ба пайдоиши вектори майдони магни-

тии тағйирёбандаи ( Н


)  меоварад, ки самти лапиши он ба  самти лапиши Е


 

перпендикуляр аст. Баръакс, тағйрёбии майдони магнитӣ ҳамеша ба пайдои-

ши майдони тағйрёбандаи электрӣ меоварад, ки самти Е


 – и он  бо самти ла-

пиши вектори Н


  перпендикуляр мебошад.  Ин майдони тағйирёбандаи элек-

тромагнитии ором набуда, ҳамеша бо суръати рӯшноӣ дар фазо бо самти 

перпендикуляр ба векторҳои Е


 ва Н


 паҳн шуда, мавҷи электромагнитӣ ва 

дар ҳолати хусуси  мавҷи рӯшноиро ҳосил менамояд.  

Ҳамин тариқ ин се вектор  Е


, Н


 ва 


 байни ҳам перпендикуляр буда, 

системаи мурвати ростро ташкил медиҳанд, яъне мавҷи электромагнитӣ арзӣ  

аст. 
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Барои ҳар як ҳолати хусуси  самтгирии  хоси векторҳои Е


 ва Н


  нисбат 

ба нормали  мавҷ  ба амал меоянд. Аммо, нури рӯшноӣ  тири симметрии  

мавҷи электромагнитӣ буда наметавонад. Чунин асимметрия  барои мавҷи 

намуди арзӣ хос аст. Мавҷи тӯлӣ  бошад нисбат  ба самти паҳншавиаш  

ҳамеша симметрӣ мебошад. Бинобар он,  мавҷудияти асимметрия, яке аз 

аломатҳои фарқкунандаи  мавҷи арзӣ аз мавҷи тӯлӣ  мебошад. 

 

§5.3. Паҳншавӣ ва гузаштани рӯшноӣ аз  турмалин 

Чунин таҷриба  мегузаронем. Аз моддаи турмалин лавҳаеро мебурем, ки 

ҳамвории он параллел ба самти панҷараи булӯрист. Дастаи рӯшноиро ба 

сатҳи он перпендикуляр  равона мекунем (расми 5.1). 

 
Расми 5.1. Гузариши нури рӯшноӣ аз ду лавҳаи турмалин.  

                L –манбаи рӯшноӣ, Т1 ва Т2  –лавҳаҳои турмалин,  

                А–чашм ва ё экран. 

 

Лавҳаи Т1 –ро нисбат ба  тири аз маркази он гузаранда  чарх занонида,  

боварӣ ҳосил мекунем, ки  дар нури аз лавҳа гузашта ягон тағйироти ҷиддие 

ба амал наомадааст. Танҳо интенсивияти нури аз  ин лавҳа гузашта,  нисбат 

ба интенсивияти дастаи нури ба он афтида, ду маротиба камтар мешавад.  Аз 

ин гуфтаҳо хулосае бармеояд, ки  дастаи нури ба лавҳа афтанда, нисбат ба 

самти паҳншавиаш хосияти асимметриро надорад. 

Акнун  ба роҳи нури аз лавҳаи якум гузашта лавҳаи  дуюми турмалин Т2 

–ро мегузорем. Интенсивияти аз ҳама зиёдтарини нури рӯшноии аз онҳо гу-
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зашта ҳангоми байни ҳам параллел будани  тирҳои булӯрии ҳар ду лавҳа  ба 

чашм мерасад. Ҳангоми ҳар ду лавҳа  байни ҳам перпендикуляр будан,  ба 

чашм равшанӣ, умуман намерасад ва мо торикиро эҳсос мекунем.  Дар 

ҳолатҳои байни (кунҷи байни тирҳои булӯрии лавҳаҳои турмалин аз 00 кало-

ну аз 900 хурд) интенсивияти  гуногуни рӯшноӣ ба чашм мерасад. Масалан, 

ҳангоми оҳиста – оҳиста аз 00 то 900 тағйир ёфтани  кунҷи байни  тирҳои 

булӯрии лавҳаҳо  қимати интенсивият аз равшании максималӣ то  торикӣ 

тағйир меёбад ва баръакс.  

Ин ҳодисаро  фаҳмонидан мумкин аст, агар чунин пешниҳод намоем: 

1. Мавҷи рӯшнои арзӣ  буда,  дар рӯшноии аз манбаъ баромада, самти 

бартариятноки лапиши  Е


 (ё Н


) вуҷуд надорад. 

2. Турмалин танҳо он  мавҷҳои рӯшноиро аз худ мегузаронад, ки дар 

онҳо самти лапиши вектори Е


 (ё Н


)  ба тири булӯри  параллеланд. 

Маҳз аз ҳамин сабаб лавҳаи якуми турмалин  дастаи рӯшноии авваларо  

ду маротиба суст менамояд. 

Баъди ин фарзияҳо моҳияти ин ҳодисаро фаҳмида метавонем. Дар 

ҳақиқат, ба лавҳаи якуми турмалин нури рӯшноие меафтад, ки дар он самти 

лапиши вектори Е


 (ё Н


)   хаотикӣ (бетартибона) буда, самти бартариятнок 

вуҷуд надорад. Азбаски турмалин танҳо он мавҷҳои рӯшноиро  аз худ мегу-

заронад, ки дар онҳо самти лапиши вектори Е


 бо самти тири булӯри 

ҳамсамт аст, пас аз лавҳаи якум  интенсивияти  нури гузашта бояд нисфи ин-

тенсивияти  нури ба  он афтандаро ташкил диҳад. Инро дар ҳақиқат, мо дар 

таҷриба мушоҳида менамоем. Яъне, лавҳаи турмалин аз мавҷи рӯшноӣ, ки 

дар он самти вектори Е


 самтгирии  гуногун ва ҳаматарафаро дорад, танҳо он 

қисмашро мегузаронад, ки самти лапиши он  бо самти тири булӯри ҳамсамт 

аст. Пас, лавҳаи турмалин рӯшноиро ба қисмҳо  (дастаҳо) ҷудо мекунад: 
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қисме, ки дар он самти вектори Е


 бо самти тири булӯри параллел аст ва 

қисме, ки дар он самти вектори Е


  ба тири булӯри перпендикуляр мебошад. 

Қисми якум аз лавҳа ба пуррагӣ мегузарад ва қисми дуюм бошад аз лавҳа 

намегузарад.  

Рӯшноие, ки дар он самти лапиши вектори Е


 (ё Н


)   хаотикӣ (бетарти-

бона) буда, самти бартариятнок вуҷуд надорад, рӯшноии табии номида ме-

шавад. Рӯшноие, ки дар он самти лапиши вектори Е


 (ё Н


) ягона мебошад, 

рӯшноии  хаттӣ поляризатсияшуда ва ё ҳамвор поляризатсияшуда номида 

мешавад. Ҳамин тариқ,  турмалин рӯшноии  табииро ба рӯшноии ҳамвор  по-

ляризатсияшуда табдил дода,  қисме, ки дар он самти лапиши вектори Е


 ба 

тири булӯри параллел аст, аз худ мегузаронад ва қисме, ки дар он самти ла-

пиши вектори Е


 ба тири булӯри перпендикуляр аст, аз худ намегузаронад. 

Дар баъзе ҳолатҳо лавҳаи якуми турмалинро  поляризатсиякунанда (поляри-

затор)  меноманд, ки он як қадар дуруст нест. Турмалин самти лапиши векто-

ри Е


–и  дастаи рӯшноии ба он афтидаро тағйир надода, танҳо  рӯшноие, ки 

дар он самти  лапиши вектори Е


 бо самти тири булӯри параллел аст аз дас-

таи  рӯшноии ба он афтида, ҷудо менамояд. 

Акнун вазифаи лавҳаи дуюми турмалин низ  муайян  мешавад. Ба сатҳи 

вай танҳо нури ҳамвор поляризатсияшуда ва ё  нури хаттиполяризатсияшуда  

меафтад. Вобаста ба самтгирии тири булӯрии турмалини дуюм нисбат ба 

турмалини якум, ба чашм қисме аз интенсивияти рӯшноӣ  меафтад. Агар 

тирҳои булӯрии  ҳар ду лавҳаҳои турмалин бо ҳам параллел бошанд, ҳама 

нури аз лавҳаи якум гузашта ба пурраги аз лавҳаи дуюм  низ мегузарад. 

Баъзан лавҳаи дуюми турмалинро таҳлилгар (анализатор) меноманд. Агар  

тири булӯрии лавҳаи дуюм нисбат ба тири булӯрии лавҳаи якум перпендику-



 70 

ляр ҷойгир шуда бошад, он гоҳ  аз лавҳаи дуюм рӯшноӣ умуман намегузарад 

ва чашм  торикиро дарк мекунад.  

Умуман, амплитудаи нури аз ҳар ду лавҳа гузашта ба  cosα  мутаносиб 

буда, интенсивияти  нури аз ҳар ду лавҳа гузаранда бошад ба cos2α мутано-

сиб аст (дар ин ҷо α кунҷи байни тирҳои булӯрии ҳар ду    лавҳа мебошад).   

Ҳамворие, ки дар он  вектори электрии мавҷи электромагнитӣ Е


 мехо-

бад, ҳамвории лапиши рӯшноии поляризатсияшуда номида мешавад. 

 

§5.4. Поляризатсия ҳангоми инъикос ва шикасти рӯшноӣ дар  

сарҳади ду диэлектрик. Қонуни Брюстер 

Ҳодисаи   поляризатсия ҳангоми инъикос ва шикасти рӯшноӣ  дар 

сарҳади ду муҳит (диэлектрик) низ ҷой дорад. Ин тарзи поляризатсияшавии 

рӯшноиро Малюс ошкор карда буд. Вай тасодуфан ошкор намуд, ки  ҳангоми 

чарх задани лавҳа, интенсивияти нури рӯшноии инъикосшуда тариқи даври 

тағйир меёбад.  Яъне,  ҳодисаи аз шиша инъикос шудани рӯшноӣ – ҳодисаи 

аз  лавҳаи турмалин гузаштани нури рӯшноиро  мемонад. Танҳо қайд наму-

дан лозим аст, ки дар ин ҳолат торикии пурраи рӯшноӣ ба амал наомада,  

сустшавӣ ва пурқувватшавии интенсивияти рӯшноӣ мушоҳида мешавад. 

Бигузор дастаи параллели рӯшноии табии ба  оинаи S1 S1, ки  дар тири О 

маҳкам карда шудаасту дар атрофи  он  давр  мезанад,  афтад (расми 5.2). 

 
Расми 5.2. Таҳқиқи ҳодисаи поляризатсия ҳангоми инъикос   

            S1 S1 –шишаи оинавии рӯшноиро поляризатсиядиҳанда,  
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    Т2 –лавҳаи турмалин, ки вазифаи таҳлилгарро иҷро менамояд. 

 

Нури инъикосшударо бо ёрии лавҳаи  турмалин таҳқиқ менамоем. 

Лавҳаи турмалин низ метавонад нисбат ба нури инъикосшуда тоб хӯрад. 

Чашми мо  ҳангоми чарх задани  лавҳаи турмалин зиёд ва ё кам шудани ин-

тенсивияти нури инъикосшударо  эҳсос менамояд. Умуман,  лавҳаи турма-

линро  истифода накардан низ мумкин аст. Ба ҷойи он  ду  шишаи шаффоф-

ро, ки яке вазифаи поляризатсиякунанда ва дигаре  вазифаи таҳлилгарро   

иҷро менамоянд, истифода намудан низ мумкин аст (расми 5.3). 

 
Расми 5.3. Тарҳи асбоб барои таҳқиқи ҳодисаи поляризатсия 

            ҳангоми инъикоси рӯшноӣ. Ҳамчун поляризатсиягар S1S1  

             ва   таҳлилгар  S2S2  оинаҳо хизмат мекунанд 

 

Оинаҳо дар ин маврид шишаҳои оддии нуқрапӯш накарда мебошанд. 

Мавҷудияти қабати нуқрапӯш (қабати металӣ)  таҷрибаро ба сабаби  дигар 

будани тарзи инъикосшавӣ вайрон  менамояд. Дар шишаи оддӣ инъикосшавӣ 

аз ҳар ду сатҳ (пеш ва қафои шиша) ба амал меояд. Дар оинаи  нуқрапӯш бо-

шад, инъикосшавӣ танҳо аз як қабат ба амал меояд. Барои  муфидии таҷриба 

асосан шишаи як тарафаш сиёҳшударо  истифода менамоянд. Барои омӯзиши 

ин ҳодиса  санги мармарро низ истифода намудан  мумкин аст. 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  поляризатсия дар ин ҳолат қисман ба 

амал меояд. Яъне, нури инъикосшуда аз омехтаи  нури табии ва  як миқдор 
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нури поляризатсияшуда иборат аст.  Кунҷи афтиш (φ) –ро тағйир дода, 

мушоҳида намудан мумкин аст, ки ҳиссаи рӯшноии поляризатсияшуда аз бу-

зургии ин кунҷ вобаста аст ва  ҳангоми  афзудани кунҷи (φ)  ҳиссаи рӯшноии 

поляризатсияшуда калон мешавад. 

Бузургии кунҷи  поляризатсияи пурра бо формулаи зерин муайян карда 

мешавад: 

ntd 0  

Ин қонуни Брюстер мебошад.  

Ҳангоми майлкунӣ аз ин қонун ҳиссаи нури рӯшноии поляризатсияшуда 

кам мешавад. Қайд намудан лозим аст, ки ҳангоми иҷро шудани  қонуни 

Брюстер нурҳои афтанда ва инъикосшуда байни худ кунҷи рост, яъне   900 –

ро ташкил медиҳанд. 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  нурҳои шикасташуда низ қисман поля-

ризатсияшуда  мебошанд. Ҳамин тариқ, системаи шишаҳои шаффоф  нури 

табииро чун турмалин ба ду даста тақсим менамояд, ки дар яке самти барта-

риятноки параллел ва дар дигаре самти бартариятноки ба он перпендикуляри 

лапиши векторҳои Е


 (ё Н


)  мавҷуд мебошанд. Ҳиссаи рӯшноии поляризат-

сияшуда дар дастаи нури инъикосшуда ё нури шикаста ба бузургиҳои φ  ва n  

вобаста аст.  Маълум шудааст, ки  ҳангоми  ба шиша таҳти кунҷи Брюстер 

афтидани  рӯшноӣ, ҳиссаи нури поляризатсияшуда тақрибан ба 15% (қимати 

калонтарин) баробар мешавад. 

Агар 8–10 лавҳаи шишагиро  якҷоя карда, ба он таҳти кунҷи Брюстер 

нурро равона созем, он гоҳ мушоҳида менамоем, ки нури инъикосшуда ва ё 

нури шикаста  нисбатан хубтар поляризатсияшуда мешаванд. 

 

§5.5. Қонуни Малюс 
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Таъсири  ҳаргуна асбобҳои поляризатсиякунанда ва таҳлилгари ҳодисаи 

поляризатсия (турмалин, оина, системаи  шишаҳо ва ғайра)  ба сели рӯшноӣ, 

умуман  якхелаанд.   Дар онҳо рӯшноии самти якхеладоштаи вектори Е


 (ё 

Н


)  дар як даста ва рӯшноии самти перпендикуляр ба он бударо, дар дастаи 

дигар ҷамъ оварда мешаванд.  Ҳангоми якҷоя намудани ин ду даста боз 

рӯшноии табии ҳосил  мешавад. 

Агар  нури табии  аз ду асбоби поляризатсиякунандаи байни ҳам таҳти 

кунҷи φ ҷойгирбуда гузарад, он гоҳ интенсивияти  дастаи рӯшноии аз ин 

система гузашта ба 2cos   мутаносиб мешавад. Ин қонун соли 1810 аз 

ҷониби Малюс  кашф шудааст ва онро Араго дар таҷрибаҳо бо усули 

фотометрӣ санҷида   исбот кардааст. 

Қайд менамоем, ки Малюс қонуни худро дар асоси хосиятҳои корпуску-

лии рӯшноӣ кашф карда  буд.  Аз нуқтаи назари  мавҷи интенсивияти рӯшноӣ  

ба квадрати ампплитудаи мавҷи рӯшноӣ мутаносиби роста аст. 

 

 

§5.6. Нуршикании дучанда ва поляризатсияи рӯшноӣ 

ҳангоми гузаштан аз булӯри шпати исландӣ 

Шпати исландӣ  яке аз намудҳои  СаСО3 (карбонтурши калсий) мебо-

шад, ки намуди булӯри  гексагоналиро дорад. Ин лавҳа нуршикании дучан-

даи хеле амиқро дошта, то ҳол  яке аз маводи беҳтарин барои омӯхтани 

ҳодисаи нуршикании дучанда  ва намоишдиҳии он ба ҳисоб меравад (расми 

5.4). 

Ҳангоми афтидани дастаи рӯшноии борик ба ин булӯр (кристал), рӯшноӣ 

дар натиҷаи  шикастан ба  ду  дастаи рӯшноӣ, ки аз ҳамдигар бо самти 

паҳншавӣ  фарқ мекунанд, ҷудо мешавад. Агар дастаи нури афтанда борик ва 



 74 

булӯр ғафс бошад,  аз булӯр ду дастаи алоҳидаи нури ба дастаи рӯшноии аф-

танда параллел хориҷ мешавад. 

 
Расми 5.4. Гузаштани нури рӯшноӣ аз булӯри шпати исландӣ 

                    (нуршикании дучанда) 

 

Ҳатто, ҳангоми ба сарҳади булӯр перпендикуляр афтидани нур  (кунҷи 

афтиш баробари сифр будан)  нури дар булӯр шикаста  ба ду дастаи рӯшноӣ  

тақсим мешавад (расми 5.5). 

 
Расми 5.5. Нуршикании дучандаи рӯшноӣ, ки тариқи нормал ба   

                   сатҳи  булӯри табиии  шпати исландӣ меафтад 

 

Яке аз ин нурҳо рост паҳн шуда, дигараш бошад нисбат ба самти аввала 

майл менамояд. Бинобар он, нури якум (майлнакарда) –ро нури оддӣ (ишора-

таш –о)  дигараш, яъне  нури майлкардаро нури ғайриоддӣ (ишораташ –е) 

меноманд. 

Фарқият дар  майлкунии нурҳо нишон медиҳад, ки  булӯри шпати 

исландӣ нисбат  ба ин нурҳо нишондоди шикасти гуногунро дорад (кунҷи 

шикасти нурҳо гуногунанд). 
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Агар ҳар ду нури аз булӯр баромадаро таҳқиқ намоем, мебинем, ки  ин  

нурҳо дар ҳамвориҳои ба ҳам перпендикуляр поляризатсияшуда мебошанд. 

Лапиши вектори 
0

ED   барои  нури оддӣ (о)  ба ҳамвории асосии лавҳа 

перпендикуляр,  лапиши нури ғайриоддӣ (е),  ба ҳамвории асосӣ  параллелан 

ба амал меоянд. 

Дар булӯри шпати исландӣ  ягона самте вуҷуд дорад, ки ҳангоми ба он 

самт паҳн шудани нури рӯшноӣ дар дохили булӯр вай  ба ду даста тақсим 

намешавад ва чун  дар муҳити изотропӣ бо суръати якхела паҳн мешавад 

(расми 5.6). 

Барои булӯри шакли  ромбаэдрро дошта, ин самт ба диагонали кунҷҳои 

кундро пайвасткунанда  параллел мебошад. Ин самтро  тири оптикии булӯр 

меноманд. Ҳамворие, ки  аз тири оптикии булӯр ва  нормал ба сатҳи мавҷи 

паҳншаванда мегузарад,  номи ҳамвории  буриши асосиро гирифтааст. Онро 

ҳамвории асоси низ меноманд. 

 

 

Расми 5.6. а) –нуршикании дучанда ҳангоми гузариши рӯшноӣ бо  

                  самти тири оптикии булӯри шпати исландӣ мушоҳида  

                  намешавад. б) –булӯри табиии  шпати исландӣ, ки  ду  

                  ҳамвориаш  перпендикуляран ба тири оптикӣ суфта  

                  карда шудааст. 

 

Агар яке аз дастаи рӯшноии аз булӯри якум баромадаро  тариқи нормал 

ба паҳлӯи булӯри дуюм  равона созем, мушоҳида менамоем, ки аз булӯри 
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дуюм боз ду  дастаи рӯшноии дар ҳамвории асоси хобидаро, хориҷ менамояд.  

Ин нурҳо низ  (чун ҳангоми афтиш ба булӯри якум ба ҳамвории асосии 

булӯри дуюм)  поляризатсияшуда мебошанд. Яъне, самти поляризатсия ба 

самтгирии  булӯр вобаста буда, ба  поляризатсияшуда будан ё набудани  дас-

таи рӯшноии ба  он афтанда  (рӯшнои табии)  вобастагӣ надорад. 

Интенсивияти ҳар ду даста ҳангоми  ба булӯр афтидани нури поляризат-

сияшуда, ба кунҷи байни самти  лапиши вектори Е


–и дастаи поляризатсия-

шуда афтанда ва ҳамвории буриши асосӣ вобаста аст.  Агар амплитудаи нури 

ба булӯри дуюм афтанда А бошад, он гоҳ  амплитудаи нурҳои аз ин булӯр 

баромада чунин мешавад: 

a = Аsinα   (барои нури –о) 

b = Acosα   (барои нури  –е) 

Интенсивияти нурҳои оддӣ ва ғайриоддӣ  ба таври зайл муайян карда 

мешавад: 



 tg

b
a

J
J

e


2

2

2

2
0

cos
sin  

 

Таҷрибаҳо дурустии ин ифодаро тасдиқ менамоянд. 

 

 

 

 

§5.7. Асбобҳои поляризатсиякунанда 

     Рӯшноӣ  мавҷи электромагнитии арзӣ мебошад. Дар муҳити якҷинса  

векторҳои шадидияти майдони электрикӣ E


 ва шадидияти майдони манитӣ 

H


 дар ҳамвории ба ҳам перпендикуляр лаппиш мехӯранд. 
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        Аксарияти манбаъҳо рӯшноии ғайрикогерентии поляризатсия-нашуда 

меафкананд. Рӯшноии оддӣ дар натиҷаи  афканишоти миқдори зиёди 

молекулаҳо ва атомҳо ҳосил мегардад. Вектори мавҷи рӯшноӣ ин натиҷаи 

ҷамъи (суперпозитсияи) майдонҳои электрикие мебошад, ки онро ҳамаи 

атомҳои манбаъ афкандаанд.  Ҳар як атом дар вақти афканишот қаторбасти 

мавҷи ҳамвор поляризатсияшударо дар ҳамвории муайян  меафканад. Аз са-

баби  бисёр будани миқдори  атомҳои афкананда, самти вектори E


, новобас-

та аз он ки ба меҳвари z перпендикуляр мемонад, бенизом тағйир меёбад.  

Рӯшноиеро, ки дар он самти вектори  E


 ба ҳама самтҳо эҳтимолияти баробар 

доранд, рӯшноии поляризатсиянашуда ё табиӣ  меноманд.  

Баъзе лавҳаҳои  шаффоф хосияти нуршикании дучандаро  доранд: 

ҳангоми аз лавҳа  гузаштани  рӯшноӣ он  ба ду нур ҷудо мешавад. Барои яке 

аз нурҳо қонуни шикасти рӯшноӣ ҷой дорад, ки онро нури ғайри- оддӣ мено-

манд (е), барои дигараш бошад ин қонун  иҷро намешавад, бинобарон  нури 

оддӣ  ном дорад (о).  

 

 

 

 

 

                                        

         Расми 5.7. Лавҳаи хосияти нуршикании дучандадошта 

                                      

Лавҳаҳое, ки хосияти нуршикании дучандаро доранд (шпати исландӣ, 

квартс, турмалин ва ғ.) барои ҳосил кардани рӯшноии хаттиполяризатсияшу-

да истифода бурда мешавад. Бо ин мақсад призмаҳои поляризатсионӣ– 

призмаҳои серӯягии кристаллии бо кунҷи махсус, ки бо ширеши шаффоф  

e 

0 
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пайваст карда шудааст, истифода мебаранд. 

     Ҳангоми шикасти рӯшноӣ дар яке аз призмаҳо нур ба ду ҷузъ (фраксия) 

ҷудо мешавад. Чунин призмаҳои поляризатсиониро якнура меноманд.  Агар 

кунҷи байни самти паҳншавии ҷузъҳо чунон зиёд шавад, ки онҳоро новобас-

та истифода бурдан мумкин бошад, он гоҳ онҳоро призмаҳои поляризатсио-

нии дунура  меноманд. Ба шарафи олими шотландӣ  У.Никол чунин 

таҷҳизотҳои поляризатсиониро   баъзан никол  меноманд.        

          Назар ба лавҳаҳои кристаллӣ  поляроидҳо хубтаранд. Поляроид ин  

плёнкаи шаффоф мебошад, ки кристаллҳои ниҳоят хурд ё молекулаҳои по-

лимер бо дихроизми хаттии пурзур дохил карда шудааст. Барои беҳтар нигоҳ 

доштани плёнка онро аз ду тараф бо лавҳаҳои шаффоф муҳофизат менамо-

янд. Поляроид чун кристалли дихроитии ягона кор мекунад. 

        Поляризатори идеалиро дар атрофи меҳвари z  чарх занонда  интенсив-

нокии рӯшноии гузаштаро чен карда, дараҷаи поляризатсияро муайян наму-

дан мумкин аст: 

       камткалонт

камткалонт

II
IIP




  ·100 %                 (4) 

      Барои рӯшноии ҳамворполяризатсияшуда  0. калонтI   ва  P=0,  барои 

рӯшноии табии   .. камткалонт II   ва  P=0  аст. 

    Таҷҳизотеро, ки  барои таҳлили рӯшноии поляризатсияшуда  истифода 

бурда мешавад, анализатор (таҳлилгар) меноманд.  

       Векторҳои шадидияти майдони электрики E


 ва шадидияти майдони ма-

нити H


 дар ҳамвории ба ҳам перпендикуляр лаппиш мехӯранд ва вектори 

Умов– Пойнтинг S


 самти паҳншавии мавҷро нишон медиҳад.      

Асбобе, ки имконияти  рӯшноии табииро ба рӯшноии поляризатсия-

шуда табдилдиҳӣ доранд, поляризатор меноманд. Дар он фақат 

ташкилдиҳандаи вектори E


 (ва мувофиқан H


)  дар ягон ҳамворӣ – ҳамвории 
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асосии поляризатсия, мегузарад. Дар ин ҳолат аз поляризатор рӯшноие мегу-

зарад, ки интенсивнокии он ба нисфи интенсивнокии рӯшноии афтида баро-

бар аст. Ҳангоми гардиш додани поляризатор нисбат ба шӯои рӯшноии аф-

танда ҳамвории лаппиши шӯои ҳамворполяризатсияшудаи баромада давр ме-

занад, вале интенсивнокии он тағйир намеёбад.  

Самте, ки қад–қади он нуршикании дучанда ба амал намеояд ва ҳар ду 

нур бо суръати якхела паҳн мешаванд, меҳвари оптикии кристалл меноманд 

(дар расм бо пунктир нишон дода шудааст). Агар чунин самт якто бошад, 

онгоҳ лавҳаҳоро якмеҳвара меноманд. Ба он шпати исландӣ, квартс, турма-

лин ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Ҳамворие, ки аз меҳвари оптикӣ ва нури афтида мегузарад, ҳамвории 

асосӣ меноманд. Лаппиши вектори E


 –и нури оддӣ ба ҳамвории асосӣ пер-

пендикуляр ва ғайриоддӣ –дар ҳамвории асосӣ мехобад, яъне ин нурҳо дар 

ҳамвориҳои ба ҳам перпендикуляр поляризатсия шудаанд.  

Самти   о– ва е –ҷузъҳои нури рӯшноӣ дар дохили булӯри (кристал)-и 

шпати исланди нишон медиҳад, ки бузургиҳои nе ва no  аз ҳамдигар фарқ ме-

кунанд. Масалан,  nо=1,658  буда, қимати ne  вобаста ба самти паҳншавиаш 

дар дохили булӯр ҳама қиматҳои мавҷударо дар соҳаи 1,486 то 1,658  меги-

рад.  

Булӯрҳое, ки барояшон  0nne   аст, булӯрҳои манфӣ номида мешаванд. 

Булӯрҳое, ки барояшон 0nne   аст (масалан кварс)  булӯрҳои мусбат номи-

да мешаванд. Ҳар қадаре, ки тафовути  байни en ва 0n  калон бошад, ҳамон 

қадар нурҳои  о– ва е– и аз булӯр баромада аз ҳамдигар дуртар ҷойгир меша-

ванд. 

Қад–қади меҳвари оптикӣ суръати паҳншавии нурҳои оддӣ ва 

ғайриоддӣ  якхелаанд ва ба  
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                                         0 = 
on

с      баробаранд. 

дар ин ҷо nо – нишондоди шикасти нурӣ оддӣ, ки барои лавҳаҳои гуногун 

қиматҳои гуногун дорад.  

Барои лавҳаҳои мусбат суръати паҳншавии нурҳои ғайриоддӣ аз суръ-

ати паҳншавии нурҳои оддӣ хурд, барои лавҳаҳои манфӣ– баръакс. Фарқияти 

калони суръатҳо ба самти ба меҳвари оптикӣ перпендикуляр мушоҳида карда 

мешавад. 

Агар қад– қад меҳвари оптикии лавҳа нури рӯшноии табии гузарад, он 

гоҳ дар баромади лавҳа нур хосиятҳои худро тағйир намедиҳад. Лекин 

ҳангоми гузаштани рӯшноии ҳамворполяризатсияшуда аз дохили баъзе 

моддаҳо нури баромада аз нури афтида фарқ мекунад. Бо гузаштани рӯшноӣ 

аз дохили чунин моддаҳо ҳамвории поляризатсия ба ягон кунҷи   чарх меза-

над. Ҳангоми паҳн шудани рӯшноӣ қад–қади меҳвари оптикӣ, моддаи лавҳа 

ҳамвории поляризатсияро бештар чарх мезанонад. Самти чархзанӣ дар 

моддаҳои гуногун як хела нест. Агар гардиши ҳамвории поляризатсия барои 

мушоҳиди ба муқобили нури гузашта нигоҳкунанда ба самти ақрабаки соат 

ба амал ояд, модда ростдаврзананда (ё мусбат) агар муқобили ақрабаки соат–

чапдаврзананда (ё манфӣ) номида мешавад. Ин ҳодиса гардиши ҳамвории 

поляризатсия номида мешавад. Моддае, ки ҳамвории поляризатсияро чарх 

мезанонад, моддаи фаъоли оптикӣ номида мешавад. Ба  моддаҳои фаъоли 

оптикӣ (квартс, слюда), моеъҳои тоза (скипидар, никотин) ва маҳлулҳои 

моддаҳои фаъоли оптикӣ дар ҳалкунандаҳои ғайрифаъол (маҳлулҳои обии 

қанд, кислотаҳо ва ғ.) дохил мешаванд. Баъзе моддаҳо, мисол квартс, дар ду 

намуд ҳастанд, дар  яке аз онҳо ҳамвории поляризатсия  ба рост, дар дигараш 

ба чап давр мезанонад.  Кунҷи гардиши ҳамвории поляризатсия барои 

ҷисмҳои сахт аз хосиятҳои онҳо ва ғафсии қабат, дар маҳлулҳои моддаҳои 
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фаъол бошад аз консентратсияи онҳо вобаста мебошад. Бинобарин ҳодисаи 

гардиши ҳамвории поляризатсия аз тарафи маҳлулҳо барои муайян кардани 

консентратсияи маҳлул истифода бурда мешавад. 

Бо роҳи таҷрибавӣ муқаррар карда шудааст, ки  – кунҷи гардиши 

ҳамвории поляризатсияи нур дар маҳлулҳои моддаҳои фаъол ба консентрат-

сияи маҳлул C  ва дарозии роҳи нур d  мутаносиб аст:     

Cd][                             (1) 

ки C –консентратсияи ҳаҷмӣ – массавии модда дар маҳлул (кг/м ); [ ]– за-

риб, ки доимии хоси гардиш меноманд ва хосияти фаъолии оптикии моддаро 

тавсиф медиҳад. 

Барои ин мақсад асбобе, ки сахарометрҳо–поляриметрҳо номида мешавад,  

истифода бурда мешавад, ки намуди зоҳирии асбоб дар расми 5.8 оварда шу-

дааст.  

 

 

 

 

 

 

Расми 5.8. Намуди зоҳирии сахарометр 

§5.8. Призмаҳои поляризатсиякунанда 
Призмаи  Никол аз ду призмаи шпати исландии таври дар расми 5.9 

оварда сохта шудааст. Хати АА/ –и ҷойи буриши призма  бо балзами канадӣ 

ширеш карда шудааст,  ки  нишондоди шикасташ n=1,550 буда,  барои  

нурҳои о– ва е– қимати  байнии en ва  0n –ро дорад. 
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Расми 5.9. Призмаи поляризатсиякунандаи Никол. 

 

Барои кунҷҳои афтиши муайян дар паҳлӯи АА/ призма, нури о–  дар 

қабати балзами канадӣ ба инъикоси пурра дучор шуда, аз тарафи қисми сиёҳ 

кардашудаи поёни призма фурӯ бурда мешавад.  Нури ғайриоддӣ (е) бошад 

аз призма параллелан ба  ба теғаи  АС/ берун мешавад.  

Барои гарм нашудан дар призмаҳои нисбатан андозаи калондошта, нури 

оддӣ (о)  бо воситаи призмаи хурди ба ин теға ширеш карда шуда, аз булӯр 

бароварда мешавад (дар расми 5.9 вай бо хати пунктирӣ ишора шудааст).  

Навъҳои дигари призмаи поляризатсиякунанда дар расмҳои 5.10 ва 5.11 

оварда шудааст. 

 
Расми 5.10. Призмаи поляризатсиякунандаи қабати ҳаводошта 

 

Призмаи дар расми 5.10 овардашуда низ аз  шпати исландӣ тайёр карда 

мешавад. Хати пунктирӣ  самти тири оптикии булӯрро нишон медиҳад. Ҳар 

ду қисматҳои призма  бо қабати ҳавои АА/  
ҷудо карда шудааст.  
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Дар призмаи дар расми 5.11 овардашуда,  теғаи даромад ва баромад пер-

пендикуляран  ба  қираҳо бурида шудаанд, ки  истифодабарии муфиди онро 

таъмин менамояд. Тири оптикӣ ба самти АВ параллел буда,  қисматҳои 

призма байни ҳам бо балзами канадӣ ва ё глисерин ширеш карда шудаанд. 

 

 
Расми 5.11. Призмаи поляризатсиякунандаи ҳамвории паҳлӯи 

пешаш  ба теға перпендикуляр. 

 

Барои кунҷҳои муайяни афтиши рӯшноӣ ба призма  нури о– дар  қабати 

ҳаво инъикоси пурраи дохилиро соҳиб  шуда, нури е–  аз қабати ҳаво майл 

накарда мегузарад. Призмае, ки ширеши балзами канадиро надорад,  барои 

таҳқиқоти нурҳои соҳаи ултрабунафш метавонад мавриди истифода қарор 

гирад (балзами канадӣ нури ултрабунафшро фурӯ мебарад). 

 

§5.9. Призмаҳои дучандануршикананда 

1. Призма аз шпати исландӣ  ва шиша сохташуда. Ин призма шакли 

зайлро дорад (расми 5.12). 

 
Расми 5.12. Нуршикании дучанда  дар призмаи шпати исландӣ 
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                   ва шиша 

 

Тири оптикии он  ба ҳамвории  расм перпендикуляр мебошад. Нишон-

доди шикасти шиша  nш.= 1,49;  no = 1,66  ва ne = 1,486  аст.  

Нури о– аз шпати исландӣ ва шиша ду маротиба шикаст хӯрда, пас аз 

хориҷ шудан аз система  зиёдтар майл мекунад. Нури е– бошад аз система бо 

сабаби наздик будани нишондодҳои шикасти  nе ва nш.  қариб бе майлкунӣ 

хориҷ мешавад. 

2. Призма аз ду ҳисса шпати исландӣ,  ки самти тири оптикии гуногунро 

доранд. Сохти асбоб ва тарзи таъсири он дар расми 96  нишон дода шудааст. 

Тафовут дар самтгирии гуногуни тирҳои булӯрии призмаҳо ба майлку-

нии гуногуни нурҳои о– ва е– меорад. 

3. Лавҳаҳои хосияти дихроидошта. Турмалин  булӯри  дучанда нурши-

кананда буда,  яке аз нурҳо (нури  о–)  дар ин булӯр нисбат ба нури дигар (е–) 

зиёдтар фурӯ бурда мешавад. Бинобар он, ҳар ду дастаи  нурҳои аз булӯри 

турмалин баромада  дар ҳамвориҳои  ба ҳам перпендикуляр поляризатсия-

шуда буда,  интенсивияти гуногунро доранд. Агар  лавҳаи нисбатан ғафстари  

турмалинро (тақрибан 1 мм) гирем,   дар он нури  о– бо сабаби  пурра 

фурӯбурдашави аз лавҳа берун намешавад. 

 
Расми 5.13. Призмаҳои  гуногуни дучандануршиканда  аз шпати  

                  исланди. а) –призмаи Рошон, кунҷҳои байни нурҳои о–  

                   ва е–  аз кунҷи шиканандаи призма вобастагӣ доранд; 

                  нури о– ғайрихроматӣ аст. 
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                  б) –призмаи Сенармон, кунҷи АСВ  наздики 450 аст,  

                  в) –призмаи Волластон, нурҳо пас аз баромад тариқи сим-     

                  метрӣ ҷойгир мешаванд.  

Кунҷи байни о– ва е– тақрибан ду маротиба назар ба призмаи Рошон зи-

ёд буда, ҳар ду нур ҳодисаи хроматизмро  доро мебошанд. 

Бинобар он, нури хориҷшудаи рӯшноӣ ба пуррагӣ ҳамвор поляризатсия-

шуда мебошад. 
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Боби VI . ДИСПЕРСИЯ ВА ФУРӮБУРДИ РӮШНОӢ. 

§6.1. Душвориҳои назарияи  электромагнитии рӯшноӣ 

Мавҷи рӯшноӣ дар вакуум майдони тағйирёбандаи  баландбасомади 

электромагнитӣ мебошад, ки бо суръати  
.10998,2 8

сон
мс   новобаста ба 

басомад  ҳаракат мекунад.  Ин далел, бо саҳеҳии ниҳоят зиёд дар таҷрибаҳои 

бо ҷирмҳои кайҳонӣ ва дар лабораторияҳо  гузаронидашуда,  исбот гардида-

аст.  Масалан,  таҳқиқоти  гирифти (хусуф) –и  ситораҳои дучандаи дар ма-

софаи дур ҷойгирбуда,  ҳеҷ гуна аномалияеро  дар сохтори таркибии  

рӯшноии ба чашми мо расидаи дар аввал ва охири гирифт, намедиҳад.  Ху-

суфи ситора ва баромад аз сояи ҳамсафари худ  маънои кандашавӣ ва ё оғози 

паҳншавии импулси рӯшноиро, ки ғайримонохроматист, муқаррар менамояд.  

Агар суръати ин нурҳо дар фазои байнисайёравӣ (коинот) гуногун бошад, пас 

импулси рӯшноӣ ҳам бояд  то  мушоҳиди дар Замин буда, яъне ба чашми мо,  

дар ҳолати деформатсияшуда расад. 

Масалан, агар импулси рӯшноӣ аз ду нур –бунафш ва сурх иборат   буда, 

суръати паҳншавии онҳо чунин 
бунафшсурх    бошад, ба чашми мушоҳиди 

дар Замин буда дар оғози гирифт тағйироти ранги ситора аз нормалӣ (сафед)  

ба бунафш бояд  иваз шавад. Дар интиҳои  гирифт бошад (баромади ситора 

аз паси ҳамсафари худ), ранги ба чашми мушоҳиди дар Замин буда бояд 

тадриҷан  аз  сурх ба нормалӣ иваз шавад. Азбаски  масофа аз Замин то ин 

ситораҳои дучанда ниҳоят зиёд аст, ҳатто фарқияти  ночиз дар суръати 

паҳншавии ташкилдиҳандаҳои нури сафед  эффекти намоёнро барои 

мушоҳиди дар Замин буда падидор менамуд. Дар ҳақиқат, ин гуна эффект  
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ҷой надорад. Ин далел ба мо шаҳодати набудани  ҳодисаи дисперсияро дар 

фазои байнисайёравӣ  ва умуман коинот медиҳад.  

Ҳангоми паҳн шудани рӯшноӣ дар муҳити оддӣ,  суръати он вобаста ба 

басомади нури паҳншаванда бояд тағйир ёбад. Ҳангоми гуногун будани  та-

биати муҳитҳое, ки  рӯшноӣ дар онҳо паҳн мешавад (зичии оптикӣ, яъне n –и  

гуногун)  суръати паҳншавии рӯшноии басомадҳои гуногундошта дар ин 

муҳитҳо гуногун мешавад. Яъне, n= f() буда, онро ҳодисаи дисперсияи 

рӯшноӣ меноманд. 

Мавҷудияти дисперсияи рӯшноӣ ва исботи он яке аз мушкилоти  асосии 

назарияи электромагнитии рӯшноии Максвел мебошад.  

Хулосаҳои асосию муҳими назарияи Максвел пеш аз ҳама дар он аст, ки  

суръати паҳншавии  майдони электромагнитӣ дар вакуум ба нисбати 

воҳидҳои  электромагнитӣ ва электростатистикии қувваи ҷараён баробар аст.  

Хулосаи дуюми муҳими  ин назария аз он иборат аст, ки  нишондоди 

шикасти муҳит, ҳамчун функсия аз  собити  электри (ε) ва магнитии (μ)  он 

мебошад, яъне n  аст. Ҳамин тариқ,  суръати паҳншавии  мавҷи 

электромагнитӣ, масалан рӯшноӣ, бо собитҳои  муҳит, ки дар он рӯшноӣ 

паҳн мешавад,  алоқаманд аст, яъне: 
















cn  

Маълум аст, ки барои қисми зиёди диэлектрикҳои дар ҳолатҳои газӣ ва 

моеъбуда, муодилаи Максвел намуди   n   дошта (бо сабаби  μ=1  

будан), хуб иҷрошаванда аст (нитроген, гидроген, бензол ва ғайра).  Аммо,  

барои  ҷисмҳои (моддаҳои) дигар (шиша, об, спиртҳо ва ғайра) собити  элек-

трии муҳит (ε) аз қимати  n2  хеле зиёд аст. Масалан, барои об  ε= 81 ва     
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n=1,333 буда,  n2 =1,75 аст. Яъне,  n2  аз бузургии  собити  электрии муҳит  

чандин маротиба хурд аст.  

Душвории шарҳи  дисперсияи рӯшноӣ дар чорчӯбаи назарияи 

электромагнитӣ, дар назарияи электронӣ  ба пуррагӣ бартараф карда меша-

вад.  Ин назария аз диди молекулӣ параметрҳои ε ва  μ –ро баррасӣ намуда, 

ҳамзамон таъсири басомад ва майдони электромагнитиро  ба собити  электрӣ 

(ε), яъне ба (n) фаҳмонда метавонад.  

§6.2. Дисперсияи рӯшноӣ. Усулҳои мушоҳида  ва  

натиҷагирии он 

Барои мушоҳида, муайян ва таҳқиқ  намудани ҳодисаи  дисперсия ҳамаи 

усулҳое, ки барои дарёфти нишондоди  шикаст (n) дар призмаҳо, таҳқиқи 

ҳодисаи шикасти пурраи дохилӣ,  асбобҳои интерференсионӣ, усулҳои 

дифраксионӣ ва ғайра истифода мешаванд, метавонанд  хизмат намоянд.  

Таҷрибаҳои аввалини таҳқиқи ҳодисаи дисперсия ба олими бузург Нйю-

тон  тааллуқ дорад (соли 1672). ӯ нури рӯшноиро аз призма гузаронида, 

тақсимшавии нури сафедро ба нурҳои содда муайян намуд.  Дастаи нури са-

федро ба призма  равон намуда,  тасвири ҳар  нури алоҳидаро дар экран, ки 

намуди тарқишро дорад,  ҳосил менамоем.  Ин тасвири ҳосилшуда  спектри 

нури сафед  номида мешавад, ки намуди  соҳаҳои рангини  аз ҳамдигар бо 

фосила ҷудобударо дорад.  

Ҳангоми байни ҳамдигар муқоиса намудани спектрҳои аз призмаҳои аз 

маводҳои гуногун сохташуда (шиша, кварс) ва кунҷҳои шикасти гуногун-

дошта мушоҳида намудан мумкин аст, ки  ҷойгиршавии кунҷии хатҳои 

спектрӣ (масофаи байни хатҳои спектрии ба ҳам наздик) ба  бузургии 

кунҷҳои шикасти  призмаҳо ва аз нишондоди шикасти онҳо барои дарозии 

мавҷ () –и додашуда   вобаста аст. Масофаи ҷойгиршавии байниҳамдигарии 
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масалан, ду хати спектрии ба ҳам наздик дар ҷойи мушоҳида (экран)  низ во-

баста ба маводи призма  калон ва ё хурд мешавад. Масалан, ҳангоми муқоиса 

намудани спектри бо призмаи ба ҳам  монанд ва якхелаи пур аз об ва сулфу-

ри карбонро муоина карда, мушоҳида намудан мумкин аст, ки  дар ҳолати 

дуюм спектри  нури сафед (масофа  аз сурх то бунафш)  нисбат ба ҳолати 

якум  5–6  маротиба  дарозии зиёдтарро дорад.  

Вобастагии нишондоди шикаст (n) –ро ба дарозии мавҷ () чен карда, 

қобилияти дисперсионии моддаи призма, яъне n=f()–ро омӯхтан мумкин 

аст.  

Усули  бевоситаи омӯхтани дисперсияи маводи призмаҳоро  маротибаи 

аввал Нйютон истифода карда  буд. Ин усул чилликии призмаҳо ном дорад. 

Яъне, дар ин усул рӯшноӣ паи ҳам аз ду призмаи теғаи нуршиканандаашон  

перпендикуляр мегузарад (расми 6.1). 

 
Расми 6.1. Усули чилликии призмаҳо аз рӯи тарҳи  

                    пешниҳод кардаи  Нйютон. 

 

Соҳа (тасма) –и  рангаи нурҳо, ки аз Р1 ҳосил мешавад, аз ҷониби 

қисматҳои гуногуни призмаи дуюм (Р2) майлҳои гуногунро соҳиб  шуда, 

шакл  ва ҷойгиршавии ниҳоии спектр бо  бузургии  дисперсияи ҳар ду приз-

ма  муайян карда мешавад (расми 6.2). 
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    Расми 6.2. Намуди спектри бо тарзи чилликии призмаҳо  

                         ҳосилшуда  

 

Ҳозир маълум аст, ки вобастагии байни нишондоди шикаст (n)  ва дис-

персия мураккаб буда, қонунияти умумӣ, яъне афзудани дисперсия бо зиёд 

шудани бузургии нишондоди шикаст на ҳамеша ҷой дорад. Ҳатто рафти 

умумии ҳодисаи дисперсия – афзоиши нишондоди шикаст ҳангоми хурд шу-

дани дарозии мавҷ ()  ҳамеша ҷой надорад.  Масалан,  дар призмаи бо буғи 

йод пуркардашуда нури кабуд нисбат ба нури сурх камтар шикаста мешавад 

(ба тарафи асоси призма камтар майл мекунанд). Ин ҳодисаро Леру  диспер-

сияи аномалӣ (ғайриоддӣ) номид  (расми 6.3).  

Кундт дар асоси таҷрибаҳои худ муайян намуд, ки  ҳодисаи дисперсияи 

аномалӣ бо фурӯбурди рӯшноӣ аз ҷониби модда сахт вобаста аст. Ҳама 

моддаҳо, ки дар ягон соҳаи спектр  қобилияти фурӯбариро доранд, дар ҳамон 

соҳа дисперсияи аномалиро зоҳир менамоянд. Қимати нишондоди шикаст (n)  

дар наздикии  соҳаи фурӯбурд  чунон тез тағйир меёбад, ки  бузургии  он дар 

соҳаи мавҷҳои дарозии  калондошта нисбат ба мавҷҳои дарозиҳои хурддошта 

зиёдтар мешавад. 



 91 

 
Расми 6.3. Тағйирёбии  нишондоди  шикаст дар соҳаи  

                    фурӯбурди сианин. 

Дар соҳаи АВ бо афзудани  дарозии мавҷ ()  нишондоди шикаст низ 

меафзояд.  Ин соҳаест, ки  моддаҳо  дар он қобилияти фурӯбурдро дошта, 

дисперсияи аномалӣ мушоҳида мешавад (масалан сианин). 

Ҳама моддаҳо соҳаҳои фурӯбурди  хоси худро доранд ва  рафти  вобас-

тагии  нишондоди шикаст (n) маҳз ба  тақсимот ва ҷоигиршавии ин соҳаҳои 

фурӯбурд дар спектр вобаста аст. Бинобар он,  муқобили ҳамдигар гузоштани 

мафҳумҳои дисперсияи нормалӣ ва аномалӣ  мавқеи худро гум мекунад. 

Манзараи пурраи дисперсионӣ барои ҳама навъи модда аз соҳаҳои дисперси-

яи аномалӣ, ки ба фурӯбурди мавҷи электромагнитӣ дар дохили соҳа (хатҳои 

спектралӣ) ва соҳаҳои дисперсияи нормалӣ, ки дар байни  соҳаҳои фурӯбурд 

ҷойгиранд, иборат мебошад.  

Дар расмҳои 6.4 – 6.6  тасвирҳои фотографии ҳодисаи дисперсияи 

аномалӣ дар буғи натрий, ҳамчун намуна оварда шудааст. 

 
Расми 6.4. Дисперсияи аномалӣ дар буғи натрий (таҷрибаи  
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                     намоишдиҳӣ). 

Аз расми 6.4 дида мешавад, ки қисми мавҷи дарозии калондошта (а) 

нисбат ба соҳаи мавҷи дарозии хурддошта (б) зиёдтар мешиканад ва ҳатто  

нишондоди шикаст дар ин соҳа хурд аз як аст. 

Буғи натрий дар соҳаи спектри нури зард ду хати борик ва равшанро до-

рад, ки аз ҳамдигар дар масофаи 0,6 нм ҷойгир шудаанд.  Дар таҷрибаи 

намоишдиҳии дар расми 6.5 овардашуда,  зичии буғҳо чунон зиёданд, ки ҳар 

ду хати фурӯбурд D1  ва D2  ба як соҳача (D) табдил ёфта, қисматҳои ҳодиса 

аз ҳамдигар фарқ намекунанд.   

 
Расми 6.5. Дисперсияи аномалӣ дар буғи натрий. а) –ҳангоми  

                    нисбатан зиёд будани буғ ҳар ду хати спектрии  

                    фурӯбурди натрий (дублети натрий)  ба як соҳача ҳамҷоя  

                    мешаванд; б) –ҳангоми хурд будани зичии буғ ҳар ду хати  

                    спектрии дублетӣ алоҳида мушоҳида мегарданд. 

Шароити гузаронидани таҷрибаро  такмил дода,  муқаррар намудан 

мумкин аст, ки ҳангоми калон будани зичии буғ соҳаи фурӯбурд  васеъ ва бо 

моилшавии гӯшаҳо мушоҳида шавад (расми 6.5, а). 

Ҳангоми хурд будани зичии буғ бошад, ду соҳаи дисперсияи аномалӣ, ки 

ба ду хати спектрӣ таалуқ доранд, алоҳида мушоҳида мешавад (расми 6.5, б). 

Дар расми 6.6 манзараи бо ёрии  интерферометри Жамен ҳосил карда 

оиди ҳодисаи дисперсияи аномалӣ дар буғи натрий, оварда шудааст.   
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Расми 6.6. Дисперсияи аномалӣ дар буғи натрий (дар интерферомет-   

                     ри Д.С.Рождественский). 

 

§6.3. Асоси назарияи классикии дисперсия.  

Муодилаи дисперсия. Формулаи Зелмейер 

Мувофиқи диди Френел  рӯшноӣ дар муҳити махсус, яъне эфир, ки хо-

сияти ҷисмҳои сахти чандирро дошта, зичии ниҳоят хурдро дорост ва тамоми 

фазои атроф,   инчунин байни ҷисмҳоро  иҳота кардааст паҳн мешавад. Суръ-

ати паҳншавии мавҷи рӯшноӣ умуман, бо хосиятҳои эфир муайян карда  ме-

шавад.  Дар муҳит бошад, (n>1) молекулаҳои он   хосияти эфирро тағйир 

медиҳанд ва дар натиҷа суръати паҳншавии рӯшноӣ тағйир меёбад. Ғояҳои 

Френелро инкишоф дода, Кошӣ бо дарназардошти  таъсири  мутақобили 

молекулаҳои модда  бо ҳиссачаҳои эфир  (солҳои 1829– 1835)  формулаеро 

ҳосил намуд, ки  вобастагии нишондоди шикастро ба дарозии мавҷ муайян 

менамояд. 

...
4
0

2
0



CBAn , 

дар ин ҷо 0 – дарозии мавҷ дар вакуум; А, В, С – собитҳое мебошанд, ки 

бузурги ва андозаи онҳо барои ҳар навъи модда дар таҷрибаҳо ва алоҳидагӣ 

ёфта мешаванд. 

Формулаи Кошӣ рафти дисперсияи нормалиро ниҳоят хуб мефаҳмонад. 

Назарияи Кошӣ  хеле барвақт ва то мушоҳида шудани ҳодисаи дисперсияи 
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аномалӣ, коркард шуда буд.  Моҳияти таърихии назарияи Кошӣ хеле бузург 

аст.  Кошӣ аввалин шуда, нишон дод, ки назарияи мавҷӣ қодир аст, ки дис-

персияи рӯшноиро  маънидод кунад. 

Акнун намуди қувваҳоеро ки ба электрони дар сохтори атомбуда таъсир 

мекунанд, баррасӣ менамоем. Онҳо асосан  аз чунин қувваҳо иборатанд: 

1). Қувваи нигаҳдоранда.  Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  атомҳои ҳама 

намуд моддаҳо,  қобилияти хориҷ намудани  мавҷи монохроматии басома-

даш барои ҳар як модда  хосро  доранд. Басомади ин мавҷҳо  ҳангоми гарм 

намудани  модда тағйир намеёбанд. Яъне,  ҳангоми афзудани энергияи миё-

наи ба як атом мувофиқоянда, басомади  нури афкандаи атом бетағйир мемо-

над.  Ин маънои онро  дорад, ки  қувваи нигаҳдоранда, ки электронро дар 

ҳолати мувозинат нигоҳ медорад, бояд характери қувваҳои чандириро дошта 

бошад. Бинобар он, ин қувваро  қувваи квазичандирӣ меноманд. Вобастагии 

ин қувва  ба  кӯчиши электрон аз ҳолати мувозинатӣ бояд намуди зеринро 

дошта бошад: 

F = –br, 

дар ин ҷо b– собити  алоқаи чандирӣ мебошад.  

Чунин вобастагӣ  барои электроне, ки дар маркази кураи заряди мунта-

зами мусбатдошта ҷойгир буда, ки аз рӯи қонуни Кулон байни ҳам таъсир 

мекунанд, ҷой дорад. Ҳангоми кӯчиши электрон  қувваи баргарданда  кӯшиш 

мекунад, ки онро ба ҳолати аввала, яъне мувозинатӣ баргардонад.  

Аммо, таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  ин модели сохтории атом  ба 

ҳақиқат мувофиқат намекунад. Атом аз  заряди мусбати диаметри      хур-

ддошта (< 10-12 см), яъне  ҳаста иборат аст, ки дар атрофи он шумораи муайя-

ни электронҳо ҳаракати давравиро амалӣ месозанд. Бинобар он, қувваи 

нигоҳдорандаи ҳар як электрон намуди F = –br –ро  надошта, намуди му-

раккабро мегирад. 
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Таҳқиқотҳо муайян  намуданд, ки  чанде аз хосиятҳои гуногуни 

атомҳоро тавассути  қонуниятҳои физикаи классикӣ маънидод кардан мум-

кин аст. Масалан, таъсири мутақобили атомро бо  мавҷи рӯшноӣ, ки ба  пай-

доиши ҳодисаи дисперсия меорад, ҳангоми атомро маҷмӯи оссилляторҳои 

гармоникӣ тасаввур кардан маънидод намудан мумкин аст. Яъне, агар тасав-

вур намоем, ки  электрон дар дохили атом бо қувваи квазичандирии  –br  

нигоҳ дошта мешавад.  

Ҳамин тариқ,  муодилаи ҳаракати электрони массаи m  дошта ва  аз 

ҳолати мувозинатӣ баромада, чунин намуд дорад: 

brrm   

дар ин ҷо 

trr 00 cos  

ва r0 –амплитуда, 
m
b0  –басомади давравии лапишҳои хусусии элек-

трон, ки аз  табиати атом вобаста буда, бо бузургии b муайян карда мешавад.  

Мафҳуми қувваи нигаҳдорандаи намуди квазичандирӣ барои масъалаҳои 

зиёди механика ҷой дорад (дар ҳолати кӯчиши ками зарядҳо аз ҳолати 

мувозинатӣ). Бузургии кӯчиш (r) бо қуввае муайян карда мешавад, ки  вай ба 

электрони оптикӣ (валентӣ) аз тарафи майдони электрӣ таъсир менамояд.  

Фарқият байни қувваи нигаҳдоранда ва қувваи квазичандирӣ  танҳо 

ҳангоми мавҷудияти  рӯшноии тавоноиаш калон  мушоҳида мешавад.   

2). Қувваи боздоранда  (тормоздиҳанда). Тасаввурот дар бораи лапиши 

гармоникии электрони атом характери тахминиро дорад. Дар ҳақиқат бошад,   

электрони ба лапишомада оҳиста–оҳиста энергияи худро кам менамояд ва 

дар натиҷа  амплитудаи лапиш бо мурури замон хурд мешавад. Яъне,  лапи-

ши электрон дар ин ҳолат  хомӯшшаванда аст. Сабаб ва оқибатҳои ҳама 
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ҳодисаҳои физикӣ ҳамеша ба кам шудани амплитудаи лапиш меоранд. Пас,  

онҳо ба  ҳаракати электрон ҳамчун қувваи диссипативӣ ва ё манъкунанда 

таъсир мерасонанд. Ин қувва мутаносиб ба суръати ҳаракати электрон, яъне  

dt
dr

  мебошад (чун қувваи соиш, ки  мутаносиб ба суръати ҳаракати 

зарраҳост). 

Таҳқиқотҳои зиёди ҳодисаҳои физикии хомӯшшавӣ муайян намуданд, ки  

қувваи манъкунии ба электрон таъсиркунанда, чунин намудро бояд дошта 

бошад: 

rg
dt
drg   

дар ин ҷо g – собитест, ки ба муқовимат (хомӯшшавӣ) вобаста аст.  

3). Қувваи маҷбурӣ. Лапиши маҷбурии электрон зери таъсири  мавҷи 

рӯшноии дар муҳит паҳншаванда ба амал меояд.  Ташкилдиҳандаи магнитии 

ин майдон таъсири ниҳоят хурдро дорад (майдони магнити танҳо ба заряди 

ҳаракаткунанда таъсир мерасонад). Пас, дар ҳама масъалаҳои амали танҳо 

таъсири майдони электрии мавҷро ба эътибор гирифтан басанда аст. 

Бинобар он, қабул менамоем, ки таъсири мавҷи рӯшноӣ ба электрон, 

асосан бо шадидияти майдони электрӣ  муайян карда мешавад. Яъне, ба элек-

трони лапанда  қувваи  еЕ, ки дар ин ҷо  Е=Е0cosωt – майдони электрии 

мавҷ аст, таъсир менамояд. Ин гуфтаҳо  дар он ҳолат дурустанд, агар  таъси-

ри атом ва ё молекулаҳои иҳотакунандаро ба эътибор нагирем. Чунин  ҳолат 

барои газҳои  зичии ниҳоят хурддошта, яъне масофаи байни молекулаҳои 

муҳит калонбуда амалӣ мешавад. 

 б). Муодилаи дисперсия. Ҳамин тариқ, дар асоси мулоҳиза ва далелҳои 

дар боло овардашуда нисбати қувваҳои таъсиркунанда ба электрони вален-

тии дар таркиби  атомбуда, чунин  муодилаи ҳаракатро навиштан  мумкин 

аст: 
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rgbreErm                   (1) 

Ин муодила ҳаракати электронро  ҳангоми лапишҳои маҷбурӣ ифода ме-

намояд. 

Агар дар  воҳиди ҳаҷми муҳит N атом  ҷойгир буда, онҳо ба ҳодисаи по-

ляризатсия дучор шуда бошанд, моменти электрии онҳо чунин ифода меша-

вад: 

NerNpP                    (2) 

Бузургии  поляризатсия электриро дониста, бе душворӣ собити  диэлек-

трикии муҳитро ёфтан мумкин аст. Дар ҳақиқат: 

PEED  4                  (3) 

дар ин ҷо D– индуксияи электрии муҳит аст.   

Бо назардошти формулаи (2) формулаи (3) –ро чунин навиштан мумкин 

аст: 

NerEED  4                (4) 

дар ин ҷо  қимати r  бо бузургии майдон  Е муайян карда мешавад.  

Ҳамин тариқ,  муодилаи rgbreErm    –ро ҳал намуда, бузургиҳои 

r  ва P= Np = Ner –ро дарёфт намудан мумкин аст. Баъдан, аз ин қиматҳои 

дарёфтшуда истифода карда, бузургии  ε = n2 –ро вобаста ба  собитҳои атом 

(е, m, ω0, g)  ва басомади майдони беруна ҳисоб намудан мумкин аст.  Пас 

аз дарёфти ин бузургиҳо  масъалаи дисперсияро ҳал намудан имконпазир аст.  

Майдони мавҷи рӯшноӣ  Е –ро  ҳамчун функсияи синусии басомади ω –

ро  дошта тасаввур намудан мумкин аст. Пас, E= E0sinωt мешавад (аз рӯи 

теоремаи Фуре майдони намуди дигар доштаро ҳамеша чун  суммаи 

функсияҳои синусӣ тасвир намудан мумкин буда,  ҳалли масъалаҳои нисба-

тан умумиро  ба ҳалли масъалаҳои нисбатан  оддӣ овардан мумкин аст). 
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Бузургии g –ро баробари сифр қабул намуда,  ҳар ду қисми муодилаи (1) 

– ро ба m  тақсим намуда, ҳосил мекунем: 

tE
m
err  sin0

2
0           (5) 

дар ин ҷо  
m
b

0   –басомади лапишҳои хусусии электрон аст. 

Ҳалли муодилаи (5) –ро  чунин ифода намудан мумкин аст: 

tAr sin           (6) 

дар ин ҷо 

)( 22
0

0

 


m
eEA  

мебошад. 

Кимати r– ро муайян намуда,  барои ёфтани бузургии Р  чунин ифодаро 

ҳосил менамоем:  

22
0

0

2 sin




 tE
m
eNNerP  

Аз ин формула ва бо назардошти PEED  4  ҳалли ниҳоии масъ-

алаи соддашударо ҳосил мекунем: 

)(
41

22
0

2
2






m

Nen           (7) 

Мувофиқи ин формула нишондоди шикаст (n)  ба  басомади майдони 

беруни (ω) вобастагӣ дорад. Пас,  формулаи (7)  ҳодисаи дисперсияро  бо ка-

ме истисно фаҳмонида метавонад. 

Аз формулаи (7)  дида мешавад, ки  дар соҳаи аз ω=0 то ω=ω0 қимати 

n>1 буда, бо афзудани ω– басомади майдони берунӣ афзоиш меёбад (соҳаи 

дисперсияи нормалӣ). Ҳангоми ω=ω0 будан 2n  мешавад. Дар соҳаи  
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аз  ω= ω0  то   бузургии  n2< 1  буда, бо афзудани басомад аз   то 

адади як меафзояд (дисперсияи нормалӣ).  Ба беохири майл намудани ни-

шондоди шикаст маънои физикиро надорад ва чунин ҳал ҳангоми ба эътибор 

нагирифтани бузургии муқовимати ҳаракат, ки бо хомӯшшавӣ алоқаманд аст, 

яъне  g= 0 ҳосил мешавад. 

Ҳангоми ба инобат гирифтани бузургии  g дар ҳисобу китоби гузарони-

дашуда, намуди хати каҷ дигар мешавад (расми 6.7). Дар ин ҷо соҳаи MN – 

соҳаи дисперсияи аномалӣ аст, ки бо афзудани басомад (ω) қимати  n  хурд 

мешавад. 

Дар ҳолати  ба эътибор гирифтани далели мавҷудияти  дар модда 

навъҳои гуногуни зарядҳои  дорои басомадҳои хусусии гуногун (ω0i), масса 

(mi) ва зарядҳои гуногуни (ei) чунин формуларо ҳосил намудан мумкин аст: 





)(

141 22
0

2

0
2




ii

ii

m
efNn                   (8) 

дар ин ҷо fi –қувва ё эффективнокии навъҳои гуногуни оссиляторҳо мебо-

шад, ки ба басомадҳои гуногун мувофиқат мекунад. 

 
Расми 6.7. Фурӯбарӣ ва каҷии дисперсия дар наздикии соҳаи  

                      фурӯбурди  ягона. 

Дар ин ҳолат каҷии  дисперсионӣ ба якчанд шоха тақсим мешавад, ки  

намуди он дар расми  6.8 оварда шудааст. 
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Расми 6.9  каҷии дисперсия, ки бо усули Рождественский барои буғҳои 

титан  дар соҳаи намоён ва ултрабунафши спектр ҳосилшударо нишон 

медиҳад. Аз расм дида мешавад, ки  буғи титан  якчанд соҳаҳои хусусии 

фурӯбурдро дорад, ки  шумораи онҳо ба теъдоди басомадҳои хусуси (ωо1) ва 

намуди оссиляторҳои қувваҳои гуногундошта (fi) баробар аст. 

 
Расми 6.8. Каҷии дисперсия ҳангоми мавҷудияти якчанд соҳаи  

                    фурӯбурд. 

 

Расми 6.9. Ҳодисаи дисперсия дар буғи титан дар соҳаҳои намоён   
                     ва ултрабунафши спектр (дар расм  якчанд соҳаҳои  
                     фурӯбурди  буғи титан мушоҳида мешаванд). 
 

в) Формулаи Зелмейер. Аз назарияи дисперсия маълум аст, ки дар 

соҳаҳои фурӯбурди кам, нишондоди шикасти муҳитҳои диэлектрикиро аз 

рӯи ифодаи зерин муайян мекунанд: 

   








 22
2 1




i

ifn  

Дар ин ҷо  fi – қувваи оссилятор, коэффисиенте, ки аз адади савияҳои 

квантӣ вобаста,  i басомади гузаришҳои байни савияҳои энергетикӣ. 
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Дар ин ифода гузаришҳои оптикии дохилизонагиро ба эътибор гирифта 

шудааст ва онро тариқи зерин навиштан мумкин аст. 

 
12

22 11





















 i

iiSn   

дар ин ҷо Si – фактори қуввагӣ. 

Ифодаи боло формулаи дисперсионии Зелмейер (с. 1871) мебошад, ки 

дар соҳаҳои дарозмавҷи спектр истифода бурда мешавад. 

 

§6.4. Фурӯбурди  рӯшноӣ. Қонуни Бугер-Беер 

Гузаштани рӯшноӣ аз модда ба  пайдоиши ҳаракати лапандагии 

электронҳои муҳит, зери таъсири  майдонии электромагнитии мавҷи афтанда, 

меорад. Дар натиҷа, энергияи мавҷ барои ангезонидани  ҳаракати лапишноки 

электронҳои муҳит  сарф мешавад. Қисман ин энергия ҳамчун нурафкании 

мавҷҳои дубораи электронҳо ва қисман ба намудҳои дигари энергия табдил 

меёбад. 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки интенсивияти мавҷи ҳамвор ҳангоми во-

рид шудан ба модда аз рӯи қонуни зерин кам мешавад: 

deJJ  0                  (1) 

дар ин ҷо J0 – интенсивияти мавҷи афтанда,   –коэффисиенти фурӯбурд, ки 

умуман, ба дарозии мавҷ () вобаста аст, d –ғафсии қабат, ки аз он нур мегу-

зарад. 

Ғафсии қабатро баробари 

1

d
 
қабул намуда, аз формулаи (1) муайян 

менамоем, ки: 

72,2
001

0

1

00
J

e
JeJeJeJJ d   


                   (2) 
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Пас, қимати ададии   нишон медиҳад, ки  ҳангоми гузаштани рӯшноӣ 

аз қабати модда, ки ғафсиаш  баробари 

1

d , интенсивияти  мавҷ  е= 2,72  

маротиба кам мешавад. 

Қонуни   

deJJ  0  

нишон медиҳад, ки  интенсивияти рӯшноӣ аз рӯи прогрессияи геометрӣ кам 

мешавад (дар як вақт андозаи ғафсӣ, бо прогрессияи арифметикӣ зиёд меша-

вад).  

Аз баски   функсияи  дарозии мавҷ () аст,   дар умум қиматҳои вай 

тариқи ҷадвал ва ё графикӣ дода мешавад (расми 6.10). Қуллаҳо  

(максимумҳо) соҳаҳоеро нишон медиҳанд, ки фурӯбурд дар онҳо зиёд аст. 

Ҳангоми на он қадар зиёд будани фишор, масалан буғи металҳои ишқорӣ 

соҳаҳои борик ва тези фурӯбурдро медиҳанд (расми 6.11). 

 
Расми 6.10. Тасвири тарҳии  соҳаи фурӯбурди паҳноии 

                                        калондошта. 
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Расми 6.11. Тасвири тарҳии  янчанд дублетҳои буғи атоми натрий 

                    дар спектри фурӯбурд. Бо сабаби  ниҳоят хурд будани  

                    паҳноии соҳаҳои фурӯбурд (максимумҳо)   масштаб  

                    риоя нашудааст. 

 

Ин соҳаҳои фурӯбурди борики максимумҳои возеҳ ва тездошта ба 

лапишҳои хусусии электронҳои дар  дохили атомбуда тааллуқ доранд. 

Атомҳои  молекулаҳо низ ҳаракати лапишнок мекунанд вале, басомади ла-

пиши онҳо дар соҳаи спектри инфрасурх  намудор мешавад. 

Манзараи  сифатии вобастагии  коэффисиенти  фурӯбурдро ба дарози 

мавҷ бо тарзи суратгирии спектри яклӯхти ягон  манбаъ, ки аз қабати моддаи 

фурӯбаранда мегузарад, омӯхтан мумкин аст.  Ҳар қадар, ки коэффисиенти 

фурӯбурд барои дарозии мавҷи муайян зиёд бошад, ҳамон қадар ин қитъаи 

спектр камтар  сиёҳ мешавад (рӯшноӣ аз ин қитъа камтар мегузарад). Дар 

расми 6.12  якчанд намуди  ингуна спектрҳои фурӯбурд оварда шудаанд. 

 
Расми 6.12. Спектрҳои фурӯбурди  маҳлулҳои моддаҳои гуногун.  

                     а) –спектри яклӯхти манбаъ; б) – спектри фурӯбурди   

                     неодими нитротурш; в) –спектри фурӯбурди родамин В;  
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                     г) –спектри фурӯбурди калийи маргантурш. 

 

Қонунияти умумии  

deJJ  0  

(нигаред ба формулаи 1)  соли 1729 аз тарафи Бугер дар таҷрибаҳо муайян ва 

назариявӣ исбот карда шуда буд. Бинобар он, ин қонун қонуни Бугер номида 

мешавад.  Мазмуни физикии ин қонун аз он иборат аст, ки   ба  интенси-

вияти рӯшноӣ ва ғафсии қабати нургузаронандаи модда вобастагӣ надорад.  

Бугер масъалаи фурӯбурди рӯшноиро дар муҳитҳои  зичиашон 

ғайриякҷинса баррасӣ карда,  нишон дод, ки  интенсивияти дастаи рӯшноӣ 

ҳамеша якхела тағйир меёбад, агар вай дар роҳи худ ба шумораи аниқ ва му-

айяни зарраҳо, ки қобилияти  боздоштан ва ё пароканда кардани нурро до-

ранд, вохӯрад.  Бинобар он, барои амалӣ гаштани фурӯбарӣ ғафсии модда ва-

зифаи асосиро набозида, массаи модда, ки дар ин ғафсӣ ва ё қабат ҷойгир аст, 

вазифаи муҳим ва асосиро иҷро менамояд. Ин қонуни дуюми  Бугер номида 

мешавад,  ва дар амалия нақши муҳимро дорад. Дар ҳақиқат, таҷрибаҳо ни-

шон медиҳанд, ки  дар бисёр ҳолатҳо ҳодисаи фурӯбарӣ  аз тарафи газҳо ва ё 

молекулаи моддаҳои дар маҳлулҳои фурӯнабаранда ҳалшуда мушоҳида ме-

шавад,  коэффисиенти  фурӯбарӣ   ба адади  молекулаҳои нурфурӯбаранда 

дар воҳиди ҳаҷм, яъне ба консентратсия (ғаноиш) –и онҳо (с) мутаносиби 

роста мебошад. Пас, чунин навиштан мумкин аст: 

  = Ас, 
ва ё  

AcdeJJ  0  

Дар ин ҷо А –коэффисиентест, ки ба ғаноиш вобаста набуда,  барои ҳар на-

муд молекулаи фурӯбаранда  қимати хос дорад. 
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Тасдиқи гуфтаҳо дар бораи он ки коэффисиенти А–бузургии доимӣ буда, 

аз консентратсия вобаста нест, баъзан қонуни Берр номида мешавад, ки вай 

дар асоси таҳқиқотҳои худ нисбати нурфурӯбурди моеъҳои рангин, ба ин 

натиҷа дар соли 1852 омада буд. Моҳияти физикии ин қонун аз он иборат аст, 

ки  қобилияти нурфурӯбарии молекулаҳо ба таъсири  молекулаҳои 

иҳотакунанда вобаста нест. Ин қонун имконияти ёфтани консентратсияи  

моддаи дар маҳлул  ҳалшударо медиҳад. 

 

§6.5. Паҳноии хати спектрӣ ва хомӯшшавии нурафканӣ 

Мо аллакай чандин маротиба такрор намудем, ки  нурафкании идеалии 

монохроматӣ дар табиат  вуҷуд надорад. Дар манбаъҳои  табии, яъне дар 

ҳолатҳои воқеӣ (ҳақиқӣ), нурафканӣ ба якчанд соҳаи дарозии мавҷ 

мувофиқат мекунад. Қайд намудан лозим аст, ки  соҳаи нурафкании газҳо ва 

буғҳои  дар фишори хурд ҷойдошта (газҳои тунук),  паҳноии  ниҳоят хурдро 

доранд ва метавонанд ҳамчун намуна, ба ин ҳолати хаёлӣ наздик бошанд 

(паҳноии  хати спектрӣ дар онҳо ба якчанд ҳиссаи  нанометр баробар аст). 

Дар  аксар ҳолатҳо нурафкании атомҳо аз нурафкании монохроматӣ  

фарқияти зиёдро дошта,  паҳноии соҳаи фурӯбурди онҳо дар ҳудуди  як ва ё 

якчанд  нанометр (нм)  тағйир меёбад. Масалан, ҳангоми баланд намудани 

фишори газ ва ё буғ ду хати спектрии дублетӣ ба ҳам наздик шуда, дар охир  

ба ҳам пайваст мешаванд. Дар натиҷа, спектри яклӯхти нурафканӣ ҳосил ме-

шавад.  

Барои муайян намудани дараҷаи  монохроматии хати спектрӣ, яъне ну-

рафкании  атоми изолятсиякардашуда, тақсимоти интенсивияти нурафканиро 

аз рӯи басомадҳо бо истифода аз асбоби қобилияти ҷудокуниаш калон, маса-

лан эталони Фабри–Перо ва ё интерферометри Майкелсон  гузаронидан ло-
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зим аст.  Натиҷаи чунин таҳқиқот дар расми 6.13 оварда шудааст (дар тири 

абсисса дарозии мавҷ ва дар тири ординат интенсивият гузошта шудааст).   

 
Расми 6.13.  Тарҳи хати  спектрии нурбарорӣ, ки бо истифодаи  

                     асбоби спектрии  қобилияти ҷудокуниаш зиёд ҳосил  

                      шудааст.  

 

Дар ҳолати идеалӣ каҷии хати спектрӣ тариқи асимптотӣ ба сифр бояд  

наздик шавад. Вобаста ба шароитҳои  гуногуни таҷриба (фарқият дар табиати 

буғ, ҳарорат, фишор, дараҷаи ионишӣ ва ғайра)  шакли   хати спектри   гуно-

гун буда метавонад. Ба сифати тавсифномаи  паҳноии  хати спектрӣ,  шартан 

масофаи байни нуқтаҳои А ва В –ро қабул менамоянд, ки қимати ордината ба 

нисфи бузургии максималии он баробар аст.  

Ҳама сабабҳое, ки ба хомӯшшавии лапиши электронҳо дар атом меорад, 

ба бари хати спектри таъсири бевосита мерасонад. Сабаб дар он аст, ки ҳар 

гуна навъи хомӯшшавӣ лапиши электронҳоро аз қонуни синуси берун мео-

рад, ки дар  натиҷа дарозии нури хориҷшуда аз  дарозии нури монохроматӣ 

фарқ менамояд. Яъне, хомӯшшавӣ ба  васеъ шудани паҳноии  хати спектрии 

нури афкандашуда меорад. 

Хомӯшшавӣ дар натиҷаи нурафканӣ ва зарбахӯри низ ба васеъ шудани 

паҳноии  хати спектрӣ меорад. Хомӯшшавӣ дар натиҷаи нурафканӣ маънои 
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онро дорад, ки атом дар шароити ниҳоят  муфид ва изолятсияшуда, яъне озод  

аз таъсироти беруна ҷойгир аст.  Бинобар он, паҳноии  хати спектрӣ, ки маҳз 

дар ин ҳолат ҳосил шудааст, паҳноии  табии  ё  паҳноии  хати  нурафкании 

спектрӣ меноманд.  Бузургии ин паҳноии  хати спектрӣ  ба механизм ва 

параметрҳои нурафкании атом вобаста аст (паҳноии сатҳи энергӣ, вақти зист 

дар ин сатҳи энергӣ ва ғайра). 

Бархӯрии байни атомҳо низ ба  васеъшавии хатҳои спектрӣ меорад. 

Ҳангоми ниҳоят хурд будани зичии газ ва ё буғ бархӯрди атомҳо кам ба амал 

меоянд (ва ё ҳангоми ба як самт ҳаракат намудани зарраҳои озод онҳо ба 

ҳамдигар бар намехӯранд). Дар  ин ҳолат, таъсири васеъшавӣ бо бархӯрд  ме-

тавонад ниҳоят кам гардад. Масалан,  дар шароити оддӣ нурафкании газ ме-

тавонад сабабгори  васеъшавии калони хати спектрӣ гардад. Дар охир,  

атомҳои нурафкананда метавонанд зери таъсири майдони магнитӣ ва элек-

трикии берунӣ қарор гиранд. Дар ин вақт паҳноии хати спектрӣ васеъ меша-

вад. Яъне, таъсири майдони беруни ба васеъшавии хати спектрӣ меоварад 

(эффекти Зееман ва эффекти Штарк). 
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Боби VII.ИНТЕРФЕРЕНСИЯИ РӮШНОӢ 

§7.1. Мафҳум дар бораи когерентияти  мавҷҳо.  

Интерференсияи лапишҳо 

Ҳангоми ҷамъ шудани ду лапиши гармоникии  даври якхеладошта ва ба 

як самт паҳншавандаи    

)sin( 111   taS  

ва    

       )sin( 222   taS  

ҳамеша лапиши натиҷавии гармоникие ҳосил мешавад, ки ҳамон даврро 

соҳиб буда, бо формулаи зайл  тавсиф мешавад: 

)sin(21   tASSS  

дар ин ҷо А ва δ   бо ифодаҳои зерин муайян карда мешаванд: 

)cos(2 2121
2
2

2
1

2   aaaaA             (1) 
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2211

2211

coscos
sinsin




aa
aatg


                        (2) 

Ифодаи (1) нишон медиҳад, ки  квадрати амплитудаи  лапиши натиҷавӣ 

ба суммаи квадрати амплитудаҳои ҳар яке аз ҷамъшавандаҳо баробар нест. 

Натиҷаи ҷамъшавӣ  ба фарқи фазаҳои лапишҳои  аввала  ва баъдина  (φ1 – 

φ2) вобаста буда,  ҳама қиматҳои имконпазири  ҳудуди           А2=(а1–а2)2–ро 

ҳангоми  (φ1–φ2)= π  будан ва А2=(а1+а2)2–ро ҳангоми  (φ1 – φ2)=0   будан 

мегирад.  

Аммо, мо ҳеҷ гоҳ  лапишҳои мутлақ гармоникӣ, яъне лапишҳои муддати  

тӯлонӣ бо амплитудаи тағйирнаёбанда давомкунандаро  мушоҳида карда на-

метавонем.  Лапишҳо бо мурури вақт канда мешаванд ва боз бо фазаи дигар  

оғоз меёбанд, яъне,  мутлақ гармоникӣ нестанд.  Дар ин ҳолат интенсивияти  

натиҷавӣ  (J~ А2) низ бо гузаштани вақт тағйир меёбад.  Барои  мушоҳида на-

мудани ин ҳодиса  асбобҳои ниҳоят ҳассосро истифода намудан лозим аст. 

Дар акси ҳол  тақсимоти миёнаи  интенсивият нисбат ба вақт  қайд мешавад. 

Ишораи зеринро 
21    дохил карда,  бузургии квадрати миёнаи 

амплитудаи натиҷавиро дар мӯҳлати    ҳисоб мекунем: 

               

 

 

 













0
cos12

0
cos211

21
2
2

2
1

21
2
2

2
1

22

daaaa

aaaadAAJ
 

Агар   бетағйир монад, 

 



 0

coscos1 d
               

мешавад. 

Пас,  
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                         cos2 21
2
2

2
1

2 aaaaA  

ва 

                                            J≠J1+J2         мешавад. 

Ҳангоми  ногаҳон канда шудани мавҷ  ва аз нав  оғоз шудани он фарқи 

фаза  умуман бетартибона ва ё хаотикӣ тағйир ёфта, дар вақти   ҳама 

қиматҳои имконпазирро аз 0 то 2π –ро мегирад.  Дар ин ҳолат  

 



 0

0cos1 d  

мешавад.  Бинобар он, амплитудаи натиҷавӣ 2
2

2
1

2 aaA    буда,        

      J = J1+J2 мешавад. 

Ҳамин тариқ ду ҳолатро  бояд фарқ кард: 

1. Фарқи фаза  дар муддати вақти  , ки  барои мушоҳида бо чашм лозим 

аст, доимӣ мемонад. Энергияи миёнаи лапиши натиҷавӣ  аз суммаи 

энергияҳои миёнаи лапишҳои  аввала фарқ карда, вобаста ба фарқи фазаҳои 

лапишҳои аввала кам ва ё зиёд мешавад. Дар ин ҳолат лапишҳо когерентӣ 

номида мешаванд.  

Ҷамъи лапишҳо, ки дар он суммиронии алгебравии  интенсивиятҳо  ҷой 

надорад, интерференсияи лапишҳо номида мешавад. 

2. Фарқи фазаҳо  ҳангоми мушоҳида бетартибона тағйир меёбад. Энер-

гияи миёнаи лапиши натиҷавӣ  ба суммаи алгебравии лапишҳои аввала баро-

бар мешавад. Дар ин ҳолат лапишҳо ғайрикогерентӣ номида мешаванд. Дар 

ин маврид суммиронии  алгебравии интенсивиятҳо ба амал омада,  интерфе-

ренсия мушоҳида намешавад.  

Лапишҳои соф гармоникии басомади якхеладошта, ҳамеша байни худ 

когерентӣ мебошанд. Чунки, онҳо канда нашуда, паҳн мешаванд ва ҳамеша 

фарқи фазаҳои онҳо муддати тӯлонӣ  бетағйир мемонад. Ҳангоми ҷамъ шу-
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дани онҳо (болоиҳамхобии онҳо дар ягон нуқтаи фазо)  ҳамеша ҳодисаи ин-

терференсия мушоҳида мешавад. 

Ҳамин тариқ,  натиҷаи ҷамъшавии ду лапиш ба  фарқи фазаҳои онҳо во-

баста аст. 

Натиҷаи ниҳоӣ ҳангоми ҷамъ шудани шумораи зиёди (N) лапишҳои ба-

сомади якхела ва фазаҳои гуногундошта ба қонуни тақсимоти фазаҳо 

вобастагӣ дорад. Агар ҳама лапишҳо интенсивияти якхела дошта бошанд,  ба 

назар мерасад, ки  интенсивияти натиҷавӣ дар фосилаи 0 ва N2a2  бояд 

ҷойгир шавад.  Аммо, Релей нишон дод, ки  ҳангоми тақсимоти  бетартибона 

(хаотикӣ) –и  фазаҳо, энергияи миёнаи суммаи ин лапишҳо дар фосилаи 

вақти нисбатан зиёд ба Na2  баробар аст.  Яъне,  ҷамъшавии алгебравии 

интенсивиятҳо  дар ин ҳолат ҷой дорад.  

Ин хулоса ба манбаъҳои ҳақиқии рӯшноӣ низ дахл дорад. Чашми оддӣ 

танҳо равшании миёнаро дар мӯҳлате, ки он қобилияти  дарккуниро дорад, 

қабул карда метавонад.  Ин  далели реалӣ ба  миёнакунии  ченакҳои фазӣ ме-

орад, ки дар натиҷа равшание, ки аз ҷониби чашм қабул карда мешавад, 

ҳамчун суммаи интенсивиятҳои ҳар як манбаи нурбароранда эҳсос карда 

мешавад. Бинобар он, мо метавонем, бо боварӣ изҳор намоем, ки  равшании 

аз ду манбаи    қувваи равшании якхеладошта баромада, аз равшании яке аз 

ин манбаъҳо  ду маротиба зиёд мешавад. 

 

§7.2. Интерференсияи мавҷҳо 

Шарти асосии  интерференсияи мавҷҳои  басомади якхеладошта пеш аз 

ҳама когерентӣ будани онҳост, яъне  шарти бе тағйир мондани фарқи 

фазаҳои онҳо дар фосилаи вақти нисбат ба вақти барои мушоҳида бо чашм 

лозим буда,  зиёд мебошад. 
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Натиҷаи интерференсия бо фарқи фазаҳои мавҷҳои интерференсияша-

ванда дар мавқеи мушоҳида  муайян карда  мешавад. Дар ин ҳолат фарқи ав-

валаи фазаҳои мавҷҳо ва фарқи масофаҳоро, ки нуқтаи мушоҳидаро аз ҳар 

яке  аз  манбаи мавҷҳо  муайян мекунад, ба эътибор гирифтан лозим аст. 

Бигузор ду мавҷи когерентии аз манбаъҳои S1  ва S2 хориҷшуда дар 

нуқтаи М  болоиҳам хобанд (мавқеи мушоҳида нуқтаи М мебошад) (расми 

7.1).   

 
Расми 7.1. Оид ба ҳисоб намудани фарқи фазаҳои мавҷҳои аз ду  

                  манбаи когерентӣ  хориҷшаванда. 

 

Пас, навиштан мумкин аст, ки: 



















 1
1 2cos d

T
taS  

            ва 















  


 2

2 2cos d
T
taS  

Дар ин ҷо MSd 11   ва MSd 22  , –дарозии мавҷ, φ– фарқи фазаҳои аввалаи 

мавҷҳо мебошад.  

Ин ду мавҷ дар нуқтаи М ҷамъ шуда, мавҷи натиҷавиеро медиҳанд, ки бо 

формулаи зерин тавсиф меёбад: 
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1

2
2cos

2
1cos2 1212

21
dd

T
tddaSSS  

Ҳамин тариқ, лапиш дар нуқтаи М  амплитудаеро дорад, ки қимати он ба         


















 



2
1cos2 12 dda  

баробар буда, интенсивияти он бошад мутаносиб ба 


















 



2
1cos4 1222 dda  

аст. 

Барои мавҷҳои когерентӣ бузургии  φ=const аст.  Бинобар он,  фарқи 

интенсивияти рӯшноӣ дар нуқтаҳои алоҳида танҳо ба  фарқи масофаҳои  d1 

ва d2  то нуқтаи М вобастагӣ дорад. Маҳз бо сабаби мавҷудияти фарқи роҳи 

ин ду мавҷ, лапишҳои ба нуқтаи вохӯрӣ расида, фарқи муайяни  фазаро до-

ранд (ҳатто дар ҳолате, ки фазаи аввалаи ҳар ду мавҷ якхела аст).  

Фарқи фаза (ψ), ки дар натиҷаи пайдо шудани фарқи роҳ ба амал меояд 

баробари  


 12 dd   

аст. 

Агар фарқи роҳ d2– d1= m  бошад, ки дар ин ҷо m –адади ихтиёрист, 

фарқи фаза  m  мешавад. 

Агар фазаи аввалаи ду мавҷ  доимӣ ва баробари сифр бошад (φ=0) ин-

тенсивияти  ду мавҷи интерференсияшавандаи амплитудаи якхеладошта, чу-

нин намудро мегирад: 

maddaAJ 


 2212222 cos4cos4 
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Барои қиматҳои бутуни m тағйирёбии фаза ба mπ  мувофиқат  карда, 

интенсивияти натиҷавӣ бошад ба 4а2 мутаносиб мешавад. Ҳангоми қиматҳои  

нимбутунро гирифтани m  бошад,  интенсивияти натиҷавӣ баробари сифр 

аст.  

Ҳамин тариқ, ҷойи геометрии  нуқтаҳои фазо, ки  амплитуда ва интенси-

вияти якхеларо доранд шарти  

constdd 


12 –ро 

қаноат мекунанд. 

Тақсимоти интенсивияти дар боло овардашуда манзараи интерферен-

сиониро, ки дар натиҷаи болоиҳам хобидани ду мавҷи когерентии  фарқи фа-

заи аввалаашон баробари сифр бударо  медиҳад. Агар фарқи фазаи аввалаи 

ин ду мавҷ аз сифр фарқ намояд ҳам,  чунин манзараи интерференсионӣ 

ҳосил мегардад. 

Ҳангоми интерференсияи мавҷҳои ғайрикогерентӣ бошад,  ба ҳар як 

қимати φ манзараи интерференсионии алоҳида  мувофиқат мекунад, ки бо 

гузаштани вақт, бо дигар манзараи интерференсионӣ иваз  мешавад. Агар 

ивазшавии манзараҳои интерференсионӣ босуръат ба амал ояд, мо намуди ин 

манзараҳои интерференсионии лаҳзагиро  бо чашм қайд карда натавониста, 

ҳолати миёнаро, ки ба тақсимоти монотонии  интенсивият  мувофиқат меку-

над, эҳсос менамоем. 

 

§7.3. Ҳосил намудани мавҷҳои когерентӣ дар оптика 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  агар ду манбаи рӯшноии табиии аз 

ҳамдигар новобаста (масалан, ду шамъ)  ба ягон соҳаи фазо  мавҷи рӯшноиро 

фиристонанд, мо ҳеҷ гоҳ  манзараи интерференсиониро мушоҳида карда на-

тавониста,  далели ҷамъшавии  интенсивиятҳоро  муқаррар  ва қайд менамо-
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ем. Яъне, манбаъҳои муоина намудаи мо  мавҷҳои когерентиро намеафка-

нанд ва ё мавҷҳои паҳн намудаи  ин манбаъҳо ғайримонохроматӣ ва 

ғайрикогерентӣ мебошанд.  Ин далел аз он шаҳодат медиҳад, ки  ягон манбаи 

рӯшноӣ ҳеҷ вақт  нурҳои  мутлақ монохроматиро (ба истиснои лазерҳо) 

хориҷ намекунад. 

Дар ҳақиқат,  раванди нурафканӣ бо ҳодисаҳои дохилиатомӣ  алоқаманд 

аст. Нурбарории ду манбаъ  бо атомҳое алоқаманд аст, ки ба ҳамдигар 

вобастагӣ надоранд.   Дар ҳар яке аз ин атомҳо раванди нурафкани вақти 

ниҳоят хурдро дар бар мегирад (аз садмиллион як ҳиссаи сония).  Пас аз хо-

тимаи нурафканӣ, атом метавонад аз нав нур хориҷ намояд, аммо фазаи авва-

лаи он  аллакай дигар аст. Бинобар он,  фарқи фаза дар байни нурафканиҳои 

ду атоми ба ҳам новобаста ҳамеша бо оғози нави раванди нурафканӣ  тағйир 

меёбад. Пас, ин гуна манбаъҳо ҳамеша нурҳои ғайрикогерентиро хориҷ ме-

намоянд. Манзараи интерференсионии лаҳзавӣ, ки ҳангоми болоиҳам хоби-

дани нурҳои аз  ин гуна манбаъҳо ҳосилшуда, бо суръати тез ва бетартибона 

тағйир меёбад ва чашм танҳо манзараи  миёнаро эҳсос намуда, тақсимоти ба-

робари равшаннокиро  қайд мекунад. 

Ҳамин тариқ, ҳосил шудани ду мавҷи когеренти аз нурафкании  ду ато-

ми гуногун ғайриимкон аст. Френел нишон дод, ки барои ҳосил намудани ду 

мавҷи когерентӣ нурафкании як атомро истифода намудан лозим аст.  Барои 

ин  дастаи нури  хориҷшударо  ба ду даста, масалан бо истифодаи шиканиш 

ва ё инъикос,  ҷудо намудан лозим аст. Баъд, ин дастаҳои рӯшноиро, ки 

масофаҳои гуногуни d1   ва  d2 –ро гузаштаанд, маҷбуран ба ягон нуқтаи фазо 

болоиҳам хобонидан лозим аст. Бо ин тарз мо  мавҷҳои аз як манбаъ (атом) 

баромадаро маҷбур менамоем, ки  бо қафомонии на он қадар зиёд, ки хосияти 

когерентнокӣ вайрон нашавад, бо ҳам вохӯранд. Ҳар ду дастаи  дар экран (ё 

фазо) ба ҳам вохӯрда,  ба як вақти нурафкании  атом  тааллуқ доранд.  
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Френел   нури аз манбаъ баромадаро  аз ду оина, ки таҳти кунҷи     на-

здик ба 1800   ҷойгир буданд (биоинаи Френел),  маҷбуран инъикос намуд 

(расми 7.2).  

Нурҳои аз манбаи S  хориҷшуда  бо сабаби гузоштани монеа КК ба эк-

ран  намерасанд. Аз  ҳар атоми манбаъ  S   то ба экран АА мавҷҳое мерасанд, 

ки ду роҳи дарозии гуногундоштаро тай менамоянд. Бинобар он,   яке аз 

мавҷҳо  нисбат ба дигараш ба нуқтаи вохӯрӣ дар экран каме дертар мерасад.   

Мавҷҳои аз манбаи S бароянда, ки аз оинаҳои I ва  II инъикос мешаванд 

ҳамчун системаи мавҷҳои когерентии аз манбаъҳои S1 ва S2 хориҷшаванда 

ҳисобида шуда, тасвирҳои  мавҳуми манбаи S  дар оинаҳои  I  ва II  мебо-

шанд. 

 
Расми 7.2. Биоинаи Френел. 

Ба нуқтаҳои гуногуни экран ин мавҷҳо, ки  аз роҳҳои гуногуни тайнаму-

даи онҳо аз S1 ва S2  то  нуқтаи болоиҳамхобӣ дар  экран, муайян карда меша-

вад, бо фарқи фазаҳои аз ҳамдигар каме фарқдошта, мерасанд. Бинобар он, 

тақсимоти равшанӣ дар нуқтаҳои экран гуногун мешавад. 

 

§7.4. Схемаҳои гуногуни интерференсионӣ 

1. Бипризмаи Френел. 
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Манбаъҳои мавҷҳои когерентӣ  тасвирҳои мавҳуми S1 ва S2 –и манбаъ S 
мебошанд (расми 7.3).  

Масофаи байни манбаъҳо S1S2=2ℓ  ҳар қадар, ки хурд бошад  ҳамон  

қадар  андозаи манзараи интерференсионӣ  калонтар мешавад. Апертураи 

максималии дастаҳои болоиҳамхобанда ба 2  баробар аст, ки  ба 

ҷойгиршавии экран дар беохирӣ  мувофиқат карда, бо иҷрои шарти  S1B1R1 || 

S2OR2  ва  S1OO1 || S2B2O2  муайян карда мешавад.  

 
Расми 7.3. Бипризмаи Френел. 

   

2PSP  –апертураи интерференсия  барои нуқтаи марказии майдони 

экран–М. 2222111  OSROSR  –апертураи  нурҳои болоиҳамхобанда 

барои экрани   дар беохирӣ ҷойгирбуда. 

Барои экран, ки дар масофаи муайян аз манбаъ гузошта шудааст ин 

апертура нисбатан хурдтар аст. Апертураи интерференсия 2ω=PSP  аз 

апертураи дастаҳои болоиҳамхобанда  каме хурдтар аст (2ω  дар нуқтаи на-

зди марказии майдони экран М  нишон дода шудааст). 

Ҳангоми ниҳоят хурд будани кунҷҳои шиканандаи бипризма (манбаъҳои 

S1 ва S2 наздик ҷойгиранд)  соҳаҳои васеи  интерференсионӣ ҳосил мешавад.  

Агар дар бипризмаҳо апертураи интерференсия аз апертураи дастаҳои 

болоиҳамхобанда фарқ накунад (чун дар биоинаҳо) майдон, ки дар он манза-

раи интерференсионӣ мушоҳида мешавад, нисбатан хурд мешавад.  
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2. Оинаи Ллойд (расми 7.4).  

 
Расми 7.4. Тарзи гузориши оинаи Ллойд. Апертураи интерференсия  

                   дар нуқтаи М ба 2ω  баробар аст. 

Дастаи рости рӯшноии аз манбаъ бароянда бо дастаи рӯшнои, ки  аз оина 

таҳти кунҷи  наздик ба 180о  инъикос мешавад, дар экран  болои ҳам хобида, 

манзараи интерференсиониро ҳосил мекунанд.  Бинобар он, манбаъҳои 

мавҷҳои когерентӣ –  манбаъ –S  ва  тасвири мавҳуми  вай аз оина S1  мебо-

шанд. 

Схемаи Ллойд аз схемаи Френел бо он фарқ мекунад, ки  дар вай аперту-

раи  интерференсия 2ω  ба ҷое, ки  дар экран манзараи интерференсиони 

омӯхта мешавад вобастагӣ дорад. Бинобар он, барои нуқтаҳои экран, ки ба 

ҳамвории оина наздиканд манбаъҳои  андозаашон нисбатан калонро истифо-

да намудан мумкин аст. Аммо, дар ин вақт дар масофаи на он қадар дур аз 

ҳамвории оина соҳаҳои интерференсионӣ мушоҳида намешаванд. 

 

 

3. Гузориши Юнг. 

Дар усули Юнг  ҳамчун манбаи рӯшноӣ тарқиши равшанкардашуда –S  

хизмат мекунад. Аз ин тарқиш мавҷи рӯшноӣ ба ду тарқишҳои хурди S1 ва S2 

меафтад (расми 7.5). Дастаҳои рӯшноӣ, ки аз тарқишҳои хурд мегузаранд дар 

натиҷаи ҳодисаи дифраксия васеъ шуда,  қисман  болои ҳамдигар мехобанд. 

Дар натиҷаи болоиҳамхобии онҳо манзараи интерференсионӣ (чун дар дигар 
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схемаҳо) ба амал меояд. Дар ин схема низ  апертураи интерференсия  

2ω=S1SS2  бо масофаи байни тарқишҳо  ва дарозии роҳ аз тарқиш S  то S1  

ва S2 муайян карда мешавад.  

 
Расми 7.5. Гузориши Юнг. 

 

221  SSS  – апертураи интерференсия барои ҳама нуқтаҳои майдон. 

2222121  OSROSR  –апертураи нурҳои болоиҳамхобанда барои эк-

рани дар беохирӣ ҷойдошта. 

Тавре, ки пештар қайд карда будем, дар ҳама схемаҳои интерференсионӣ  

андозаи манбаи рӯшноӣ  мавқеи аввалиндараҷаро дорад.  Агар андозаи ман-

баъ аз дарозии  мавҷи рӯшноӣ хурд бошад,  ҳамеша манзараи интерферен-

сионии амиқ ва возеҳу равшан мушоҳида мешавад. Сабаб он аст, ки дар ин 

ҳолат  фарқи роҳ аз манбаъ то нуқтаи М, ки дар ягон ҷойи  экран мавҷуд аст, 

доимӣ мемонад. 

Дар амалия бошад мо аз манбаъҳое истифода менамоем, ки андозаи онҳо 

аз дарозии мавҷи рӯшноӣ хеле  калон мебошанд.  Манзараи интерференсионӣ 

ҳамеша аз он мавҷҳо, ки аз  нуқтаҳои муайяни манбаъ хориҷ карда мешаван-

ду тасвири ҳамон як нуқтаи манбаъ мебошанд, ҳосил мешавад.  

Умуман,  барои манбаъҳои андозаи нисбатан калондошта, манзараи ин-

терференсионии натиҷавӣ амиқ ва возеҳу равшан намешавад (якрангии ман-
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зара мушоҳида мешавад).  Агар  андозаи манбаъ хеле калон бошад,  манзараи   

интерференсионӣ  умуман,  мушоҳида намешавад      (расми 7.6). 

 
Расми 7.6. Оид ба болоиҳамхобии  соҳаҳои интерференсионӣ 

               ҳангоми нисбатан калон будани андозаи манбаи рӯшноӣ. 

 

§7.5. Вазифаи поляризатсия ҳангоми интерференсияи  

мавҷҳои арзӣ 

То ҳол мо гумон доштем, ки ҳар ду лапиши интерференсияшаванда  як 

самти муайянро доранд.  Аммо дар мавҷҳои арзӣ, ки мавҷи рӯшноӣ ба он 

тааллуқ дорад,  самти лапишҳо ба ҳама тараф ва перпендикуляр бо самти 

паҳншавии рӯшноӣ мебошанд. 

Ҳангоми ҷамъ шудани  ду мавҷ 
1S


ва 
2S


 (онҳоро чун векторҳо тасаввур 

менамоем)  ангезиши натиҷавӣ чунин намудро 
21 SSS


  дошта, интенсивият 

бошад ба  21
2
2

2
1 2 SSSSJ     баробар мешавад.  

Ҳодисаи интерференсия бо зарбшавандаи 
212 SS


 муайян карда мешавад. 

Яъне,  барои  ҳосил шудани интерференсияи лапишҳои поляризатсияшуда 

лозим аст, ки  ду нури рӯшноӣ, ки дар онҳо самти лапишҳои S1 ва S2 якхела-

анд, дар ягон нуқтаи фазо вохӯранд. Агар S1 ва S2   байни ҳам перпендикуляр 

бошанд, ҳодисаи интерференсия ба амал намеояд ва дар соҳаи 

болоиҳамхобии дастаҳои рӯшноӣ равшании  якхела ва мунтазам мушоҳида 



 121 

мешавад. Манзараи интерференсионии ниҳоят хуб (тақсимоти равшании ху-

би байни соҳаҳо) танҳо дар он ҳолат  амалӣ мешавад,  ки агар  мавҷҳои ин-

терференсияшаванда якхела поляризатсияшуда бошанд. Ҳамин тариқ, қайд 

намудан лозим аст, ки  интерференсияи мавҷҳои  арзӣ на танҳо ба амплитуда 

ва фазаи мавҷ, балки ба ҳолати поляризатсияи лапишҳои  онҳо низ вобаста 

аст.  

 

§7.6. Парадокс  дар ҳодисаи  интерференсияи рӯшноӣ 

Дар ҳолати мавҷудияти ду манбаи когерентии рӯшноӣ  дар фазои 

иҳотакунандаи  атрофи ин манбаъҳо тақсимоти амплитудаи натиҷавӣ ба амал 

меояд, ки вай қиматҳои гуногуни аз а1+а2 то а1 –а2 –ро  мегирад. Агар 

амплитудаҳои а1 ва а2 бо ҳам баробар бошанд (а1=а2), он гоҳ амплитудаи 

натиҷавӣ аз 0  то 2а  ва интенсивият бошад аз 0 то 4а2 тағйир меёбад.  

Максимум ва минимумҳои равшанӣ, ки дар манзараи интерференсионӣ 

мушоҳида мешаванд, бо тағйирёбии энергия алоқаманд намебошад. Дар ин 

маврид  танҳо тақсимшавии сели рӯшноӣ ба амал омада,  максимуми 

равшанӣ дар як ҷой бо минимуми рӯшноӣ дар ҷойи дигар компенсатсия карда  

мешавад. Яъне, дар пайдоиши манзараи интерференсионӣ ягон ихтилоф ба 

қонуни бақои энергия вуҷуд надорад.  

Аммо, агар масофаи байни манбаъҳо хурд аз 
2
1  бошад, яъне 


2
1221  SS , дар ин ҳолат  ҷойи нуқтаҳоро, ки дар онҳо қимати интенси-

вият ба сифр баробар бошад (J=0), дарёфт намудан  номумкин аст. 

Ҳамзамон, ҷойи нуқтаҳое, ки дар онҳо қимати интенсивият максималӣ аст (J 

= 4а2) ёфтан мумкин аст.  
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Аз гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки  масъала дар бораи 

ҷуброни сели рӯшноӣ дар ин ҳолат он қадар оддӣ нест.  

Ҳисобкуниҳо муайян намудаанд, ки  миқдори энергияи умумӣ дар 

мавҷҳои когерентӣ, ки дар  воҳиди вақт аз воҳиди сатҳ мегузарад,  нисбат ба  

мавҷҳои ғайрикогерентӣ зиёдтар аст. Яъне, дар ин ҳолат мо ҳодисаи афзуда-

ни энергияи нурбарориро аз ҷониби ҷуфти манбаъҳои когерентӣ мебинем, ки 

бо ҳамдигар таъсири мутақобил менамоянд.  Бузургии ин энергия аз 

захираҳое, ки манбаъҳоро таъмин менамоянд, гирифта мешавад. Агар 

захираҳо  калон набошанд, мумкин аст, ки манбаъҳо аз ҳисоби таъсири 

байниҳамдигарӣ, захираҳоро дар мӯҳлати нисбатан кӯтоҳ  истифода намуда, 

тезтар корношоям шаванд.  

Масалан, агар ду манбаи радиомавҷҳоро (антенаҳо) дар масофаи хурдтар  

аз ним дарозии мавҷ гузорем, нурафкании  антенаҳо хубтар шуда,  максиму-

ми нурафканӣ ба самти муайян беҳтар мешавад.  Ин тарзи истифодабарии 

антенаҳо дар амалия васеъ истифода мешавад. 

 

§7.7. Интерференсияи дастаҳои рӯшноии ғайримонохроматӣ 

Интерференсияи мавҷҳои рӯшноии ғайримонохроматӣ ба пайдоиши 

манзараи мураккаб, ки аз маҷмӯи максимум ва минимумҳои ба дарозиҳои 

мавҷҳои гуногун тааллуқдошгта  меорад. Агар  қиматҳои гуногуни зиёдро 

дошта бошад,  аз ифодаи 
2
mdh  бармеояд, ки дар ҳама нуқтаҳои экран (h) 

қиматҳои калон ва ё хурди интенсивияти рӯшноии дарозии мавҷи муайян 

мувофиқат мекунад.  

Дар ин ҷо h – масофа аз маркази экран то нуқтаи М;  S1S2 = 2ℓ; 

 ОМ= D;  S1N= d1;  S2N=d2.  

Ҳамин тариқ, дар ҳама қисматҳои экран равшании муайян мавҷуд аст. 
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Агар  дар манбаи муоинашаванда  дарозии мавҷҳои гуногун интенсивия-

ти якхеларо дошта бошанду ҳиссиёти қабулкунаки рӯшноӣ ба ҳама 

дарозиҳои мавҷ баробар бошад, пас дар ин ҳолат мо ягон нишонаи пайдоиши 

манзараи интерференсиониро дар экран дида наметавонем. 

Барои мушоҳида намудани манзараи интерференсионӣ  пеш аз ҳама 

маҷмӯи (шумораи)  мавҷҳои рӯшноиро кам намудан лозим аст  (–ро  то 

ҳадди имкон хурд намудан лозим аст). Онҳо бояд дар  интервали на он қадар 

калони    ва  +  ҷойгир шаванд. 

Формулаи 
2
mdh  –ро истифода намуда,  андозаи интервали           –

ро ба осонӣ ёфтан мумкин аст. Дар ҳақиқат,  интерференсия мушоҳида на-

мешавад, агар  максимуми тартиби m  барои  +   бо минимуми тартиби 

m+1 барои  мувофиқат намояд. Дар ин ҳолат ҳама минимумҳои байни  

максимумҳои ҳамсоя бо максимумҳои дарозиҳои мавҷҳои гуногуни дар до-

хили интервал буда,  пур карда мешаванд (расми 7.7). 

Умуман, мавҷи мураккабро бо истифодаи  нурполоҳо (филтрҳо)–и 

рӯшноӣ ва ё бо ёрии асбобҳои спектрӣ ба мавҷҳои монохроматӣ  тақсим 

(ҷудо) намудан мумкин аст. 

 
Расми 7.7. Тақсимоти максимумҳои интерференсионии  нурҳои  

            ғайримонохроматӣ.  Хати каҷи яклӯхт – тақсимоти  

           интенсивият барои мавҷи дарозиаш  ,  А–максимуми  

           тартиби m, F – максимуми тартиби  (m + 1). В, С, D… –  
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           максимумҳои тартиби  n  барои мавҷҳое, ки дарозиашон    

           дар фосилаҳои <1< +   ҷойгиранд. 

 

§7.8. Мавҷҳои истон 

Шарти асосии  ҳосил намудани манзараи интерференсионии устувор  

пеш аз ҳама болоиҳамхобии  ду мавҷи когерентӣ мебошад.  Усули ҳосил на-

мудани ду мавҷи когерентӣ, ки Френел нишон дода буд,  аз тақсим намудани 

мавҷи афтанда ба ду қисм бо усулҳои гуногун мебошад.  

Соддатарин усули ҳосил намудани манзараи интерференсионии устувор  

ин болоиҳамхобии  ду мавҷи муқобилсамт равона мебошад.  Манзараи ин-

терференсионии ҳосилшуда дар ин маврид ба фарқи фазаи ҳар ду мавҷ (аф-

танда ва инъикосшаванда) вобастагӣ дорад.  

Муодилаи мавҷи афтанда  






  kxtaS sin1        асту, 

муодилаи мавҷи  инъикосшуда  






   kxtaS sin2  

дар ин ҷо 
T
 2

 –басомади даврӣ; 

2

k  –адади мавҷӣ  ва  δ–  тағйироти 

фарқи фазаи мавҷ ҳангоми  инъикосшавӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, 
































 

2
1sin

2
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мешавад. 

Аз ифодаи (1) маълум мешавад, ки амплитудаи мавҷи натиҷавӣ ба  
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баробар буда,  барои нуқтаҳои гуногуни муҳит  қимати гуногунро гирифта,  

аз як нуқта ба нуқтаи дигар аз рӯи қонуни оддии гармоникӣ тағйир меёбад.  

Зарбшавандаи 













 

2
1sin t , ки тағйирёбии даврии мавҷи натиҷавиро  ни-

шон медиҳад ба  координат вобастагӣ надорад.  

Амплитудаи мавҷи натиҷавӣ, ки  бо функсияи гармоникии  




























 




2
12cos2

2
1cos2 xakxa  

ифода карда мешавад, нишон медиҳад, ки  аломати амплитуда дар ҳудуди 

ним дарозии мавҷ доимӣ монда, ҳангоми тағйир ёфтани координат х  ба  


2
1 , аломати муқобилро мегирад. Яъне, ҳангоми гузариш аз як ниммавҷ  ба  

дигараш  аломати амплитуда ҳатман тағйир меёбад      (расми 7.8). 

Бо ибораи дигар,  дар ҳудуди ниммавҷ ҳама амплитуда қимати мусбат ва 

дар ҳудуди ниммавҷи дигар бошад, қимати амплитуда  манфӣ аст. 

 

Расми 7.8.  Тарзи ҷойгиршавии векторҳои  Е


, Н


 ва 


 дар мавҷи  

                    аввала (а) ва инъикосшуда (б). 
 

Аз ифодаи (1) боз маълум мешавад, ки  дар мавҷи истон якчанд нуқтаҳое 

мавҷуданд, ки барои онҳо қимати амплитуда баробари сифр аст.  Ин нуқтаҳо 
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аз шарти nkx 
2
1

2
1

 , ки дар ин ҷо n=1,3,5…. (ададҳои тоқ)  муайян кар-

да мешавад. Ин нуқтаҳо дар масофаи бо ним дарозии мавҷ фарқкунанда 

ҷойгир буда,  нуқтаҳои гиреҳӣ ва ё гиреҳҳои мавҷи истон  ном доранд. Дар 

байни гиреҳҳои мавҷи истон нуқтаҳо, ки қимати максималии амплитуда (ба-

робари 2а) ба онҳо мувофиқат мекунад,  вуҷуд доранд. Ин нуқтаҳо номи  

дамишҳоро гирифтаанд, ки аз шарти зерин ёфта мешаванд: 

nkx 
2
1

2
1

        ва n= 0, 2, 4, 6, …. (ададҳои ҷуфт) (расми 7.9). 

 
                  Расми 7.9. Мавҷи истони электромагнитӣ 

 

Бузургии  δ–тағйирёбии фазаро ҳангоми инъикосшавии мавҷ медиҳад. 

Тағйирёбии фазаи рӯшноӣ ҳангоми инъикос ба π баробар аст. Дар ин ҳолат 

мегӯянд, ки  ним дарозии мавҷ ҳангоми инъикос нест мешавад (ҳангоми 

инъикос яке аз векторҳои мавҷи рӯшноӣ ҳатман самти лапиши худро ба 

самти муқобил тағйир медиҳад (нигаред ба расмҳои 7.8 ва 7.9). 

Мавҷи истонро на танҳо ҳангоми инъикос мушоҳида намудан мумкин 

аст. Ин ҳодисаро ҳамеша ҳангоми муқобили ҳамдигар  равона  шудани ду 

мавҷи когерентии амплитудаи якхеладошта низ мушоҳида намудан мумкин 

аст. 

 

§7.9. Маҳдуд будани соҳаи интерференсия.  

Ранги пардаҳои тунук 
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Пештар қайд намуда будем, ки  ҳангоми  нуқтавӣ будани манбаи рӯшноӣ 

манзараи интерференсионӣ амиқ, возеҳу равшан ва новобаста ба мавқеи эк-

ран пайдо мешавад. Соҳаҳои интерференсионие, ки  ҷойи аниқи пайдоишро 

надоранд соҳаҳои интерференсионии маҳдуднашуда номида мешаванд. Ам-

мо, шарти нуқтавӣ будани манбаъро амалӣ намудан душвор аст. Масалан,  

ҳангоми баррасии ҳодисаи интерференсия дар шароити табии  мо бо 

манбаъҳое сару кор дорем, ки андозаашон нисбатан калон аст (гӯшаи осмон, 

яъне  нури рӯшноии рӯзонаи парокандашуда).  

Масалан, ҳангоми равшан намудани пардаҳои шаффофи тунук, дар 

натиҷаи инъикос шудани нури рӯшноӣ аз  қисми пеш ва паси ин пардаи 

шаффоф  ду мавҷи когерентӣ пайдо мешаванд. Ин ҳодиса дар пардаҳои 

равған,  оби собунолуд ва ғайра  ба осонӣ мушоҳида мешаванд, ки номи ран-

ги пардаҳои (лавҳаҳои) тунукро гирифтаанд (расми 7.10).  

 
Расми 7.10. Оид ба интерференсия дар пардаи тунук аз ду манбаи  

                  андозаашон калон. 

 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин ҳолат тобиши  максималии ман-

зараи интерференсионӣ дар  ҷои аниқ ва дар бисёр ҳолатҳо дар фазои 

маҳдуди назди парда мушоҳида шуда, бо афзудани масофа аз сатҳи парда, 

тобиш бо тезӣ  кам мешавад.   
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Маълум карда шудааст, ки тобиши максималии манзараи 

интерференсионӣ дар нурҳои инъикосшуда дар қабати тунуки назди  сатҳи 

парда мушоҳида мешавад, ҳол он ки нурҳои инъикосшуда дар фазои нисба-

тан зиёд болоиҳам мехобанд. Ин гуна манзараҳои интерференсиониро 

маҳдудшуда меноманд.  

Вобаста ба  ғафсӣ ва намуди геометрии парда ва тарзи равшан намудани 

он соҳаи маҳдудшудаи  манзараи интерференсионӣ нисбат ба сатҳи парда 

маҳдуд карда мешавад.  

Дар расми 7.10 бо ҳарфи Р  фотолавҳа ва ё экран, ки дар он манзараи 

интерференсионӣ қайд ё мушоҳида мешавад, нишон дода шудааст.  

Дар расми 7.11 намунаи манзараҳои интерференсионӣ, ки ҳангоми инъи-

кос шудани нури рӯшноӣ аз пардаи ғафсии гуногундоштаи шиша ҳосил ме-

шавад, оварда шудааст. Расми 7.12 бошад, манзараи интерференсионӣ, ки аз  

инъикоси  рӯшноӣ дар қабати ҳавои намуди фонадоштаи байни сатҳҳои па-

раллелии ду лавҳаи ҳамвор ҳосилшударо  нишон медиҳад. 

 
Расми 7.12. Манзараи интерференсионӣ, ки  ҳангоми инъикос аз ду   

                  сатҳи ғафсии гуногундоштаи лавҳаи шишагӣ ҳосил  

                  шудааст. 
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Расми 7.13. Манзараи интерференсионӣ, ки  ҳангоми инъикос аз   

                  қабати  ҳавои намуди фонашакл ҳосил мешавад. 

 

Барои муайян намудани шароит ва пайдо шудани манзараи 

интерференсионӣ дар сатҳи пардаи тунук чунин таҷрибаро муоина менамо-

ем.  Дар расми 7.14  тарҳи аслии  таҷриба оид ба мушоҳидаи ҳодисаи мазкур 

оварда шудааст.  

  
Расми 7.14. Оид ба ёфтани фарқи роҳ ҳангоми  интерференсияи  

                  дастаҳои рӯшноӣ дар пардаи тунуки шаффофи фонашакл. 

 

Бигузор ба сатҳи пардаи шаффофи фонашакл, ки қобилияти шуоъшика-

нии  n –ро дорад,  дастаи рӯшноӣ тариқи нормал аз манбаи рӯшноии андоза-

аш калон афтад.  Кунҷи афтиши яке аз дастаҳои рӯшноӣ  дар расм  маҳз ба-

рои фаҳмо шудан  якчанд маротиба калон оварда шудааст.  
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Тавре ки пештар қайд карда будем,  танҳо он дастаҳои рӯшноӣ когерентӣ 

мебошанд, агар онҳо аз як нуқтаи манбаъ ҳосил шуда бошанд. Мавҷҳо, ки аз 

нуқтаҳои гуногуни манбаъ хориҷ шудаанд, байни ҳам когерентӣ нестанд.  

Бинобар ин, муоинаи  интерференсияи дастаҳои рӯшноиро аз  як нуқтаи ман-

баи андозааш  калони рӯшноӣ  оғоз менамоем. 

Бигузор ба пардаи шаффофи фонашакл дастаи рӯшноӣ тариқи нормал 

афтад. Фарқи роҳ дар ин ҳолат барои нуқтаи А, ки дар он манзараи 

интерференсионӣ мушоҳида мешавад ба  
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2
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мешавад. 

Ҳамин тариқ,                        
2
1cos2  rnh  

буда, функсияи  h ва  r  мебошад. Пештар фарз карда будем, ки кунҷҳои i ва  

r  хеле кам тағйир меёбанд (дастаи рӯшноӣ тариқи нормал ба фона меафтад). 

Ин ҳолатро ба роҳи нур пеш аз линза гузоштани диафрагма  низ ҳосил наму-

дан мумкин аст (апертураи линза хурд мешавад).  Пас,  гуфтан мумкин аст, 

ки  танҳо функсияи h,  яъне, танҳо ба ғафсии фона вобастагӣ дораду халос. 

Аз ифода барои   бармеояд, ки  ҳангоми аз дигар нуқтаҳои манбаи ан-

дозааш калон ба нуқтаи А афтидани дастаҳои рӯшноӣ, фарқи роҳ бетағйир 

мемонад. Яъне,  дар нуқтаи А, ки  дар сатҳи фона воқеъ аст,  манзараи 

интерференсионӣ барои тамоми ҷуфти дастаҳои рӯшноӣ ба ҳамдигар 

мувофиқат мекунанд. Бинобар ин, манзараи интерференсионӣ дар сатҳи фона 

ва ё дар наздики сатҳи он  аниқ, возеҳу равшан мушоҳида мешавад. Дар 

соҳаҳои дигар  бошад, манзараҳои интерференсионии гуногун бетартибона 

болоиҳам мехобанд ва дар натиҷа тақсимоти якхелаи равшанӣ дар ин соҳаҳои 

фазо мушоҳида мешавад.  
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Маҳз ҳамин тавр маҳдуд будани манзараи интерференсионӣ дар сатҳи 

пардаи тунуки намуди фонадошта, маънидод карда мешавад. 

Аз формула барои  истифода карда, шакли геометрии манзараҳои ин-

терференсионии мушоҳидашавандаро фаҳмонидан мумкин аст. Агар  барои 

қисматҳои алоҳидаи бари фона якхела (доимӣ) бошаду  фона бо дастаи нури 

параллелӣ равшан карда шавад, ранги ин қисматҳо  якхела мешаванд.  

Дар ҳақиқат, азбаски фарқи роҳи ()–и мавҷҳои интерферен-сияшаванда  

бо бузургии  лапиши натиҷавӣ  муайян карда мешавад, пас  қимати интенси-

вият, ки ба ғафсиҳои якхелаи фона тааллуқ доранд (h – ғафсии парда дои-

мист),  ба ҳам баробар мешаванд. Бинобар он,  соҳаҳои манзараи интерфе-

ренсионии  ғафсии якхеладоштаи сатҳи фона равшании (интенсивияти) якхе-

ларо доранд.  

Барои фона конфигуратсияи соҳаҳои интерференсионӣ содда буда, па-

раллел ба  теғаи фона ҷойгир мешаванд ва манзараи интерференсионӣ даврӣ 

мебошад. Дар ҳолати умумӣ бошад,  вобаста ба ғафсии пардаи шаффоф ман-

зараи интерференсионӣ намуди аҷоиб (мозаика)–ро мегирад (нигаред ба рас-

ми 7.12). 

Маҳз аз ин сабаб мафҳуми  соҳаҳои интерференсионии ғафсии якхела 

дар илм ворид шудааст. 

Бе душворӣ, пайдоиши чунин манзараро  дар пардаи собуноб, ки ба рам-

каи чоркунҷаи вертикалӣ ҷойгирбуда  кашида шудааст, мушоҳида намудан 

мумкин аст.  Зери таъсири  қувваи вазнинӣ пардаи собуноб намуди  фонаро 

мегирад ва соҳаҳои ғафсии якхеладошта дар сатҳи парда ҳамчун соҳаҳои па-

раллел ба теғаи  фона (бо каме майлкуни аз ҳисоби камбудии парда) пайдо 

мешаванд. Ин соҳаҳоро бо чашми оддӣ ҳангоми хурд будани  андозаи  дастаи 

рӯшноӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Аммо, беҳтар аст, агар  манзараи 

интерференсионӣ бо ёрии найи  биниш ва ё линза мушоҳида карда шавад. 
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Умуман, манзараи  интерференсионии хуб ҳосил мешавад, агар ғафсии парда 

ҳангоми  n=1,3 будан    1,5–2 дарозии мавҷи рӯшноиро ташкил диҳад.  

 

§7.10. Интерференсия дар лавҳаҳои ҳамвору параллел. 

Соҳаҳои ғафсиашон  якхела 

Аз ифодаи rnhcos2  маълум мешавад, ки  барои лавҳаҳои якҷинсаи 

ҳамвору параллел  (h ва n  дар ҳама қисматҳои лавҳа якхела)  фарқи роҳ ме-

тавонад танҳо  ҳангоми тағйир ёфтани  кунҷи моилии нурҳо  тағйир ёбад.  

Агар ин лавҳаро бо дастаи нури монохроматии таҳти кунҷҳои гуногун аф-

танда равшан намоем,  он гоҳ барои  ҳар як қимати  r фарқи роҳи муайян  

мувофиқат мекунад.  

Ба назар мерасад, ки  ҳама дастаҳои нурҳо, ки  ба  як  кунҷи шикаст  r 
мувофиқат мекунанд, яъне моилии якхеларо доранд, ҳамеша фарқи роҳи ба-

робар ва монандро медиҳанд.  Бинобар он,  максимум ва минимумҳои 

интерференсионӣ  бо самтҳои  мувофиқ ба моилии якхелаи нурҳо  ҷойгир 

мешаванд (расми 7.15). 

 
Расми 7.15. Оид ба локалӣ будани соҳаҳои интерференсионӣ. Дар экран, 

ки  дар ҳамвории фокали асосии  линзаи L ҷойгир аст, соҳаҳои интерферен-

сионии моилиашон якхела ҳосил мешаванд. 
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Аз расми 7.15 дида мешавад, ки  нурҳои 1 ва 2 бо сабаби ҳамвору парал-

лел будани лавҳа ба ҳамдигар параллел мебошанд.  Бинобар он, манзараи 

интерференсионӣ дар масофаи нисбатан дуртар аз сатҳи      лавҳа мушоҳида 

мешавад ва барои мушоҳида намудани ҳодиса ин нурҳои  инъикосшударо бо 

ёрии линза ҷамъ намудан лозим аст.  

Агар ба лавҳа дастаи рӯшноӣ тариқи конуси бо рӯшноӣ пуршуда, ки ти-

раш ба сатҳи лавҳа перпендикуляр аст, афтад (дастаи рӯшноӣ, ки аз манбаи 

андозааш калон хориҷ мешавад, айнан чунин  мебошад), он гоҳ дар ҳамвории 

конунии линза соҳаҳои интерференсионӣ намуди ҳалқаро мегиранд. Ба ҳар 

яке аз ҳалқаҳо  қиматҳои муайяни r  ва i  мувофиқат мекунанд. Ин намуд 

соҳаҳои интерференсионӣ номи соҳаҳои интерференсионии моилиашон  як-

хеларо гирифтаанд.  

Тарзи  нисбатан оддии  мушоҳидаи ҳалқаҳои моилии якхеладошта дар 

рӯшноии инъикосшуда дар расми 7.16 оварда шудааст. Дар ин ҷо: NM – 

лавҳаи шишагӣ, ки қисми зиёди нурҳои аз манбаъ  S хориҷшударо мегузаро-

над; РР – лавҳаи ҳамвору параллел; LL – линза, ки нурҳои инъикосшударо 

дар экран ЕЕ, ки дар конуни линза ҷойгир аст, ҷамъ менамояд.  

 

 

Расми 7.16. Тарзи мушоҳидаи ҳалқаҳои моилии якхеладошта. 
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Ҳар яке аз соҳаҳои моилиашон якхела – натиҷаи интерференсияи дастаи 

нурҳои параллелӣ аз манбаъ бароянда мебошанд. Бинобар он, апертураи ин-

терференсия дар ин ҳолат  тақрибан ба нул баробар аст.  Нурҳо, ки аз 

нуқтаҳои гуногуни манбаъ (S1, S2, S3,...) мебароянд байни ҳам когерентӣ не-

станд. Пас, дастаҳои рӯшноӣ, ки аз ҳар яке аз онҳо  хориҷ мешавад аз 

сарҳадҳои поёнӣ ва болоии лавҳа РР,  якчанд маротиба инъикос шуда,  дар 

экран ҳалқаҳои танҳо ба онҳо алоқамандро медиҳанд. Аммо, ҷойгиршавӣ ва 

ҳолати  ин ҳалқаҳо  аз ҷойи истоди нуқтаҳои нурбарорандаи манбаъ  вобаста 

набуда, балки  ба моилии ин дастаҳои нур вобастагӣ доранд. Бо  зиёд шудани 

дастаҳои рӯшноие, ки дар экран болоиҳам мехобанд,  манзараҳои 

интерференсионӣ  пурзӯртар  шудан мегиранд. 

Масалан, ба нуқтаи О–и экран  ҳамаи нурҳои параллелан аз  нуқтаҳои   

S1, S2, S3, ...  оянда  меафтанд.  Дар ҳамвории конунии  линза LL маҷмӯи  

ҳалқаҳои интерференсионӣ, ки марказашон дар нуқтаи О аст, пайдо мешавад. 
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Боби VIII. АСБОБҲОИ ИНТЕРФЕРЕНСИОНӢ ВА 

ИСТИФОДАИ ҲОДИСАИ ИНТЕРФЕРЕНСИЯ 

§8.1. Интерферометри Жамен 
Асбоберо, ки аз ду лавҳаи ҳамвору параллели аз як мавод сохта шудаи 

ғафсии h  ва  нишондоди шикасти n –ро  дорад, муоина менамоем расми 8.1). 

 
Расми 8.1. Тарҳи  интерферометри Жамен. 

 

Ҳангоми афтидани дастаи рӯшноӣ ба лавҳаи якум  қисме аз нурҳо аз 

ҳамвории пеши лавҳа, қисми дигаре бошанд, аз  ҳамвории паси лавҳа инъи-

кос мешаванд. Ҳамин тариқ аз лавҳаи якум ду дастаи рӯшноӣ, ки аз ҳамдигар 

бо  масофае ҷудо ҳастанд, хориҷ мешавад.  Ҳар яке аз ин дастаҳои рӯшноии 

ба лавҳаи дуюм афтида, боз ба ду қисм (ҳисса) ҷудо мешаванд, ки дар натиҷа 
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аз лавҳаи дуюм чор дастаи рӯшноӣ  хориҷ мешавад.  Аз  чор дастаи рӯшноӣ 

танҳо дастаҳои  2 ва 3 дар сатҳи лавҳаи дуюм болоиҳам мехобанд. Пас, барои 

ин дастаҳо фарқи роҳро чунин навиштан мумкин аст: 

)cos(cos2cos2cos2 2121 rrhnrhnrhn   

Агар лавҳаҳо  байни ҳам параллел ҷойгир шуда бошанд,  пас   r1= r2 ва 

=0 мешавад. Агар  лавҳаҳо нисбат ба ҳамдигар таҳти кунҷ гузошта шуда 

бошанд, дар ин ҳолат ≠ 0 мешавад.  

Азбаски дар асбоби мазкур қиматҳои   r1  ва  r2  аз ҳамдигар кам фарқ 

мекунанд, онро бо  (r2 – r1) = δr  ишора карда, меёбем   

 

rrnh sin2  

Ҳангоми гузариш аз кунҷи шикаст (r) ба кунҷи афтиш  (i), ифода чунин 

намудро мегирад:  

ih sin  

дар ин ҷо  ε – кунҷи байни лавҳаҳо мебошад.  

Ҳангоми  равшан намудани лавҳаи якум бо дастаи нури монохроматии 

параллел,  вобаста ба фарқи роҳи нурҳои аз лавҳаи якум бароянда интенси-

вияти онҳо гуногун мебошад. Ҳангоми равшан намудан  бо нури сафед бо-

шад, лавҳаҳо якранг  менамоянд. Ҳангоми равон намудани дастаи нури дур-

шаванда бошад, дар ҳамвории конунии объектив, ки дар роҳи нурҳои 2 ва 3 

гузошта шудааст,  маҷмӯи соҳаҳои интерференсионии ба кунҷи муайяни r 
тааллуқ доштаро (соҳаҳои моилиашон якхела) мушоҳида менамоем.  Нурҳои 

1 ва 4  ба объектив  намеафтанд.  

Барои  нурҳо, ки  шарти 
2

sin  mih  , (дар ин ҷо m – ададҳои ҷуфт)  

иҷро мешавад,  максимуми интенсивият мушоҳида мешаваду, барои 

қиматҳои тоқӣ   m, минимуми интенсивият.  
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Масофаи байни соҳаҳо бо зиёд шудани  дарозии мавҷ ва хурд шудани 

кунҷи байни лавҳаҳо  меафзояд. Фарқи масофаи байни соҳаҳои тартибҳои 

аввали соҳаҳои интерференсионӣ барои дарозиҳои мавҷҳои гуногун  он қадар 

зиёд нест. Маҳз аз ин сабаб соҳаи маркази (m=0) сафед ва соҳаи ҳамсоя  сиёҳ 

намудор мешаванд. Яъне,  минимумҳои  якум барои ҳамаи дарозиҳои мавҷ  

тақрибан дар як ҷой пайдо мешаванд.  

Соҳаҳои интерференсионӣ, ки  ба фарқи роҳҳои калон тааллуқ доранд,  

бо сабаби якҷоя хобидани минимум ва максимумҳо барои дарозии мавҷҳои 

гуногун,  намуди ранга мегиранд.  

Асбобе, ки дар асоси ин принсип сохта шудааст, номи интерферометри 

Жаменро гирифтааст.  Лавҳаҳо аз  шишаҳои якҷинса сохта шуда, худи  асбоб  

дар рӯи плитаи массаи калондошта ҷойгир мешавад. Мушоҳидаи манзараи 

интерференсионӣ  ба воситаи найи биниш, ки ба беохирӣ конундод  шудааст, 

амалӣ карда мешавад. Лавҳаҳо умуман, нисбат ба ҳамдигар тақрибан парал-

лел ҷойгир карда мешаванд. Бинобар он, соҳаҳои васеъи интерференсионӣ  

дар ҳамвории конунии найи  биниш мушоҳида мешаванд.  

Барои аз ҳамдигар дур  намудани  дастаи нурҳои 1 ва 2 ғафсии  

лавҳаҳоро  зиёд  (20 мм ва зиёдтар) гирифтан  мебояд. Ин дар як вақт имко-

ният медиҳад, ки ҳангоми ба яке аз дастаи нурҳо ворид намудани тағйирот, 

дастаи дигари нур  бетағйир монад.   

Барои ҷуброн намудани фарқи роҳ, ки ҳангоми гузоштани найи биниш 

ба роҳи дастаи нур пайдо мешавад, дар асбоби Жамен ҷубронсоз истифода 

мешавад.  Моилии  яке аз ҷубронсозҳоро тағйир дода,  оҳиста – оҳиста  

фарқи роҳи пайдошудаи байни дастаҳои рӯшноиро барҳам додан мумкин аст.  

Дар роҳи  яке аз дастаҳои рӯшноӣ ягон моддаро, ки нишондоди шикасти 

n2 –ро дорад мегузорем. Бигузор ғафсии  қабати модда ℓ  бошад ва нишондо-

ди шикасти ҳаво n1=1 аст.  Аз ҳисоби моддаи ба роҳи яке аз дастаҳои рӯшноӣ 



 139 

гузошташуда фарқи роҳ байни  нурҳои интерференсияшаванда ба (n2– n1)ℓ  

тағйир меёбад.  Дар ин маврид  манзараи интерференсионӣ  ба m соҳа 

мекӯчад (m метавонад адади касри низ бошад).   Ин кӯчишро чен намуда, 

қимати m –ро ёфтан мумкин аст. Таҷрибаҳо нишон  медиҳанд, ки  тавассути 

ин асбоб кӯчиши соҳаи интерференсионӣ то ба 
10
1

 
ҳисса 
















10
1m  бисёр хуб 

мушоҳида шуда, бе заҳмат онро  муайян намудан мумкин аст. 

Ифодаи (n2 – n1)ℓ = ℓn = m  истифода бурда,  бузургии n –ро, ки 

тағйирёбии нишондоди шикасти моддаи дар роҳи дастаи нур гузошташударо  

нисбат ба ҳаво муайян мекунад, меёбем. Умуман, ин нишондод бо  саҳеҳии 

адади шашуми баъди вергул  (ҳиссаи  миллион) муайян карда мешавад. 

Ҳамин тариқ,  интерферометри Жаменро истифода бурда, тағйирёбии 

ниҳоят хурди нишондоди  шикасти моддаҳоро (масалан, ҳангоми тағйир ёф-

тани ҳарорати газ ва ё ҳамроҳ намудани як миқдор гази дигар ба гази аввала) 

муайян намудан мумкин аст. 

  

§8.2. Интерферометри Майкелсон 
Тарҳи аслии   интерферометри Майкелсон дар расми 8.2 оварда шудааст.  

 
Расми 8.2. Тарҳи интерферометри Майкелсон. S1 ва S2 – оинаҳо; Р1–  

                  лавҳаи тақсимкунанда; Р2 –лавҳаи  ҷубронкунанда. 
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Дастаи рӯшноии аз манбаъ L баромада ба лавҳаи тақсимкунандаи Р1 ме-

афтад ва аз он инъикос шуда, ба оинаи S1 расида аз он низ инъикос шуда  ма-

ротибаи дуюм ба лавҳаи Р1 афтида, аз он қисман мегузарад ва қисман инъи-

кос шуда,  бо самти АО  паҳн мешавад.  

Нури АС аз оинаи S2 инъикос шуда,  боз ба лавҳаи Р1 меафтад ва қисман 

аз вай мегузарад ва қисман бо самти АО паҳн мешавад. Яъне, ҳар ду дастаи 

мавҷ  дастаҳои тақсимшудаи  аз як манбаъ бароянда мебошанд.  Пас, онҳо 

байни ҳам когерентӣ буда, ҳангоми болоиҳам хобидан  ҳодисаи интерферен-

сияро  ба вуҷуд меоранд.  Азбаски нури 2 лавҳаи Р1 –ро се маротиба ва нури 1 

бошад онро як маротиба мегузарад,  барои бартараф намудани фарқи роҳи 

иловагии пайдошуда, дар роҳи нури 2  лавҳаи Р2 –ро, ки тамоман ба Р1 мо-

нанд аст, мегузоранд. Ҳамин тавр фарқи роҳи иловагӣ ҷуброн карда мешавад.  

Манзараи интерференсионии мушоҳидашаванда ба манзараи 

интерференсионӣ, ки дар қабати ҳавои байни S2 ва тасвири мавҳуми  '
1S –и 

оинаи  S1  ҳосил мешавад,  якхела аст.  Агар  S1  ва S2 чунон гузошта шаванд, 

ки қабати ҳавои байни онҳо ҳамвору параллел бошад, он гоҳ манзараи 

интерференсионӣ  намуди  соҳаҳои моилии якхеладоштаро (ҳалқаҳои доира-

виро) мегирад, ки дар беохирӣ ҷамъ шудаанд. Бинобар ин, барои  мушоҳидаи 

онҳо найи бинишро истифода намудан лозим меояд. Агар ғафсии қабати 

ҳавои байни оинаҳои  S1 ва S2 қалон бошад (дар ин ҳолат  фарқи дарозиҳои 

китфҳои интерферометр калон аст)  ҳалқаҳои зиёди диаметри хурддошта, 

ҳатто дар наздики маркази манзараи интерференсионӣ мушоҳида мешаванд. 

Диаметри кунҷии ҳалқаҳо вобаста ба фарқи дарозии китфҳои интерфе-

рометр ва тартиби интерференсия бо ифодаи  

2dcosr = m 
 муайян карда мешавад. 
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Маълум шудааст, ки  ҳангоми кӯчиши  оина ба андозаи 
4
  –ҳиссаи да-

розии мавҷ (дар вақти хурд будани қимати кунҷи  r) ҳодисаи  гузариши 

ҳалқаи сафед ба сиёҳ  ё  баръакс  рух  медиҳад. 

Кӯчиши оина  бо ёрии меҳвари микрометрие, ки дар ҷои махсуси интер-

ферометр гузошта шудааст, амалӣ карда мешавад. Дар интерферометрҳои ка-

лони Майкелсон кӯчиши оинаҳо нисбати ҳамдигар то  даҳҳо сантиметр  ме-

расад.  

Баъзан оинаҳо чунон гузошта мешаванд, ки  қабати ҳавои байни онҳо 

шакли фонаро мегирад.  Дар ин маврид  соҳаҳои интерференсионии ғафсии 

якхеладошта, ки ба теғаи қабати ҳавои намуди фонадошта параллеланд, 

мушоҳида мешаванд.  

Ҳангоми зиёд будани масофаи байни оинаҳо фарқи роҳи байни нурҳои 

интерференсияшаванда метавонад қимати ниҳоят калонро гирад (зиёдтар аз 

106 ). Яъне, тартибҳои қимати миллионидоштаи интерференсионӣ метаво-

нанд мушоҳида шаванд.  

Ин асбоб имконият  медиҳад, ки  ноҳамвориҳои ниҳоят хурди сатҳҳо 

мушоҳида ва чен карда шаванд, инчунин таҳқиқи   сифати сатҳҳо  гузаронида 

шавад. 

 

§8.3. Асбобҳои интерференсионии бо тақсимоти  зиёди 

  дастаи рӯшноӣ коркунанда. 

Интерферометри Фабри–Перо 
1. Интерферометр (эталон)–и Фабри–Перо. Асбоб  аз ду лавҳаи ҳамвору 

параллел, ки асосан аз шиша ва ё кварс сохта шудаанд, иборат аст. Лавҳаҳо  

тарзе гузошта мешаванд, ки ҳавои байни онҳо намуди пластинаи ҳамвору па-

раллелро гирад.  Сатҳи лавҳаҳо бо саҳеҳии ниҳоят калон суфта карда шуда-
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анд (расми 8.3).  Лавҳаҳо байни ҳамдигар чунон гузошта мешаванд, ки 

сатҳҳои ба ҳамдигар нигаронидашудаи онҳо мутлақ параллел бошанд.  

 
           Расми 8.3. Тарҳи интерферометри  Фабри–Перо 

 

Манзараи интерференсионии мушоҳидашаванда намуди  ҳалқаҳоро  до-

рад (расми 8.4). Яъне, дар  интерферометри  Фабри–Перо  соҳаҳои интерфе-

ренсионии моилиашон якхела  мушоҳида мешаванд.  

 
Расми 8.4. Манзараи интерференсионӣ (хатҳои моилиашон баробар),  

                  ки дар интерферометри Фабри–Перо  мушоҳида  

                  мешавад. 

 

2. Пластинаи Люммер– Герке. Асбоб аз  лавҳаи якҷинсаи шишагие ибо-

рат аст, ки  ҳар ду сатҳаш байни худ мутлақ параллеланд. Барои  ба таври 

нормали  афтидани нури рӯшноӣ ва кам намудани нестшавии нур ҳангоми 

инъикос дар яке аз гӯшаҳои охири он  призмаи хурде ҷойгир карда мешавад 

(расми 8.5).  
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Расми 8.5. Тарҳи лавҳаи Люммер – Герке (фарқият дар кунҷҳо  

                   хеле зиёд нишон дода шудааст) 

 

Самти  нурҳои афтанда чунин интихоб карда мешаванд, ки  дар сарҳади 

шиша– ҳаво  кунҷи афтиш ба кунҷи  инъикоси пурра  наздик бошад. Дар ин 

ҳолат дастаи рӯшноӣ ба пуррагӣ инъикос мешавад. Танҳо  қисмати ночизи он 

аз  лавҳа  берун мешавад.  

Тавассути  лавҳаи Люммер– Герке  то 10–15  ҳалқаи  тақрибан якхела 

интенсивият доштаро  ҳосил намудан мумкин аст.  Дар расми 8.6 вобастагии  

тақсимоти интенсивият  ҳангоми интерференсияи дастаҳои зиёди рӯшноӣ ва 

дар расми 8.7 тасвири манзараи интерференсионӣ бо ёрии лавҳаи Люммер – 

Герке  ҳосилшуда оварда шудааст. 

 

 
Расми 8.6. Графики тақсимоти интенсивият  ҳангоми интер-  

                  ференсияи дастаҳои зиёди рӯшноӣ дар лавҳаи  
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                  Люммер– Герке. 

 
Расми 8.7. Тасвири манзараи интерференсионӣ, ки бо ёрии  

                   лавҳаи Люммер– Герке гирифта шудааст. 

 

Ҳангоми  аз манбаи андозааш калон ба лавҳа афтидани рӯшноӣ 

мушоҳида  шудааст, ки ин нурҳо ба қиматҳои гуногуни  r  мувофиқат меку-

нанд.  Бинобар он,  дар ҳамвории конунии  линза маҷмӯи соҳаҳои интерфе-

ренсионии тартибҳои гуногуни m, m+1, m+2, ки ба кунҷҳои гуногуни аф-

тиши  im , im+1 , im+2 ва ғайра тааллуқ доранд, мушоҳида мешаванд.  

Дар бисёр ҳолат одатан ғафсии лавҳаи Люммер– Герке  аз 3 то 10 мм–ро 

ташкил мекунаду  кунҷи  r дар  атрофи  45о мехобад. Дар ин маврид 

тартибҳои  зиёда  аз даҳҳо ҳазори интерференсионӣ мушоҳида мешаванд. 

 

§8.4. Усули таҳқиқоти интерференсионӣ ва баъзе  

намунаҳои истифодаи онҳо 

1. Усулҳои интерференсионӣ барои муайян намудани дарозии предметҳо 

бо саҳеҳии то ҳиссаи микрометр  истифода карда мешаванд. Барои  амалӣ 

намудани ин кор асосан аз интерферометри Майкелсон ва Фабри– Перо ис-

тифода мебаранд. 

2. Бо усули интерференсионӣ сифати сатҳ аниқ муайян карда мешавад 

(расми 8.8). 
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Расми 8.8. Усули интерференсионии назорати  суфтагии сатҳ.  

                 Р –лавҳаи  муоинашаванда, Э – лавҳаи эталонӣ.  

 

Дар расмҳои боло тарҳи  манзараҳои интерференсионии  мушоҳида-

шаванда (хатҳои ғафсии якхеладошта) оварда шудаанд. 

Ба сифати суфтагии сатҳи оинаҳо ва призмаҳо, ки дар асбобҳои оптикӣ 

истифода мешаванд, талаботи ниҳоят калон гузошта  мешавад. Дар баъзе 

асбобҳои оптикӣ  майлкунӣ аз қиматҳои муайяншуда то даҳҳо ҳиссаи даро-

зии мавҷро ташкил медиҳад. Тавассути манзараҳои интерференсионӣ оид ба 

сифати сатҳ ва камбудиҳои он хулоса баровардан  мумкин аст. Намуди 

манзараҳои интерференсионӣ нишон медиҳанд, ки майлкунӣ аз параметрҳои 

додашуда чӣ қадар  ва  ба кадом тараф ин майлкунӣ равона шудааст (масалан, 

барҷаста ё хамида будани ҷойҳои алоҳидаи сатҳ). 

Ҳангоми  таҳқиқи  сатҳҳо  дастаи нурҳои  монохроматӣ ва перпендику-

ляран ба сатҳ афтанда истифода мешаванд. Дар ин маврид  манзараи 

интерференсионӣ  амиқу равшан мешавад.  

3. Барои назорати сифати коркарди сатҳҳо. 

4. Барои  чен намудани  қиматҳои хурди тағйирёбии нишондоди шика-

сти  газҳо, буғҳо ва моеъҳо. Муайян намудани таркиби газҳо, таҳлили 

миқдории  намакҳои ба об ҳамроҳ карда шуда (ҳангоми ночиз будани  кон-

сентратсияи (ғаноиш) –и намакҳо). 

5. Барои таҳлили тағйирёбии  таркиби хун, ки бо маризи алоқаманд аст. 
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6. Барои чен ва  муайян кардани кунҷҳо. 

7. Барои бо саҳеҳии баланд  ёфтани кунҷҳои хурди ситораҳои дучанда ва  

муайян намудани диаметри кунҷии ситораҳо. 

8. Аниқ чен намудани дарозии мавҷи рӯшноӣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боби  IX. ДИФРАКСИЯИ РӮШНОӢ. 

§9.1. Принсипи Гйюгенс – Френел 

Ҳодисаи интерференсия  исботи асосии табиати мавҷӣ доштани рӯшноӣ 

мебошад.  Аммо,  агар аз нуқтаи назари мавҷи қонуни ростхатта паҳншавии 

рӯшноӣ, ки дар таҷрибаҳо борҳо муайян шудааст,  исбот карда шавад,  

бешубҳа ғалабаи  ақидаи табиати мавҷӣ доштани рӯшноӣ мегардид.  

Диди мавҷии рӯшноӣ, ки аз тарафи Гйюгенс пешниҳод шуда буд (Трак-

тат дар бораи рӯшноӣ, ки соли 1690 чоп шудааст),  ба ин масъала ҷавоби аниқ 

дода наметавонист. Мувофиқи  назарияи Гйюгенс, ки ба паҳншавии мавҷи 

садо асос  ёфтааст,  рӯшнои мавҷест, ки дар муҳити махсуси тамоми фазоро 

иҳотакунанда, ки онро  эфир номид, паҳн мешавад. Эфир на танҳо тамоми 

фазо, балки  фазои байни  зарраҳои кулли  моддаҳоро ишғол намудааст. Би-

нобар ин, тасаввур намудан мумкин аст, ки ҳама моддаҳо ва ҷисмҳо дар 

уқёнуси пур аз эфир ғарқ мебошанд.  



 147 

Аз ин нуқтаи назар, ҳаракати лапишноки зарраи эфир на танҳо ба зарраи 

дар сари роҳ буда, балки ба ҳама зарраҳои ба А часпида низ дода мешавад 

(расми 9.1). Яъне,  мавҷи рӯшноӣ  аз нуқтаи А ба ҳама тараф паҳн мешавад. 

Пас,  нуқтаи А ҳамчун манбаи рӯшноӣ (дучанда, дубора) хизмат мекунад. 

Сатҳе, ки ин мавҷҳои дубораро иҳота менамояд, фронти мавҷ (ОО)  ном до-

ранд. 

Ҳамин тариқ, принсипи  Гйюгенс имконият медиҳад, ки масъалаҳои  

инъикос ва шикасти рӯшноӣ аз нуқтаи назари мавҷӣ  фаҳмонда шаванд. Ам-

мо, масъалаи  ростхатта паҳншавии рӯшноӣ дар ин принсип ҳалли худро ёф-

та наметавонист. Асос ба ҳалли ин масъала – майлкунӣ аз ростхатта 

паҳншавии  рӯшноӣ, яъне ҳодисаи дифраксия  гузошта нашуда буд. 

 

 
  Расми 9.1. Оид ба принсипи Гйюгенс. L – манбаи рӯшноӣ;  

                     SS– сатҳи ёрирасон; ОО – сатҳи иҳотакунандаи мавҷҳо,  

                     ки аз SS  баромадаанд. 

 

Моҳиятан принсипи Гйюгенс принсипе буд, ки соҳаи истифодабарии он 

оптикаи геометрӣ буда,  масъалаи интенсивияти  мавҷҳои ба самтҳои гуногун 

паҳншавандаро  баррасӣ намекард. Ин камбудӣ аз ҷониби Френел, бо ворид 

намудани ғояи интерференсия ба принсипи Гйюгенс бартараф карда шуд.  Бо 
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дарназардошти ин ғоя  принсипи Гйюгенс мазмуни физикиро ба худ гирифт. 

Масалан, сатҳи иҳотакунандаи мавҷҳои элементарӣ ОО маънои амиқи физи-

киро мегирад: бо сабаби  интерференсияи байниҳамдигарии мавҷҳои 

элементарӣ, мавҷи натиҷавӣ  интенсивияти аниқро дорад. Ҳамин тариқ, 

принсипи Гйюгенс– Френел принсипи асосии оптикаи мавҷӣ ба ҳисоб рафта, 

масъалаи  интенсивияти рӯшноии натиҷавиро дар самтҳои гуногун, яъне 

масъалаи дифраксияро ҳал менамояд. 

Бо дар назардошти принсипи Гйюгенс –Френел  масъалаи ҳудуди исти-

фодаи қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ, ҳалли худро  низ ёфт. Ғайр аз 

ин, маълум шуд, ки принсипи Гйюгенс – Френел барои ҳама намуд мавҷҳои 

электромагнитӣ қобили  истифода  аст. 

Аз диди Френел принсипи Гйюгенсро барои ҳисоб намудани интенси-

вияти (амплитудаи)  мавҷи натиҷавӣ  ин тавр  ифода намудан лозим аст. 

Манбаи L –ро бо сатҳи хаёлии S  иҳота менамоем (расми 9.2).  Қимати 

дурусти интенсивияти ангезиш дар ҳама нуқтаҳои  В, ки берун аз сатҳи S 

ҷойгир аст бо чунин тарз ёфтан мумкин аст. Манбаи L –ро  бекор намуда, 

сатҳи  S –ро ҳамчун сатҳи нурбароранда ҳисоб менамоем. Нурҳои аз 

қисматҳои алоҳидаи сатҳи S бароянда ба нуқтаи В расида, таъсироти 

натиҷавиро дар ин нуқта муайян мекунанд. Нурбарории ҳар як элементи ds –

и сатҳи S ҳамчун мавҷи куравӣ  (мавҷҳои дучанда) аст, ки  ба нуқтаи В  ла-

пиши   )sin(0   krt
r

a  меоранд. Дар ин ҷо а0  амплитуда, φ –фазаи ла-

пиши ҳақиқии элементи  ds, ки аз  L  баромада то  ds  расида мебошад.  Дар 

ин маврид  андозаи қисматҳои ds –ро  чунон хурд гирифтан лозим аст, ки φ 

ва r барои ҳама қисмҳои он қимати якхеларо дошта бошанд. Бо ибораи дигар, 

ҳар як элементи ds ҳамчун манбаи ёрирасони алоҳида  баррасӣ мешавад.  
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Расми 9.2. Оид ба принсипи Гйюгенс– Френел. 

 

Бо сабаби ҳамфаз будани ҳамаи  манбаъҳои ёрирасон ва ангезишӣ аз 

манбаи L бароянда,  манбаъҳои ёрирасон байни ҳам когерентӣ мебошанд ва 

ҳангоми болоиҳамхобии онҳо ҳодисаи интерференсия ба вуҷуд меояд.  

Ҳамин тариқ, Френел масъалаи ростхатта паҳншавии рӯшноиро бо дар-

назардошти интерференсияи байниҳамдигарии  мавҷҳои дубора (усули 

зонаҳои Френел) ҳал намуд. 

 

 

§9.2. Усули зонаҳои Френел 

Таъсири  рӯшноии аз манбаи А барояндаро, ки ба ягон нуқтаи В –и ҷойи 

мушоҳида мерасад,  баррасӣ мекунем (расми 9.3). 

 

Расми 9.3. Тарзи сохтани зонаҳо аз рӯи ғояи Френел 
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Мувофиқи  принсипи  Гйюгенс– Френел  таъсири манбаи А– ро  бо 

таъсироти  манбаъҳои хаёлии дар сатҳи ёрирасони S –ҷойдошта (сатҳи мавҷи 

марказаш дар нуқтаи А– буда), иваз менамоем.  

Натиҷаи ҳисоби интерференсия осонтар мешавад, агар усули Френел 

пешниҳод намударо истифода намоем. 

Барои ҳисоб намудани натиҷаи таъсир дар нуқтаи В,  нуқтаҳои А ва В –

ро ба ҳам пайваст намуда, сатҳи ёрирасон S –ро  ба якчанд зонаҳо он тавр 

тақсим менамоем, ки масофаи байни  гӯшаи як зона аз дигараш то нуқтаи В 

ба ним дарозии мавҷ 















2
1  фарқ кунад.  Яъне,  

М1В – М0В = М2В – М1В = М3В – М2В =…..= 
2
1

 

Андозаи ҳар яке аз зонаҳоро бе душворӣ ҳисоб намудан мумкин аст.  

Масалан, аз расми 9.4 барои зонаи якум бар меояд, ки 

 

 
Расми 9.4. Тарзи ҳисоб намудани масоҳати зонаи марказии Френел 
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bxbax 22   , 

аз ин ҷо 

bbxax 22 , 

ё ки 
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ba
bx


  

 

Масоҳати сегменти куравии марказӣ (зонаи якум) дар ин маврид  ба  

 






ba

ab
ba

baax
2

22  

баробар мешавад. 

Дар амал ҳама зонаҳои  дигар  низ чунин масоҳатро доранд. Яъне,  тарзи 

сохтани зонаҳо бо усули Френел сатҳи куравии мавҷро  ба зонаҳои  сатҳҳои 

якхеладошта, ки ҳар кадоме  масоҳати  

 
ba

ab  –ро 

дорад, тақсим менамояд. 

Акнун  онро ба эътибор мегирем, ки  агар кунҷи байни нормал ба сатҳ   

ва самти В(φ) калон бошад, таъсири зонаҳои алоҳида дар нуқтаи В  сусттар 

мешавад. Яъне,  таъсири зонаҳо бо мурури аз зонаи маркази  (нуқтаи М0)  дур 

шудан  оҳиста– оҳиста  хурд шудан мегиранд.  

Акнун чунин андешаронӣ менамоем: 

Таъсири  зонаи марказӣ дар нуқтаи В  бо амплитудаи S1, таъсири зонаи 

минбаъда бо S2, таъсири зонаи оянда бо S3 ва ғайра, муайян карда мешавад. 

Азбаски S1>S2>S3>S4….  аст, ҳангоми тартиби зона (n) калон будан, таъсири 

зонаи  n –ум  ба нуқтаи В  кам мешавад. 
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Азбаски М1В – М0В = 
2
1 ;  М2В – М1В = 

2
1 ; М3В – М2В = 

2
1  аст, пас  

манбаи хаёлии М0М1  ба нуқтаи В  нисбат ба манбаъҳои М1М2 ба 
2
1   наздик-

тар ҷойгир мешавад. Бинобар он,  лапишҳои аз манбаъҳои  зонаи М1М2 баро-

мада, ба нуқтаи В  бо фазаи  нисбат ба ҳамини манбаъҳои М0М1  муқобил ме-

расанд. Ҳамин тариқ,  таъсири зонаи маркази зери таъсири зонаи ҳамсояаш 

сусттар карда мешавад ва ғайра. Бузургии ниҳоии амплитудаи лапиши анге-

зиш дар нуқтаи В аз ҷамъи амплитудаҳои ҳама зонаҳо иборат мешавад:  

 

S=S1– S2 + S3 –S4 + S5 –S6 ....= S1–(S2–S3)–(S4 – S5)–(S6 – S7).... 

 

Бо дарназардошти он, ки S1>S2>S3 .... ба хулоса омадан мумкин аст, ки  

аломати ифодаҳои дар кавсайн буда,  мусбат мебошад. Бинобар он  

S<S1 

Равшании   нуқтаи В, ки ба квадрати  амплитудаҳо мутаносиб аст (Е), чунин 

мешавад: 

2
1

2 SSE   

Ҳамин тариқ, амплитудаи лапиши натиҷавӣ, ки зери таъсири интерфе-

ренсияи байниҳамдигарии қиматҳои гуногуни мавҷи куравӣ дар нуқтаи В 

ҳосил мешавад,  аз амплитудаи созмондодаи ҳатто зонаи марказӣ хурд буда-

аст. Яъне, таъсири ҳама мавҷҳо дар нуқтаи  В, танҳо ба таъсири қитъаи хурди 

баробари зонаи марказии бо масоҳати 


ba

ab


 

дошта, баробар будааст. 

Дарозии мавҷи  рӯшноӣ хурд буда, ба м6105    баробар аст. Агар масофа 

аз манбаъ А то ҷойи мушоҳида (нуқтаи В)  як метр бошад, ҳисобкуниҳо ни-
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шон медиҳанд, ки  масоҳати  таъсирбахши мавҷи рӯшноӣ ҳатто хурд аз 1 мм2  

мешавад.  Аз ин натиҷа хулоса намудан мумкин аст, ки паҳншавии  мавҷи 

рӯшноӣ аз  нуқтаи А  ба В  тавре амалӣ мешавад, ки гӯё сели рӯшноӣ дар до-

хили найчаи ниҳоят борик равона бошад. Яъне, рӯшноӣ  гӯё ростхатта паҳн  

мешавад. 

 

§9.3. Пластинкаи зонагӣ 

Радиуси зонаи m –ми  Френелро бо ифодаи зерин ёфтан мумкин аст: 


ba

abmmr 
                   (1) 

Экранеро тайёр менамоем, ки  аз ҳалқаҳои  паси ҳам ивазшавандаи сиёҳ 

ва шаффоф иборат буда, радиуси онҳо шарти ифодаи (1) –ро барои қиматҳои 

a,b, қаноат мекунанд.  Барои ин мақсад, масалан  дар масштаби калон  рас-

ми  мувофиқро тасвир намуда, баъд онро бо ёрии нусхабардории фотографӣ 

то андозаи муайян хурд менамоем. Экрани хурд, ки бо ин тарз  тайёр карда 

мешавад, номи пластинкаи зонагиро гирифтааст. 

Тасвири ин намуд пластинкаҳо дар расми 9.5 оварда шудаст. Агар пла-

стинкаи дар расми 9.5 (а) овардашударо дар  масофаи а аз манбаи нуқтавӣ ва 

дар масофаи b аз ҷойи мушоҳида (дар як хати рост) ҷойгир намоем,  пла-

стинка  барои нури рӯшноии дарозии мавҷи  дошта, зонаҳои ҷуфтро маҳкам 

намуда, ҳама зонаҳои тоқро (аз ҷумла, зонаи марказӣ)  кушода мемонад.  

Фронти мавҷ, ки аз ин пластинкаи зонагӣ гузаштааст,  дар нуқтаи В ам-

плитудаи натиҷавии 

S = S1 + S3 + S5 + S7 + …. –ро   медиҳад. 

Дар ин маврид, амплитудаи натиҷавӣ аз қимати амплитудае, ки ҳангоми 

ҳама фронти мавҷ кушодааст, хеле зиёд мешавад. Пластинкаи зонагӣ ҳамчун 
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линзаи ҷамъкунанда амал намуда,  равшаннокиро дар нуқтаи В зиёд менамо-

яд.  Дар назар бояд дошт, ки пластинкаи зонагӣ  конунҳои  мавҳумро низ 

дошта метавонад. Бинобар ин,  онҳоро чун комбинатсияи  линзаҳои 

ҷамъкунанда ва парокандакунанда истифода намудан мумкин аст. 

 

Расми 9.5. Пластинкаи  зонагӣ. а) – зонаҳои тоқ кушодаанд,  

                                            б)– зонаҳои ҷуфт кушодаанд. 

 

Монандии пластинкаи зонагиро бо линза чунин шарҳ додан мумкин аст: 

ба эътибор мегирем, ки нурбарории манбаъ мафҳум буда, бузургии  

m
rf m

2
  

масофаи конунии  пластинкаи зонагиро муайян менамояд. Масофаҳои а ва b 

барои  мавҷҳои  аз ҳалқаҳои  шаффофи пластинка гузаранда   ҳамфаз мебо-

шанд. Бинобар он, бо истифода аз формулаи (1)  ифодаи 

fba
111

   –ро 

ҳосил мекунем.  

Дар ин ҷо a, b  бо формулаи линза  байни ҳам алоқаманд мебошанд. Бу-

зургии f   бошад,  вазифаи масофаи конуниро иҷро менамояд. 

Ҳамин тариқ,  агар ҷои манбаъ муайян бошад, ҳамеша ҷои пайдоиши 

тасвирро  пас аз пластинка ёфтан мумкин аст.  Масалан, агар  ба пластинка 
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мавҷи ҳамвор афтад ( )a , тасвир  дар масофаи b= f  пайдо мешавад. 

Ҳангоми  a <f  будан,  тасвири мавҳум ҳосил мешавад.  

Фарқияти пластинаи зонагӣ  аз линза дар он аст, ки пластинаи зонагӣ на 

якто, балки якчанд  тасвири манбаъ В –ро медиҳад.  Дар ҳақиқат,  ҷои 

мушоҳидаро  ба ҳолати  В1  мекӯчонем, ки  дар ҳудуди  он на як  ҳалқаи 

шаффофи пластинкаи зонагӣ, балки се зонаи Френел ҷой гиранд.  Таъсири ду 

зона ҳамдигарро  ҷуброн менамоянду амплитуда дар В1  танҳо бо таъсири зо-

наи сеюм  муайян карда мешавад.  Дар ин маврид  мавҷҳое, ки ба В  аз ҳама 

зонаҳои ҷуброншуда омада мерасанд, байни ҳам ҳамфаз мемонанд. Яъне,  

амплитудаи лапиш дар нуқтаи В1 ба қимати калон соҳиб мешавад. Фарқи  

фазҳои  мавҷҳои  зонаҳои ҷуброннашудаи зонаҳои ҳамсоя нисбат ба  нуқтаи 

В се маротиба зиёд мешавад. Ҳолати b1–и нуқтаи В1  бо ифодаи зерин ёфта 

мешавад: 

fba
311

1

       (2) 

Ин гуна андешаронӣ барои дигар нуқтаҳои мушоҳида, ки дар ҳудуди ҳар 

як  ҳалқаи пластинка ҳама гуна адади тоқи зонаҳои Френел (2n + 1) 
ҷойгиранд, низ ҷой дошта  метавонад 

Ҳолати ин нуқтаҳо  бо ифодаи зерин муайян карда мешаванд: 

nn ff
n

ba
11211      

12 


n
f

nf ;   n = 0, 1, 2, …..    (3) 

Аз формулаи (3) бармеояд, ки  дар пластинкаи зонагӣ   масофаҳои кону-

нии  зиёд мавҷуданд (расми 9.6).  
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Расми 9.6.  Ҷамъи  конунҳои амплитудии пластинкаи зонагӣ 

Ҳосияти  конундодии пластинкаҳои зонагӣ имконият медиҳад, ки  

онҳоро ҳамчун линза истифода намоем. Лекин, дар назар бояд дошт, ки  абе-

ратсияи хроматӣ барои пластинкаи зонагӣ зиёд аст, чунки  f  ба  дарозии мавҷ  

()  мутаносиби чаппа мебошад. 

 

§9.4. Ҳисоби графикии  амплитудаи натиҷавӣ 

Масъалаи таъсири рӯшноиро дар нуқтаи  В оддитар баррасӣ намудан 

мумкин аст, агар  тарзи графикии ҷамъи лапишҳоро, ки аз ҳамдигар бо  

фарқи фазаҳо фарқ мекунанд, истифода барем.  

Барои тасвири нигоришии таъсири як зона (масалан, зонаи марказӣ)  ин 

зонаро  ба қитъаҳои хурди баробар  ончунон ҷудо намудан лозим аст (расми 

9.7), ки  фазаи лапиши дар нуқтаи В –и аз тарафи қисмҳои алоҳидаи 

манбаъҳои хаёлӣ ҳосилшуда  доимӣ  (якхела) монад.  

Пас, таъсири  ҳама қитъаҳоро бо вектори дарозиаш  ба суммаи 

амплитудаҳои қитъаҳои алоҳида баробар будаву  самташ ба самти ҷамъи 

фазаҳои  ин қитъаҳо баробар, ифода намудан мумкин аст.  
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Расми 9.7. Зонаи марказии Френел 

 

Таъсири қитъаи хурди ҳамсояро бо вектори дуюм, ки нисбат ба вектори 

якум бо сабаби тағйир ёфтани фазаи манбаи қитъаи дуюм, каме майл наму-

дааст ифода намудан мумкин аст. Вале, бо дарози ин вектор аз вектори якум 

фарқияте  надорад.  Ин векторро дар паси вектори якум бо дарназардошти 

фарқи фазҳои қитъаи якум ва дуюм мегузорем. Айнан бо чунин тарз  

векторҳои сеюм, чорум ва ғайраро паси ҳам бо  дарназардошти фарқи фази 

онҳо гузошта, диаграммаи векторӣ, ки суммаи таъсири ҳама қитъаҳои хурди 

як зонаро ифода менамояд,  сохтан мумкин аст. Дар расми 9.8  таъсири як зо-

на  оварда шудааст (хати шикаста).  

 
Расми 9.8. Диаграммаи вектории ҷамъбандии таъсири қитъаҳои 

                  алоҳидаи зонаҳо 

 

Дар ин ҷо мо барои муайян намудан  зонаро ба 8 қисматҳои элементарӣ 

тақсим намудаем. Агар зонаро ба  қисматҳои ниҳоят зиёди элементарӣ 

тақсим намоем, хати шикаста ба  камон табдил меёбад, ки аз нимдавра фарқ 
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надорад (расми 9.9). Дар ин ҳолат векторе, ки дар нуқтаи М1  ба камон расан-

да аст, нисбат ба вектори наздики нуқтаи О  бо сабаби муқобил будани фазаи 

лапишаш  самти  муқобилро дорад. Таъсири зонаи марказӣ дар ин ҳолат бо 

вектори  ОМ1   тасвир карда мешавад. 

Барои ба инобат гирифтани таъсири зонаи дуюм сохтани диаграммаи 

векториро  барои ин зона ба мисли зонаи якум давом дода, чунин диаграмма-

ро ҳосил мекунем (расми 9.10). 

 
Расми 9.9. Диаграммаи вектории таъсири зонаи марказӣ (якум).  

                  ОМ1  – вектори натиҷавӣ 

 
Расми 9.10. Диаграммаи вектории таъсир зонаҳои якум ва дуюм.  

                 ОМ2  – вектори натиҷавӣ 

 

Азбаски  ҳангоми афзудании тартиби зонаҳо моилии онҳо зиёд мешавад,  

бузургии хордаи камони М1М2 нисбат ба камони ОМ1 камтар мешавад. 

Чунин  тарзи сохтанро давом дода, диаграмаи натиҷавии  таъсири ҳама 

зонаҳоро  ҳосил намудан мумкин аст (расми 9.11). 
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Расми 9.11. Диаграммаи вектории таъсири ҳама зонаҳо 

Таъсири натиҷавии ҳамаи фронти мавҷ бо вектори S= ON  ифода карда 

мешавад. Дарозии ин вектор ба ними вектори S1 = OM1, ки  таъсири зонаи 

марказиро муайян мекунад, баробар ва ҳамсамт аст. Бо ибораи дигар, лапиш 

дар нуқтаи В, ки аз тарафи ҳама фронти мавҷ ҳосил мешавад, бо фазаи  ла-

пиш, ки зонаи марказӣ ҳосил менамояд ҳамсамт буда,  амплитудааш ба ними  

амплитудаи зонаи марказӣ  баробар аст.  Яъне, таъсири (амплитудаи)  ҳама 

фронти мавҷ тақрибан ба ними таъсири зонаи якум  (марказӣ)  баробар аст. 

 

§9.5. Масъалаҳои оддии дифраксионӣ. 

Дифраксия дар сӯрохи  доирашакл 

Бигузор мавҷи Σ  аз манбаи А баромада,  дар роҳи худ бо сӯрохи доира-

шакли дар экрани ношаффофи MN буда, дучор шавад. Ҳодисаи натиҷавиро 

дар нуқтаи В –и пас  аз экрани MN, ки дар хати пайвасткунандаи маркази 

сӯрох ҷойгир аст, таҳқиқ менамоем (расми 9.12). 
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Расми 9.12. Тарҳи дифраксия дар сурохи доирашакл. Зонаҳо  

                  барои майдони марказии нуқтаи В сохта шудаанд. 

 

Сатҳи ёрирасони Френел  ба экрани MN  расанда аст. Ҳангоми  на он 

қадар калон будани диаметри сӯрох  ва масофаҳои муайяни нуқтаҳои А ва В 

танҳо таъсири на он қадар зиёди зонаҳоро  ба эътибор гирифтан мумкин аст. 

Агар, сӯрох як ва ё якчанд зонаи тоқро кушояд, он гоҳ таъсир дар нуқтаи  В 

нисбат ба набудани экран зиёдтар мешавад    (расми 9.13).  

 
Расми 9.13. Манзараи дифраксионӣ дар сӯрохи доирашакл.  

                  а). Сӯрох зонаҳои тоқро дар нуқтаи майдони марказӣ  

                  мекушояд (марказ равшан). б). Сӯрох зонаҳои ҷуфтро дар  

                  нуқтаи  майдони марказӣ мекушояд (марказ торик).  
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Таъсири максималӣ  ба нуқтаи  В  ба андозаи сӯрох, ки  танҳо як зонаро 

дар бар мегирад, мувофиқат мекунад. Ҳангоми адади ҷуфти зонаҳоро кушо-

дани сӯрох, ангезиши рӯшноӣ дар нуқтаи В  нисбат  ба мавҷи озод  (набудани 

сӯрох)  камтар мешавад. Равшании камтарин ҳангоми кушода будани ду зона  

амалӣ мешавад. 

 

§9.6. Дифраксия дар  экрани ношаффофи  доиравӣ 

Барои нуқтаи В, ки дар хати пайвасти манбаъ А бо маркази экрани но-

шаффоф ҷойгир аст, тарзи сохтани Френел  зонаи якумро  аз гӯшаи экрани 

ношаффоф  то ҷойи якҷояшавии  сатҳи мавҷҳои дучанда (нуқтаи В) конуси 

ташкилдиҳандааш 
2


b  –ро медиҳад (расми 9.14). Зонаи дуюм бошад, кону-

си ташкилдиҳандааш b  –ро медиҳад ва ғайра.  

 
Расми 9.14. Тарҳи   дифраксия дар қурси доиравӣ.  Зонаҳо барои  

                   нуқтаи марказии майдон В  сохта шудаанд 

 

Таҳлили мавзӯъҳои пешинаро идома дода, ба натиҷа меоем, ки  ампли-

тудаи лапиши натиҷавии рӯшноӣ дар нуқтаи В  ба нисфи амплитудаи зонаи 

якуми кушода баробар аст.  

Агар андозаи экрани ношаффоф  он қадар калон набошад, (шумораи ка-

ми зонаҳоро дарбар гирад), таъсири зонаи якуми кушода аз таъсири зонаи 
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маркази фарқ намекунад ва  равшанӣ дар нуқтаи В  амалан ба равшанӣ 

ҳангоми набудани экран баробар аст.  

Умуман,  бо дарназардошти симметрияи экран чунин манзараи 

дифраксионӣ ҳосил мешавад (расми 9.15). 

 
Расми 9.15. Манзараи дифраксионӣ дар экрани ношаффофи доиравӣ 

 

Ҳангоми дур шудан аз В бо самти перпендикуляр ба АВ ҳалқаҳои 

дифраксионӣ  амиқии худро кам карда, баъдтар равшании якхела ва мунтазам 

дар атрофи нуқтаи В пайдо  мешавад. 

Доғи равшане, ки дар маркази геометрии торикӣ ҳосил мешавад,  аз 

ҷониби Пуассон ҳамчун далели табиати мавҷӣ надоштани рӯшноӣ пешгӯӣ  

шуда буд,  бо номи доғи Пуассон маълум мебошад. 

 

§9.7. Морпечи Корню ва истифодаи он  дар ҳалли 

масъалаҳои дифраксионӣ 

Дар боло диаграммаи векториро барои ёфтани таъсири зонаҳои ҳалқавии 

гуногун баррасӣ намудем. Мисли ҳамон диаграммаи таъсири ҳар гуна 

чуқурчаҳоро низ сохтан мумкин аст.  Диаграмма дар ин ҳолат шакли  мор-

печро  гирифта, вобаста ба  масоҳати чуқурчаҳо таъсири онҳо бо дур шудан 

аз нуқтаи марказӣ (нуқтаи М0) кам шудан мегирад.  Бинобар он, векторҳои 

таъсири қитъаҳои  ояндаи ҳар як чуқурча бо тезӣ  аз рӯи дарозии худ кам 

мешаванд ва морпеч нисбатан нишеб мешавад.  Ин гуна масъаларо Френел 
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бо истифода аз интегралҳои намуди махсусдошта ҳал намуд ва  онҳо номи 

интегралҳои Френелро  гирифтаанд. Нигориши  ҳалли ин гуна масъалаҳои 

дифраксиониро Корню сохтааст. Он номи  морпечи Корнюро дорад (расми 

9.16). 

 
Расми 9.16. Морпечи Корню 

 

Нуқтаҳои F   ва F  қутбҳо мебошанд, ки  морпеч ба онҳо ба таври 

асимптотӣ наздик мешавад. Шохаи  ОВ1 В2,…., F –и морпеч таъсири чапи 

ними фронти мавҷро ифода карда, шохаи ОА1 А2,…, F  бошад таъсири қисми 

рости ними фронти мавҷро ифода мекунад.  Ҳамин тариқ, ҳар ду шохаи каҷи 

симметрианд. Нуқтаи О ҷои қатшавӣ (хами)  буда, хати рости 
 FF 0 , ки 

қутбҳои морпечро  пайваст менамояд,  бо расанда ба нуқтаи 0 кунҷи  45о –ро  

ташкил медиҳад. 

Аз морпечи  Корню истифода намуда,  масъалаҳои  дифраксиониро, аз 

ҷумла, дифраксия аз монеаҳои канорҳояшон ростхаттаро ҳал намудан мум-

кин аст. Амплитудаи лапиши  ягон қисми фронти мавҷи рӯшноӣ бо векторе 

ифода мешавад, ки ба ин қисмати морпеч  тааллуқ дорад.  Таъсири кулли  

фронти мавҷ, яъне қисмати фронт, ки аз монеъа озод аст,  бо вектори FF , 

ки охирҳои морпечро мепайвандад,  ифода  мешавад. 
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Ҳамчун намуна, истифодаи морпечи Корнюро ба масъалаи дифраксия 

дар гӯшаи экрани ношаффоф баррасӣ менамоем (расми 9.17).  

 
Расми 9.17. Дифраксия дар гӯшаи экрани ношаффоф 

 

Равшанӣ дар нуқтаи В (расми 9.17), ки дар  сарҳади сояи геометрӣ 

ҷойгир аст, бо таъсири ними  сатҳи умумии фронти мавҷ  муайян карда ме-

шавад (ними дигари фронти мавҷ  бо экран пӯшонида шудааст). Ин дар диа-

грамма  ба вектори F0 , ки маркази морпечро бо  қутби F  пайваст меку-

над,  мувофиқат менамояд. Азбаски, 
  FFF

2
10  аст, пас амплитуда дар 

нуқтаи В ба ними амплитуда, интенсивият бошад ба чоряки интенсивият 

ҳангоми набудани монеъаи D  баробар аст. Ҳангоми гузариш ба соҳаи  ВК  

бошад,  мавҷҳо ба тарафи рост мекӯчанд. Бинобар он, барои нуқтаи  В1  ҳама 

ними рости фронти мавҷ (ва қисман ними чап) кушода аст.  Маҳз  бо ин са-

баб,  амплитуда бо вектори пайвасткунандаи F  бо нуқтаҳои дури морпеч, 

яъне векторҳои 
1BF

,  
2BF

,  
3BF

 ва ғайра   муайян карда мешавад. 

Аз расми 9.16  бармеояд, ки  векторҳои 1BF ,  2BF , 3BF   ва ғайра  

аз якчанд максимумҳо, ки зиёда аз FF  мебошанд ва якчанд минимумҳо, 

ки камтар аз FF  ҳастанд, мегузаранд. Интенсивияти аз ҳама калон ба 1,37 



 165 

баробар буда, барои максимуми якум ҳосил мешавад. Ин максимум ҳангоми 

кӯчиши мавҷ тақрибан ба бари зонаи якуми Френел (нуқтаи В2  дар расми 

9.16)   ба амал меояд. Афтиши интенсивият дар  соҳаи сояи геометрӣ (ВL), ки 

экрани D  қисми зиёдтарини мавҷро маҳкам мекунад, сусттар ба амал меояд 

(нуқтаҳои 1АF , 2АF , 3АF  ва ғайра).  

Тарҳ ва акси дар расми 9.17 овардашуда, манзараи дифраксионии 

мушоҳидашавандаро нишон медиҳад. Дар поёни  манзара вобастагии наза-

риявии интенсивият ҳангоми дифраксия оварда шудааст.  

 

§9.8. Дифраксияи Фраунгофер аз тарқиш 

То ҳол мо  манзараҳои дифраксиониеро баррасӣ намудем, ки  онҳо на он 

қадар дур аз монеъа  ҷойгир буданд. Онҳоро дифраксияҳои Френел мено-

манд. 

Фраунгофер дар солҳои 1821–1822  ҳодисаҳои нисбатан дигарро баррасӣ 

намуд. Вай найи  бинишро  ба  манбаи (тарқиш)–и  дар масофаи дур 

ҷойгирбуда равона намуда, тасвири онро  дар ҳамвории конунии найи биниш 

мушоҳида намуд. 

Вай мушоҳида намуд, ки  намуди тасвир  ба андоза ва шакли тарқиш 

вобастагӣ дорад. Он ҳодисаи дифраксионие, ки  дар он манзараи 

дифраксионӣ аз нурҳои параллелӣ ҳосил мешаванд, номи дифраксияи Фраун-

гоферро гирифтааст.  

Шароити наздик ба  шарти Фраунгоферро  ин тавр  ҳосил намудан мум-

кин аст: рӯшноии афкандаи манбаи андозааш хурдро  (L), ки   дар конуни 

линза ҷойгир аст,  бо ёрии линзаи дуюм  дар нуқтаи муайяни экрани дар 

ҳамвории конунии  он ҷойгирбуда,  ҷамъ менамоем.  Ин нуқта ҳамчун  тас-

вири манбаъ (L) хизмат мекунад. Дар байни линзаҳо  экрани сӯрохҳои андо-

задор ва намудҳои гуногундоштаро гузошта,  метавонем  намуди манзараи 
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дифраксиониро дар экран, ки тасвири манбаъ аст,  тағйир диҳем.  Вобаста ба 

андоза ва намуди сӯрох қисми рӯшноӣ пас аз сӯрох ба самтҳои гуногун раво-

на шуда, дар нуқтаҳои гуногуни экрани қабулкунанда ҷамъ мешавад. Дар 

натиҷа тасвир намуди доғеро мегирад, ки  равшаннокии вай  аз як ҷой ба 

ҷойи дигар тағйир меёбад. 

Ҳалли масъалаи дифраксия –ёфтани  тақсимоти интенсивияти рӯшноие 

мебошад, ки  дар экран вобаста ба андоза ва намуди монеъа ин дифраксияро 

ба вуҷуд овардааст.  

Бигузор мавҷ  ба  ҳамвории  тарқиш ба таври нормал   афтад     (расми 

9.18).  

 
Расми 9.18. Дифраксия аз тарқиш: оид ба тарзи ҳисоб намудани  

                   амплитудаи натиҷавӣ 

 

Масоҳати  тарқишро  ба қисматҳои борики  соҳачаҳои параллелӣ  тақсим 

менамоем. Ҳар як соҳача  ҳамчун  манбаи  мавҷ хизмат мекунад. Фазаи  

мавҷҳои аз ин соҳачаҳо  хориҷшаванда,  бо сабаби як будани ҳамвории 

тарқиш бо фронти мавҷ (ҳангоми ба таври нормалӣ афтидани нур),  якхела ва 

баробар мебошанд. Амплитудаи мавҷҳои аз соҳачаҳо хориҷшаванда низ бо 

сабаби  баробар будани андозаи  соҳачаҳо ва моилии онҳо ба самти 
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мушоҳида,  якхела аст.  Ин ду ҳолат, яъне баробарии фаза ва амплитуда 

ҳалли масъалаи  баррасишавандаро  осонтар  менамояд.  

Ҳангоми мушоҳида бо самти  нормал,  амплитудаи натиҷавӣ чунин на-

муд дорад (расми 9.19, а). 

        Яъне, Δ = 0;  пас, 0sin b ; ва φ = 0. 

Пас, мавҷҳои элементарӣ дар ин ҳолат  фарқи фазаро ҳосил намекунанд 

ва амплитудаи натиҷавӣ  S = A0  мешавад. 

Агар фарқи фазаҳо дар ҳудуди тарқиш ба π баробар шавад (дар ин мав-

рид фарқи роҳ ба  
2
  баробар мешавад), диаграмма намуди дар расми 58, б   

овардаро мегирад.   

Аз расми  9.18  бармеояд, ки                   
2
1sin bED  

буда, амплитудаи натиҷавӣ  ба  


02 AS 
      

баробар мешавад (бо  сабаби ба-

робар шудани S  ба  диаметри нимдоира, ки дарозии А0 – ро дорад): 

( )2
2

,,2,
2

2 0
00 

 ASваASпасастRSазбаскиAR  . 

 



 168 

 
 

Расми 9.19. Дифраксия аз тарқиш: ҳисоби графикии амплитудаи  

                   натиҷавӣ дар самтҳои гуногун 

Агар фарқи роҳи нурҳои байни элементҳои гӯшавии фронти мавҷ ба   
баробар бошад, пас  

sinb  

мешавад ва диаграмма  намуди расми  58, в – ро  мегирад. 

Амплитудаи натиҷавӣ дар ин ҳолат ба сифр баробар шуда, дар ин самт 

равшанӣ мушоҳида намешавад. Бе душвори дидан мумкин аст, ки 

амплитудаҳои қиматашон ба сифр баробар,  ҳангоми  фарқи роҳи фронти 

мавҷи элементҳои гӯшави ба 2, 3, 4 ва ғайра  баробар будан, ҳосил ме-

шаванд. Яъне,  минимумҳои равшанӣ ҳангоми  

bbb



3,2,sin   

ва ғайра ҳосил мешаванд. 

Нишон додан мумкин аст, ки  ангезиши натиҷавӣ  дар нуқтаи В   бо 

ифодаи  
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sin

2
1cos

sin
2
1

sin
2
1sin

0 bkt
bk

bk
AS  

муайян карда мешавад.  

Ҳамин тариқ,  мавҷи натиҷавӣ, ки бо самти φ паҳн мешавад, амплитудаи 

зеринро 














sin

sinsin

sin
2
1

sin
2
1sin

00



























































b

b

A
bk

bk
AA  

дорад.  

Дар ин ҷо   

                     
2

k
        

–
 
адади мавҷӣ  аст. 

Ҳангоми хурд будани кунҷи φ, sinφ –ро ба худи φ иваз намудан мумкин 

аст, яъне  

sin  

Пас,  






 b

b

AA















sin

0
                       (1)  

мешавад.  

Аз ифодаи (1) бармеояд, ки дар экран бо тағйирёбии  кунҷи  φ қимати 

равшанӣ иваз шуда, максимумҳо ва минимумҳо пайдо мешаванд. 

Ин функсияро таҳлил менамоем: 

Амплитуда Аφ ба сифр баробар мешавад, агар  кунҷи φ шарти зеринро 

иҷро намояд: 
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 nb

sin , 

дар ин ҷо n = 1, 2, 3, 4, ва ҳоказо. Яъне, барои  

b
n sin                            (2) 

Ифодаи (2)  самтҳоеро дар экран муайян менамояд, ки  дар онҳо  

(нуқтаҳо) амплитуда баробари сифр аст (расми 9.20). 

Байни қиматҳои минималии вобастаги  нуқтаҳое мавҷуданд, ки 

(қиматҳои муайяни кунҷи φ)  амплитуда бузургии максималиро мегирад.  

Ҷойи пайдоиши ин максимумҳо дар экран чунин ёфта мешавад:  

0sin 

b  

яъне, ҳангоми φ = 0  будан, Аφ = А0 мешавад.  

Максимумҳои оянда, ки  қимати амплитудаашон нисбат ба бузургии ам-

плитудаи максимуми асосӣ  хело хурд аст,  аз шарти зерин муайян карда ме-

шаванд:
 



 43,1sin 

b ; 



 46,2sin 

b
 



 47,3sin 

b
 

                        



 47,4sin 

b
       

ва ғайра. 

Дар расми 9.20  нигориши тақсимоти интенсивият барои функсияи  
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20

sin

sin2sin








































































b

b

JJ  

оварда шудааст.  

 
Расми 9.20. Вобастагии интенсивият (хати яклӯхт) ва амплитуда  

                    (хати фосиланок)  ба  самти паҳншавии нур, ҳангоми  

                    дифраксия  аз тарқиш. 

Дар ин ҷо 2
00 AJ 

 
 –интенсивияти рӯшноии  аз тарқиши бари          b–

дошта гузашта ва бо самти афтиши нур (самти аввала) равонбуда, мебошад. 

Аз расм дида мешавад, ки   қимати  максимумҳои тартибҳои калон (дучанда) 

ниҳоят тез кам  мешаванд. Қимати  ададии нисбии интенсивияти  максимуми 

асосӣ ва дигар тартибҳо  чунинанд: 

1 : 0,045 : 0,016 : …., 

ё ки  

:
25

4:
9

4:1
22 

   ва ғайра. 

Аз формулаҳои овардашуда маълум мешавад, ки  мавқеи  ҷойгиршавии  

максимумҳо ва минимумҳо ба дарозии мавҷи рӯшноӣ вобаста аст. Бинобар 

он,  манзараи дифраксионии  намуди дар расми 59 овардашуда, танҳо барои 
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як мавҷи монохроматӣ ҷой дорад.  Агар нури рӯшноии афтанда сафед бошад,  

дар экран  маҷмӯи  рангҳои гуногунро мебинем, ки бо мавқеашон, яке аз ди-

гаре фарқ мекунанд. Максимуми асоси (φ= 0)  албатта барои ҳама мавҷҳо як 

буда,  сафед намудор мешавад. Мавқеи  максимумҳои  дучанда  (тартибҳои 

оянда) байни ҳамдигар  фарқ мекунанд. Наздик ба максимуми асосӣ нуре 

ҷойгир мешавад, ки дарозиаш  хурдтар аст. Максимумҳои ба мавҷҳои даро-

зии калон тааллуқдошта, нисбат ба ҳамдигар дуртар ҷойгир мешаванд ва 

баръакс, максимумҳои ба мавҷҳои дарозиашон хурд тааллуқдошта бошанд, 

нисбат ба ҳамдигар наздиктар ҷойгир мешаванд. 

 

§9.9. Таъсири паҳноии тарқиш  ба манзараи 

интерференсионӣ 

 

Аз формулаи  

b
nsin  

маълум мешавад,  ки  масофаи минимумҳо аз маркази манзараи дифраксионӣ 

бо кам шудани паҳноии тарқиш (b)  зиёд мешавад.  Яъне, бо  кам шудани 

паҳноии тарқиш соҳаи сафеди марказӣ торафт васеъ шуда,  қисмати зиёди 

экранро  дар бар мегирад. Агар b =   бошад,       090  мешавад. Яъне,  

минимуми якум таҳти кунҷи  090 нисбат ба самти аввалаи нур мушоҳида 

шуда, ба  гӯшаи дар беохир будаи экран мувофиқат менамояд. Равшании эк-

ран  аз марказ ба канорҳои экран  тариқи асимптотӣ кам шуда, ба сифр на-

здик мешавад.  Паҳноии  соҳаи сафеди марказӣ  беҳудуд васеъ мешавад.  

Ҳамин тариқ,  бо хурд шудани b  равшанӣ  дар тамоми экран кӯшиши 

якхела  ва мунтазам буданро мекунад.  
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Баръакс,  ҳангоми калон шудани бари тарқиш  мавқеи  минимумҳои ав-

вала торафт ба  маркази манзараи дифраксионӣ наздик шудан гирифта,  дар 

ин ҳолат  максимуми марказӣ торафт бориктар, равшантар  ва саҳеҳтар шу-

дан мегирад (расми 9.21). 

 
Расми 9.21. Дифраксия аз тарқиш. Таъсири паҳноии тарқиш ба  

                  тақсимоти интенсивият. 1– паҳноии тарқиш хурд.  

                   2– паҳноии  тарқиш калон. 

 

Дар ин маврид  бузургии нисбии интенсивияти соҳа бетағйир монда, 

қимати мутлақи максимумҳо бошад,  бо сабаби зиёдтар гузаштани энергия  

аз тарқиши бари зиёддошта, меафзояд.  Ҳангоми  ниҳоят калон будани бари 

тарқиш дар марказ тасвири хуби манбаи  намуди хаттибуда ҳосил мешавад. 
 

 

 

§9.10. Дифраксия аз ду тарқиш 

Ҳодисаи дифраксияро аз ду тарқиш  баррасӣ мекунем (расми 9.22). 

Ҳолати  максимум ва минимумҳои дифраксионӣ аз тарзи ҷойгиршавии 

тарқиш вобаста нест. Сабаб он аст, ки мавқеи  максимумҳо  танҳо ба  самти 

паҳншавии рӯшноии дифраксияшуда вобаста аст. Бинобар он, ҳангоми 

кӯчонидани худ ба худи тарқиш  ягон намуд тағйирот  дар манзараи 
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дифраксионӣ бояд мушоҳида нагардад.  Агар  дар сатҳи ношаффоф  ду 

тарқиши якхелаи параллелро  гузорем, онҳо дар экран  манзараи дифраксио-

нии якхеларо (монандро), ки болои ҳам мехобанд, ҳосил менамоянд. Бинобар 

он, бузургии интенсивияти  максимумҳо  аз ин ҳисоб  зиёд мешаванд.  

 
      Расми 9.22. Оид ба ёфтани ҳолати максимумҳои асосӣ ва минимумҳои  

                   иловагӣ ҳангоми дифраксия аз ду тарқиши параллелӣ. 

 

Дар ҳақиқат бошад, манзараи дифраксионӣ мураккаб буда, барои  аниқ 

муайян намудани  он интерференсияи мавҷҳои аз ду тарқиш ҳосилшударо 

низ ба эътибор гирифтан лозим аст. 

Масофаи  а+ b= d  буда, андозаи байни тарқишҳоро муайян мекунад. 

Мавқеи  минимумҳо ҳангоми дифраксия аз ду тарқиш низ бояд тағйир на-

ёбад. Ба ҷои муайяни экран, ки нур аз як тарқиш намерасад, аз дуюм тарқиш 

низ нахоҳад расид. Ғайр аз ин, ҳангоми дифраксия аз ду тарқиш дар экран 

бояд нуқтаҳое пайдо шаванд, ки  лапишҳои ба онҳо расида ҳамдигарро 

хомӯш кунанд. Ин самтҳо аз шарти  

       


2
5;

2
3;

2
1sin d …       ва ғайра  ёфта мешаванд. 

Баръакс, дар самтҳои  

 md ....,3,2,1sin   

таъсири як тарқиш аз ҷониби тарқиши дигар  зиёд карда мешавад. Онҳоро 

максимумҳои асосӣ меноманд. 
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Ҳамин тариқ, намуди манзараи пурраи дифраксионӣ аз шартҳои зерин 

ёфта мешавад: 

минимумҳои пешина:    mb ....,3,2,1sin  ; 

минимумҳои иловагӣ:   .....
2
5;

2
3;

2
1sin  d ; 

максимумҳои асосӣ:       md ....,3,2,1sin  . 

Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки байни ду максимуми асосӣ якто 

минимуми иловагӣ ҷойгир мешавад (расми 9.23). Дар ин расм тақсимоти ин-

тенсивияти рӯшноӣ ҳангоми дифраксия  аз ду тарқиш оварда шудааст. Хати 

фосиланок  ба манзараи дифраксионӣ аз як тарқиш, хати яклӯхт бошад ба ду 

тарқиш тааллуқ дорад. Ҳангоми зиёд шудани масофаи байни тарқишҳо бари 

максимумҳо хурд шуда, масоҳати иҳотакардаи хатҳо бошанд, бетағйир ме-

монанд. 

 
Расми 9.23. Тақсимоти интенсивият ҳангоми дифраксия аз ду тарқиши  

               параллели паҳноии b–дошта ва дар масофаи d ҷойгирбуда. 

 

 

 

§9.11. Панҷараи дифраксионӣ 

Баррасии дифраксия аз ду тарқиш муайян намуд, ки  дар ин ҳолат 

паҳноии максимумҳои асосии дифраксионӣ нисбат ба дифраксия аз як 
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тарқиш бориктар мешаванд. Ин маънои онро  дорад, ки агар шумораи 

тарқишҳо зиёд шаванд,  ҳодиса нисбатан намоёнтар мешавад. 

Мулоҳизарониро оид ба мавзӯи дифраксия аз ду тарқиш давом дода, 

нишон додан мумкин аст, ки байни ҳар ду максимуми асосӣ ҳангоми будани 

се тарқиш   (dsinφ = 0, , 2,…) дуто минимумҳои иловагӣ        

( .....
3
5,

3
4,

3
2,

3
1sin  d ) ҳангоми  чор тарқиш се минимумҳои 

иловагӣ ва ғайра мушоҳида мешаванд.  

Дар ҳолати умумӣ, агар ҳодисаи дифраксия аз N тарқиши бари b – дошта  

ба амал ояд (d = b + a), дар ин ҷо а – масофаи байни тарқишҳо,  d– даври 

панҷара), чунин манзараи дифраксиониро дар экран мушоҳида менамоем: 

 минимумҳои пешина:    mb ....,3,2,1sin  ; 

 максимумҳои асосӣ:       md ....,3,2,,0sin   

 минимумҳои иловагӣ:   
N

m
NNN

d  ...,3;2;sin   

Байни ду максимумҳои асосӣ N–1 минимумҳои иловагӣ ҷойгир меша-

ванд, ки бо максимумҳои иловагии дуюм ҷудо шудаанд. Бо зиёд шудани шу-

мораи тарқишҳо интенсивияти максимумҳои асосӣ калон мешавад. 

Максимумҳои асосии на он қадар равшане,  ки ҳангоми дифраксия аз як  

тарқиш  мушоҳида мешуданд, ба максимумҳои борику равшан ва амиқ таб-

дил меёбанд, ки аз ҳамдигар бо соҳаҳои сиёҳ ҷудо шудаанд (равшании 

максимумҳои дуюми иловагӣ ниҳоят кам аст).  Равшанӣ, борикӣ ва возеҳии  

максимумҳои асосӣ  имкон медиҳад, ки  дарозии мавҷҳои ба ҳам наздикбуда,  

бо саҳеҳии калон ва аниқ муайян карда шаванд. Максимумҳои асосӣ барои 

мавҷҳои рӯшноии дарозиҳои гуногундошта болоиҳам намехобанд ва ин им-

кони аз ҳамдигар алоҳида – алоҳида мушоҳида намудани онҳоро медиҳад. 
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Масофаи байни максимумҳои асосӣ барои мавҷи дарозии муайяндошта 

()  бо даври панҷара  d  муайян карда мешавад. Тақсимоти интенсивият 

байни максимумҳои алоҳида бошад ба нисбати  b ва d вобаста аст. Ҳангоми 

тақрибан як андозаро доштани b ва а баъзе аз максимумҳои асосӣ мушоҳида 

намешаванд. Масалан, ҳангоми  d= 2b будан, ҳама максимумҳои ҷуфт 

мушоҳида намешаванд ва дар ин ҳолат интенсивияти максимумҳои тоқ му-

таносибан меафзояд. Ҳангоми  d= 3b будан, ҳар сеюм максимум  мушоҳида 

намешавад ва ғайра.  

Формулаи умумие, ки тақсимоти амплитудаи мавҷҳои дифраксияшударо 

вобаста ба кунҷи φ муайян мекунад, чунин намуд дорад: 




sin
sinsin

0
NAA                        (1) 

дар ин ҷо: 



 sin

b ,  



 sin

d , 

N – шумораи тарқишҳо,  

А0 – амплитудае, ки як тарқиш бо самти   дастаи аввала (φ = 0) ҳосил меку-

над. 

Зарбшавандаи  


sin

0A  

таъсири як тарқишро муайян мекунад. Зарбшавандаи  




sin
sin N  

бошад, интерференсияи мавҷҳои аз N тарқиш гузаштаро муайян мекунад. 
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Ҳамин тариқ, барои максимумҳои асосӣ амплитуда N –маротиба, интен-

сивият бошад N2 –маротиба нисбат ба як тарқиш зиёдтар аст (ҳангоми  ба N 

тарқиш афтидани дастаҳои  нури ғайрикогерентӣ  бошад, интенсивият N  ма-

ротиба меафзояд).  

Дар формулаи (1)  ифодаи 


sin

0A  

дохил аст, ки тақсимоти  амплитудаи мавҷро ҳангоми дифраксия аз як 

тарқиш муайян менамояд.  Пас,  ҳангоми дифраксия аз панҷара низ  (ҳамчун 

ҳолати дифраксия аз ду тарқиш)  ҳама рӯшноӣ дар соҳаи максимуми асосӣ 

ҷойгир мешавад. Азбаски бари тарқиш b  асосан хурд аст, паҳноии максиму-

ми асосӣ ба 
b
2  баробар ва  васеъ буда, дар дарозии он якчанд  максимумҳои  

асосии тартибҳои гуногун  ҷойгир  мешаванд     (расми 9.24).  

Аз формулаи (1) истифода карда, тақсимоти интенсивиятро дар 

максимумҳои асосӣ ҳисоб намудан мумкин аст. 

Дар ҳақиқат,  аз ифодаи     dsinφ= m  истифода карда, чунин формула-

ро ҳосил менамоем: 

d
bm

bm
dNA

bm
d
bmdNA

AJ m





2

222

222
0

222

2222
0

2 sin
)(sin
        (2) 
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Расми 9.24. Ҳолати максимумҳои асосӣ ва тақсимоти энергия ба  

                  тартибҳои гуногун дар панҷараи дифраксионӣ. Хати  

                  канишдор тақсимоти энергияро ҳангоми як тарқиш  

                  нишон медиҳад. Ҳангоми  зиёд будани шумораи 

                  тарқишҳо баландии максимумҳои асосӣ хеле зиёд аст. 

                  Дар расм миқёс нигоҳ дошта нашудааст. 

 

Дар ҳақиқат, аз расми 9.25 дида мешавад, ки ҳангоми  зиёд будани шу-

мораи тарқишҳо баландии максимумҳои асосӣ аз баландии максимумҳо, ки 

ҳангоми дифраксия аз як тарқиш ба амал меояд, хеле зиёд аст. Баландии 

максимумҳои иловагии тартиби дуюм хеле хурд мебошанд.  
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Расми 9.25. Ҳолати максимумҳои  асосӣ ва тақсимоти энергия  

         вобаста  ба тартибҳои  панҷараи дифраксионӣ. 

а) – вобастагии 2

sin
sin












N
N , б) – вобастагии 

2sin









   

ва  в) – вобастагии ҳосили зарби  графикҳои а ва б  ба sinφ  

 ҳангоми дифраксия аз панҷараи дифраксионӣ. 

 

Дар ҷадвал, ҳамчун намуна, қиматҳои тақсимоти интенсивият, ки ба 

максимуми тартибҳои гуногун (барои қиматҳои нисбии b ва d) оварда шуда-

аст (интенсивияти  тартиби нули 100%  қабул шудааст). 

 Тартиби 

сифрӣ 

Тартиби 

якум 

Тартиби 

дуюм 

Тартиби 

сеюм 

Тартиби 

чорум 

D = 2b 100 40 0 4,5 0 

D= 3b 100 67,5 17 0 4,2 
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Баррасии таъсироти панҷараи дифраксионӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми 

зиёд будани шумораи тарқишҳо, рӯшноии аз панҷара гузашта, дар қитъаҳои 

алоҳидаи экран ҷамъ меоянд. Ҳолати максимумҳо, ки бо ифодаи  dsinφ = 

m  муайян карда мешавад ба дарозии мавҷ ()  вобаста мебошад. Яъне, 

панҷараи дифраксионӣ як ҷузъи асбоби спектралӣ мебошад, ки бо истифодаи 

он  мавҷи мураккабро ба мавҷҳои монохроматӣ ҷудо  (тақсим) намудан мум-

кин аст (дар ин маврид ҳодисаи дисперсия низ ба амал меояд). 

Ҳар қадар, ки дарозии мавҷ () хурд бошад, ҳамон андоза мавқеи макси-

мум ба кунҷи хурди φ  мувофиқат мекунад.  Масалан, нури сафед чунон ба 

спектр тақсим мешавад, ки гӯшаи дохилаи он ранги бунафшро дошта, гӯшаи 

берунаи он бошад ранги сурхро дорад (расми 9.26). 

Бузургии адади  m=0  максимумро бо самти φ=0 барои ҳама мавҷҳои 

дарозиҳои гуногундошта муайян мекунад, яъне,  спектри тартиби нулӣ,  тас-

вири сафеди манбаъро медиҳад. 

 
Расми 9.26. Тақсимоти рӯшноии сафед аз панҷараи дифраксионӣ.  

                  Охири спектри тартиби дуюми нури сурх бо аввали 

                   спектри  тартиби сеюми нури бунафш ҳамҷоя мешавад. 
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Боби X. ШКАЛАИ МАВҶҲОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТӢ 

§10.1. Нурҳои инфрасурх ва ултрабунафш 

Маҷмӯи мавҷҳои электромагнитӣ, ки рӯшноӣ (баъзан нури намоён) но-

мида мешавад, интервали хурди аз  =400 нм то = 800 нм дарозиҳои 

мавҷро ташкил медиҳад.  Ин нурҳо бевосита ба чашми инсон таъсир карда,  

дар қабатчаи тӯрии чашм ангезишро, ки барои эҳсос намудани рӯшноӣ  ло-

зим аст, ба вуҷуд меоранд. 

Дар аввали асри XIX мафҳумҳои  нурҳои инфрасурх (ИС) ва ултрабу-

нафш (УБ)  ба илм ворид шуда буданд.  Мавҷудияти нурҳои ИС –ро  соли 

1800 Гершел муайян намуд. Вай дар таҷриба мушоҳида намуд, ки ҳангоми ба 

ҳароратсанҷи ҳассос афтидани нурҳои Офтоб, ки дарозии мавҷашон  пас аз 

нури сурх ҷойгиранд ( >c)   нишондоди  ҳароратсанҷ баланд мешавад. ӯ 

боз исбот намуд, ки  нурҳои ИС  ҳамчун  нури рӯшноии соҳаи намоён ба 

қонуниятҳои шикаст дар сарҳади ду муҳит ва инъикос дар сатҳи оинавӣ ито-

ат мекунанд. 

Соли 1801 Риттер ва Голонстон ошкор намуданд, ки дар спектри Офтоб, 

пеш аз  нури бунафш (< б)  нурҳои  ба чашм ноаён мавҷуданд, ки  тариқи 

химиявӣ  ба хлориди нуқра таъсир мерасонад. Ин нурҳоро онҳо нурҳои ул-

трабунафш  (УБ) номиданд.  

Кашфи  фотохимия ва натиҷаҳои назарраси он, мавқеъ ва роли асосиро  

дар таҳқиқоти нурҳои УБ  расонидааст. Сабаби асосӣ дар он аст, ки  фото-

пластина ва фотоплёнкаҳои суратгирӣ ба нурҳои УБ ниҳоят ҳассос буда, 

таъсири ин нурҳо  ба  тағйироти  химиявии фотоэмулсия меорад. 

Таҳқиқотҳои нурҳои УБ ошкор намуданд, ки онҳо  метавонанд нурафкании  
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ҷисмҳои зиёди гуногунро ба вуҷуд оваранд (флуориессенсия,  фосфориесен-

сия) ё дар ҳосил намудани ҳодисаи эффекти фотоэлектрӣ иштирок кунанд. 

Эффекти ҳароратӣ то имрӯз  барои таҳқиқоти  нурафкании  инфрасурх 

самаранок истифода мешавад (балометрҳо, термопараҳо, фоторезисторҳо ва 

ғайра).  

Бо истифода аз қабулкунаки  гармиғунҷоишаш муайян, ки  тамоми энер-

гияи ҳароратии ба он афтандаро пурра фурӯ мебарад (ҷисми мутлақ сиёҳ) ва 

нест шудани гармиро  ба назар гирифта,  аз рӯи баланд шудани ҳарорати 

ҷисм  энергияи бо худ овардаи нурро  муайян намудан мумкин аст. Ин тарзи 

ёфтани  миқдори энергия,  бартарияти методи ҳароратиро нишон медиҳад. Аз 

ин усул  барои ёфтани энергияи нурии ҳар гуна дарозиҳои мавҷ, аз ҷумла 

нурҳои УБ  истифода менамоянд.  

Дар расми 10.1 тарҳи графикии   тақсимоти энергия аз дарозиҳои мавҷи 

афканандаи Офтоб оварда шудааст. Қайд менамоем, ки  барои манбаъҳои ди-

гари нурафкананда, масалан лампаи симобӣ ва ё лампаи тафсон (дар 

ҳарорати баланд нурафкананда)  тақсимоти энергия  вобаста ба дарозиҳои 

мавҷ метавонад дигар намудро дошта бошад. 

 
Расми 10.1. Тақсимоти энергия дар спектри Офтоб вобаста ба  

                  дарозиҳои мавҷ 
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Манбаи  оддии  нурҳои  инфрасурх –ҷисмҳои гармкардашуда мебошад. 

Ҳосил намудани нури ИС он қадар душвор нест, яъне  ба ҷисм танҳо  қадре 

миқдори гармӣ додан лозим аст. Қайд менамоем, ки  бо афзудани ҳарорати 

ҷисм  дарозии мавҷи афкандаи он хурдтар шуда,  ҳамон қадар онҳо ба  нури 

рӯшноии соҳаи намоён наздиктар шудан мегиранд. 

Ҳангоми на он қадар баланд будани ҳарорати ҷисм  интенсивияти 

нурафканӣ он қадар назаррас нест. Ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҷисм,  

тавоноии умумии энергияи нурафканӣ бо тезӣ афзуда, максимуми нурафканӣ 

ба тарафи нурҳои дарозии мавҷи хурд кӯчидан мегирад. Бинобар он,  энерги-

яи нурҳои дарозии мавҷи зиёддошта на он қадар калон мешавад. Дар замони 

ҳозира нурҳои ИС –и дарозии тақрибан ба 1 мм дошта, мушоҳида  ва  ё  қайд 

мешаванд. 

Маълумот дар бораи  мавҷҳои соҳаи УБ ва хосиятҳои онҳо нисбатан 

тӯлонӣ, яъне оҳиста – оҳиста ба вуҷуд омадааст. Сабаби асосӣ дар он аст, ки 

нурҳои УБ –и дарозии мавҷи хурддошта, аз тарафи моддаҳои гуногун   фурӯ 

бурда мешаванд. Масалан, шишаи оддӣ барои гузаронидани таҳқиқот дар 

соҳаи УБ мавриди истифода буда наметавонад. Барои  гузаронидани 

мушоҳида, таҳқиқот ва ё таҷрибаҳо бо нурҳои УБ аз кварс, ки маводи қимат 

аст, истифода менамоянд. Дар соҳаҳои хурд аз 180 нм  маводи шаффоф, уму-

ман вуҷуд надорад.  Ҳатто ҳаво  ин мавҷ ва мавҷҳои дигари дарозии хур-

ддоштаро фурӯ мебарад. 

 

§10.2. Кашфи нурҳои рентгенӣ, усулҳои ҳосил намудан ва 

мушоҳидаи онҳо 
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Омӯзиши нурҳои дарозии мавҷи хурддоштаи дар соҳаи ултрабунафш 

ҷой дошта, мушкилиҳои зиёд дорад.  Аммо,  аз тарафи Рентген  кашф гарди-

дани  нурҳои рентгенӣ (соли 1895)  ин мушкилиҳоро бартараф кард. 

Рентген мушоҳида намуд, ки  ҳангоми тахлияи (разряд)–и электрӣ дар 

найчаи вакуум (беҳаво) кардашуда (масалан, дар найчаи барои таҳқиқоти   

зарраҳои катодӣ истифодашаванда) аз аноди он нурҳое афканда мешаванд, ки  

қобилияти  аз ҷисмҳои барои нури рӯшноии оддӣ  ношаффоф (коғази сиёҳ, 

картон, қабати тунуки метал ва ғайра) гузаштанро доранд.  

Ин нурҳоро Рентген х–нурҳо номид, ки ҳоло номи  нурҳои рентгениро 

гирифтаанд.  Зери таъсири ин нурҳо  экрани  флуоресенсияшаванда  нур 

хориҷ мекунад,  эмулсияи фотопластинкаи  суратгирӣ сиёҳ мешавад ва  заря-

ди электроскоп бо сабаби иониши ҳаво кам мешавад.  Бинобар он, барои 

таҳқиқи  нурҳои рентгенӣ экрани  флуоресенсияшаванда, фотопластинка, ка-

мераи ионишӣ  ва электроскоп  истифода намудан мумкин аст. Боз муайян 

шудааст, ки  нурҳои рентгенӣ ҳодисаи фотоэффектро низ меангезанд. 

Рентген  на танҳо мавҷудияти нурҳои номаълумро  ошкор, балки  онҳоро 

таҳқиқ ва хосиятҳои  фарқкунандаашонро муайян намуд.  Аз ҷумла, Рентген  

маълум намуд, ки  ҷои пайдоиши ин нурҳо қисмати бо электронҳо бомбабо-

рон шавандаи найча  мебошад. Вай  сохти асбобро  чунин тағйир дод, ки  

ҳосилшавӣ ва таҳқиқоти ин нурҳо ба осонӣ амалӣ гардиданд (расми 10.2). 

 
Расми 10.2. Тарҳи найчаи  Рентген. А –анод (бо об хунук карда  

                     мешавад). К –катод. 
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Барои  ҷамъ намудани дастаи электронҳо дар ҷои муайян,  катод (К)  

фурӯхамида  сохта шуда,  дар дохили он  спирали тафсон ҷойгир карда ме-

шавад. Ин тарзи ҷойгиршавии катод  ба конундод намудани  дастаи 

электронҳо низ имконият медиҳад. 

 

§10.3. Фурӯбарии нурҳои рентгенӣ 

Қобилияти  муҳим ва фарқкунандаи нурҳои рентгенӣ пеш аз ҳама ин 

ворид шудан ва  гузаштани онҳо аз моддаҳои барои нури оддӣ ношаффоф  

мебошад.  Рентген  шахсан  қобилият ва хосияти ин нурҳоро  ба таври васеъ, 

бо истифодаи нурафкании экрани флуориессенсияшавандаи дар роҳи нур пас 

аз моддаи таҳқиқшаванда гузошташуда, таҳқиқ намуд. ӯ инчунин  муайян 

намуд, ки  фурӯбарии нурҳои рентгенӣ дар ин ё он  модда аз шаффофияти он 

барои  нурҳои оддӣ вобаста нест. Масалан,  коғази сиёҳ ва ё картон нисбат ба 

шишаи чунин ғафсиро доштаи дар таркибаш намаки қурғошимбуда, нурҳои 

рентгениро камтар фурӯ мебаранд. 

Рентген муайян намуд, ки бо зиёдшавии зиччӣ қобилияти нури 

рентгениро фурӯбарии моддаҳо меафзояд. Масалан, пластинаи қурғошими  

сели нурҳои рентгениро нисбат ба ҳамин навъ  пластинаи аз алюминий 

сохташуда,  зиёдтар  фурӯ мебарад. Қайд намудан лозим аст, ки қобилияти 

фурӯбарии нурҳои рентгенӣ дар модда, ба консентратсияи (ғаноиш) –и  

элементҳои вазнини дар таркибаш буда (новобаста аз сохти кимиёии 

моддаҳо), вобастагии зиёдро дорад. 

Дар таҳқиқотҳои худ Рентген далели ниҳоят  муҳимро ошкор намуд, ки 

он барои ҳама намуд нурҳо метавонад, мавриди истифода бошад. ӯ 

мушоҳида намуд, ки  фурӯбарии нурҳои рентгенӣ дар модда, аз  тарзи ҳосил 

намудани ин нурҳо вобаста аст. Нурҳои рентгенӣ, ки аз тарафи модда  зиёд 

фурӯ бурда мешаванд, нурҳои  мулоим ва нурҳои аз ҷониби модда  кам 
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фурӯбаранда бошанд, нурҳои  сахт номида мешаванд.  Ҳамин тариқ,  

қобилияти воридшавии нурҳо ба модда,  аз дараҷаи сахтии мавҷҳо вобаста 

аст. 

Муқоисаи сахтии нурҳо умуман, бо қобилияти фурӯбарии онҳо аз 

тарафи модда (масалан алюминий) муайян карда мешавад.  

Таҳқиқотҳои минбаъда ченаки миқдории фурӯбарии нурҳои рентгениро 

муайян намуданд.   

Интенсивияти  нурҳои рентгениро  пеш ва баъди моддаи  фурӯбаранда 

чен карда,  қонуни фурӯбарии ин нурҳоро, ки намуди  

deJJ  0
 

дорад,  муайян менамоем.  

Дар ин ҷо: 

J – интенсивияти нур пас аз модда;  

J0– интенсивияти нури ба модда афтанда; 

d– ғафсии моддаи фурӯбаранда  (см); 

μ– коэффисиенти фурӯбарӣ, ки сахтии нурро муайян мекунад. 

Ба осони дидан мумкин аст, ки 
0

1
d

  мебошад. Дар ин ҷо d0– ғафсии 

қабат, ки интенсивияти нурҳоро  е =2,718 маротиба кам мекунад. Баъзан  сах-

тии нурҳоро  бо ғафсии қабати фурӯбаранда, ки интенсивияти  нурҳоро ду 

маротиба кам мекунад, муайян мекунанд. Ин ғафси D  бо d0 ва  μ  бо чунин 

ифода алоқаманданд: 


69,069,0 0  dD  

Сахтии нурҳои рентгенӣ гуногун буда метавонад. Масалан, нурҳои рент-

гение мавҷуданд, ки  барои онҳо қимати D  дар алюминий   дар интервали 

0,0006  то  6 см, яъне 10000  маротиба  тағйир меёбад. 
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Худи Рентген, ки мафҳуми сахтии нурҳои рентгениро ворид карда буд, 

муайян намуд, ки он ба  реҷаи  ангезиш дар найчаи  рентгенӣ вобаста аст. 

Ҳар қадар, ки  фарқи потенсиал байни анод ва катод зиёд бошад, яъне 

электронҳои анодро бомбаборонкунанда  суръати калон дошта бошанд, 

ҳамон қадар сахтии нурҳои рентгенӣ зиёд аст. Пас, ҳамон як найча ҳангоми 

гузоштани фарқи потенсиали тезкунандаи гуногун метавонад нурҳои сахтии 

гуногундоштаро ҳосил намояд. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки коэффисиен-

ти фурӯбурди миёнаи ( )  нурҳо дар ин найча  ба дараҷаи сеюми фарқи 

потенсиалҳои анод ва катод (V) мутаносиби чаппа аст. Яъне: 

3
1

V


 

§10.4. Табиати нурҳои рентгенӣ 

Таҳқиқотҳои аввалин бо нурҳои рентгенӣ (Стокс, Голдгаммер ва 

Рентген)  муайян карда буданд, ки   нурҳои рентгенӣ мавҷи электромагнитӣ 

буда,  ҳангоми суст шудани  суръати ҳаракати электронҳои бо шитоб  

ҳаракаткунанда, мавриди  бархӯри бо анод ба вуҷуд меоянд. Аммо,  баъзе 

хосиятҳои нурҳои рентгениро  бо табиати мавҷӣ доштани онҳо  фаҳмонидан 

душвор буд. Муддатҳои тулонӣ инъикос ва шикасти ин нурҳоро ҳангоми 

гузариш аз як модда ба моддаи дигар мушоҳида намудан ғайриимкон буд. 

Рентген танҳо  изи нурҳои парокандашудаи рентгениро мушоҳида намуда 

буд, ки онро бо табиати корпускулӣ доштани нур фаҳмонидан осонтар буд. 

Душвории асоси оид ба гипотезаи  табиати мавҷи доштани нурҳои 

рентгенӣ пеш аз ҳама  таҷрибаҳои худи Рентген ва дигар таҳқиқотчиён дар 

бораи муайян намудани ҳодисаи интерференсия ва дифраксияи ин нурҳо буд. 

Танҳо соли 1910  маълум карда шуд, ки дарозии мавҷи нурҳои рентгенӣ  

нисбат ба дарозии мавҷҳои рӯшноии сафед (соҳаи намоён) ва ултрабунафш  
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хеле хурд аст. Бинобар он,  таҷрибаҳои аввалин оид ба ҳосил намудани  

ҳодисаи интерференсия  бояд бемаҳсул  мешуданд.  

Стокс пас аз  чоп шудани корҳои аввалини Рентген  (соли 1897)   чунин 

пешниҳодро, ки  ба диди имрӯза ба табиати нурҳои рентгенӣ  мувофиқат 

мекунанд, баён намуда буд. Мувофиқи пешниҳоди Стокс нурҳои рентгенӣ –

импулсҳои кӯтоҳи электромагнитӣ мебошанд, ки ҳангоми  ниҳоят тез тағйир 

ёфтани суръати электронҳои ба анод бархӯранда  ба амал меоянд. Чунин 

тағйироти суръати заряди ҳаракаткунандаро ҳамчун сустшавии майдони 

электрӣ (электрони ҳаракаткунанда, яъне заряд) маънидод кардан мумкин 

аст.  Ин тағйирот  ба сустшавии майдони магнитии ба электрони 

ҳаракаткунанда алоқаманд, меорад. Тағйироти майдони магнитӣ дар фазои  

атроф  майдони тағйирёбандаи электриро ба вуҷуд меорад, ки дар навбати 

худ  ба пайдоиши ҷараёни тағйирёбандаи кӯчиш сабаб мешавад ва ғайра. 

Яъне, дар ин ҳолат мувофиқи ғояҳои Максвел импулси электромагнитӣ пай-

до мешавад, ки дар фазо бо суръати рӯшноӣ паҳн мешавад. 

Табиати нурҳои рентгенӣ, пас аз он ки дар асоси ғояҳои М.Лауэ  ҳодисаи 

дифраксияи нурҳои рентгенӣ ошкор гардид (соли 1912), муайян шуд. 

§10.5. Дифраксияи нурҳои рентгенӣ дар панҷараи булӯрӣ 

Моҳияти таҷрибаи Лауэ ва кормандони ӯ чунин буд. Дастаи борики 

нурҳои рентгенӣ (расми 10.3), ки бо диафрагмаҳои қурғошимии D1 ва D2 ҷудо 

карда шудааст, ба булӯри К  равона карда мешавад.  
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                        Расми 10.3. Тарҳи таҷрибаи Лауэ 

 

Ин даста  аз қабати булӯр гузашта ба фотопластинаи аксгирии РР мера-

сад.  Пас аз  зоҳир намудани расм дар фотопластинка маълум гардид, ки ғайр 

аз доғи байни, ки ба самти аввалаи нурпаҳншавӣ тааллуқ дорад, боз якчанд 

доғҳои дуруст ҷойгиршуда  мушоҳида мешаванд (расми 10.4). 

Мавқеи  онҳо дар фотопластинка барои як булӯр муайян ва аниқ буда, 

ҳангоми иваз намудани булӯр (аз моддаи дигар ҳосилшуда), тағйир меёбад. 

Ин ҳодисаро  маънидод намудан мумкин аст, агар  бигӯем, ки нурҳои 

рентгенӣ нурҳое мебошанд, ки дар панҷараи фазоӣ, ки аз ҷумла булӯрҳо ба 

он тааллуқ доранд, дифраксия мешавад. Дар ҳақиқат,  булӯр маҷмӯи  

атомҳоест, ки  дар   панҷараи дурусти фазоӣ ҷойгир шудаанд.  Масофа байни 

атомҳо ҳиссаи нанометрро ташкил медиҳад. Масалан, барои  булӯри намаки 

ошӣ (NaCl)  масофаи байни атомҳои натрий ва хлор ба 0,2814 нм баробар аст.  

 
                      Расми 10.4. Лауэграммаи булӯри ZnS. 
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Ҳар як атоми панҷара маркази пароканиши нурҳои рентгенӣ буда, ин 

нурҳо бо сабаби аз  як нури афтанда ҳосил шуданашон байни ҳам когерентӣ 

мешаванд. Дар фотопластинка ин нурҳо болоиҳам хобида, дар самти муайян 

максимумҳо, яъне доғҳои алоҳидаи дифраксиониро ҳосил мекунанд. Аз 

мавқеъ ва интенсивияти нисбии ин доғҳо истифода намуда, оид ба 

ҷойгиршавии марказҳои  нурпарешдиҳанда дар панҷараи булӯрӣ ва табиати 

онҳо (атом, гурӯҳи атомҳо, ионҳо) маълумоти муайянро ҳосил намудан мум-

кин аст. 

Азбаски ҳодисаи дифраксия табиати мавҷӣ доштани ҳодисаи 

омӯхташавандаро бевосита исбот менамояд, пас дифраксияи нурҳои рентгенӣ 

асоси омӯзиши панҷараи булӯрӣ  гардид. Маҳз тавассути  кашфи Лауэ 

таҳқиқоти  сохти булӯрҳо ба ҷараёни дуруст ва самаранок  ворид гардид. 

Солҳои охир  усули Лауэро барои омӯзиши  сохти молекулаҳои газ ва моеъҳо 

низ мавриди истифода қарор медиҳанд, ки дар ин ҳолат ҳодисаи дифраксия 

дар  қисматҳои алоҳидаи молекулаҳо  мушоҳида мешаванд.  Новобаста ба он, 

ки  манзараи дифраксионӣ он қадар саҳеҳ ва аниқ  нест, натиҷаҳои  муҳим  

дар бораи молекулаҳои моеъ ва газ гирифта мешаванд.  

Кашфиёти Лауэ  дар замони худ ҳамчун дастоварди муҳим, ки табиати 

мавҷӣ доштани  нурҳои рентгениро (на корпускулиро) исбот менамоянд, до-

ниста мешуд. Аммо, ҳозир мо медонем, ки  ҳодисаи дифраксия барои 

корпускулаҳо (зарраҳо) низ ҷой дорад. 

 

§10.6. Спектроскопияи  нурҳои рентгенӣ 

Манзараи дифраксионии дар мавзӯи пешин овардашуда ба дифраксия 

дар панҷараҳои фазоӣ шабоҳат дорад.  Махсусияти асосии ин ҳодиса аз он 

иборат аст, ки  барои даври муайяни панҷара ва самти муайяни  паҳншавии 

дастаи нури аввала, максимумҳо барои дарозиҳои мавҷи алоҳида мушоҳида 
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мешаванд. Бинобар он, агар ба булӯр нури «сафеди» рентгенӣ афтад, булӯр 

баъзе аз дарозии алоҳидаи мавҷро аз ин нури мураккаб ҷудо менамояд. Яъне, 

булӯр нурро монохроматӣ менамояд. Баръакс, агар таркиби импулси  

рентгении ба булӯр афтанда наздик ба монохроматӣ бошад, ҳангоми дуруст 

интихоб накардани кунҷи афтиш, дарозии мавҷ ва доимии панҷара, 

максимумҳо мушоҳида нашуда, пароканиши мунтазам мушоҳида мешавад.  

Ҳангоми ба булӯр афтидани дастаи параллели нури рентгенӣ дифраксия 

дар ҳама  ҳамвориҳои атомӣ ба амал меояд. Максимумҳои интенсивияти 

мавҷҳои дифраксияшуда дар самте мушоҳида мешаванд, ки ба қонуни 

инъикос дуруст   мувофиқат мекунанд.  Шарти ҳамдигарро пурқувват 

кардани мавҷҳои аз ҳамвориҳои гуногун инъикосшуда чунин намуд дорад: 

 nd sin2  

дар ин ҷо, d– масофаи байни қабатҳо,  – кунҷи лағҷиш (кунҷи афтишро то  


2
1   изофа менамояд),   –дарозии мавҷи дифраксияшуда мебошад. 

Ин ифодаи Брегг буда, аз ҷониби Вулф низ ҳосил карда шуда буд.  Ин 

формула муайян менамояд, ки кадоме аз дарозиҳои мавҷ бо интенсивияти 

зиёд аз булӯр, ҳангоми аниқ будани кунҷи афтиш  инъикос мешаванд. 

Мавҷҳои дарозии дигардошта бошанд,  нисбатан  якхела ва баробар ба ҳама 

тараф пароканда шуда, дар пластинка фони умумиро  медиҳанд. Ин  хосият-

ро ҳангоми сохтани  асбобҳои спектралӣ барои таҳқиқ намудани нурҳои 

рентгенӣ ба эътибор гирифтан лозим аст.  

Тарзҳои гуногуни  тавассути панҷараи фазоӣ ёфтани мавқеи  

максимумҳои дифраксионӣ барои мавҷҳои дарозии гуногундошта мавҷуданд. 

а). Усули дастаи  васеъ (Мозлӣ, соли 1913).  Дар ин усул дастаи нури ва-

сеъ ва аз ҳамдигар дуршаванда ба булӯр равон карда мешавад. Дар ин маврид  

кунҷи лағҷиш  гуногун мешавад. Мувофиқи ифодаи Брегг  нурҳои дарозии 



 193 

мавҷи гуногундошта таҳти кунҷҳои гуногун инъикос шуда, дар фотопла-

стинка доғҳои дифраксионии  муаллиқ ба мавҷҳои дарозиҳои гуногундошта-

ро ҳосил мешаванд. Яъне,  спектри импулси (даста) –и  нури рентгенӣ ҳосил 

мешавад (расми 10.5). 

 
Расми 10.5. Тарҳи  аксгирии  нурҳои рентгенӣ бо усули дастаи  

                    васеи аз ҳамдигар дуршаванда. Аз аноди А–и найчаи  

                    рентгенӣ нурҳо ба булӯр  К  ҳамчун дастаи васеъ  

                    меафтанд. Нурҳои дарозии мавҷи гуногундошта ба  

                    фотопластинка таҳти кунҷҳои гуногун омада мерасанд. 

Ин усул  дар  таҳқиқотҳои аввалини спектроскопияи нурҳои рентгенӣ 

истифода шуда буд. Ҳоло бошад ин усул  танҳо назари таърихиро дорад. 

б). Усули  булӯри чархзананда (лапанда).  Дар ин усул  нурҳо ба булӯр 

параллел афтида, худи булӯр (К) бошад,  ҳангоми аксгирӣ бо ёрии механизми 

махсус  аввал ба як самт ва баъд бо самти дигар лапиш мекунад (майл 

мехӯрад). Дар натиҷа,  дар самти  аввалаи  дастаи нури рентгенӣ қиматҳои 

зиёд ва гуногуни кунҷҳои лағҷиш пайдо мешаванд. Бинобар он,  дар фото-

пластинкаи аксгирӣ (РР) спектри импулси рентгенӣ ҳосил мешавад (расми 

10.6). 

Ин усул  асоси  асбобҳои спектрии  ҳозиразамони рентгениро ташкил 

медиҳад. 
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Истифодаи  муҳими  спектроскопияи   рентгенӣ таҳқиқи  структураи 

(сохтори) булӯрҳо  ва ёфтани параметрҳои панҷараи булӯрӣ мебошад. 

 
Расми 10.6. Тарҳи  аксгирии нурҳои рентгенӣ  бо усули булӯри  

                    лапанда. Дастаи борики нурҳои рентгении бо ёрии 

                    диафрагмаҳои D1  ва D2  ҷудо карда шуда,  ба булӯри 

                    (К) – и  бо ёрии механизми соатии  лапишхӯранда  

                    меафтад. 

Барои  таҳқиқи хокаҳои булӯрӣ ё ҷисмҳои полибулӯрӣ  аз усули дар   со-

ли 1916  пешниҳод кардаи Дебай, Шерер ва Хелл  истифода кардан лозим 

аст.  Дастаи монохроматии нури рентгенӣ   ба сутунчаи тариқи фишурдан  

сахт кардашудаи хокаи булӯрӣ ё ба чӯбчаи полибулӯрӣ  равона карда меша-

вад (расми 10.7). 

Азбаски булӯрчаҳои  мавод  самтгирии  гуногунро доранд, пас  дастаи 

нури афтида бо ҳамвориҳои атомӣ,  кунҷҳои гуногунро  ташкил медиҳад. 

Нурҳои дарозиҳои мавҷи гуногун,  вале муайяндошта ()   аз ҳамвории атомӣ 

таҳти кунҷҳои гуногун инъикос мешаванд. Бинобар он, дар фотопластинка, 

ки маводро иҳота кардааст манзараи дифраксионии муайян ҳосил мешавад. 

Дар расми 10.8  ин намуд  рентгенограмма оварда шудааст. 
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Расми 10.7. Тарҳи аксгирии нурҳои рентгенӣ  бо усули   

                     самтгирии  гуногуни булӯрҳо. 

Дар марказ изи нури рост мушоҳида мешавад; дар тарафҳои рост ва чап 

бошад, изи нурҳои инъикосшуда, ки бо ҳам симметрианд падидор мешаванд. 

Ҳар яке аз ин ҷуфтҳои изи симметрӣ дошта ба самти муайян ва аниқи  самти 

инъикос ба  ҳамвориҳои булӯрнигорӣ  мувофиқат мекунанд. Дарозии мавҷ 

() –ро дониста, кунҷи лағҷишро чен карда, бо ёрии чунин рентгенограмма 

сохтори   монобулӯрҳоро муайян менамоянд. 

 
 Расми 10.8. Рентгенограмма, ки бо истифодаи асбоби дар расми 10.6  

                     овардашуда ҳосил карда шудааст. 

 

§10.7. Шкалаи дарозии мавҷҳои электромагнитӣ 

Ҳамин тариқ аз мавзӯъҳои пешина ба хулосае меоем, ки  нурафкании 

рентгенӣ табиати электромагнитӣ дошта,  аз рӯшноии соҳаи намоён ва УБ 

танҳо бо хурд будани дарозии мавҷаш фарқ мекунад. Аммо  фосилаи дарозии 

мавҷи нурҳои рентгенӣ ниҳоят васеъ аст. Умуман, дарозии мавҷи нурҳои 

рентгенӣ  сад ва ҳатто ҳазорҳо маротиба аз дарозии мавҷи рӯшноии соҳаи 

намоён хурд аст. Мумкин аст, ки нурҳои рентгении дарозии мавҷашон аз ин 
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ҳам  калондтари мулоим мавҷуд бошанд. Душворӣ дар мушоҳидаи онҳо пеш 

аз ҳама дар он аст, ки ин гуна нурҳои рентгениро ҳама моддаҳо ба осонӣ 

фурӯ мебаранд. Ин нурҳо ба соҳаи ултрабунафш наздик ҷойгир мебошанд. 

Дар ҳақиқат, бо истифодаи  усулҳои махсус муайян карда шудааст, ки  ин 

нурҳои ба осонӣ фурӯбур-дашавандаи рентгенӣ дарозии мавҷеро доранд, ки 

ба соҳаи ултрабунафш тааллуқ дорад.  Худ ба худ маълум мешавад, ки дар ин 

ҳолат фарқият байни нурҳои УБ ва рентгенӣ  ба назар намерасад. Номгузо-

рии ин нурҳо танҳо аз тарзи ҳосил намудани онҳо (ангезиши онҳо) вобаста 

аст. Агар ангезиши нурҳо бо усули ангезиши нурҳои рентгенӣ амалӣ шавад, 

онҳо нурҳои рентгенӣ номида мешаванд (ин нурҳо нурҳои рентгении мулоим 

мебошанд). Баръакс,  агар нурҳои ҳосилшуда бо тарзи  ангезиш додани  

нурҳои ултрабунафш ҳосил шуда бошанд,  онҳоро ба оилаи нурҳои ултрабу-

нафш дохил намудан лозим аст. Ҳамин тариқ соҳаи байни нурҳои рентгенӣ 

ва УБ холӣ нест. Айнан  чунин суханҳоро дар бораи соҳаҳои инфрасурх ва 

радиомавҷҳо (соҳаи ҳерсӣ)  баён намудан мумкин аст. 

Дар тарафи  мавҷҳои  дарозии хурддошта, шкалаи мавҷҳои 

электромагнитӣ  бо нурҳои рентгении сахт хотима намеёбад. Мо дар табиат 

бо мавҷҳое вомехӯрем, ки дарозии мавҷи онҳо нисбат ба дарозии мавҷи 

нурҳои рентгенӣ хеле ва хеле хурданд. Инҳо γ– нурҳо мебошанд, ки аз тара-

фи  моддаҳои радиоактив афканда мешаванд, ки бо табиати худ ба нурҳои 

рентгенӣ монанд буда, бо сахтии худ аз онҳо фарқ  мекунанд.  Моддаҳои гу-

ногуни радиоактив γ– нурҳоеро хориҷ мекунанд, ки  дарозиҳои гуногунро 

доранд. Масалан, γ– нурҳо, ки полоний (Po) меафканад нисбат ба баъзе 

нурҳои рентгенӣ мулоимтар мебошанд. Торий (Th) бошад γ – нурҳоеро ме-

афканад, ки  дарозии мавҷи онҳо садҳо маротиба аз дарозии мавҷи  нури 

рентгении сахт хурдтар мебошанд. 
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Ҳамин тариқ, шкалаи  мавҷҳои электромагнитӣ соҳаи ниҳоят васеъро 

дар бар мегирад, ки дарозиҳои мавҷ  дар он аз радиомавҷҳо (дарозии калон 

дошта) то  мавҷҳои дарозии ниҳоят хурддошта (ҳиссаи хурд аз А°–ангстрем)  

тӯл мекашад. Албатта, имкони мавҷудияти мавҷҳои дарозии боз ҳам хур-

ддошта мавҷуд аст. Масалан, ҳангоми гузаштани  нурҳои кайҳонӣ, ки сели 

корпускулаҳо мебошанд, бо суръати наздик ба суръати рӯшноӣ ҳаракат ме-

кунанд,  γ –нурҳое ҳосил мешаванд, ки дарозии мавҷи ниҳоят хурдро доранд. 

Дар расми 10.9 шкалаи  мавҷҳои электромагнитӣ инъикос ёфтааст.  

 

 
Расми 10.9. Шкалаи  мавҷҳои электромагнитӣ 

 

Дар қисми болои расм дарозии мавҷҳо бо ( смнмoA 8101,01  )      ангс-

трем нишон дода шудааст. Дар қисми поёни диаграмма номи мавҷҳо оварда 

шудааст.  

Болоиҳамхобии соҳаҳо, ки дар расм омадааст, нишон медиҳад, ки  

тақсимоти соҳаҳо  то чӣ андоза шартӣ мебошад. Бо сабаби ниҳоят калон бу-

дани фосилаи (диапазон)–и  мавҷҳо дар расми 10.9 шкалаи  мавҷҳои 

электромагнитӣ  дар масштаби логарифмӣ оварда шудааст. 
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Боби XI. СУРЪАТИ РӮШНОӢ ВА УСУЛҲОИ МУАЙЯН 

КАРДАНИ ОН. 

§11.1. Усули астрономии ченкунии суръати рӯшноӣ 

Масъалаи ёфтани суръати рӯшноӣ яке аз муаммоҳои  муҳим ва асосии  

оптика ва умуман физика мебошад. Умуман, ҳалли ин масъала аҳамияти 

принсипиалии фалсафиро  низ дорад. 

Муштарӣ якчанд ҳамсафарҳои табииро дорад, ки онҳоро аз Замин 

мушоҳида намудан мумкин аст. Мушоҳидаҳои астрономии   ҳамсафарҳои 

Муштарӣ нишон доданд, ки  вақти миёнаи байни ду  гирифти ягон ҳамсафар  

аз ҷойгиршаваии байниҳамдигарии Замин ва Муштарӣ, яъне ба масофаи 

ҷойгиршавии  ин ду сайёра  нисбат ба ҳамдигар ҳангоми мушоҳида, вобаста 

аст.  

Оид ба ченкунии суръати рӯшноӣ  соли 1676 Рёмер усулеро пешниҳод 

карда буд, ки онро тавассути расми 11.1 маънидод намудан мумкин аст. 

Бигузор дар ягон  мӯҳлати муайян Замин (З1) ва Муштарӣ (М1) дар 

муқобили ҳамдигар ҷойгир шуда бошанд.  Дар ин маврид   бигузор яке аз 

ҳамсафарҳои Муштарӣ, ки аз Замин мушоҳида мешавад, ба пушти Муштарӣ 

гузарад (ҳамсафар дар расм нишон дода нашудааст). Агар бо R ва r радиуси 

мадорҳои Муштарӣ ва Замин ва бо с суръати рӯшноиро ишорат намоем, он 

гоҳ бо системае, ки ба Офтоб алоқаманд аст, гузаштани ҳамсафар ба пушти 

Муштарӣ  
c

rR  сония баътар дар  Замин нисбат ба системаи бо Муштарӣ 

алоқаманд, қайд карда мешавад. 
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Баъди 0,545 сол  З2 ва М2 дар як хати рост ҷойгир мешаванд. Агар дар 

ҳамин вақт   хусуфи  n–уми  ҳамон ҳамсафар ба вуҷуд ояд,  ин ҳодиса дар 

Замин  бо қафомонии  
c

rR  сония  мушоҳида мешавад. Ҳангоми даври гар-

диши ҳамсафар дар атрофи Муштарӣ t будан,  вақти Т1, ки байни хусуфи 

якум ва n – ум мебошад ба  

c
rtn

c
rR

c
rRtnT 2)1()1(1   

баробар мешавад. 

 
     Расми 11.1. Оид ба ёфтани суръати рӯшноӣ бо усули Рёмер 

 

Баъди боз 0,545 сол  Замин З3 ва Муштарӣ (М3) боз дар муқобили 

ҳамдигар ҷойгир мешаванд.  Дар ин муҳлат  ҳамсафар  n–1 маротиба  дар 

гирди Муштарӣ тоб мехӯрад, яъне n–1 маротиба хусуфи он  ба амал меояд, 

ки якумаш ҳангоми  Замин ва Муштарӣ дар  ҳолати  З2 ва М2 будан ба вуҷуд 

меояд. Хусуфи охирон бошад, ҳангоми Замин ва Муштарӣ дар ҳолати З3 ва 

М3 будан амалӣ мешавад.  Хусуфи якум дар Замин  пас аз 
c

rR  сония ва 

охирон бошад, пас аз  
c

rR  сония  мушоҳида мешавад.   

Пас,             
c
rtn

c
rR

c
rRtnT 2)1()1(2   
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Рёмер бузургиҳои Т1ва Т2–ро  чен  намуда, дарёфт, ки  Т1–Т2= 1980 со-

ния аст.  

Аз формула маълум мешавад, ки   

c
rTT 4

21   

Масофаи байни  Замин ва Офтобро  910150r  м, қабул намуда,  меё-

бем, ки суръати рӯшноӣ дар фазои байнисайёравӣ ба  
с
мс 610301   баробар 

аст.   Ин усул  таърихан  ченкунии аввалини суръати рӯшноӣ буд.  

 

§11.2. Усулҳои лаборатории чен намудани суръати рӯшноӣ. 

Усули каниш 
Аз ҳамаи усулҳои беҳтарин ва  муфид оид ба ин тарзи ченкунии суръати 

рӯшноӣ, усули Физо ва Араго– Фуко  мебошад. 

Физо дар соли 1849 маротибаи аввал суръати рӯшноиро дар шароити 

лабораторӣ чен намуд. Хусусияти  хоси усули  истифода намудаи ӯ пеш аз 

ҳама аз  худкор (автомат)–и  будани қайди лаҳзаи вақти фирист ва қабули 

сигнал, ки тариқи  каниши  мунтазами сели рӯшноӣ бо чархи  дандонадори 

гардон амалӣ ( )  мешавад, иборат аст (расми 11.2).  

Рӯшноӣ аз манбаи S    аз байни дандонаҳои  чархи гардони пайваст  ба 

муҳаррик (W)  гузашта, ба оинаи М меафтад. Пас,  аз оина инъикос шуда,  

маротибаи дигар  аз  дандонаҳои чарх гузашта,  ба чашми мушоҳид мерасад. 

Окуляр Е, ки барои мушоҳида  истифода мешавад,  дар муқобили    гузошта 

мешавад. Рӯшноӣ  аз манбаъ S  ба W  бо ёрии оинаи нимшаффоф  (N)  майл 

дода мешавад. 
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Расми 11.2. Тарҳи таҷриба оид ба ёфтани суръати рӯшноӣ бо усули  

                       чархи дандонадори гардон. 

Агар чарх  бо суръати кунҷие тоб хӯрад, ки  ҳангоми ҳаракати рӯшноӣ  

аз   то М ва баръакс ба ҷои дандона  холигӣ ҷойгир шавад, рӯшноии инъи-

косшуда ба чашми мушоҳид  намерасад, яъне  торикии аввал мушоҳида ме-

шавад.  Ҳангоми афзудани суръати кунҷии муҳаррик рӯшноӣ қисман ба 

мушоҳид мерасад. Агар бари  дандона ва ҷои холигӣ  якхела бошад,  ҳангоми 

ду маротиба зиёд шудани суръати кунҷии муҳаррик ба чашми мушоҳид мак-

симуми рӯшноӣ мерасад.  Ҳангоми се маротиба афзудани суръат бошад ми-

нимум, чор маротиба максимум ва ғайра мушоҳида мешавад.  Масофаи М 

= D, шумораи дандонаҳо Z ва суръати кунҷии муҳарикро дониста, суръати 

рӯшноиро ёфтан мумкин аст.  

Масалан, ҳангоми торикии якум рӯшноии аз ҷои холии байни дандонаҳо  

гузашта, пас аз инъикос аз оинаи М ба дандонаи наздиктарин  вомехӯрад. Ба-

рои ин лозим аст, ки  дар вақти  
c
Dt 2

  муҳаррик ба кунҷи 
Z
 , яъне, ба 

кунҷе, ки маркази  ҷои холӣ ва  маркази дандонаи ҳамсоя баробарро пайваст 

менамояд, гардиш намояд. Пас,  

Zc
D

2
12

  

ва ё 

с = 4DZ 
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Мушкилоти асосӣ  дар усули мазкур  ёфтани  лаҳзаи  торикшавӣ аст. 

Саҳеҳият баланд мешавад, агар   масофа D   калон бошаду  суръати  каниши  

дастаи рӯшноӣ имконияти  мушоҳидаи тартибҳои калонро диҳад. Масалан, 

дар таҷрибаҳои Пирротен  (соли 1902),  D =46 км буда, торикии тартиби 32 

мушоҳида шуда буд. 

Дар поён натиҷаҳои  дарёфтшудаи суръати рӯшноиро бо усули  каниши 

дастаи рӯшноӣ меорем: 

Физо (соли 1849)               D = 8,63 км         с=315000  км/с; 

Корню (соли 1876)            D= 23 км             с=300000 ± 300 км/с; 

Перротен (соли 1902)        D = 46 км            с = 299870 ± 50 км/с; 

Бергштранд (соли 1950)                                 с = 299793 ± 0,25 км/с. 

Дар солҳои охир  ба ҷои чарх  дигар воситаҳои қатъи  дастаи рӯшноӣ  

истифода карда мешаванд. Масалан,  барои ин конденсатори Керр, ки 

ҳангоми болоиҳамхобии майдони тезтағйирёбанда имконияти то 107  

қатъшавиро дар як сония  амалӣ менамояд, истифода карда мешавад. Ин им-

коният медиҳад, ки  саҳеҳии натиҷаҳои таҷриба   зиёд шуда, масофаи базис 

низ  (D)  кам карда шавад. Масалан, дар таҷрибаҳои Андерсон (соли 1937)  

дарозии базис  ҳамагӣ 3 метрро ташкил дода, ҳама дастгоҳ дар як мизи 

лабораторӣ  ҷойгир  буд. 

 

§11.3. Усули  оинаи чархон 
Фуко соли 1862  усули дигарро  оид ба муайян намудани суръати 

рӯшноӣ, ки  аз ҷониби Араго барои  муқоиса намудани суръати рӯшноӣ дар 

ҳаво ва об пешниҳод шуда буд,  истифода намуд. Усул ба ченкунии ниҳоят 

саҳеҳи  лаҳзаҳои ниҳоят хурд бо истифодаи оинаи чархон, асос ёфтааст 

(расми  11.3). 
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Расми 11.3. Тарҳи  дастгоҳ барои ёфтани суръати рӯшноӣ бо усули   

                    оинаи чархон. 

 

Рӯшноии аз манбаи S баромада  бо  ёрии объективи L  ба   оинаи чархза-

нандаи R  равон карда мешавад. Нур аз ин оина  инъикос шуда, ба оинаи С 

меафтад ва аз он ба ақиб гашта, масофаи 2CR =2D –ро дар вақти t  тай меку-

над. Ин вақт  бо кунҷи майлкунии  оинаи R, ки суръати чархзании он аниқ 

аст, муайян карда мешавад. Кунҷи майлкунӣ (тобхӯрӣ),  бо кӯчиши нури бар-

гашта муайян карда мешавад.  Ченкунӣ бо ёрии окуляри Е  ва пластинаи 

нимшаффофи М гузаронида мешавад (нигаред ба расми 11.3).  

Дар ин ҷо S1 – ҳолати нури баргашта ҳангоми беҳаракат  будани  оинаи R 

ва /
1S  –ҳолати нури баргашта ҳангоми чарх задани оинаи R мебошад.  

Махсусияти сохти дастгоҳи Фуко аз он иборат буд, ки  ба ҷойи оинаи С 

оинаи фурӯхамидаи куравиро,  ки  маркази каҷиаш  дар тири чархзании R 

ҷойгир аст, истифода шудааст.  Маҳз аз ҳамин сабаб дастаи рӯшноии аз ои-

наи R  инъикосшуда ва ба оинаи С  баргарданда,  ҳамеша  ба оинаи R  меаф-

тад.  

Фуко суръати паҳншавии рӯшноиро дар об низ чен кард. Ченкуниҳои ӯ 

нишон доданд, ки  суръати паҳншавии рӯшноӣ дар об нисбат ба суръати 

рӯшноӣ дар ҳаво хурд буда,  ба диди назарияи мавҷӣ мувофиқат мекунад. 

Натиҷаҳои ченкунии суръати рӯшноӣ бо усули  оинаи чархон чунинанд: 



 204 

    Фуко (соли 1862)                               с= 298000 ± 500 км/с; 

    Нюкомб (соли 1891)                         с= 299810 ± 50 км/с; 

    Майкелсон (соли 1902)                     с = 299800 ± 60 км/с; 

    Майкелсон (соли 1926)                     с = 299796 ± 4 км/с. 

Дар таҷрибаи охирини Майкелсон  дастгоҳ дар байни қуллаи ду кӯҳ, ки 

масофаи байнашон D=35373,21 м –ро ташкил медод,  истифода шудааст.  

Ҳамчун оина Призмаи пулодини  ҳаштрӯядор истифода шудааст (расми 

11.4). 

 
Расми 11.4. Тарҳи дастгоҳи Майкелсон оид ба ёфтани суръати  

                    рӯшноӣ. 

 

Вақте, ки дар муддати он  рӯшноӣ роҳи пурраро мегузарад,  ба 0,00023 

сония баробар буд, ки дар ин муддат оина ба 1/8  қисмат чарх зада рӯшноӣ  

ба рӯяи дигари Призма меафтад. Дар ин маврид кӯчиши нури инъикосшуда  

он қадар назаррас нест ва аз ин сабаб  натиҷаи таҷриба саҳеҳтар мешавад. 

Соли 1972 қимати суръати рӯшноӣ дар асоси  ченкуниҳои аз ҳам ново-

бастаи дарозии мавҷ () ва басомади нури рӯшнои () дарёфт карда шуд.  

Ҳамчун манбаи рӯшноӣ  лазери гелий– неон истифода карда шуд, ки он нури 

монохроматии = 3,39 мкм –ро хориҷ мекард. Дарозии мавҷи ин нур бо ёрии 

муқоисаи интерферометри намудани он бо дарозии мавҷи эталонӣ (мавҷи 

нилобии криптон)  чен карда шуда буд. Аз усули оптикаи ғайрихаттӣ  исти-

фода бурда, басомади нури лазериро бо  эталони вақт  муқоиса карданд.  
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Ҳамин тариқ,  қимати суръати рӯшноӣ бо ёрии формулаи  с=·  ҳисоб кар-

да шуд, ки  саҳеҳии он аз натиҷаҳои усулҳои пештара  тақрибан ду тартиб 

зиёд буд (с=299792456,2 ± 1,1 м/с). 

 

§11.4. Суръати фазӣ ва гурӯҳии рӯшноӣ 

 

Бузургии                  
2

1

sin
sin




r
in  

нисбати суръатҳои фазиро дар ду муҳит медиҳад. Аммо, мафҳуми суръати 

фази мафҳуми хаёлӣ буда, танҳо ба мавҷҳои аниқи монохроматӣ тааллуқ до-

рад, ки дар воқеият онҳо бо сабаби он ки мӯҳлати беохир давом кунанду то 

ба беохири тӯл кашанд, вуҷудият карда наметавонанд.  

Дар  ҳақиқат,  мо ҳамеша бо  импулси нисбатан мураккаб сару кор до-

рем, ки вай  дар фазо ва вақт маҳдуд карда шудааст.  Дар  импулси майдони 

электромагнитӣ, ҳамеша ҷойеро, масалан нуқтаеро  ҷудо намудан мумкин 

аст, ки шадидияти майдони электрӣ ё магнитӣ қимати максималиро дошта 

бошанд.  Суръати паҳншавии импулсро  бо суръати ҳаракати ягон нуқтаи он 

алоқаманд намудан мумкин аст.  Дар ин маврид қабул намудан лозим меояд, 

ки  импулс шакли  худро бо гузаштани вақт кам тағйир медиҳад.  Агар ҳамаи 

ин мавҷҳои монохроматии дарозиҳои гуногундошта, бо суръати ягонаи фази 

паҳн шаванд,  бо ин суръат худи импулс низ паҳн мешавад. Яъне, дар ҳолати 

набудани дисперсия ва кам тағйир ёфтани шакли  импулс суръати фази ба 

суръати импулс тақрибан баробар аст. 

Агар муҳит  дисперсиякунанда бошад,  суръати импулс  нисбатан мурак-

каб мешавад. Агар бузургии дисперсияи муҳит  он қадар калон набошад де-

форматсияи импулс оҳиста ба амал меояд. Аммо, суръати ҳаракати импулс 
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(Релей онро суръати гурӯҳӣ номидааст) аз суръати фазии ҳама 

ташкилдиҳандаҳои  мавҷи монохроматии импулс фарқ мекунад.  

Агар мавҷи мураккаб аз ҷамъи ду ва зиёда ташкилдиҳандаҳо иборат бо-

шад, онро гурӯҳи мавҷ меноманд.  

Мувофиқи диди Релей  суръати гурӯҳи ин суръати паҳншавии амплиту-

даи импулс, яъне энергияе мебошад, ки импулси ҳаракаткунанда бо худ ме-

барад. 

Барои ёфтани суръати гурӯҳӣ шарти доимӣ будани амплитударо навиш-

тан лозим аст. Яъне, 

constxdktd   

Аз ин муодила ҳосила гирифта, меёбем: 

0dxdkdtd  

Пас,  

dk
d

dt
dxu 
  

Ҳамин тариқ,  мавҷи монохроматӣ  бо суръати фазии  

k
  

муайян карда мешавад, ки  суръати паҳншавии фазро  медиҳад. Импулс бо-

шад,  бо суръати гурӯҳии  

dk
du 

  

муайян карда мешавад, ки суръати паҳншавии энергияи импулсро муайян 

мекунад. 

Бе мушкили вобастагии байни суръати гурӯҳӣ (u) ва суръати  фазиро ( ) 

нишон додан мумкин аст. 
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dk
dk

dk
kd

dk
du 


)(

 

Азбаски  


2

k , 

пас,   



 ddk
2

2  

мешавад.  

Аз ин ҷо: 










d
d

d
d

dk
dk 

2
2 2

 

ва 




d
du   

мешавад. 

Ин формулаи Релей мебошад. 

Агар  

0



d
d

 

бошад (дисперсияи нормалӣ)  u  мешавад. Баръакс, агар  

0



d
d

 

бошад (дисперсияи аномалӣ) u  мешавад.  

Релей нишон дод, ки дар усулҳои маълуми ёфтани суръати рӯшноӣ  мо  

бо дастаҳои нури  мунтазам қатъшаванда   сару кор дорем. Пас аз чархи  дан-

донадор ё дигар  нурқатъкунандаҳо гурӯҳи мавҷ ҳосил  мешавад. Бинобар он, 
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дар ҳама ҳолат, аз ҷумла  дар муҳитҳои дисперсиякунанда мо суръати  

гурӯҳии рӯшноиро (на фазиро)  чен мекунем. Дар усули Рёмер низ  на суръа-

ти фази балки суръати гурӯҳии рӯшноӣ чен карда мешавад. 

 

§11.5. Ҳодисаи Доплер 
 

 Басомад  


 с

  

ё даври нури хориҷшуда  

c
T 




1  

тавсифи  равандҳои дохилиатомии бо ҳодисаи нурафканӣ  алоқаманд мебо-

шанд.  Ин тавсифҳоро чен кардан ва ё ёфтан мумкин аст, агар бузургии даро-

зии мавҷ (0) ва суръати рӯшноӣ  (с) –ро донем.  Аммо, дарозии мавҷ ё басо-

мади нури рӯшноии мушоҳидашаванда мумкин аст бо  ва –и  рӯшноии 

хориҷнамудаи атом  мувофиқат накунанд. Ин бузургиҳо  ба системаи 

координатҳо, ки асбоби мушоҳидакунанда алоқаманд аст, вобастагӣ доранд. 

Басомади раванди мавҷӣ  дигар мешавад, агар онро   бо ёрии аппарати 

қабулкунаки оромбуда нисбат ба манбаъ ва ё нисбат ба он ҳаракаткунанда 

муайян намоем.  Ин далел маротибаи аввал соли 1842 аз ҷониби Доплер баён 

шуда буд. ӯ нишон дод, ки  агар асбоби қабулкунанда  ба манбаи мавҷ наздик 

шавад басомади қабулшуда нисбат ба басомади мавҷи аз манбаъ  афканда-

шуда   калон  мешавад ва баръакс, ҳангоми аз ҳамдигар дур шудани манбаи 

мавҷ ва асбоби қабулкунанда  басомади мавҷи қабулнамудаи асбоб хурд ме-

шавад. 

§11.6. Ҳодисаи Доплер дар акустика 
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Мавҷҳои акустикӣ ҳамеша дар муҳит (масалан, газ) –е  паҳн мешаванд, 

ки дар дохили он манбаъ ва қабулкунак метавонанд дар ҳаракат бошанд. Би-

нобар ин, масъалаи  чӣ гунагии  ҳаракати қабулкунак ва манбаъ нисбат ба 

ҳамдигар (ҳаракати нисбӣ) ва ҳаракати онҳо нисбат ба муҳит ва вобаста ба ин  

калон ва хурд шудани басомад ва ё дарозии мавҷи қабулшуда аз тарафи 

қабулкунак, ба миён меояд. 

Ду ҳолати имконпазир (ҳаракати манбаъ ва ҳаракати асбоби 

қабулкунанда) –ро  дар алоҳидагӣ баррасӣ менамоем. 

а). Манбаи мавҷ нисбат ба муҳит бо суръати   ҳаракат менамояд. Суръ-

ати  мавҷ дар муҳит доимӣ буда, ба с баробар буда, аз суръати ҳаракати ман-

баъ новобаста аст (расми 11.5). 

 

 
Расми 11.5. Оид ба ҳосил намудани формулаи Доплер дар ҳолати  

                     ҳаракати манбаи мавҷ  нисбат ба муҳит. 

 

Бигузор асбоби қабулкунанда дар нуқтаи В ҷойгир бошаду,  манбаи S1 бо 

суръати    аз рӯи хати S1B  ҳаракат кунад. Мавҷи  аз манбаъ дар лаҳзаи вақти  

t1 хориҷшуда  (манбаъ дар масофаи S1B =a  асбоби қабулкунак ҷойгир аст), 

ба асбоби қабулкунанда  дар лаҳзаи вақти   

c
at  11  

мерасад. 

Мавҷи аз  манбаъ дар лаҳзаи вақти t2 = t1+  хориҷшуда ба асбоби 

қабулкунанда  дар мӯҳлати  
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c
at   22

 

мерасад (дар вақти t2 масофаи байни манбаи мавҷ ва асбоби қабулкунанда 

вобаста ба самти ҳаракат ба (а+ ) ва ё (а– ) баробар мешавад). 

Ҳамин тариқ,  мавҷи дар лаҳзаи вақти 12 tt   афкандаи манбаъ ба ас-

боби қабулкунанда дар лаҳзаи  вақти  


















с
 112

                        

мерасад. 

Агар 0 – басомади мавҷӣ аз манбаъ хориҷшуда бошад, пас дар вақти     

теъдоди мавҷҳои афкандаи манбаъ ба N= 0   
баробар мешавад. Пас, басо-

мади қабулнамудаи асбоб ба  


 N
  

баробар мешавад. 

Ҳангоми дуршавии манбаи мавҷ басомади қабулнамудаи асбоб ба 



































cc






11

00  

баробар мешавад. 

Ҳангоми  наздикшавии манбаъ ба асбоби қабулкунанда бошад, басомади  

қабулнамудаи он ба  


















c



1

0
 

баробар мешавад. 

Азбаски  суръати паҳншавии мавҷ дар муҳит доимӣ буда, ба с баробар 

аст ва ба ҳаракати манбаъ новобаста аст, пас  дар ин маврид ҳатман бояд  

тағйироти дарозии мавҷ ба амал ояд. 
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Бо 0 –дарозии мавҷро ҳангоми беҳаракат будани манбаъ ва бо  даро-

зии мавҷи  қабулнамудаи асбобро ҳангоми дар ҳаракат  будани манбаъ  ишо-

рат мекунем. Пас, 

0
0 
 с  

ва 

































с

с
с

с 





 1

1
0

0

 

мешавад. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми ҳаракати манбаъ дар муҳит суръати мавҷ нисбати 

асбоб, ки дар ҳамон муҳит ҷойгир аст,  доимӣ буда, басомад ва дарозии 

мавҷи қабулнамудаи  асбоб тағйир меёбанд. 

б). Қабулкунак нисбат ба муҳит  бо суръати   ҳаракат мекунад ва суръа-

ти мавҷ  дар ин муҳит ба с баробар аст (расми 11.6). 

 

 
   Расми 11.6. Оид ба ҳосил намудани формулаи Доплер дар ҳолати  

               ҳаракати асбоби қабулкунанда  нисбат ба муҳит. 

 

Ақидарониҳои  болоро  истифода намуда, барои  ин ҳолат навиштан 

мумкин аст: 

аc
at


 11  

ва 
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c

at  22
 , 

(чунки ба ҳам наздик шудани мавҷ ва асбоби қабулкунанда  бо суръати  (с ± 

 ) ба амал меояд).  Пас, 




















с

112
 

Аз ин сабаб басомади қабулнамудаи асбоб ҳангоми  дур шудани он  ба 


















с
 10

 

ва ҳангоми наздикшавии асбоб бошад ба  


















с
 10

 

баробар мешавад. 

Ҳангоми ҳаракати қабулкунак (асбоб)  суръати мавҷ нисбат ба вай аз 

суммаи суръати мавҷ нисбат ба муҳит ва  суръати асбоб  нисбат ба муҳит ба-

робар мешавад. Яъне, дар ин ҳолат 


















с
сс   1)(  

мешавад. 

Дарозии мавҷи қабулнамудаи асбоб бошад,  дар ин маврид бетағйир ме-

монад. 

0
0

0 1

1







 
































с

с

с
с

с
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Ҳамин тариқ, ҳангоми ҳаракати асбоби қабулкунанда басомад ва суръати 

мавҷ нисбат ба  асбоб тағйир  ёфта,  дарозии мавҷи қабулнамудаи асбоб бо-

шад, бетағйир мемонад. 

Формулаҳои ҳосилшуда барои ҳолати мушоҳида намудан аз рӯи хати  

BS, ки асбоб ва ё манбаъ ҳаракат мекунанд низ мавриди истифода аст.  Агар 

самти мушоҳида бо самти ҳаракат кунҷи φ –ро ташкил диҳад,  дар 

мулоҳизаҳои кардаи мо каме тағйирот дохил намудан лозим меояд.  Дар ав-

вал ҳангоми ҳаракати манбаъ  ба ҷои  (с±  ) бузургии  (с ±  cosφ) гузоштан 

лозим аст. Маҳз ин қимат бузургии суръати наздикшавии мавҷ ва асбобро 

нишон медиҳад (расмҳои 11.7 ва 11.8). Дар  дуюм бошад,  дар формула  ба-

рои  2 ба  ҷои  (а± t) бузургии   (а ±  tcosφ) бо  сабаби   BS2 = BS1 ± 

S1S2cosφ  будан гузоштан лозим мебошад. 

 

 
 

Расми 11.7. Оид ба ҳосил намудани формулаи Доплер. Суръати  

                 ҳаракати асбоб  нисбат ба хати ҳаракати  манбаъ – асбоб  

                 кунҷи φ – ро ташкил медиҳад.  

 
 

Расми 11.8. Оид ба ҳосил намудани формулаи Доплер. Суръати  

                    ҳаракати манбаъ  нисбат ба хати ҳаракати  манбаю  

                    асбоб кунҷи φ – ро ташкил медиҳад.  
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      Дар ин ҳолат гумон карда мешавад, ки  t нисбат ба бузургии  S1B =a 

хурд аст.  

       Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ниҳоӣ, ки ҳангоми иваз намудани   ба  cosφ 

ба ташкилдиҳанда суръат бо самти хати SB (суръати нурӣ) мувофиқат меку-

нанд.  

Умуман, ҳангоми ҳаракати  манбаъ: 

2

0
0

cos1

cos1

cos1














































c

c

c











 

ва ҳангоми ҳаракати асбоб: 


















c
 cos10 

 

–ро 

ҳосил менамоем. 

Ҳамин тариқ,  ҳангоми ҳаракат дар муҳит  ду формулаи гуногунро ҳосил 

менамоем, ки аз ҳамдигар бо  зарбшавандаи 

2cos1

1
















c


  

фарқ мекунанд.  

Барои  ҳолатҳои зиёд, ки дар акустика баррасӣ мешаванд,  ин бузургиро 

бо сабаби аз 1 ниҳоят хурд буданаш ба инобат намегиранд. Аммо, барои  

суръатҳои нисбатан зиёд, масалан барои ҳавопаймоҳо, ки суръати  1000 
соат

км  

–ро доранд,  бузургии 







с
   80% –ро ташкил медиҳад ва онро ҳатман ба 

эътибор гирифтан лозим аст.  Дар ин ҳолат фарқият дар  қиматҳои ин ду 

формула назаррас мешаванд. 
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Агар асбоб нисбат ба муҳит бо суръати  , манбаъ бошад бо суръати u  
ҳаракат намояд (бигузор ба як самт бошад) формулаи зеринро ҳосил намудан 

мумкин аст: 

с
u
с






1

1
0



  

Ҳангоми  u=   будан,   = 0    мешавад. 

Ҳамин тариқ,  агар манбаъ ва асбоби қабулкунанда ба як самт бо суръати 

ягона ҳаракат кунанд (яъне, u =  буда,  манбаъ ва асбоб нисбат ба ҳамдигар 

беҳаракатанд)  ҳодисаи Доплер ҷой надорад. Ҳангоми u ≠  будан, ҳодисаи 

Доплер ҳамеша ҷойдошта,  тағйиротҳои ба амаломада дар басомад ба фарқи 

u –  вобаста набуда,  ба бузургиҳои худи u ва   вобастагӣ доранд. Биноба-

рон,  ин ҳодиса имкон медиҳад, ки натан ҳо суръати манбаъро нисбат ба ас-

боб, балки суръатҳои асбоб ва манбаъро нисбат ба муҳит дарёфт намоем. 

Дар соли 1845  ин ҳодиса дар  таҷриба аз ҷониби  Бейс– Баллат озмуда 

шуда буд.  Формулаҳои  назариявии ҳосилшуда бо мушоҳидаи тағйирёбии 

баландии овози мусиқии дар поезди дар ҳаракатбуда, садодиҳандаи  аз 

истгоҳ гузаранда, миқдоран  муқоиса карда шуд. Тағйирёбии баландии овоз-

ро мусиқачиҳои мушоҳид  тариқи шунавоӣ муайян намуданд.  

Таҷрибаҳо баъдтар ҳангоми суръати поезд то ба 120 
соат

км
 
будан низ  гу-

заронида шуданд. 

 

§11.7. Ҳодисаи Доплер дар оптика 

Дар оптика масъалаи паҳншавии мавҷ дар муҳит хеле мураккаб аст. Агар 

вакуумро ҳамчун муҳите, ки дар он мавҷҳои электромагнитӣ паҳн мешаванд 

муоина намуда, нисбати вай суръати асбоб ва манбаъро  чен намоем, он гоҳ 
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эффекти Доплер чун ҳодиса дар акустика бояд маънидод карда шавад. Дар ин 

ҳолат мо  ду формулаи гуногун, ки аз ҳамдигар бо бузургии тартиби дуюми  

– 
с


  фарқ мекунанд, ҳосил менамоем. Азбаски ҳангоми ҳаракати Замин аз 

рӯи мадораш дар атрофи Офтоб бузургии   
с
   ба 10-4  баробар аст, пас 

фарқият дар байни ҳар ду  формула ба 10-8  баробар мешавад. Барои қисми 

зиёди  ҳодисаҳои дар таҷрибаҳо мушоҳидашаванда ин тағйирот  боз ҳам 

камтар аст.  

Ҳангоми ҳосил намудани формулаҳои ҳисобии ҳодисаи Доплер, дар 

мавриди  ба эътибор гирифтани  пастулатҳои асосӣ ва натиҷаҳои назарияи 

нисбият формулаеро барои ҳар ду ҳолат (ҳаракати манбаъ ва ҳаракати асбоб) 

ҳосил менамоем, ки ба натиҷаи дар боло муоинашуда монандро медиҳанд: 

 
































с

с





1

1

0

 
Мавҷудият  ва дурустии эффекти Доплер пеш аз ҳама дар  ченкуниҳо ва 

натиҷаҳои таҷрибавии  астрономӣ тасдиқ  шуда буданд.  Ҳатто пас аз  муайян 

шудани далели назариявӣ оид ба  кам ва ночиз тағйир ёфтани  басомади 

хатҳои спектрии  ситораҳо мушоҳидаҳои зиёде оиди омӯхтани  ин ҳодиса 

гузаронида шуд.  Бори аввал  кӯчиши аниқи  хатҳои спектрии атоми 

ҳидроген дар спектрҳои ситораҳои Вега ва Сириус нисбат ба хатҳои 

спектрии  найчаи гейслерӣ муайян карда шуданд.  Ин кӯчиши хатҳои спек-

триро  бо ҳаракати ситораҳо нисбат ба Замин алоқаманд намуданд. Вале, 

қайд намудан лозим аст, ки  бо истифодаи натиҷаи ин мушоҳидаҳо ҳодисаи 

Доплерро бо сабаби  бевосита чен карда натавонистани суръати худи 

ситораҳо санҷидан мумкин нест. Чунин  мушоҳидаҳо барои дарёфти 
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ташкилдиҳандаи суръати ситораҳо аз рӯи хате, ки Заминро бо ситора  пай-

васт менамояд,  истифода мешаванд (дар мавриди дуруст будани принсипи 

Доплер).  

Маҳз тавассути  ҳодисаи Доплер ситораҳои  дучанда, ки мавҷудияти 

онҳоро бо телескоп ошкор намудан  ғайриимкон аст, кашф карда шуданд. 

Хатҳои спектрии  ин ситораҳо дучанда тариқи даври мушоҳида мешаванд. 

Ин ҳодисаро танҳо  бо  пешниҳод, ки манбаи нурафкан дуто буда, ба 

ҳамдигар баъзан наздик ва баъзан дур мешаванд, фаҳмонидан ва ё маънидод 

намудан мумкин аст. 

Дар астрофизика аз принсипи Доплер истифода намуда,  тақрибан 

хориҷшавии  миқдори  массаи атомҳои ҳидрогенро аз Офтоб  муайян мена-

моянд. Аз тағйирёбии  басомади хати спектрии  мушоҳидашавандаи 

ҳидроген муайян карда шудааст, ки суръати  абрҳои ҳидрогени дар Офтоб  аз 

100 км/с  то 1000 км/с  тағйир меёбад. 

Усули спектрии  дарёфти суръати ҷирмҳои осмонӣ аз ҷониби Фогел ба-

рои  муайян намудани  суръати чархзании диски Офтоб  истифода карда шу-

да буд. Ба ин мақсад кӯчиши хатҳои спектрии  гӯшаҳои шарқи ва ғарбии Оф-

тоб муқоиса карда шуд. Муайян гардид, ки суръати хаттӣ дар диаметри Оф-

тоб ба  2,3 
с

км   баробар аст. Ҳол он, ки  суръати паҳншавии аслии (бевоситаи) 

сели Офтобӣ  2 
с

км  –ро ташкил медиҳад. Аз ин далелҳо  ба дурустии 

миқдории  ҳодисаи Доплер низ хулоса баровардан  мумкин аст. 

Қайд намудан лозим аст, ки дар ҳама манбаъҳои газии рӯшноӣ,  

нурафканӣ аз тарафи атомҳое, ки бо суръати аз  10 
с
м   то  2 

с
км

  
ба ҳама тараф 

ҳаракат мекунанд, амалӣ мешавад. Чунон чӣ ба  кӯчиши Доплерӣ хатҳои 

спектрӣ   васеъшуда мебошанд.  Ба ибораи дигар гуфтан мумкин аст, ки ва-
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сеъшавии хатҳои спектрӣ дурустии ҳодисаи Доплерро  тасдиқ ва исбот мена-

моянд. 

 

 

 

Боби XII. ЭФФЕКТИ ФОТОЭЛЕКТРӢ. 

§12.1. Асоси ҳодисаи фотоэффект, таҷрибаҳои Ҳерс ва Столетов 

Таъсири рӯшноӣ ба модда, ин  пеш аз ҳама ба он додани  энергия мебо-

шад. Дар натиҷаи фурӯбурди энергия дар модда метавонад як чанд ҳодисаҳо 

ба амал ояд. Энергияи рӯшноии аз тарафи модда фурӯбурдашуда метавонад 

ба гармӣ мубаддал ёбад, ки дар натиҷа ҳарорати модда баланд мешавад. Ам-

мо, баъзан  мешавад, ки қисми энергияи рӯшноӣ, ки ба модда меафтад ба ди-

гар навъи энергия масалан,  ба энергияи механикӣ (фотоэффект, эффекти 

Комптон) табдил ёбад  ё  таъсироти химиявии гуногунро дар модда ба амал 

орад (фотохимия, фотография). 

Байни ҳодисаҳои дар зери таъсири рӯшноӣ дар модда баамалоянда, 

ҳодисаи фотоэффект, яъне хориҷ намудани электронҳо аз тарафи модда бо 

таъсири рӯшноӣ, мавқеи муҳимро ишғол менамояд.  

Ҳодисаи фотоэффектро аввалин маротиба Ҳерс дар соли 1887 мушоҳида 

намуд. Вай муайян намуд, ки  ҳангоми бо нурҳои ултрабунафш равшан на-

мудани фосилаи фазои  байни электродҳои таҳти   шиддати  электрӣ буда, ба 

амал омадани шарора  дар байни электродҳо осонтар мешавад. 

Сохти асбоб, ки бо истифодаи он ҳодисаи мушоҳида намудаи Ҳерсро 

омӯхтан мумкин аст дар расми 12.1 оварда шудааст. 
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Расми 12.1. Тарҳи  таҷрибаи Ҳерс 

 

Масофа ё фазои байни электродҳо (F)  чунин интихоб карда мешавад, ки  

шарораи дар ин фазо ҳосилшаванда  дар як дақиқа 1  ё 2 маротиба ба амал 

оянд.  Агар ин фазоро (масофаи  байни электродҳо)  бо нурҳои ултрабунафш 

равшан кунем, он гоҳ мебинем, ки адади шарораҳои байни электродҳо дар як 

дақиқа зиёд мешавад. Агар  байни лампаи нурбароранда ва электродҳо мо-

неъа, масалан лавҳаи шишагинро гузорем, ҳодиса қатъ мешавад. 

Таҳқиқоти бонизом ва системавии Столетов, Ҳалванӣ ва дигарон маълум 

намуданд, ки дар таҷрибаи Ҳерс  зери таъсири рӯшноӣ дар электродҳо тахли-

яи (заряд) –и электрӣ ҳосил мешавад.  

Масалан,  агар лавҳаи аз метали рӯҳ сохташуда ва заряди манфӣ дошта-

ро, ки бо электроскоп пайваст аст бо нури ултрабунафш равшан кунем, 

мушоҳида менамоем, ки электроскоп безаряд мешавад.  Агар ин таҷрибаро 

бо лавҳаи рӯҳи мусбат заряднокбуда такрор намоем, мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, ки нишондоди электроскоп тағйир намеёбад. Агар дар таҷриба 

электроскопи ҳиссиёташ баландро истифода кунем, мушоҳида менамоем, ки 

бо таъсири рӯшноӣ лавҳаи безаряди рӯҳ  мусбат заряднок мешавад, яъне, 

қисме аз  заряди манфии худро гум мекунад. 

Олими рус Столетов А.Г.  дар таҷрибаҳои худ оид ба  омӯзиши ҳодисаи 

фотоэффект, аввалин маротиба фарқи на он қадар калони шиддати байни 

электродҳоро истифода намуд. Тарҳи таҷрибаи Столетов дар расми 12.2  

оварда шудааст. 
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Натиҷаҳои асосии таҷрибаҳои Столетов, ки то имрӯз моҳияти худро гум 

накардаанд, чунин мебошанд: 

1. Эҳтимоли зиёдтарини ба вуҷуд  омадани ҳодисаи фотоэффект барои 

нурҳои ултрабунафш, ки аз тарафи ҷисм фурӯ бурда мешаванд, мушоҳида 

шудаанд (ҳар қадар, ки спектр аз ин нурҳо бой бошад, ҳамон қадар таъсири 

онҳо зиёд аст). 

2. Қувваи фотоҷараён  ба равшании сатҳи ҷисм (интенсивияти рӯшноӣ) 

мутаносиби роста аст. 

 

 
Расми 12.2. Тарҳи таҷрибаи Столетов оид ба мушоҳидаи ҳодисаи  

                     фотоэффект. Асбоб аз манбаи шиддати электрӣ 

                     (батарея), конденсатори С ( лавҳаи  мусбат зарядноки 

                     шакли туридошта), галванометр ва манбаи рӯшноӣ 

                     иборат аст. 

  

Рӯшноӣ аз электроди турии  симин гузашта, ба пластинкаи манфӣ заряд-

нок меафтад. Фотоҷараёни ҳосилшударо галванометр қайд менамояд. 

3. Зери таъсири рӯшноӣ аз ҷисм зарядҳои манфӣ озод  мешаванд 

(зарядҳои мусбат зери таъсири нур хориҷ намешаванд); мумкин аст, ки  за-

ряднок шудани ҷисмҳои безаряд  (нейтрал)  зери таъсири нури рӯшноӣ  бо ин 

сабаб маънидод карда шаванд).  

Агар пластинкаи аз рӯҳ сохташударо, ки  бо электроскопи манфӣ заряд-

нок пайваст аст, бо  нурҳои   ултрабунафш   равшан намоем,    электроскоп ба 
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зуди  заряди худро гум мекунад.  Ҳангоми мусбат заряднок будани ин пла-

стинка вай заряди худро нигоҳ медорад.  Ҳангоми  истифодаи электроскопи 

ҳассосияташ баланд мушоҳида намудан мумкин аст, ки  пластинкаи безаряд  

зери таъсири  нури рӯшноӣ мусбат заряднок мешавад. Яъне, қисме аз 

зарядҳои манфии худро  гум мекунад. 

Соли 1898 Леонард ва Томсон бузургии  
m
e

 –и зарядҳои  аз сатҳи метал 

баромадаро  аз рӯи майл кардани онҳо дар майдонҳои электрӣ ва  магнитӣ 

чен карда, ба натиҷа омаданд, ки қимати   
m
e

 ба  71076,1  СГСМ баробар аст. 

Яъне, заряди бо таъсири рӯшноӣ  аз метал кандашуда электрон мебошад.  

 

 

§12.2. Қонунҳои фотоэффект 
 

1.Ҷараёни электрии  сер.    Барои таҳқиқи қувваи фотоҷараён аз дастгоҳи 

зерин истифода мебарем (расми 12.3). 

 

 
Расми 12.3. Тарҳи дастгоҳ  барои таҳқиқи  вобастагии фотоҷараён  

                    ба  шиддати электрӣ  ва қувваи рӯшноӣ. P–лавҳаи 

                    равшаншаванда, N– лавҳаи дуюм, G– галванометр, 
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                    B– батарея (манбаи ҷараёни доимӣ). 

 

Электронҳои дар натиҷаи  таъсири сели рӯшноӣ аз лавҳаи  P  кандашуда, 

зери таъсири шиддати батареяи B   ба лавҳаи N  ва баъдан аз галванометр G 

гузашта, ба қутби дигари батарея B мерасанд.  Яъне, занҷир сарбаст шуда, 

дар он  ҷараёни электрӣ ҷорӣ мешавад.  Дар аввал, таҷрибаҳо маълум наму-

данд, ки ҳодиса  ба  тозагии  сатҳи равшаншаванда вобастагӣ дорад. 

Электродҳои  P ва N қаблан чанд вақт дар вакууми баланд нигоҳ дошта ме-

шаванд, зеро мавҷудияти газҳо метавонад хосияти сатҳро тағйир дода, шарти 

баромадан ва ҷорӣ шудани зарядро мушкил намоянд.  

Бузургии интенсивияти рӯшноиро  доимӣ нигоҳ дошта, қимати шиддат-

ро дар батарея (B) тағйир дода, метавонем қувваи ҷараёнро дар G тағйир 

диҳем. Агар таҷрибаро дар вакууми баланд гузаронем ва шакли электродҳо 

тарзе бошанд, ки ҳама зарядҳои аз сатҳи электроди P кандашуда ба электро-

ди дуюм (N)  расанд,  мушоҳида мекунем, ки  қимати фотоҷараён ба бузургии 

майдони  электрии шитобдиҳанда вобастагӣ надорад. Баръакс,  майдони боз-

доранда, ки ба муқобили  самти ҳаракати электронҳо равон аст,  метавонад 

фотоҷараёнро суст ва қимати онро ба нестӣ расонад. 

Тавсифи  волт–амперии фотоҷараён дар расми 12.4  нишон дода шуда-

аст: 

 

                  Расми 12.4.  Тавсифи  волт – амперии фотоҷараён. 
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Агар шакли электродҳо ва ҷойгиршавии байни ҳамдигарии онҳо шарти 

дар боло овардашударо қонеъ накунанд, тавсифи волт–амперии фотоҷараён  

вайрон мешавад (хати фосиланок). Барои  қимати муайяни фарқи потенсиал, 

бузургии фотоҷараён то андозаи муайян зиёд гардида, пас доимӣ мемонад 

(ҷараёни сер). Барои қимати муайяни  фарқи потенсиали  боздоранда ҷараён 

қатъ мегардад (то сифр кам мешавад). 

 

2. Вобастагии ҷараёни сери фотоэффект ба  интенсивияти рӯшноии аф-

танда. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки бузургии ҷараёни сер ба сели рӯшноӣ 

мутаносиби роста мебошад. Азбаски интенсивияти рӯшноии фурӯбурдашуда 

ба интенсивияти  рӯшноии афтанда мутаносиб аст, қонуни асосии  фотоэф-

фектро чунин баён намудан мумин аст:  

Қувваи фотоҷараёни сер  мутаносиби роста  ба сели рӯшноии афтанда 

мебошад. 

Ин қонун дар соҳаи васеи интенсивияти рӯшноӣ аниқ иҷро мешавад. 

 

3. Суръати фотоэлектронҳо. Электронҳо бо таъсири  рӯшноӣ бо энергияи 

кинетикии 2

2
1 m  аз сатҳи метал канда мешаванд. Фарқи потенсиалҳои V–ро 

чунон интихоб намудан лозим аст, ки бузургии фотоҷараён баробари сифр 

бошад. Яъне, мо метавонем дар ин ҳолат  ҳама электронҳои аз сатҳи электро-

ди P  кандашударо  нигоҳ дошта, нагузорем, ки онҳо ба электроди N расанд. 

Суръати электронҳои зери таъсири рӯшноӣ кандашуда ( ) аз  рӯи формулаи 

eVm 2

2
1   

муайян карда мешавад.  
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Нодуруст мебуд, агар гумон кунем, ки барои  кандани электронҳо аз 

сатҳи метал ва  соҳиб шудани он ба суръати    энергияи 2

2
1 m   кифоя аст. 

Маълум аст, ки  электрони аз сатҳи метал канда шуда,  аз он берун ояд, вай 

бояд муқобилиятеро, ки аз ҷониби сатҳ ба ин электрон  расонида мешавад, 

бартараф намояд. Яъне, электрон  бояд кори баровард (P) – ро  иҷро намояд.  

Кори баровард барои тарк намудани электронҳои озод дар  металҳо монеаи 

асосӣ аст. Бузургии кори баровард аз сохти химиявии метал вобаста буда, 

қимати он барои металҳои гуногун ҳархела мебошад. 

Ҳамин тариқ ба электрон  энергияи E –ро додан лозим аст, ки вай таво-

над аз электрод канда шуда, онро тарк намояд. Ин энергия чунин муайян 

карда мешавад: 

0
2

2
1 eVeVPmE    

Дар ин ҷо:  

                               e
PV 0

      
буда, потенсиали баровард аст. 

 

§12.3. Муодилаи Эйнштейн 
Эйнштейн соли 1905  алоқаи миқдории энергияи электрони  аз сатҳ 

кандашуда, кори баровард  ва  басомади нури рӯшноии афтандаро   

назариявӣ муқарар намуд, ки он чунин аст: 

 hPeVPmE m  2

2
1  

дар ин ҷо  h  собити  Планк буда, қимати  6,624.10-34Ҷ·с –ро дорад. 

Аз рӯи ақидаи Эйнштейн  энергияе, ки электрон ба он соҳиб мешавад  аз 

тарафи нури рӯшноӣ  бо порсияи  hν  дода мешавад. Бузургии он  ба басома-

ди рӯшноӣ вобаста буда, аз тарафи электрон ба пурраги фурӯ бурда мешавад. 
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Энергияи кванти рӯшноӣ нисбат ба энергияи  ҳарорати хеле зиёд аст. Бино-

бар он, тағйироти  ҳарорати электрод ба суръати электронҳои  аз  сатҳ  кан-

дашуда, он  қадар  таъсири  бузург  намерасонад. 

Аз рӯи назарияи Эйнштейн  вобастагии қувваи фотоҷараёни сер  ба  сели 

рӯшноӣ  ниҳоят оддӣ фаҳмонида мешавад. Дар ҳақиқат,  сели рӯшноӣ бо ада-

ди  квантҳои рӯшноии  ба сатҳи метал  афтанда муайян карда мешавад. Пас, 

адади электронҳои зери таъсири рӯшноӣ озодшуда бояд ба шумораи 

квантҳои рӯшноии афтанда мутаносиб бошанд. Лекин, таҷрибаҳо маълум 

кардаанд, ки  қисми  ками квантҳои рӯшноӣ энергияи худро ба электронҳои 

алоҳида медиҳанд. Қисми асосии энергияи квантҳои рӯшноӣ барои гарм кар-

дани метал сарф мешаванд.  

Формулаи Эйнштейн  соли 1916 дар таҷрибаҳои  аз ҷониби Милликен 

гузаронидашуда  исбот гардидааст. Таҷрибаҳои Милликен  дар ҳақиқат му-

таносибияти  рости (хаттии)  шиддат V ва басомади нури афтанда ν –ро  ис-

бот намуданд. (расми 12.5). 

 
Расми 12.5. Вобастагии энергияи фотоэлектронҳо ба басомад 

 

Формулаи Эйнштейн ва таҷрибаҳои Милликенро истифода намуда,  ко-

ри баровард  P –ро  ёфтан мумкин аст. Барои қимати ν = ν0  потенсиали V=0  

мувофиқат мекунад (нуқтаи буриши хати рост бо тири абсисса дар расми 

12.5), пас   бояд  P= hν0    бошад.  
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Ҳамин тариқ агар металро  бо нури рӯшноии  басомади νс дошта равшан 

кунем, электрон  ҳатто дар сурати мавҷудияти  майдони  шитобдиҳанда аз 

сатҳи он берун намешавад. Аз ин сабаб, басомади ν0  ё λ0 –и бо чунин тарз 

ёфташударо басомади сарҳади сурхи фотоэффект меноманд. Он дар соҳаи 

дарозмавҷи электромагнитӣ ҷойгир аст. Агар метал  ҳар қадар электрони 

худро ба осонӣ диҳад, ҳамон қадар соҳаи сурхи фотоэффект  басомади хурд-

тарро дорад. Масалан,  барои металҳои ишқорӣ он дар соҳаи намоён, барои 

дигар металҳо дар соҳаи ултрабунафш ҷойгир аст.  

 

§12.4. Вобастагии қувваи фотоҷараён аз дарозии 

 мавҷи рӯшноӣ 

Барои таҳқиқ намудани вобастагии қувваи фотоҷараён ба дарозии мавҷ,  

пеш аз ҳама  қувваи ҷараёни серро  ёфтан лозим аст, ки   ба энергияи нури 

муайяни монохроматӣ мувофиқат мекунад.  Натиҷаи чунин ченкуниҳо дар 

расми  12.6 оварда шудааст. Дар тири ордината қувваи фотоҷараёни сер (I) ва 

дар тири абсисса дарозии мавҷ (λ) гузошта шудааст.  

 
Расми 12.6. Вобастагии қувваи фотоҷараён ба дарозии мавҷ.  

                     0 – ба «ҳудуди сурх» мувофиқат мекунад 

 

Расми 12.6 нишон медиҳад, ки  «сарҳади сурх»  ба  = 0 мувофиқат 

намуда, бо  мурури хурд шудани дарозии мавҷ қувваи ҷараёни ба воҳиди 
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энергияи фурӯбурда меафзояд.  Ин маънои онро  дорад, ки рӯшноии дарозии 

мавҷи хурддошта  самаранокии зиёдро дорад. Агар ба эътибор гирем, ки ҳар 

қадар дарозии мавҷи рӯшноии ба сатҳ афтанда  хурдтар бошад, ҳамон қадар 

дар он шумораи квантҳои дар воҳиди  энергияи фурӯбурдашуда зиёдтар 

мавҷуданд (дар мавҷҳои дарозии хурддошта қимати энергияи  квант  


 hch    зиёд аст). Бинобар он, аз расм дида мешавад, ки  қобилияти канда-

ни фотонҳо  аз ҷониби электронҳо бо хурд шудани дарози мавҷ меафзояд.  

Таҷрибаҳо  муайян намудаанд, ки  вобастагии дар расми 135 овардашуда 

на ҳамеша ҷой дорад. Барои якчанд металҳо «сарҳади сурх» ҳатто дар соҳаи 

инфрасурх ҷойгир буда, чунин махсусият ҷой дорад:        – қувваи 

фотоҷараён  максимуми ниҳоят саҳеҳ ва аниқро дар  қитъаи муайяни дарозии 

мавҷ  дорад ва бузургии қувваи фотоҷараён ниҳоят тез аз ҳар ду тарафи ин 

максимум хурд мешавад. Яъне, ҳодисаи фотоэффекти  интихобӣ  ҷой дорад 

(расми  12.7). 

 
Расми 12.7. Вобастагии қувваи фотоҷараён ба дарозии мавҷ 

                    дар соҳаи  фотоэффекти интихобӣ 

 

Фотоэффекти интихобӣ ба эффекти резонансӣ шабоҳат дорад.  

Электронҳо дар метал тавре рафтор менамоянд, ки  гӯё  даври лапиши хос  

дошта бошанд ва ҳангоми наздик шудани басомади рӯшноии ангезанда ба 
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басомади хоси электронҳо,  амплитудаи лапиши онҳо зиёд шуда, қобилияти 

бартараф намудани потенсиали баровардро пайдо менамоянд. 

 

§12.5. Фотоэффекти дохилӣ 

Агар электрон аз сатҳи равшанкардашудаи метал  канда бароварда шуда 

бошад ва ба дигар муҳит, масалан вакуум гузарад, ин гуна хориҷшавии 

электронҳоро  эмиссияи фотоэлектронӣ ва худи  ҳодисаро фотоэффекти 

берунӣ  меноманд. 

Фотоэффекти дохилӣ ҳодисаест, ки  дар он электрони тариқи оптикӣ  

ангезишёфта, дар дохили  ҷисми   равшаншуда  боқӣ  монда,  безарядии  

электрии ин ҷисмро тағйир намедиҳад.  Дар ин маврид дар модда 

консентратсияи барандагони заряд ва ё ҳаракатнокии онҳо тағйир ёфта, дар 

натиҷа  хосиятҳои электрии модда зери таъсири  рӯшноии афтанда низ  ба 

тағйиротҳо  дучор мешавад.  

Ҳодисаи фотоэффекти дохилӣ асосан барои нимноқилҳо ва 

диэлектрикҳо хос аст.  Ин ҳодисаро барои омӯхтани тағйироти  

электргузаронии нимноқилҳои якҷинса, ҳангоми равшан намудани онҳо  

истифода кардан мумкин аст.  

Дар асоси ин ҳодиса, яъне  фотоэлектрноқилият,   қабулкунакҳои 

рӯшноӣ – фоторезисторҳо сохта шудаанд. Барои ин намуд қабулкунакҳо асо-

сан  селенид ва сулфиди кадмий истифода мешаванд. 
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Боби XIII. ҚОНУНҲОИ НУРАФКАНИИ ҲАРОРАТӢ. 

§13.1. Нурафкании ҳароратӣ 

Нурафкании  электромагнитии ҳама дарозиҳои мавҷ  пеш аз ҳама ба 

ҳаракатҳои  лапишноки зарядҳои электрии  дар таркиби модда буда, яъне,  ба  

ҳаракати  электронҳои дохилии атомҳо  ва ҳаракатҳои чархзанӣ, лапандагии 

атомҳои дар таркиби молекулаҳои модда буда,  алоқамандӣ доранд.  

Лапишҳои атомҳо (ҳастаҳо)–и дар таркиби молекулаҳо буда,   басомади 

пастро дошта, нури рӯшноии афкандаи онҳо дар соҳаи инфрасурх  ҷойгир 

мешавад. Нурафканӣ, ки дар  натиҷаи ҳаракати электронҳои валентии атом 
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ба амал меояд, басомадҳои калонро дошта,  дар соҳаи намоён ва 

ултрабунафш ҷойгир мешавад. 

Нурафкании ҷисм ба кам шудани энергияи он меоварад. Барои он ки  

нурафкании ҷисм  (хориҷ намудани энергия тариқи нур) мӯҳлати  зиёдтар да-

вом ёбад,   камшавии энергияро аз берун пурра намудан лозим аст. Дар 

ҳолати акс, нурафканӣ метавонад ба тағйироти гуногуни дохилии ҷисмро 

оварда, ҳолати нурбарории ҷисмро  низ бефосила тағйир диҳад.  

Дар охир, ҷисмро  дар натиҷаи ба он додани энергияи зарурии гармӣ ме-

тавонем маҷбур созем, ки нур афканад.  Дар ин ҳолат ҳам  нурафканиро бо 

воситаи ба он додани миқдори гармӣ, метавонем  бетағйир нигоҳ дорем.  Ин 

намуд нурафканӣ  нурафкании ҳароратӣ ном дорад.  Чунин нурафканӣ  дар 

ҳароратҳои паст, масалан дар ҳарорати хона  низ метавонад амалӣ шавад 

(Т=293– 295 К).  Аммо, нурбарории ҷисм  дар ин ҳолат бо афканиши нурҳои 

инфрасурх  маҳдуд мешаваду халос.  

Агар дар воҳиди вақт  ҷисм энергияро тариқи нур зиёдтар хориҷ намуда, 

миқдори гармиро камтар фурӯ барад (ё баръакс)  ҳарорати ҷисм  паст (ё ба-

ланд)  мешавад. Дар ин маврид  нурафкании ҷисм  суст ё зиёд шуда, он то 

ҳолати барқарор шудани мувозинати ҳароратӣ давом менамояд. Ин ҳолати 

мувозинати ҳароратӣ ҳамеша ҷой дорад.  Пас аз ҳама  гуна тағйирот,   систе-

ма ҳатман  ба ҳолати мувозинатӣ бар мегардад.  Ин намуд мувозинат танҳо 

ба нурафкании ҳароратӣ хос аст (на барои люминессенсия).  

 

§13.2. Нурафкании ҳароратӣ ва қоидаи Прево 

Бузургии асоси, ки ҳолати гармии ҷисмро тавсиф менамояд, ин ҳарорати 

(температураи) он аст.  Ин бузургӣ, яъне температура, дар  ҳодисаҳои нураф-

кании ҳароратӣ  муайянкунанда мебошад.  Масалан,  ҳангоми гарм намудани 



 231 

металҳо мушоҳида намудан мумкин аст, ки  аввал ба чашм  дар ҳарорати му-

айян, масалан 500 0С, нури гарми сурх намудор  мешавад.  Минбаъд бо ба-

ланд шудани ҳарорати метал  нурафканӣ зиёд  шуда,  спектри он бо нурҳои 

дарозии мавҷи хурд  пуртар мешавад. Ҳангоми  тақрибан  1500 0С нурафка-

нии метал аз нури сафеди ниҳоят равшан иборат мешавад.   

Агар  ин нурафканиро бо ёрии спектроскоп таҳқиқ намоем, дидан мум-

кин аст, ки бо афзудани ҳарорати метал спектри яклӯхти нури сафед оҳиста– 

оҳиста  инкишоф меёбад. Яъне, аввал нури сурх пайдо мешаваду баъдан  

ҳама хатҳои спектри нури сафед (бо навбат, дарозии мавҷи нури афкандашу-

да ва дар охир нури бунафш)  падидор мешаванд.  

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  ҷисмҳои ҳарорати гуногундошта, ки 

қобилияти мубодилаи гармиро доранд, пас аз  муддати муайяни вақт 

ҳарорати якхеларо гирифта, ба ҳолати мувозинати ҳароратӣ меоянд. Мувози-

нати ҳароратӣ  хосияти динамикиро дошта, ҳолати устувор аст. Яъне,  

ҳангоми баробар будани температураи  ҷисмҳо  ҳам раванди нурафканӣ ва 

ҳам раванди нурфурӯбарии энергияи нурӣ ба амал меояд.  Аммо, ин равандҳо 

чунон ба амал меоянд, ки  дар воҳиди вақт ҷисм ҳар қадар, ки миқдори гар-

миро афканад, ҳамон қадари  онро фурӯ мебарад.  Аз ин гуфтаҳо  аниқ муай-

ян мешавад, ки  агар ду ҷисми А1 ва А2 қобилияти гуногуни нурфурӯбариро 

дошта бошанд, қобилияти нурафкании онҳо низ гуногун мешавад.  

Дар ҳақиқат,  ҳангоми   мавҷудияти  мувозинати ҳароратӣ  барои ҳар як 

ҷисм миқдори энергияи фурӯбурда ва афкандаи ҷисм дар воҳиди вақт бояд 

баробар бошад.  

Агар ду ҷисм  миқдори энергияи гуногунро фурӯ баранд, миқдори  энер-

гияи хориҷнамудаи онҳо низ бояд гуногун бошад.  Ин қоидаро Прево соли 

1809 баён намудааст. 
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Ин қоидаро дар таҷрибаҳои оддӣ исбот намудан мумкин аст. Ба сифати 

манбаи нур   қуттии бо оби гарм пуршударо мегирем, ки тарафҳои ҳамвори 

он қобилияти гуногуни фурӯбариро доранд (расми 13.1).  Яке аз тарафҳои 

қуттӣ аз метали суфтакардашуда, ки қобилияти ками фурӯбариро дошта,  ди-

гараш  бо қабати сиёҳи ангишт, ки ба пуррагӣ ҳама  энергияи ба он афтидаро 

фурӯ меборад, сохта шудааст.  Ҳамчун қабулкунак  ҳароратсанҷи ҳавоиро  

истифода намудан муфид аст, ки  ҷои обҷамъшавии он (Q)  аз қуттии металӣ 

иборат буда, деворҳояш  аз маводҳои гуногун сохта шудааст.   

 
            Расми 13.1. Асбобҳо барои намоиши қоидаи Прево.  

                G– зарфи афканандаи  энергия, Q– ҳароратсанҷи ҳавоӣ 

 

Бо васеъшавии  ҳаво дар Q  оид ба  миқдори гармии дар воҳиди вақт  ба 

система воридшуда мулоҳизаронӣ ва натиҷагирӣ намудан мумкин аст.  

Деворҳои сайқалдодашуда ва ё сиёҳи зарфи G–ро ба тарафи ҳароратсанҷ  

майл намуда (ё Q –ро ба манбаъ),  бо боварӣ  муайян намудан мумкин аст, ки  

сатҳи сайқалдодашуда гармиро камтар  хориҷ  ё фурӯ мебарад.  

 
Расми 13.2. Намуди таҷриба, ки  мутаносибии байни қобилияти  
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                    фурӯбарӣ ва афканиши сатҳро  муайян мекунад. 

                    G – зарфи афкананда, Q1 ва Q2– ҳароратсанҷи ҳавоии  

                     Дифференсиалӣ 

 

Сохти  ҳароратсанҷро  дифференсиалӣ карда  (тавре, ки дар расми 13.2 

нишон дода шудааст)  мушоҳида намудан мумкин аст, ки  қабатчаи об дар 

ҳароратсанҷи дифференсиалӣ дар ҷояш қарор мегирад (беҳаракат мемонад), 

то ки  ҳар ду зарф  (Q1ва Q2)  миқдори якхелаи гармиро  гиранд.  Ин  метаво-

над моро ба хулосае орад, ки қобилияти фурӯбурди ин ё он  сатҳ ба 

қобилияти  афканиши он мутаносиб аст.  

 

§13.3. Қонуни Кирхгоф 

Қоидаи Прево, ки алоқаи байни қобилиятҳои  фурӯбурд ва афканиши 

гармиро аз ҷониби ҷисмҳо  муайян менамояд, хосияти сифатӣ дорад.  Кирх-

гоф соли 1859 ба ин қоида шакли миқдории қонуниро дод, ки минбаъд вази-

фаи асосӣ ва муҳимро дар ҳамаи  масъалаҳои нурафкании ҳароратӣ  иҷро на-

муд. 

Барои  тавсифи  нурафкании ҳароратӣ  аз мафҳуми  сели нурафкани - Ф, 

яъне миқдори энергияи афканишот, ки  дар воҳиди вақт аз ҷониби ҷисм  

хориҷ карда мешавад, истифода менамоем. Сели афканишотро, ки аз воҳиди 

сатҳи ҷисми нурхориҷкунанда ба ҳама самт паҳн мешавад, қобилияти 

нурафканӣ (Е)  меномем.  

Нурафкании ҳароратӣ  соҳаи нисбатан васеи спектрро дар бар гирифта, 

ба дарозии мавҷ  ё  басомад вобаста аст.  

Ҳар қадар, ки андозаи d(d)  хурд бошад, ҳамон қадар бузургии 

қобилияти афканиш (Е)  возеҳтар ва аниқтар муайян карда мешавад (нига-
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ред ба расмҳои 13.3 ва 13.4). Бузургии  сели рӯшноӣ ба паҳноии ин соҳа во-

баста аст. Яъне: 

dФ = Е d    (1) 

дар ин ҷо Е – коэффисиентест, ки  қобилияти афканиши ҷисмро барои ба-

сомади додашуда ()  муайян менамояд. 

 
Расми 13.3. Вобастагии спектрии қобилияти нурафкании ҷисми  

                    сиёҳ  ба басомади нури хориҷшуда, ҳангоми Т = 2900 К.  

                    Масоҳати  қитъаи ҷудокардашуда сели dФ = Е d –ро  

                     медиҳад, ки  ба интервали d  мувофиқат мекунад. 

 

 
Расми 13.4. Вобастагии спектрии қобилияти нурафкании ҷисми сиёҳ  ба 

                    дарозии мавҷи  нури хориҷшуда, ҳангоми Т = 2900 К.  

                    Масоҳати  қитъаи ҷудокардашуда сели dФ = Еd –ро  

                     медиҳад, ки  ба интервали d  мувофиқат мекунад. 
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Бузургии  сели рӯшноиро чунин низ ифода намудан мумкин аст: 

dФ = Еd,       (2) 

дар ин ҷо Е – коэффисиентест,  ки  қобилияти афканиши ҷисмро барои да-

розии мавҷи додашуда () муайян менамояд. 

Аз ифодаҳои (1) ва (2) чунин вобастагиро ҳосил намудан мумкин аст. 

Еd = Еd 
ва ё 




 d
dEE                 (3) 

Азбаски  

 = с, 

дар ин ҷо с– суръати рӯшноӣ мебошад,  пас,  

c
c

d
d 2

2



          (4) 

Аломати  минус маънои физикӣ надорад ва  танҳо нишон медиҳад, ки бо 

афзудани дарозии мавҷ ()  басомад () хурд мешавад. 

Бо дарназардошти ифодаи (4) формулаи (3)–ро  чунин  навиштан мум-

кин аст: 

c
E

d
dEE

2



          (5) 

Таҷрибаҳо муайян намудаанд, ки Е  ё  Е  аз ҳарорати ҷисм вобастагӣ 

доранд. Пас, қайд намудан лозим аст, ки қобилияти нурафканиш функсияи 

басомад ва ҳарорат мебошад,  яъне Е = Е,Т 

Ҳамин тариқ, функсияи Е,Т –ро бо чен намудани сели энергияи 

хориҷнамудаи воҳиди сатҳ ба ҳама тараф, дарёфт намудан мумкин аст. Яъне: 

dФ = Е,Тd          (6) 
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Афканишоти ҷисмро дар  қитъаҳои алоҳидаи  спектр  муайян намуда,  

нурафкании  натиҷавиро бо чунин тарз ҳисоб намудан мумкин аст: 

 


  dEdфE TT
0

,          (7) 

Ҳангоми ба  ҷисм афтидани сели dФ, қисме аз он  аз тарафи ҷисм фурӯ 

бурда мешавад. Қобилияти  фурӯбурди ҷисм (А) гуфта, нисбати  сели аз та-

рафи ҷисм фурӯбурдаро (dФ/) бар сели  афтида меноманд. Яъне 

dФ
ФdA


          (8) 

Худ ба худ маълум аст, ки қобилияти фурӯбурд (А) ба басомад () ва 

ҳарорат (Т) низ бояд вобаста бошад, яъне А=А,Т. Бузургии А,Т  ҳамеша кас-

ри дуруст буда, қимати калонтарини  он ба воҳид (А,Т =1) баробар аст.  

Кирхгоф ҷисмҳоеро, ки барои онҳо А,Т =1  (барои ҳама басомадҳо ва 

ҳароратҳо)  аст,  мутлақ сиёҳ ё ҷисмҳои мутлақ фурӯбаранда  номид. Хоки-

стар ё сиёҳии платина аз рӯи хосиятҳои худ ба ҷисмҳои мутлақ сиёҳ шабеҳӣ  

доранд. 

Қонуни Кирхгоф  мегӯяд, ки  нисбати  Е,Т   ба  А,Т,  яъне  

T

T

A
E

,

,



  

аз табиати ҷисмҳо вобаста набуда, барои ҳама намуд моддаҳо функсияи уни-

версалии басомад ва ҳарорат мебошад. Қайд намудан низ лозим аст, ки  

қимати ададии функсияҳои  Е,Т  ва А,Т  (дар алоҳидагӣ) ҳангоми гузариш аз 

як ҷисм ба ҷисми дигар  метавонанд  дар фосилаҳои хеле зиёд  тағйир ёбанд. 
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Қобилияти  нурафкании  ҷисми мутлақ сиёҳро бо 
T,

   ва қобилияти 

фурӯбурди онро бо 
T

а
,

  ишора  менамоем. Пас, барои ҷисми мутлақ сиёҳ 

чунин ифодаро овардан мумкин аст: 

T
T

T

T

T

aA

E
,

,

,

,

,








 


             (9) 

Дар ин ҷо 1
,


T
а


 аст. (қобилияти фурӯбурди ҷисми мутлақ сиёҳ баро-

бари воҳид аст). 

Ҳамин тариқ, функсияи универсалии Кирхгоф қобилияти нурафкании 

ҷисми мутлақ сиёҳ будааст. 

 

§13.4. Татбиқи қонуни Кирхгоф. Ҷисми мутлақ сиёҳ 

Қонуни Кирхгоф ва натиҷаҳои аз он ҳосилшаванда дар таҷрибаҳои зиёд 

исботи худро ёфтаанд. Масалан, ба гази тафсон вале  нурнаафканандаи 

ҳидроген порчаи фарфори  расми ранги сиёҳдоштаро (дар майдони сафед) 

ворид намуда, мушоҳида кардан мумкин аст, ки  ҳангоми сахт тафсидани 

фарфор ин  расми сиёҳ  равшан шуда, бо ранги сафед нур хориҷ мекунад.  

Яъне, майдони сиёҳ (расм)  дар ин маврид зиёдтар нури рӯшноиро  меафанад 

(расми 13.5). 

Аз ҷониби Вуд  ҳолатҳои истифодаи қонуни Кирхгоф мавриди омӯзиш 

қарор дода шуд. Ҳамчун намуна яке аз таҷрибаҳои гузаронидаи ӯро баррасӣ 

менамоем. Маълум аст, ки  кварси  дар ҳолати булӯрӣ  набуда (массаи ши-

шамонанд), дар фосилаи  васеъи дарозиҳои мавҷ шаффоф аст.  Бинобар он, 

вай ҳангоми  сахт гарм шудан он қадар хуб нур намеафканад.  Ба Вуд муяс-

сар шуд, ки  қабатҳои хурди кварсро, ки тавассути  ионҳои  металҳои  нодир  

(масалан неодим) рангин мешуданд, ҳосил намояд. Неодим соҳаи фурӯбурди 
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муайянро  дорад.  Ҳангоми гарм намудани ин кварс дар шӯълаи оташангези 

бунзенӣ спектри тасмашаклро мушоҳида намудан мумкин аст, ки аз се 

дарозиҳои мавҷ, сурх,  нилобӣ ва кабуд иборат буда, аз ҳамдигар бо соҳаи 

сиёҳҷудо шудаанд.   

 

 
                                        (а)                           (б) 

Расми 13.5. Ҷойҳои сиёҳи фарфори расмкашидашуда (а) ҳангоми   

                    сахт гарм шудан,  зиёдтар нур меафкананд (б)  

 

Соҳаи максимуми нурафканӣ  ба соҳаҳои фурӯбурди  рангини  кварс, ки 

ба температураи наздик ба ҳарорати нурафканӣ мушоҳида мешаванд, 

мувофиқат менамоянд. Ҳангоми зиёд  шудани ҳарорат қобилияти 

нурфурӯбарӣ ва нурафкании кварс зиёд шуда, дар ҳарорати  1500 0С  вай ну-

ри сафедро хориҷ менамояд (чун кварси тоза).  

Қонуни Кирхгоф  хосияти умумӣ  дошта, аз механизмҳои нурфурӯ-барӣ 

вобаста нест: ҳар гуна  системаи  зиёд нурфурӯбаранда, зиёд нур меафканад. 

Масалан, ба ҳамин принсип  сохтори ҷисм, ки бо хосиятҳояш ба  ҷисми 

мутлақ сиёҳ наздик аст асос ёфтааст.  Ин ҷисм  кураи калони яклӯхт ва 

сӯрохи  хурддошта иборат аст (расми 13.6). 
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                             Расми 13.6. Ҷисми мутлақ сиёҳ 

 

Нурафкание  (сели рӯшноӣ) –е, ки бо воситаи сӯрох ба даруни ҷисм во-

рид мешавад,  дар дохили кура ба девори он афтида, қисман фурӯ бурда ме-

шавад, қисман пароканда ва қисман инъикос шуда, боз ба девор меафтад.  Бо 

сабаби хурд будани андозаи сӯрох  нур чандин маротиба инъикос ва паро-

канда мешавад, то ки аз он берун ояд. Фурӯбурдҳои такрорӣ дар девор 

оқибат ба он меоранд, ки  ҳама нурҳои  аз сӯрох воридшудаи басомади гуно-

гундошта ба пуррагӣ фурӯ бурда мешаванд,  

Қобилияти фурӯбарии ҷисми курашакли дар боло  қайдшуда барои ҳама 

намуд дарозиҳои мавҷ  аз воҳид, умуман фарқ намекунад (нури ба сурохи во-

ридшуда 100%  фурӯ бурда мешавад).  Бинобар он,  мувофиқи қонуни Кирх-

гоф қобилияти нурафкании он низ ба  
T,

  (қобилияти нурафкании ҷисми 

мутлақ сиёҳ) наздик аст, ки дар ин ҷо Т –ҳарорати девори кураи сӯрохдор  

мебошад.  

 

§13.5. Нурафкании ҷисмҳои ғайрисиёҳ 

Ҷисмҳо ғайрисиёҳ  номида мешаванд, агар  барои онҳо қобилияти 

фурӯбурд хурд аз воҳид бошад, яъне А,Т <1 аст. Ба ин намуд ҷисмҳо қариб 

ҳама  ҷисмҳо, аз хокистар оғоз шуда (коэффисиенти  фурубӯрди он ба 0,99 

баробар аст)  бо металҳои  ниҳоят амиқ суфташуда (коэффисиенти  

фурӯбурди онҳо якчанд фоизро ташкил медиҳанд), ба итмом мерасад. 
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Аз муодилаи  Кирхгоф    

TTT
АЕ

,,, 
  

бармеояд, ки барои ҷисмҳои ғайрисиёҳ 

TT
Е

,, 
  

мебошад. Ин маънои онро дорад, ки  барои ҳама намуд дарозии мавҷ  бузур-

гии  Е,Т –и   ҷисмҳои ғайрисиёҳ аз бузургии 
T,

 –и ҷисмҳои мутлақ сиёҳ  

калон шуда наметавонад (расми 13.7). 

Маротибаи дигар хотиррасон менамоем, ки қонуни Кирхгоф танҳо барои  

нурафкании ҳароратӣ ҷой дошта, барои дигар намуд нурафканиҳо, масалан  

фото– ва ё  хемилюминессенсия  мавриди истифода буда наметавонад.  

 
Расми 13.7. Қобилияти нурафкании ҷисми мутлақ сиёҳ ва волфрам  

                    дар ҳарорати 2450 К.  

 

Хати фосиладор  нисбати 





Ea    дода,  нишон медиҳад, ки нурафкани 

нисбии волфрам бо хурд шудани дарозии мавҷ зиёд мешавад (нурафкании 

интихобии волфрам). 

 

§13.6. Қонуни Стефан– Болсман 
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Қонуни Кирхгоф, яъне                     
T

T

T

A

E
,

,

,




   

дар маркази диди назарияи  нурафкании ҳароратӣ, функсияи  

),(
,

Тf
T





 
–ро 

мегузорад, ки  ададан ба қобилияти нурафкании ҷисми мутлақ сиёҳ баробар 

аст.  Дарёфти намуди ин функсия масъалаи асосии олимон оид ба нурафка-

нии ҳароратӣ буд.  Ҳалли  ин масъала якбора дарёфт карда нашуд.  Дар аввал  

тариқи назариявӣ ва таҷрибавӣ,  қонуни нурафкании натиҷавии ҷисми мутлақ 

сиёҳ (қонуни Стефан– Болсман) муайян карда шуда буд. Баъдан,  тарҳи асо-

сии ин функсия (қонуни Вин) ва пас аз он  соли 1900 аз ҷониби Планк  ҳалли 

назариявии масъала дарёфт шуда буд.  Танҳо қайд намудан лозим аст, ки  

ҳалли масъала дар натиҷаи  даровардани тағйироти  принсипиалӣ ва қатъи ба 

асос ва диди физикаи классикӣ тариқи созмон додани назарияи квантҳо, ки 

асос ва диди навро дар илми физика ба вуҷуд овард, амалӣ гардидааст. 

Стефан дар асоси таҳқиқотҳои таҷрибавиаш (соли 1879)  ба натиҷа омад, 

ки  энергияи натиҷавии  аз 1 см2 –и масоҳати ҷисм дар як сония хориҷшуда, 

ба дараҷаи чоруми ҳарорати мутлақи  ҷисми нурафкананда (Т4) мутаносиб 

аст.  

Соли 1884 Болсман бо дарназардошти  ақидаҳои термодинамикӣ,  аз 

андешаҳо дар бораи мавҷудияти фишори энергияи рӯшноӣ ва вобаста будани 

он аз зичи тариқи назариявӣ исбот намуд, ки  ҷамъбандии нурафкании ҷисми 

мутлақ сиёҳ  бояд мутаносиби роста ба дараҷаи чоруми ҳарорат бошад. Яъне, 





0

4
,

Td
TT 
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Дар ин ҷо σ – бузургии доимист.  

Ҳамин тариқ,  хулосаҳои  Стефан аз диди физика дуруст буда, танҳо ба 

ҷисми мутлақ сиёҳ тааллуқ доранд. 

Ченкуниҳои ниҳоят аниқ ва саҳеҳ  дурустии қонуни Болсманро исбот 

намуда, муайян карданд, ки  қимати доимии  σ  ба  

42
121056,5

градсм
Вт  

баробар будааст. 

Қайд намудан лозим аст, ки қонуни Стефан–Болсманро барои ҷисмҳои 

ғайрисиёҳ татбиқ намудан  мумкин нест. 

 

§13.7. Қонуни кӯчиши Вин 

Қонуни   Стефан– Болсман  танҳо  интенсивияти   нурафкании  

интегралии манбаи  мутлақ сиёҳро  муайян намуда,  оид ба тақсимоти  

нисбии  спектрии энергия ягон маълумот дода наметавонад.  

Соли 1893 Вин тариқи назариявӣ қонуни дуюми нурафкании ҷисми 

мутлақ сиёҳро  пешниҳод намуд, ки  тавсифи функсияи ),( Tf   –ро нишон 

медиҳад. 

Вин ба натиҷа омад, ки  функсияи 
T,

   намуди зеринро дорад: 


















T
fс

T




3
,

, 

дар ин ҷо:  

с– суръати рӯшноӣ; 

f– функсияест, ки  барои дарёфти намуди он  қобилияти фикрронии Вин камӣ 

намуданд. 
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Натиҷаи муҳими формулаи Вин пеш аз ҳама он буд, ки  ҳарорат (Т)  дар 

ифодаи қобилияти нурафкани тариқи  
Т
   бояд ворид  гардад. Ин  ҳолат им-

кон медиҳад, ки  баъзе хусусиятҳои функсияи  баррасишаванда пешгӯи ша-

ванд.  Ченкуниҳои дақиқ ва зиёди таҳқиқотчиён  ба муайян намудани рафти  

эмпирии  функсияи  
T,

   ва имконияти хулосаҳои назариявии  Вин  мин-

баъд равона буданд. 

Усули таҳқиқот  ба чен намудани  тақсимоти энергия дар спектри ну-

рафкании ҷисми мутлақ сиёҳ  асос ёфта буд.  Тарҳи  таҷрибаҳо дар расми  

13.8 оварда шудааст. 

Ин таҷрибаҳо нишон доданд, ки  функсияи  
T,

  барои ҳар як қимати 

муайяни ҳарорат бояд бузургии максималиро доро бошад ва ҳолати  ин мак-

симум шарти зеринро  қаноат намояд: 

Тmax = b, 

дар ин формула қимати  b доимӣ буда,  ба ҳарорат вобаста нест. 

Дар расми 13.9 нигориши  тақсимоти энергия дар спектри ҷисми мутлақ 

сиёҳ барои ҳароратҳои гуногун, ки дар асоси ин таҷрибаҳо ёфта шудаанд,  

оварда шудааст. Аз ин нигоришҳо  истифода карда,  қимати доими b –ро да-

рёфт намудан мумкин аст. Муайян шудааст, ки қимати доимӣ b  баробари    

градсмb  2898,0     мебошад.  

 

 
Расми 13.8. Тарҳи  таҷрибаҳо оид ба таҳқиқи  тақсимоти энергия   
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                   дар спектри ҷисми мутлақ сиёҳ. S–ҷисми сиёҳ, Sр –  

                   монохроматор, Т– термоэлемент, G –галванометр. 

 

Қонуни кашфкардаи Вин номи қонуни кӯчишро гирифта, нишон 

медиҳад, ки  мавқеи максимуми функсияи 
T,

  (ё T, ) бо афзудани 

ҳарорат ба тарафи  мавҷҳои дарозиашон кӯтоҳ  мекӯчад (нигаред ба расми 

13.9). 

 

 
Расми 113.9. Тақсимоти энергия дар спектри ҷисми мутлақ 

                    сиёҳ барои ҳароратҳои гуногун 

 

§13.8. Формулаи нурафкании Планк 

Кӯшишҳои чандинкаратаи тариқи назариявӣ  исбот кардани  қонуни  ну-

рафкании ҷисми мутлақ сиёҳ танҳо ба  муайян намудани қонунҳои алоҳида 

ва хусусии он оварда (қонунҳои Стефан–Болсман, Вин), ҳалли умумии масъ-

аларо надоданд. Ин ҳалҳо  танҳо хулоса ва натиҷаҳоеро медоданд, ки   онҳо 

танҳо ба интервали муайяни ҳарорат (Т) ва басомад ()  мувофиқат менаму-

данд. 
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Сабаби ин норасоиҳо  дигар буданд. Қонунҳои электродинамикаи 

классикӣ, ки бо истифодаи онҳо ин таҳқиқотҳо гузаронида мешуданд  уму-

ман, барои ҳодисаи нурафкании ҳароратӣ  тақрибан дуруст буда, ҳангоми 

баррасии равандҳои элементарии атомҳо, ки нурафкании ҳароратиро амалӣ  

месозанд,  натиҷаҳои нодурустро медоданд. 

Планк дар асоси  фикрронӣ ва андешаҳои худ ба натиҷа омад, ки  

қонунҳои физикаи классикӣ  барои оссиляторҳои атомӣ татбиқна-шаванда 

мебошанд. 

Аз рӯи қонунҳои физикаи классикӣ  оссилятори басомади   –дошта ба  

сабаби мутаносиби роста будани  энергияи оссилятор ба квадрати  амплитуда 

соҳиби энергияи  гуногун буда  метавонад.  Бо ин сабаб оссилятори  нураф-

кананда дар воҳиди вақт  энергияи гуногунро  хориҷ карда метавонад.  

Ба ақидаи Планк ин  қонуниятҳои оддӣ барои оссилятори гармоникӣ ҷой 

надорад.  Оссилятори гармоникии басомади  –дошта, метавонад танҳо он 

қадар миқдори энергияро доро бошад, ки он ба порсияҳои (қисмҳои)  бутуни 

энергияи элементарии баробари h  каратӣ аст.  Дар ин ҷо 3410626,6 h Ҷ.с 

– собити  Планк ном дорад. 

Бинобар он,  нурафкании оссилятор низ тариқи порсияҳои баробари h  

(ё мутаносибу каратӣ ба h) бояд амалӣ шавад. Ин қонунҳои нави квантӣ  бо 

қонунҳои механикаи классикӣ дар соҳаҳои басомадҳои хурд  мухолифат на-

мекунанд. Дар ҳақиқат,  агар басомад ()  он қадар калон набошад, порсия h  

низ хурд буда,  дар таҷрибаҳои худ мо аниқ гуфта наметавонем, ки  оссиля-

тор порсияи бутун ва ё касрии энергияро дорад.  Барои оссиляторҳои атомӣ 

бошад, басомад ва порсияи энергияи элементари калон  ва саҳеҳияти  чен 

намудани равандҳои атомӣ калон буда, фарқият дар  байни диди квантӣ ва 

классикӣ хеле зиёд мешавад.  Хулоса ва натиҷаҳои аз диди механикаи 
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классикӣ ҳосилшаванда, бо натиҷаҳои таҷриба мухолифати зиёдро пайдо ме-

намоянд.  Хулоса ва натиҷагирӣ аз диди назарияи механикаи квантӣ бошад, 

бо натиҷаҳои таҷриба мувофиқати аълоро дорад.  

Ҳангоми ҳисоб намудани маҷмӯи оссиляторҳои гармоникӣ, ки ба 

қонуниятҳои механикаи классикӣ итоат мекунанд,  Планк барои функ-сияи 

Кирхгоф чунин ифодаеро 

кТ
c
h

T 
2

2

,
2                       (1) 

пешниҳод кард, ки ҳамчун формулаи Релей– Ҷинс маълум буд. Бо дарназар-

дошти  қонунҳои нави квантӣ Планк барои функсияи Кирхгоф чунин муоди-

ларо ҳосил намуд: 

1exp

12
2

3

,


















kT
hc

h
T 




                     (2) 

Зичии ҳаҷмии спектри энергияи афканишот  T
U

,
  бо басомад () ва 

қобилияти нурхориҷкунӣ  T,   бо чунин тарз алоқаманд  аст: 

cu TT ,, 4
1

                (3) 

Пас, мувофиқи пешниҳоди Планк  энергияи афканишот 

1exp

18
2

3

,


















kT
hc

hu T 



               (4) 

мешавад. Дар ин ифодаҳо: k– собити  Болсман ( 231038,1 k Ҷ/град) буда, 

дар назарияи классикӣ энергияи миёнаи оссиллятор (kТ) –ро  дар  ҳарорати 

мутлақ (Т) муайян мекунад, с–суръати рӯшноӣ, h–собити  Планк аст. 
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Агар  басомад () хурд бошад (ё ҳарорат Т калон бошад), яъне дар ин 

ҳолат 













1

kT
h ,  формулаи Планкро содда намудан мумкин аст.   

Дар ҳақиқат, ифодаи  

)/exp( kTh  –ро 

ба дараҷаҳои  

kT
h  

ба қатор  паҳн  намуда,  бе дарназардошти дараҷаҳои калон формулаеро 

ҳосил мекунем, ки ба ифодаи  (1) мувофиқат мекунад. Дар ҳақиқат,  

kT
chc

kTh
T 2

2

3

3

,
22 


                          (5) 

Ин формулаи Релей – Ҷинс буда, нишон медиҳад, ки  хулосаҳои назарияи 

квантӣ  аз натиҷаҳои назарияи классикӣ  дар соҳаҳои басомадҳои хурд  ба 

пуррагӣ мувофиқат мекунанд. 

Формулаи ҳосилнамудаи Планк  мувофиқати ниҳоят хубро  ба натиҷаҳои   

эксперименталии вобастагии қобилияти нурафкании  ҷисми мутлақ сиёҳи  

басомадаш () ва ҳарораташ (Т) –ро  медиҳад. Ин формула ҳалли умумӣ ва  

охирини масъалаи ба миёнгузоштаи Кирхгоф мебошад. 

 

§13.9. Манбаъҳои рӯшноӣ 

Худ ба худ маълум аст, ки  ҷисми  тафсонро ҳамчун манбаи рӯшноӣ 

ҳангоми на он қадар калон будани  ҳарорат истифода намудан муфидтар аст. 

Дар ҳақиқат,  бо афзудани ҳарорати ҷисм  тавоноии умумии нурафканӣ  бо 

зудӣ  зиёд гардида, қисми ками энергияи нурии хориҷшуда ба спектри соҳаи  

намоён   мувофиқат менамояд.  
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Аз рӯи қонуни Стефан–Болсман  интенсивияти натиҷавӣ барои ҷисми 

мутлақ сиёҳ ҳамчун вобастагии функсионалии мутаносибан ба Т4 меафзояд.  

Аммо, интенсивияти  қитъаҳои дарозии мавҷашон хурд   нисбат ба қитъаҳои 

дарозии мавҷашон нисбатан калон, махсусан  ҳангоми на он қадар калон 

будани ҳарорат  тезтар зиёд  мешавад.  Масалан,  дар наздикии ҳарорати  

тафсиши сурху сафед энергияи умумии ба спектри соҳаи намоён 

тааллуқдоштаи платина мутаносибан ба Т30 меафзояд. Ҳангоми ба  гармии 

сафед наздик будан, ин вобастагӣ чун Т14 аст.  Интенсивияти нурҳои зард  

ҳангоми афзудани ҳарорат аз 1800 0С  то 1875 0С ду маротиба зиёд мешавад 

(ҳол он ки ҳарорат танҳо ба  4% тағйир меёбад).  

Умуман, аз формулаи Планк истифода намуда,  барои ҳар як қимати 

ҳарорати ҷисми мутлақ сиёҳ  энергияи муфиди барои равшани сарфшаванда-

ро ҳисоб намудан мумкин аст.  

Ҳиссиёти калонтарини  чашми инсон ба  дарозии мавҷи 550 нм мувофиқ 

меояд, ки он ба соҳаи зарду кабуди спектр мутааллиқ аст.  Ҳисобкунӣ ва 

ченкуниҳо нишон доданд, ки  ҷисми мутлақ сиёҳро ҳамчун манбаи  муфиди 

нурафкананда дар соҳаи намоёни спектр истифода намудан мумкин аст, агар 

ҳарорати он ба 5200 К баробар бошад.   

Ҳангоми минбаъд зиёд намудани ҳарорати ҷисми мутлақ сиёҳ  нурафка-

нии ба соҳаи намоён тааллуқдошта низ меафзояд, аммо  ҳиссаи ба  энергияи 

умумии нурафканӣ  тааллуқдоштаи он кам мешавад.  Бинобар он,  минбаъд 

зиёд намудани ҳарорати ҷисм  аз нуқтаи назари  техникаи нурӣ ва иқтисодӣ  

қобили қабул  нест. 

Нурафкании ҷисмҳои ғайрисиёҳ масалан, металҳои тафсон аз нурафка-

нии ҷисмҳои сиёҳ ҳамеша хурдтар  мебошад. Аммо,  барои ин гуна ҷисмҳо 

нисбати  энергияи муфиди (фоиданоки) нурафканӣ бар энергияи қисми бо 

чашм диданашавандаи он дар  ҳарорати муайян метавонад  аз ҳамини  ҷисми 
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мутлақ сиёҳ  калон шавад. Масалан, аз расми 13.7 дида мешавад, ки барои 

волфрам нурафкании мавҷҳои соҳаи намоён 40% –и интенсивияти нурафка-

нии ҷисми мутлақ сиёҳро ташкил медиҳад.  Дар соҳаи инфрасурх бошад (на-

здик ба 3 мкм)  ин қимат танҳо 20% –ро ташкил медиҳад.  Ин намуд нураф-

кании интихобӣ  ва калон будани ҳарорати  моеъшавӣ,  волфрамро  ҳамчун 

маводи муфид барои тайёр намудани мӯякҳои  лампаҳои  дар ҳолати тафсон 

нурафкананда, аз дигар маводҳо  фарқ мекунонад.   

Аз расми 13.7  боз дида мешавад, ки  нурафкании калонтарин барои во-

лфрам дар ҳарорати 2450 К дар соҳаи  =1100 нм, яъне дур аз соҳаи  

ҳиссиёти  чашм ( =550 нм)  ҷойгир аст.  Бинобар он,   минбаъд баланд на-

мудани ҳарорати волфрам дигаргунии  зиёдеро дар нурафкании ба соҳаи на-

моён тааллуқдошта, ворид намесозад. Ҳарорати  Т=2450 К ҳолати  нормалии  

кории лампаҳоро, ки мӯяки нурхориҷкунандаашон волфрам аст, ташкил 

медиҳад. Ҳарорати моеъшавии волфрам ба 3655 К баробар аст. Аммо,  мин-

баъд зиёд намудани ҳарорати мӯяки волфрами бо сабаби  буғшавии  атомҳо, 

дар ҳароратҳои баланд хатарнок аст. Яъне,  баланд намудани ҳарорати мӯяки  

гармшавандаи волфрами лампа  баландтар аз 2500 К  бо тезӣ ба корношоя-

мии  лампа меорад. 

Ленгмюр соли 1913 пешниҳод намуд, ки  дохили лампаро бо гази ней-

трал, масалан бо азот ва ё аргони дар   фишори ним атмосферабуда, пур кар-

дан муфид аст.  Мавҷудияти  ин газҳо бухоршавии мӯякро кам менамоянд ва 

ин имкон медиҳад, ки  ҳарорати мӯякро то 3000 К баланд намуда, мӯҳлати  

истифодаи лампаро кам накунем (то 1000 соат).  Аммо, коэффисиенти  кори 

фоиданоки лампа бо сабаби мавҷудияти ҳодисаи конвексия кам мешавад.  

Камшавии энергияи истеъмолнамударо  бо роҳи  иваз намудани мӯяки  рост 

бо  мӯяки  шакли   симпеч (морпеч) (ду симпечи ҳамсоя ҳамдигарро гарм ме-

намоянд) бартараф намудан мумкин аст. Маҳз бо чунин тарз лампаҳои  
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ҳозиразамон сохта мешаванд, ки коэффисиенти  кори фоиданоки онҳо нисбат 

ба лампаҳои дарунхолӣ хеле зиёд аст. 

Буғи натрий нурафкании интихобии  нисбатан хубро дорад. Дар он  

қисмати зиёди энергияи  нурафканӣ (тақрибан 1/3 ҳисса) дар соҳаи намоён 

ҷойгир  аст (ду нури зарди интенсивияти баланддоштаи дарозиҳои мавҷашон  

ба  589,0  ва 589,6 нм баробар). 

Умуман, нурафкании газҳо, ки ҳамеша қобилияти интихобиро доранд, аз 

ҷиҳати иқтисодӣ барои истифода муфидтаранд.  Камбудии асосии ин 

лампаҳо аз он иборат аст, ки  спектри нурафкании онҳо аз хатҳои  алоҳида 

иборат буда,  аз нури сафед, ки ба чашми инсон маъмул аст, хеле фарқ мена-

моянд.  Ин намуд лампаҳо асосан, барои  равшан намудани кӯча, роҳ ва 

хиёбонҳо истифода мешаванд.  

 

 

§13.10. Ҳодисаи Комптон 

Таҳқиқоти парешхӯрди нурҳои рентгенӣ дар моддаҳо соли 1928 

Комптонро ба кашфи ҳодисаи муҳим оварданд, ки бо тағйирёбии дарозии 

мавҷи рентгенӣ ҳангоми парешхӯрди онҳо дар атомҳои унсурҳои сабук 

(ангишт, парафин ва ғайра) алоқаманд буд.  Кашфи Комптон  диди моро оид 

ба фотонҳо васеътар намуд.  

Парешхӯрди  нурҳои рентгенӣ аз нуқтаи назари мавҷӣ  бо лапишҳои 

маҷбурии электронҳои модда алоқаманд мебошанд. Бинобар он,  басомади 

нурҳои парешхӯрда бояд ба басомади нурҳои хориҷшуда баробар бошанд.  

Таҳқиқоти  Комптон муайян намуданд, ки  ҳангоми парешхӯрди нурҳои 

рентгенӣ дар спектри нурҳо дар қатори   нури дарозии мавҷаш тағйирнаёфта  

боз нурҳое  мавҷуданд, ки дарозии мавҷашон калонтар   (/>)  аст.  

Тарҳи  таҷрибаи Комптон дар расми  13.10 оварда шудааст.  
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Расми 13.10. Тарҳи дастгоҳи таҷрибаи Комптон 

 

Дастаи паҳноии  хурди  нурҳои рентгенӣ, ки тавассути  диафрагмаҳои D1 

ва D2  ба даст оварда мешаванд  аз тарафи  моддаи  аз унсурҳои сабук иборат 

пароканда карда мешаванд.  Нури рентгении  парешхӯрда бо истифода аз  

спектрографи  рентгенӣ бо ёрии аксгирӣ  ё камераи ионишӣ таҳқиқ карда 

мешавад.  Таркиби  дастаи нури рентгении аввала чунин интихоб  мешавад, 

ки  дар он танҳо  нури рентгении монохроматии   дарозии мавҷи   мавҷуд 

бошад.  Маълум мешавад, ки  дар таркиби нурҳои парешхӯрда   дар қатори   

мавҷи /, ки дарозии он аз дарозии мавҷи   калон аст (/>) мушоҳида ме-

шавад (нигаред ба расми 13.11). 

 
     Расми 13.11. Спектри парешхӯрди нурҳои рентгенӣ 
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Тағйироти мушоҳидашавандаи дарозии мавҷи (Δ =/ –)  нурҳои рент-

гении парешхӯрда аз маводи парешдиҳандаи  мавҷ вобаста набуда, танҳо аз 

самти парешхӯрд  вобастагӣ дорад. 

Агар бо   кунҷи байни самти  дастаи аввала ва самти нури  пароканда-

шударо ифода намоем, он гоҳ  ин вобастагиро чунин ифода намудан мумкин 

аст: 


2
1sin2 2k  

Дар ин ҷо k =0,0241
0
A  –доимӣ буда, аз таҷрибаҳо ёфта шудааст ва бузур-

гии тағйироти  дарозии мавҷро ҳангоми  парешхӯрди  нур таҳти  кунҷи рост 

(нисбат ба самти   аввалаи паҳншавии нур) нишон медиҳад.  

Қайд намудан лозим аст, ки  ин қонуниятҳо танҳо барои  нурҳои  энер-

гияашон) на он қадар зиёд ва моддаҳои парешдиҳандаи унсурҳои сабуке (ма-

салан, гидроген, карбон, бор, алюминий ва ғайра), ки  электронҳои  бо ҳаста 

суст алоқамандро доранд, иҷро мешаванд. 

 

 

 

§13.11. Фишори рӯшноӣ 

 Дар байни ҳодисаҳо, ки бо  таъсири мутақобили рӯшноӣ ба моддаҳо  

амалӣ мешаванд, фишори рӯшноӣ  аҳамияти махсусро дошта, аз ҷумла дар 

инкишофи  назарияи электромагнитии рӯшноӣ роли муҳимро мебозад. Он 

аҳамияти умумифалсафиро оид ба табиати рӯшноӣ дошта, дар зиёд 

ҳодисаҳои  муҳими  коинотӣ  муайянкунанда  низ мебошад.  

Ғояи он, ки рӯшноӣ ба  моддаҳои равшаншуда фишор меорад аз ҷониби 

Кеплер пешниҳод шуда буд. ӯ  бо ин  ҳодиса ҳосилшавии  думи кометаҳо ва 

шакли  онҳоро   маънидод намуда буд. Мавҷудияти фишори рӯшноӣ  аз 
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назарияи Нйютон низ бармеояд: зарраҳои рӯшноӣ ба ҷисм бархӯрда 

(инъикосшуда ё фурӯрафта), ба ин ҷисм бояд қисме аз импулси худро 

медиҳанд, яъне фишор меоваранд.  

Азбаски рӯшноӣ мавҷи арзии электромагнитӣ мебошад, пас ҳангоми  

афтидан ба сатҳи ҷисми оинавӣ ё нурфурӯбаранда бояд чунин  таъсирҳоро 

анҷом диҳад: вектори шадидияти  электрӣ, ки дар ҳамвории сатҳи 

равшаншуда ҷойгир аст,  пайдоиши ҷараёнро бо самти  ин вектор  ба вуҷуд 

меоварад; майдони магнитии мавҷи рӯшноӣ ба ҷараёни пайдошуда,  аз рӯи 

қонуни Ампер чунон таъсир менамояд, ки  самти таъсироти қувва  бо самти 

паҳншавии рӯшноӣ  мувофиқат мекунад. Яъне,  таъсири  мутақобили 

рӯшноии ба ҷисм афтанда,  дар натиҷаи инъикос ёфтан ва фурӯрафтан дар 

ҷисм  ба пайдоиши фишор меорад. Таъсири фишори рӯшноӣ ба ҷисм ба  

интенсивияти  рӯшнои вобастагӣ дорад. 

Агар дастаи рӯшноӣ аз нурҳои параллелӣ иборат бошад, он гоҳ фишор 

(Р), ки аз рӯи назарияи Максвел ҳисоб карда мешавад, бояд ба зичии  

энергияи рӯшноӣ (U) яъне, ба энергияи рӯшноии ба воҳиди ҳаҷм 

мувофиқоянда баробар бошад.  Ин ақида танҳо ба ҷисми рӯшноӣ 

фурӯбарандаи сиёҳ тааллуқ дорад.   

Ҳангоми ба сифр баробар  набудани коэффисиенти  инъикос (R≠ 1),   

фишор аз рӯи ифодаи  зерин 

P = U(1 + R) 

ёфта мешавад. 

Азбаски барои оинаи идеалӣ R= 1 аст, пас фишори рӯшнои Р= 2U   ме-

шавад.  

Агар миқдори энергияи ба таври нормалӣ ба сатҳи як см2 дар воҳиди 

вақт афтандаро (равшаннокиро) бо Е ишорат намоем, он гоҳ зичии энергияи 
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нур ба 
с
Е  баробар мешавад (с –суръати рӯшноӣ). Пас, фишори рӯшноиро бо 

чунин ифода муайян намудан мумкин аст: 

)1( R
с
ЕР   

Бузургии таъсири нурҳои Офтоб дар рӯзи соф ба як метри квадратии 

сатҳи сиёҳ (1 м2) мувофиқи ҳисобҳои  Максвел ба  0,4 мгр  баробар  аст.  

Агар рӯшноӣ ба сатҳ аз ҳама тараф афтад, он гоҳ ҳангоми зичии  нурафканӣ 

баробари (U) будан, фишор ба як сатҳи сиёҳ ба  

UР
3
1

  

баробар мешавад.  

Фишори рӯшноиро маротибаи аввал, Лебедев бо асбоби  ихтироъ карда-

аш  чен намуд. Он асбоб аз овезаҳои сабуки ба риштаҳои борик пайваст ки,  

дар гӯшаҳояш болчаҳои сабук ва тунук иборат буданд, ки сатҳи яке аз онҳо 

сиёҳу сатҳи  дигараш ҷилодор аст.  Тарозуи  R –и    дар зарфи беҳаво карда-

шуда (нигаред ба расми 13.12) ҷойгир буда, тарозуи чархони ҳиссиёташ ба-

ландро ташкил медод (расми 13.13). 
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Расми 13.12. Тарҳи асбоби  П.Н.Лебедев оид ба чен кардани  

                    фишори рӯшноӣ 

 

Рӯшноӣ  аз лампаи камоншакли В бо ёрии системаи линзаҳо ва оинаҳо ба 

яке аз болчаҳо ҷамъ карда мешавад ва зери таъсири рӯшноӣ  овезаи R (нига-

ред ба расми 13.13)  тоб мехӯрад. Майлкунӣ ё тобхӯрии овеза R  бо  ёрии 

найи биниш ва оинача, ки ба ришта маҳкам карда шудааст, мушоҳида карда 

мешавад (ришта дар расм нишон дода нашудааст).    Оинаи дучандаи  S1 S4 –

ро  пасу пеш ҳаракат кунонида,  дастаи рӯшноиро аз камони В ба сатҳи  пеш 

ё оқиби болча  равон намудан мумкин аст. Бо ин тарз самти тобхӯрии овезаро 

тағйир додан  мумкин аст.  Пластинкаи Р1 имкони  равон намудани қисми 

дастаи рӯшноиро  ба термоэлемент Т, ки бузургии энергияи афтандаро  чен 

мекунад, фароҳам меовард.  Таҷрибаҳо  бо овезаҳои шакл ва намудҳои  гуно-

гундошта гузаронида шуда буданд.  

Душвории асосӣ дар таҷрибаҳои Лебедев, пеш аз ҳама таъсири   сели 

конвексионии газҳо ва таъсири радиометрӣ буд. Ин монеаҳо метавонанд 

садҳо ҳазор маротиба аз таъсири фишори рӯшноӣ калон бошанд.  
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Сели конвексионӣ  овезаро  ҳангоми каме майлнок будани ҳолати 

болчаҳо  тоб медиҳад. Ин таъсир  ба  самти нури афтанда вобастагӣ надорад. 

Бинобар он,  Лебедев онро тавассути  иваз намудани самти паҳншавии 

рӯшноӣ бартараф намуд (бо истифодаи оинаи ҳаракаткунандаи S1S4).  

 
Расми 13.13. Тарзҳои  гуногуни васлкунии болчаҳо дар асбоби  

                     П.Н.Лебедев. Дар расми 13.12  бо R ишора шудааст. 

 

Таъсири радиометрӣ дар муҳити газҳои тунук вобаста ба фарқи ҳарорати 

сатҳи равшаншуда ва равшаннашудаи болча пайдо мешавад. Молекулаҳои 

гази дар зарфбуда аз сатҳи  нисбатан гарм бо суръати нисбатан зиёдтар инъи-

кос мешаванд. Дар натиҷа  самти ҳаракати болча  бо самти  ҳаракати он зери 

таъсири фишори рӯшноӣ ҳамсамт мешаванд.  Таъсири радиометриро бо ис-

тифодаи болчаҳои металии ниҳоят тунук ва беҳавокунии баланди дохили 

зарф кам намудан мумкин аст.  

Таҷрибаҳо муайян намуданд, ки ҳангоми  равон намудани рӯшноӣ ба 

болчаи ҷилодор  фишори рӯшноӣ  нисбат ба мавриди равон намудани 

рӯшноӣ ба болчаи  сиёҳкардашуда тақрибан ду маротиба калонтар буд.  

Натиҷаи  таҷрибаҳои   Лебедев  оид ба қимати фишори рӯшноӣ бо наза-

рияи Максвел  бо саҳеҳияти 20% мувофиқат мекарданд.  Баъди чанд сол Гер-

лах (соли 1923)  таҷрибаҳои Лебедевро бо истифодаи асбобҳои  навини 
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беҳавокунӣ  такрор намуда, мувофиқати натиҷаҳои таҷрибаро бо назарияи 

Максвел то ба саҳеҳияти 2%   расонд.  

 

§13.12. Фишори рӯшноӣ дар чорчӯбаи  назарияи фотонҳо 

Фишори рӯшноиро дар чорчӯбаи назарияи фотонҳо  ҳамчун натиҷаи до-

дани импулс аз ҷониби фотонҳо ба девори фурӯбаранда ё инъикоскунанда 

фаҳмонидан мумкин аст.  

Сели рӯшноии монохроматии басомадаш  ва аз N фотон иборатбуда, ки 

тариқи нормалӣ ба девор меафтад, дар як сония ба 1  см2 –и сатҳ энергияи Е –

ро меоварад, ки он  бо чунин формула муайян карда мешавад: 

NhE  

Адади  фотонҳо мувофиқи ин формула чунин ёфта мешаванд: 

h
EN  

Азбаски ҳар як фотон импулси 
c

h  –ро дорад, пас вай  ба девори 

фурӯбаранда импулси  
c

h  ва ба девори инъикоскунанда импулси  
c
h2  –

ро медиҳад.  

Ҳамин тариқ, ҳангоми  инъикосшавӣ  импулси фотон аз 

c
h

     то   
c

h
 , 

    яъне ба  

c
h2

                 
тағйир меёбад. 

Бинобар гуфтаҳои боло,  импулсе, ки ба 1 см2 девори  мутлақан 

фурӯбаранда дар 1 сония  дода мешавад ба 
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c
E

c
Nh


  

баробар аст.  

Аммо, импулси ба 1 см2 –и сатҳ дар 1 сония додашуда, ададан ба фишо-

ри ба ин сатҳ гузошташуда мебошад.  

Ҳамин тариқ,   фишор ба девори  фурӯбаранда ба 

c
EP  

     ва ба девори  инъикоскунанда ба  

  c
EP 2

  

баробар мешавад.  

Умуман, (ҳангоми  R≠ 1 будан)  (1 – R) N  фотон фурӯ бурда мешаваду 

RN  фотон инъикос. Импулси аз ҷониби онҳо ба девор додашуда дар ин мав-

рид бо формулаи зайл муайян карда мешавад:  

 

)1()1(2)1( R
c
ER

c
hN

c
hRN

c
hNR 

  

 

Ин ифода бо формулаи Максвел мувофиқат мекунад. 

Далели таҷрибавии  мавҷудияти  фишори рӯшноӣ  нишон медиҳад, ки  

рӯшноӣ на танҳо дорои энергия, балки дорои  импулс  низ  мебошад. Яъне, 

рӯшноӣ  материалӣ буда, яке аз навъҳои  мавҷудияти материя низ мебошад.  
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БОБИ XIV. ҲОДИСАИ ЛЮМИНИССЕНСИЯ  

§14.1. Механизми ангезиш ҳангоми люминессенсия 

Омӯзиши ҳодисаи афканишот (нурпошӣ) –и ҳароратии моддаҳо яке аз 

сабабҳои муҳими бунёди хосияти квантии рӯшноӣ гардид. Чунин хосият дар 

ҳодисаҳои фотоэффект, люминессенсия ва ғайраҳо низ зоҳир шудаанд. Нора-

согии тасаввуроти мавҷии рӯшноӣ барои шарҳдиҳии ҳодисаи афканишоти 

ҳароратии ҷисмҳои мутлақ сиёҳ ошкор гардиданд. Нурафканӣ яке аз 

сабабҳои камшавии энергияи ҷисм мебошад. Агар нурафкании ҷисмро муд-

дати дурудароз давом додан лозим бошад, бояд вайро бо энергия таъмин на-

муд. 

       Дар зери таъсири шуои фурӯбурдашаванда атом ё молекула аз ҳолати 

асосии (нормалӣ) худ ба ҳолати ангезанидашуда мегузараду дар вақти аз 

ҳолати ангезонидашуда ба ҳолати асосӣ гузаштан нур мебарорад. 

Рӯшноидиҳие, ки дар натиҷаи таъсири шуоъбарории манбаи беруна ба амал 

меояд,  қатъи назар аз фосилаи вақти он,  мо люминессенсия меномем.   

Раванди нурафкание  низ маълум аст, ки ба дигаргуншавии дохили ҷисм 

меоварад, ки онро хемилюминессенсия меноманд. Ба ин навъ нурафканӣ ну-

рафкании чӯби пӯсанда ё фосфори зери таъсири ҳаво туршшаванда тааллуқ 

доранд. Дар ин ҳолат  хориҷшавии энергияи нури параллелан бо тағйирёбии 

сохти кимиёии модда  амалӣ мешавад. 
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Нурафкание, ки  зери таъсири  рӯшноӣ (равон намудани дастаи рӯшноӣ 

ба ҷисм)  ба амал меояд, фотолюминессенсия  номида мешавад.  

Нурафкание, ки зери таъсири  ҷараёни электрӣ  ба амал меояд, электро-

люминессенсия номида мешавад. 

Бомбаборон намудани ҷисмҳо бо дастаи электронҳо низ метавонад ба 

нурафкании ҷисмҳо, масалан минералҳо орад.  Ин намуд нурбарориро  като-

долюминессенсия номида мешавад. 

         Люминессенсия– афканишоти  аз ҳарорати барзиёдатӣ буда дар муддати 

ягон вақт идома меёбад, ки аз даври лаппиши ҳароратӣ зиёд мебошад.  

Ҳодисаи флуорессенсияро ҳам барои атомҳо ва ҳам барои молекулаҳо 

мушоҳида кардан мумкин аст. Раванди ангезиши электронҳои валентии 

молекулаҳоро муоина мекунем. Ҳар як ҳолати энергетикии электронҳои 

валентӣ бо маҷмӯи савияҳои энергияи лаппишӣ тавсиф дода мешаванд. 

Нисбат ба ҳам ҷойгиршавии савияҳои электронӣ ва лаппиширо графикӣ ба 

намуди диаграммаи Яблонский тасвир кардан мумкин аст (расми 14.1). Дар 

он савияҳои электронӣ ғафстар ва савияҳои лаппишӣ (бо адади квантии 

лаппишии  ) бо хатҳои борик тасвир ёфтаанд. Масофаи байни савияҳои 

лаппишӣ бо афзоиши адади квантии лаппишӣ кам мешавад. 
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                                       Расм 14.1. Диаграммаи Яблонский 

           Ҳангоми муоина кардани гузаришҳои электронӣ дар молекула, 

ҳолатҳои электронии синглетӣ (S0, S1, S3)  ва триплетӣ (T1, T2) –ро фарқ 

кардан лозим аст.  Дар ҳолатҳои синглетӣ– асосӣ (S0) ва ангезонида (S1,S2) –

ҳамаи спинҳои электронҳо   самти муқобилу параллел  доранд, электронҳои 

ноҷуфт нестанд. Дар ҳолатҳои триплетӣ спини электронҳо параллел самт 

мебошанд. Бинобарин дар ҳолати синглетӣ молекула диамагнит ва дар 

ҳолати триплетӣ бошад парамагнит мебошад. 

        Ҳолати асосӣ триплет шуда наметавонад. Дар ин ҳолат ду электрон дар 

як мадор адади квантии спини якхела бояд дошта бошанд, ки ин ба принсипи 

Паулӣ зид мебошад. Бинобарин  агар ду электрон спини параллел самт дошта 

ва онҳо бояд дар моддаҳои гуногун ҷой гирифта бошанд. 

     Вақти зисти электрон дар ҳолати синглетии ангезонида 10-8– 10-5 сония  

дар ҳолати триплетӣ на камтар аз 10-4 с –ро ташкил медиҳад. Ҳамин тариқ 

эҳтимолияти гузариши байни ду ҳолатҳои синглетӣ нисбат ба гузариши 

синглетӣ ва триплетӣ хеле баланд мебошад. Гузариши мустақим аз ҳолати 

асосӣ  S0  ба триплетӣ дар натиҷаи фурӯбурди фотон  (давомнокии ин раванд 

тақрибан 10-15 с) ғайри имкон аст, ки дар диаграммаи Яблонский тасвир карда  

нашудааст. Молекула метавонад фақат дар натиҷаи гузаришҳои электронҳо 

аз ҳолати ангезонидаи синглетӣ, дар ҳолати триплетӣ бошад. 

       Гуногунии механизми баргашти молекулаҳоро аз ҳолати ангезонида ба 

ҳолати асосӣ муоина мекунем. 

а). Гузаришҳои бешуоъафканӣ   

     Бештар ғайрифаъолии молекулаҳо (додани энергия барои ангезиш 

сарфшуда)  бе афканишот  ба анҷом мерасад.  Ғайрифаъолӣ  метавонад ҳам 

дар ҳудуди як ҳолати электронӣ, инчунин бо тағйирёбии ҳолати электронӣ ба 

вуҷуд ояд.   
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     Ғайрифаъолӣ дар ҳудуди як ҳолати электронӣ аз талафёбии энергияи 

лаппишии зиёдатӣ иборат бошад. Вай дар натиҷаи барқарор шудани 

мувозинатии ҳароратӣ ё пароканиши энергия ба вуҷуд омада метавонад. Дар 

маҳлулҳо ин равандҳо ҳангоми бархӯрди молекулаҳои ангезонидашуда бо 

молекулаҳои ҳалкунанда ба вуҷуд меоянд. Ҳамин тариқ, гузариши 

афканишотӣ танҳо аз савияи поёнтаринии лаппишӣ ба вуҷуд омада 

метавонад.  

    Гузаришҳои бенурафкании ғайрифаъол бо тағйирёбии ҳолати электронӣ ба 

намуди ихроҷи дохилӣ ба вуҷуд омада метавонад. Агар ҳолатҳои электронии 

мувофиқ аз рӯи энергия бо ҳам наздик бошанд, ин раванд интенсивнок 

мегузарад.  

б). Гузаришҳои бошуоъафканӣ  

      Равандҳои гузариши бо нурафканӣ ба флуорессенсия ва фосфорессенсия 

ҷудо мешаванд.  

Флуорессенсия– ин раванди гузариши бонурафканӣ аз ҳолати синглетии 

ангезонидашудаи поёнӣ ба ҳолати асосӣ  ( 01 SS  ) мебошад. Давомнокии ин 

раванд тақрибан 10-9–10-7 с–ро ташкил медиҳад. Назар аз фосфорессенсия, 

флуорессенсия дар як зина мегузарад. 

Чӣ хеле, ки аз диаграммаи Яблонский дида мешавад, энергияи фотонӣ 

дар натиҷаи флуорессенсия афканда шуда,  нисбат ба энергияи фотони 

фурӯбурдашуда кам мебошад. Бинобарин, спектри флуорессенсияи молекула 

нисбат ба спектри фурӯбурд (ангезиш) дар соҳаи дарозиҳои  мавҷи калон ҷой 

гирифтаанд. Ин қонуниятро  қонуни Стокс – Ломмел  ифода мекунад.   

         Болоиҳамхобии спектрҳои фурӯбурд ва афканишот (соҳаи зиддистоксӣ) 

ба он алоқаманд мебошад, ки  дар ҳарорати хона савияҳои лаппишии болои 

ҳолати асосӣ то дараҷае  маскан мегиранд (мисол, якум ва дуюм). Бинобарин 

гузаришҳо аз онҳо ба савияҳои лаппишии поёнии S1 имконпазир аст  ва аз ин 
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ҷо қисмии афканишоти афкандашуда нисбат ба фурӯбурди дарозии мавҷаш 

дарозтарин,  дар соҳаи дарозиҳои мавҷи кӯтоҳ мушоҳида карда мешавад.  

     Намуди тасмаи фурӯбурд ва флуорессенсия аз тақсимоти савияи 

лаппишии ҳолатҳои асосӣ ва ангезонидашуда муайян карда мешавад. Ин 

тақсимот аксаран  вақт барои  ҳарду  холатҳо  якхела мебошад ва бинобарин 

спектри флуорессенсия нисбат ба спектри фурӯбурд симметрӣ мебошад 

(қоидаи симметрияи оинавии Левшин). Мувофиқи ин қоида, спектрҳои 

нормиронидашудаи фурӯбурд ва флуорессенсия (яъне спектри ба як 

амплитуда овардашуда) нисбат ба хати рости ба тири басомад (тири дарозии 

мавҷ) перпендикуляр, ки аз нуқтаи буриши ин спектрҳо гузаронида шудааст, 

оинави симметрӣ мебошанд. 

 

 

 

Боби XV. ЛАЗЕРҲО. ГОЛОГРАФИЯ 

§15.1. Генераторҳои квантии оптикӣ 

Тавре, ки пештар  қайд карда будем,  рӯшноии афкандаи манбаъҳои та-

бии байни ҳам когерентӣ нестанд. Яъне, фарқи фазаи онҳо дар муддати вақти 

нисбатан зиёд, ки барои мушоҳида бо чашми оддӣ лозим аст, доимӣ намемо-

над. Ин маънои онро дорад, ки дастаи нури аз манбаъ баромада,  асосан аз 

нурҳои ғайрикогерентӣ иборат буда,  аз тарафи атомҳо, ионҳо, молекулаҳо ва 

электронҳои озод  афканда мешаванд.  Мисоли равшани чунин нурафканиҳо 

нурафкании тахлияи газӣ, нурафкании ҳароратӣ, нурафкании Офтоб, люми-

нессенсия ва ғайра мебошанд.  

Дар аввали солҳои 60–уми асри  ХХ манбаъҳои принсипан нав ГКО –

генераторҳои квантии оптикӣ ё лазерҳо сохта шуданд. Бар хилофи   

манбаъҳои табиии ғайрикогерентӣ  нурҳои тавассути лазерҳо ҳосилшуда  
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байни худ когерентӣ мебошанд. Хусусияти асосии лазерҳо, ки  ба нурафка-

нии  когерентии онҳо вобаста аст пеш аз ҳама, қобилияти дар фазои маҳдуд 

ҷамъ намудани энергия мебошад. Барои баъзе лазерҳо қобилияти хориҷ на-

мудани  мавҷи дараҷаи монохроматиаш баланд хос аст. Баъзе лазерҳо  

қодиранд, ки импулсҳои давомнокиашон то 10-17 сонияро афкананд. Ин им-

коният медиҳад, ки  тавоноии лаҳзагии нури хориҷшуда бениҳоят калон бо-

шад.  Нури афкандаи лазерҳо самти муайянро дорад ва тағйирёбии паҳноии  

дастаи он (диаметри нур), асосан бо ҳодисаҳои дифраксия алоқаманд аст.  

Нури аз лазер баромадаро ба майдончаи хурд ҷамъ намуда,  равшании ниҳоят 

калонро дар сатҳ  ҳосил намудан мумкин аст. 

Паҳн шудани дастаи  нури тавонои  афкандаи  лазерҳо барои ба вуҷуд 

овардани ҳодисаҳои ғайрихаттӣ  имконияти бепоёнро фаро меорад. Ба 

ҳодисаҳои ғайрихаттӣ парешхӯрди Манделштам–Бриллюэн, парешхӯрди  

ҳароратии маҷбурӣ, фурӯбурди  бисёрфотонӣ, иониши бисёрфотонӣ, вобаста-

гии  коэффисиенти  фурӯбурди рӯшноӣ ба  интенсивияти он, фотоэффекти 

ғайрихаттӣ ва бисёрфотонӣ, ангезиши бисёрфотонӣ ва таҷзияи  молекулӣ, 

эффекти Керр, ки ба мавҷудияти майдони электрии рӯшноӣ вобаста аст ва 

ғайра дохил мешаванд. Маҷмӯи  ҳодисаҳои ғайрихаттӣ мазмун ва 

мундариҷаи оптикаи ғайрихаттӣ ва  спектралии   ғайрихаттиро ташкил 

медиҳанд, ки то имрӯз бо суръат инкишоф ёфта истодаанд.  

Пайдоиши лазерҳо имконияти  усулҳои  таҳқиқотии оптикиро васеъ на-

муданд. Масалан, самти голография, ки бо пайдоиши лазерҳо алоқаманд аст;  

натиҷаи таҳқиқоти равандҳои атомӣ– молекулӣ, ки дар муҳити нурафканан-

даи лазерӣ анҷом мегиранд,  имкони пайдо намудани маълумотҳои зиёдро 

оид ба  физикаи атом, физикаи молекулӣ ва физикаи ҷисмҳои сахт  доданд.  

Лазерҳо соҳаи фотохимияро низ куллан тағйир доданд. Масалан, бо ис-

тифодаи лазерҳо тақсимоти  изотопҳо  гузаронида мешавад. Дар соҳаи саноат  
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лазерҳо барои  васл намудан, коркард ва буридани металҳо истифода меша-

ванд.  Истифодаи лазерҳо махсусан, дар биология, тиб, геодезия, картогра-

фия, коинот, алоқа, саноати асбобҳои оптоэлектронӣ инчунин дар соҳаи да-

рёфти  ҳамсафарони сунъии Замин  ниҳоят муфид аст.  

Далелҳои пас аз пайдоиши лазерҳо ба вуҷуд омадаи дар боло зикршуда  

аз он шаҳодат  медиҳанд, ки  дар оптика давраи инқилоби илмӣ – техникӣ  

давом дорад. 

 

§15.2. Фурӯбурд ва тақвияти рӯшноӣ ҳангоми  

паҳншудани он дар муҳити фаъол 

Бигузор мавҷи ҳамвори басомадаш  2 , ки ба фарқи энергияи 

савияҳои энергии Em –En мувофиқ аст, дар ягон муҳит паҳн шавад. Дар 

ҳолати мувозинати термодинамикӣ дар муҳит, ки дар он рӯшноӣ паҳн меша-

вад      

n

n

m

m

g
N

g
N   

мебошад. Дар ин ҷо Nm, gm, Nn, gn  пуршавии ҳолатҳо (қабатҳо) ва вазни ста-

тистикии (омории)  ҳолатҳои статсионарии m ва  n –и атом ё молекуларо 

нишон медиҳанд. 

Қайд намудан лозим аст, ки аъзои   

m

m

g
N

      

 ва           
n

n

g
N  

гузаришҳои мувофиқи mn   ва nm  –ро барои фурӯбурд ва афканиши 

фотонҳо  инъикос  мекунанд. Дар ҳолати мувозинати термодинамикӣ коэф-

фисиенти  фурӯбурд  α(ω) >0,  яъне мусбат аст.                 

Агар бо ягон тарз мо ҳолатеро ба вуҷуд оварем, ки  
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n
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шавад, дар ин вақт α(ω)< 0, яъне манфӣ мешавад. Дар ин ҳолат зичии сели 

энергия, ки  дар муҳит паҳн мешавад кам нашуда, баръакс зиёд мешавад. Бо 

ибораи дигар,  аз ҳисоби нурафкании маҷбурӣ  ба сели рӯшноӣ фотонҳои 

зиёди иловагӣ  ворид мешаванд (адади  фотонҳо дар ин ҳолат, яъне ҳангоми 

гузариш аз савияи энергии m ба n, аз адади фотонҳои ҳангоми гузариш аз n  

ба  m зиёдтар мебошад). 

Нобаробарии байни  консентратсияи атомҳо, ки намуди  

n

n

m

m

g
N

g
N   –ро 

дорад, пуршавии баръакси  сатҳҳои энергии m  ва  n  номида мешавад.  

Муҳите, ки пуршавии баръакси савияҳои  энергиро дошта,  имконияти 

пурзӯршавии нури дар он паҳншавандаро медиҳад, муҳити фаъол меноманд. 

Пуршавии баръакси  савияҳои  энергиро ба воситаи тахлияи  газӣ, 

реаксияҳои химиявӣ, ангезиши оптикӣ ва ғайра ба амал овардан мумкин аст. 

Мавҷи электромагнитӣ, ки дар натиҷаи гузариши маҷбурӣ ҳосил мешавад бо 

мавҷе, ки ин гузаришро амалӣ намудааст когерентӣ мебошад. Масалан, агар 

майдони таъсиркунанда ба атомҳо мавҷи ҳамвори  монохроматӣ бошад,  

фотонҳои маҷбуран ҳосилшуда низ мавҷи  ҳамвори ҳамон   як басомаддошта 

ва поляризатсияи якхеларо соҳиббуда, ба самти мавҷи аввала паҳн мешаванд. 

Дар натиҷаи нурафкании маҷбурӣ,  танҳо амплитудаи мавҷи  афтанда тағйир 

меёбад. Қайд намудан лозим аст, ки дар ин ҳолат нурафкании маҷбурӣ 

пурқувват мешаваду ҳодисаи фурӯбурд интенсивияти рӯшноиро бе тағйири 

тавсифҳои  он (басомад, поляризатсия, самти паҳншавӣ) кам   мекунад. 
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Қайд намудан низ лозим аст, ки атомҳои муҳит ғайр аз гузаришҳои 

маҷбурӣ боз  гузаришҳои спонтанӣ (худ ба худ) –ро  низ амалӣ месозанд.  

Дар ин ҳолат  нурҳое  афканда мешаванд, ки байни худ ғайрикогерентӣ ме-

бошанд. 

Ҳамин тариқ нурҳои афкандаи муҳити фаъол  омехтаи нурҳои когерентӣ 

ва ғайрикогерентӣ буда,  таносуби  миқдории онҳо, ба  интенсивияти майдо-

ни беруна вобаста аст. 

 

§15.3. Тарзи кори лазерҳо 

 Барои ба вуҷуд овардани сели рӯшноии  самти муайяндошта  дар 

муҳити фаъол, асосан аз нурафкании  атом ва молекулаҳо, ки системаҳои 

квантӣ буда, қиматҳои муайяни дискретии энергияро доранд ва ҳангоми гу-

зариш байни савияҳои  энергӣ (аз боло ба поён) фотони энергияи  муайян 

доштаро хориҷ  мекунанд, истифода менамоянд. Тарзи   афканда шудани 

рӯшноиро дар муҳити фаъол (байни ду оина гузошташуда)  баррасӣ  менамо-

ем. Ин системаро резонатори  фаъоли оптикӣ меноманд.  

Бигузор  атоми ангезишёфта, ки дар муҳити фаъоли А воқеъ аст, мавҷеро 

хориҷ кунад, ки дар натиҷаи гузариши спонтании (худ ба худ) –и   байни 

савияҳои энергии пуршавии баръаксдошта, ба амал ояд. Ҳар қадаре, ки роҳи 

тайнамудаи мавҷ дар муҳити фаъол зиёд бошад, ҳамон қадар 

пурқувватшавии (тақвияти) мавҷ бештар ба амал меояд. Дар расми 15.1  ба 

амал омадани ин  ҳодиса тарҳан  нишон дода шудааст. 
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    Рсми 15.1. Тарҳи принсипии генератори квантии оптикӣ 

Аз расм дида мешавад, ки  тақвияти  мавҷ  ба самти перпендикулярии 

тири резонатор кам буда,  бо самти параллелии тири резонатор зиёд аст.  Дар 

расм ин амал тарҳан  бо зиёдшавии  адади  порчаҳои хати самтнок нишон до-

да шудааст. Пас аз инъикос дар оина мавҷ боз дар муҳити фаъол паҳн меша-

вад ва амплитудаи он зиёд шудан мегирад. Баъдан вай ба оинаи тарафи дигар 

расида,  аз он низ инъикос мешавад ва боз дар муҳити фаъол пурқувват ме-

шавад. Ин раванд чандин маротиба такрор меёбад ва дар натиҷа энергияи 

мавҷ дар  муҳити фаъол зиёд мешавад. 

Коэффисиенти  инъикоси оинаҳои резонатор  аз як хурд аст. Ғайр аз ин,  

барои он ки  нури рӯшноӣ аз резонатор берун шавад, яке аз оинаҳои резона-

торро  қисман шаффоф месозанд. 

Агар тақвияти  мавҷ дар резонатори дарозиаш L аз суммаи камшавии он 

ҳангоми инъикос дар оинаҳо  зиёд бошад (аз ҳисоби пароканиш, дифраксия 

ва ғайра), он гоҳ дар ҳар як гузариш  амплитудаи мавҷ то рафт калон шудан 

мегирад. Тақвият  то даме  давом мекунад, ки бузургии зичии энергия U(ω)  

дар мавҷ қиматеро мегирад, ки  барои он коэффисиенти тақвият   ба дараҷаи 

намоён ба сабаби эффекти сершавӣ  ба камшавӣ оғоз намояд. Ҳамин  тариқ, 

эффекти сершавӣ  дар генератсияи нурафканӣ дар лазерҳо вазифаи асосиро 

мебозад. 

Кори лазерҳо ба се ақидаи фундаменталии физика асос ёфтааст. Ақида ё 

идеяи якум аз ҷониби Эйнштейн ҳамчун имконпазирии  нурафкании маҷбурӣ 
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дар чорчӯбаи нурафкании ҳароратӣ ҳамчун постулат пешниҳод  шудааст. 

Ақидаи дуюм –имконпазирии истифодаи системаҳои ғайримувозинатии  

термодинамикӣ, ки дар онҳо имкони  тақвияти  мавҷ вуҷуд дорад. Ақидаи 

сеюм, ки решаю асоси радиофизикӣ дорад –ин истифодаи алоқаи баръакси 

мусбӣ барои табдил додани системаи тақвияткунанда  ба генератори мавҷҳои  

электромагнитии когерентӣ мебошад. 

 

§15.4. Сохт ва тарзи кори лазери ёқутӣ 

Барои ба вуҷуд овардани муҳити фаъол пеш аз ҳама лозим аст, ки  

атомҳои муҳит интихобан ангезонида шуда,  пуршавии инверсӣ                  

(баръакс) дар ин муҳит ба амал ояд. Ин ҳолатро дар муҳит ба вуҷуд овардан 

мумкин аст, агар дар атомҳои он, лоақал ҷуфти савияҳои энергӣ мавҷуд бо-

шанд. 

Пештар оид ба тарзҳои ҳосил намудани пуршавии баръакси қабатҳои 

энергӣ (инверсӣ) ҳарф зада будем. Ҳоло оиди усулҳои оптикии ҳосил наму-

дани пуршавии баръакс сухан меронем. Намунаи лазер, ки дар он усули пур-

шавии инверсӣ истифода мешавад, лазери ёқутӣ мебошад. Ин лазер соли 

1960 сохта шуда,  нури афкандааш  дар соҳаи намоёни спектр ҷойгир аст. 

Ёқут булӯрест, ки асосан аз окиси алюминий (АL2О3 –корунд) иборат бу-

да, ҳангоми парвариш намудан ба он миқдори на он қадар зиёди окиси хром 

(Cr2O3) (камтар аз садяк ҳисса) илова карда мешавад. Окиси хром ба корунд 

ҳамчун зарраҳои изоморфӣ дохил мешавад ва аз ин сабаб  булӯр ҷилои нило-

бирангро мегирад. 

Агар булӯри ёқутро бо нури кабуду сабз  равшан кунем, вай аз худ нури 

сурхро хориҷ мекунад, ки ин нур дар дастаи  аввала мавҷуд нест. Ин нур аз 

ҳисоби фотолюминессенсияи ионҳои хром (λ=694,3 нм) пайдо мешавад.  Ну-

рафкании люминессенсионии ёқут имконият медиҳад, ки  тарҳи энергии 
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ионҳои хромро, ки ба булӯри корунд тариқи изоморфӣ ворид шудаанд, муай-

ян кунем (расми 15.2). 

Гузаришҳо ба Е3 ва Е3
/ аз ҳолати асосӣ Е1 аз ҳисоби фурӯбурди рӯшноӣ 

ба амал меояд. Умри  атомҳо дар савияҳои энергии  Е3  ва Е3
/  хеле кӯтоҳ бу-

да,  тақрибан 10-8  сонияро ташкил медиҳад. Қайд намудан лозим  аст, ки  

танҳо қисми ночизи атомҳои  хром бо афкандани нур ба ҳолати аввала,  яъне  

Е1  бар мегарданд.  Маълум шудааст, ки қисми зиёди атомҳои ангехтаи  хром 

қисман энергияи худро ба панҷараи булӯрии корунд бе нурафканӣ дода, ба 

ҳолати Е2  мегузаранд. Муддати дар ҳолати ангезишии  Е3  қарор гирифтани 

ионҳои хром 3·10-3 сонияро  ташкил медиҳад. Ин гуна ҳолатҳоро ҳолатҳои 

метастабилӣ меноманд.       

Яъне, ин вақт аз умри   ионҳои  хром дар ҳолатҳои Е3  ва Е3
/  зиёд    аст. 

Гузариши ионҳои хром  аз савияи  Е2  ба Е1 бо нурафканӣ ба амал меояд, ки 

дарозии мавҷи он  ба нури сурхи люминессенсионии  булӯри ёқутӣ баробар 

аст. 

 
Расми 15.3. Тарҳи савияҳои энергии иони хром 

 

Умуман,  ҳалли масъала чунин аст. Бо таъсири рӯшноии сафеди 

пурқувват  дар булӯри ёқутӣ ионҳои хром ангехта  шуда,  ба ҳолатҳои Е3 ва 

Е3
/  мегузаранд.  Баъдан онҳо худ ба худ  ба ҳолати статсионарии (муқимии) 
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Е2 мегузаранд. Бо сабаби зиёд будани умри ин ҳолат (метастабилӣ), 

ҷамъшавии ионҳои хром дар  савияи метастабилии Е2  ба амал меояд. 

Ҳангоми зери равшании дастаи нури пурқувват нигоҳ доштани булӯри ёқутӣ 

консентратсияи ионҳои хром  дар Е2 зиёд мешавад (ҳатто нисбат  ба теъдоди 

онҳо дар ҳолати Е1), Яъне,  дар булӯр пуршавии  баръакс ба амал меояд.  Ба-

рои генератсия, яъне нурафкании  монохроматии когерентӣ аз Е2  ба Е1 

булӯри  ёқутиро ба резонатор гузоштан лозим аст. 

Лазери ёқутӣ чунин сохт дорад (расми 15.4). 

Милаи шакли  силиндр доштаи ёқутро, ки диаметраш якчанд миллиметр 

ва дарозиаш якчанд сантиметр асту  гӯшаҳои  он суфтаю ҳамвор ва аниқ  

перпендикуляр ба тири силиндр ва ниҳоят хуб сайқалдода-шударо   тайёр 

мекунанд. Яке аз гӯшаҳоро бо метали коэффисиенти  инъикосаш баланд (ма-

салан, нуқра)  рӯйпӯш мекунанд. Гӯшаи дигари булӯр бо ҳамон мавод қисман 

рӯйпӯш карда мешавад. Яъне, ин гӯша нимшаффоф мебошад. Дар натиҷа ми-

ла ва ду оинаи дар канорҳои он, ки ба ҳам параллеланд, генератори оптикиро 

ташкил медиҳанд.  

 
Расми 15.4. Тарҳи  лазери ёқутӣ. 1–милаи ёқутӣ, 2–лампаи  

                    равшанкунанда. 

Интенсивияти  лозимаи рӯшноӣ, ки ба милаи ёқутӣ  меафтад, аз тарафи  

лампаи 2, ки якҷоя бо мила  дар равшанидиҳандаи махсуси оинавӣ ҷойгир 

аст, амалӣ карда мешавад. Интенсивияти равшании нурӣ аз лампа баромада 
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дар ин система ҷамъ шуда, баъдан ба булӯри ёқутӣ  меафтад. Барои ангехта-

ни генератсия, асосан лампаҳои импулсии газтахлиягӣ  истифода мешаванд, 

ки интенсивияти  дастаи рӯшноӣ дар онҳо хеле зиёд аст.  Маълум шудааст, 

ки  барои ҳосил шудани генератсия, тавоноии нури рӯшноӣ, ки бевосита ба-

рои ангезонидани ионҳои хром, ки дар масоҳати 1 см2 ёқут  ҷойгиранд,  бояд 

тақрибан  2 кВт бошад. Дар ин ҳолат дар экран, ки дар тарафи оинаи ним-

шаффоф ҷойгир аст, нурафкании ниҳоят равшан мушоҳида мешавад, ки 

масоҳати буриши арзиаш ба  масофа байни ёқут ва экран (то даҳҳо метр) 

вобастагӣ надорад. 

Барои равшан кардани милаи ёқутӣ  лампаи ксенонии газтахлиягӣ  исти-

фода карда мешавад. Спектри импулси лампаи ксенонӣ (Хе) ва лазери ёқутӣ  

аз ҳамдигар куллан фарқ мекунанд.  Лампаи ксенонӣ импулсеро хориҷ меку-

над, ки спектри он яклӯхт аст. Лазери ёқутӣ бошад,  нури сурхеро хориҷ ме-

кунад, ки  дарозии мавҷаш λ=694,3 нм аст.  Паҳноии  ин хати спектри 0,025 

нм аст. Энергияи импулси рушноии лазери ёқутӣ зиёд набуда, якчанд ҷоулро 

ташкил мекунад.  Азбаски давомнокии импулс тартиби миллисекундро до-

рад,  тавоноии импулс якчанд  килловатро ташкил медиҳад.  Умуман, таво-

ноии лазери ёқутиро бо роҳи зиёд намудани тавоноии нури ангезишӣ ва ба-

ланд намудани сифати булӯри ёқутӣ  зиёд намудан мумкин аст. Ин имконият 

медиҳад, ки  тавоноии лазери ёқутиро  бе тағйирёбии давомнокии импулс як 

тартиб (то 10 маротиба) зиёд намоем.  

Барои истифодаи усули ангезиши оптикӣ лозим аст, ки дар атом ақаллан 

се савияи  энергӣ вуҷуд дошта бошад. Муҳим он аст, ки  савияи энергии Е2 

дар ин системаи сесавиягӣ  нисбатан дарозумр (метастабилӣ) буда,  паҳноии 

савияи энергии Е3 васеъ бошад. Бо истифодаи танҳо ду савияи энергӣ ҳосил 

намудани пуршавии баръакс тариқи ангезиши оптикӣ ғайриимкон аст. 
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§15.5. Лазери ҳелию неонии нурафканиаш бефосила 

Тавассути лазери ҳелию неонӣ, ки дар реҷаи  бефосила  ва импулсӣ кор 

карда метавонад, нури монохроматии тавоноиаш  то якчанд даҳҳо милливат-

ро ҳосил кардан мумкин аст. Ин лазер нисбатан содда ва барои истифода бе-

хатар аст. Ин лазерҳо дар соҳаи намоён (λ=632,8 нм) ва инфрасурхи спектр 

(ν=1150  ва 3390 см-1)  нур меафкананд. 

Тарҳи  лазери  ҳелию неон (НЕ–NЕ) чунин аст (расми 15.5). 

Найчаи   газтахлиягии шишагини  диаметраш якчанд миллиметр  ва да-

розиаш аз якчанд сантиметр то 1,5 метр ва зиёдтар истифода мешавад. 

Гӯшаҳои найча бо пластинаҳои шишагӣ  таҳти кунҷи Брюстер нисбат ба тири 

найча гузошта шудаанд. Барои нурҳое, ки бо самти тири найча  паҳн меша-

ванду  нисбат ба ҳамвории афтиши нур ба пластина поляризатсия шудаанд, 

коэффисиенти  инъикос аз ин пластинкаҳо тақрибан ба воҳид баробар аст.  

 
Расми 15.5. Тарҳи принсипии лазери ҳелию неонӣ.  1–найчаи   

                    газтахлиягии  шишагӣ, 2–катод, 3–аноди дарунхолӣ,  

                    4,5 – оинаҳо. 

 

Фишори ҳелий тақрибан ба 1 мм. сутунчаи симоб  ва фишори неон бо-

шад тақрибан ба 0,1 мм. сутунчаи симоб  баробар аст. Найча аз катод (2), ки  

бо манбаи шиддати паст тасфонида мешавад ва аз аноди силиндрӣ  (3) иборат 

аст.  Байни катод ва анод шиддати 1,0– 2,5 кВ  гузошта мешавад. Ҷараёни 

тахлиягӣ ба якчанд даҳ миллиампер баробар аст. 

Найчаи  тахлиягии лазери ҳелию неонӣ (1) байни оинаҳо (4 ва 5) гузошта 

мешавад. Оинаҳо умуман, куравӣ буда, бо қабатҳои диэлектрикҳои  коэффи-

сиенти  инъикоси зиёддошта (якчанд қабат) рӯйпӯш карда мешаванд. Қабати 
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рӯйпӯш кардашуда қобилияти нурфурӯбариро надорад. Қобилияти нургуза-

ронии яке аз оинаҳо тақрибан 2%  буда,  қобилияти нургузаронии дигараш аз 

1%  хурд  аст. 

Ҳангоми гарм будани катод ва пайваст будани шиддати анодӣ,  найча 

нур хориҷ мекунад. Агар  ба воситаи спектроскоп нурафкании самти тасоду-

фи доштаи найчаро муоина кунем, хатҳои спектрии гуногунро, ки дар соҳаи 

намоён  ҷойгирбудаву ба атоми неон тааллуқ доранд ва нури зарди спектри 

атоми ҳелийро мебинем. Ҳангоми  самтгирии  дурусти оинаҳо (параллел бу-

дани оинаҳо) аз ҳар ду оина, махсусан аз оинае, ки коэффисиенти  нургуза-

рониаш калонтар аст дастаи рӯшноии монохроматии сурх (λ=632,8 нм)  

хориҷ мешавад. Ин нур дар натиҷаи генератсияи лазер пайдо мешавад.  Дар 

расми 15.6  савияҳои энергии  атоми ҳелий ва неон  нишон дода шудааст.          

 
                 Расми 15.6. Савияҳои энергии  атомҳои ҳелий ва неон 

  

    Нурбарорӣ бо дарозии мавҷи 632,8 нм аз ҳисоби гузаришҳои  Е3 ба Е1 –

и  савияҳои энергии атоми неон ба амал меояд. Дар натиҷаи бархӯрд бо 

электронҳои плазмаи газотахлиягӣ, қисме аз атомҳои неон метавонанд ангех-

та шаванд. Ин амал бо тирчаҳои самтнок, ки ба боло равона шудаанд, нишон 

дода шудааст.   
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Барои ҳолатҳои муайяни тахлия мумкин аст байни савияҳои энергии Е0 

ба  Е2
/ –и атоми ҳелий пуршавии баръакс ба амал ояд.  Аммо, сатҳи Е2

/–и  

атоми ҳелий ҳолати статсионарии метастабилӣ  намебошад. Бинобар он,  

атомҳои ҳелий дар ин ҳолат бисёр истода  наметавонанд ва бо зудӣ ба ҳолати 

Е0  бар мегарданд.   

    Вазъият тағйир меёбад, агар ба найчаи  газтахлия  гази неонро дохил 

кунем. Атомҳои неон савияи  метастабилии Е2 –ро доранд. Атоми ҳелий 

ҳангоми бархӯрд бо электронҳои тахлия  дар ҳолати Е2
/ зиёдтар ҷамъ меша-

вад. Маълум шудааст, ки  энергияи  ҳолати метастабилии ҳелий Е2
/  ба энер-

гияи савияи Е2  атомҳои неон наздик ҷойгир шудааст ва ин имконияти гузаш-

тани  энергияро  аз атомҳои ҳелий ба атомҳои неон ҳангоми бархӯрд фароҳам 

меоварад. Ин ҳолат дар расм бо хатҳои фосиладор  нишон дода шудааст. Дар 

натиҷа консентратсияи атомҳои неон дар савияи энергии Е2 ниҳоят зиёд ме-

шавад ва пуршавии баръакси савияҳои Е2  нисбат ба  Е1 –и  атоми неон ба 

амал меояд.  

Ҳамин тариқ илова намудани ҳелий ба неон  (тақрибан бо таносуби 5:1 

то 10:1) имконияти генератсия намудани лазери ҳелию неониро, ки мавҷи 

рӯшноии дарозиаш λ=632,8 нм –ро медиҳад, фароҳам меорад. Бо сабаби он,  

ки  лазери ҳелию неонӣ нури монохроматиро хориҷ мекунад, ин нурро барои 

таҳқиқи масалан,  ҳодисаҳои дифраксия ва интерференсия, ки мавҷудияти 

манбаъҳои  нури табии ва асбобҳои махсусро талаб мекунад, истифода наму-

дан мумкин аст. 

 

§15.6. Голография 
Голография (дурустараш ҳолография) ном усули нави сабти тасвири пурра 

(ҳаҷмӣ) –и предметҳо ба қонунҳои интерференсия ва  дифраксия асос ёфтааст. 

Ин усулро олими англис Д.Габор (1900–1979) кашф кардааст (с. 1947–48) ва 

соли 1971 барои ин кашфиёташ сазовори ҷоизаи Нобелӣ гардид. Рӯшноии 



 276 

лазерӣ бо ёрии пардаи тунуки нуқрагини нимшаффофи дар болои лавҳаи ши-

шагин гузошташуда ба ду ҳиссаи баробар (шуоъҳои гузарандаю инъикосӣ) 

тақсим карда мешавад. Яке аз ҳиссаҳо (рӯшноии такягоҳӣ ё асосӣ ном гириф-

тааст) бевосита, дигаре баъди инъикос аз предмете, ки тасвирашро сабт кар-

дан лозим аст, ба лавҳаи фотографӣ равона сохта мешаванд. Ин мавҷҳо дар 

лавҳа интерференсияро ба вуҷуд меоранд, яъне вобаста ба фарқи фазаҳои 

мавҷҳо максимум ё минимуми рӯшноиро ташкил карда, дар пардаи ба рӯшноӣ 

ҳассоси лавҳа сабт меёбанд.  Баъди зоҳиру мустаҳкам кардан дар лавҳаи 

фотографӣ голограмма ҳосил мешавад. Агар голограммаро бо рӯшноии 

такягоҳӣ аз нав равшан намоем, дар натиҷаи дифраксия дар максимуму 

минимумҳои голограмма тасвири пурраю гӯё зиндаи предмет барқарор мегар-

дад. 

           Хосиятҳои физикӣ ва схемаи  ҳосил кардани голограммаҳо ва 

барқароркунии фронти мавҷҳо (тасвир). Дар муқоиса бо суратгирии 

голографӣ ҳангоми сабти тасвири предмет на танҳо қиматҳои амплитудаи 

рӯшноии инъикосшуда, фазаи он, инчунин мавҷҳои интерференсионии му-

раккаби инъикосшуда (парешхӯрда) аз қитъаҳои гуногуни объект ба назар 

гирифта мешавад. 

 Қисми аввали ҳосил кардани голограмма – сабти он.  

А

Б Ф

+ +
+ +

+ +

+ +
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            Расми 15.7. Ҳосил кардани панҷараи синусоидалии голографӣ.  

         Болоиҳамхобии ду мавҷи ҳамвор А ва В, дида мебароем, ки онҳо байни 

худ когерентӣ мебошанд. Дар ҳамвории фотопластинка Ф мавҷҳои А ва В ин-

терференсия шуда, манзараи интерференсионӣ аз хатҳои ростхаттаи нисбат 

ба якдигар параллелро ҳосил менамоянд.  Дар ҳамвории Ф тасвири синусои-

далии панҷараи дифраксионӣ ҳосил мегардад. Равшании ҳамворӣ аз рӯи 

қонуни  xcos2   тағйир меёбад, дар ин ҷо x –координата дар пластинка (аз рӯи 

тарҳи интерференсияи умумӣ 

2
4 2

0


 cosII ,  
D
lhdd 222

12 







  

Сурат гирифта  фотопластинкаро зоҳир менамоем. 

         Агар негативро бо нури паралелли монохроматии ҳамин дарозии 

мавҷдошта равшан намоем, қисми зиёди мавҷҳо аз панҷара гузашта, самти 

аввалаи  худро тағйир намедиҳанд (максимуми нулӣ). Ба ғайр аз ин  мавҷҳои 

дигар (максимумҳои тартиби якум) дар  тарафҳои чапу рост таҳти кунҷи  θ  

нисбат самти аввала пайдо мешаванд.  



 

         Расми 15.8. Равшаннамоии негатив бо нури паралелли монохроматӣ     
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       Ҳангоми ҳосил кардани голограмма аз объектҳои реалӣ,  мавҷҳои 

сигналӣ бо фронти мавҷҳои тазйиқёфта (деформированный) барандаи 

маълумотҳи зарурӣ  дар бораи объекти омӯхташаванда мебошанд.  

лазер

объект фотопластинка

зеркало

 

             Расми  15.9. Тарзи сабти голограмма аз объекти диффузионӣ. 

лазерное
излучение

мнимое
изображение
объекта

Ф

действительное
изображение
объекта  

 

                    Расми 15.10. Барқароркунии фронти мавҷҳо (тасвир) 

 

       Голограммаҳои ранга тариқи се лазер– сурх, сабз ва кабуд (He-Cd-Se-

лазерҳо) сабт карда мешаванд ва бо  рӯшноии муқаррарӣ (нури сафед) 

барқарор карда мешаванд. Қайд кардан лозим аст, ки  ҳолати тасвир ва андо-

заи он аз дарозии мавҷ вобастагӣ надорад.  
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       Голография ба ғайр аз сабти пурраю ҳаҷмӣ барои сабти ниҳонию рамзии 

информатсия, мақсадҳои гуногуни илмию техникӣ, хусусан, экспертизаи судӣ 

ва ғайра васеъ истифода мешавад. Ҳоло олимон кӯшиш карда истодаанд, ки 

телевизиону кинофилмҳои голографӣ бунёд намоянд ва ин ба онҳо даст дод, 

ки кӯшишҳояшон амалӣ гардад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Боби XVI. ПАРОКАНИШИ РӮШНОӢ. 

§16.1. Парешхӯрди  рӯшноӣ 

Тавре, ки пештар қайд намудем,  мавҷҳои дучанда энергияи мавҷи 

рӯшноиро, ки дар худ доранд, ба тарафҳои гуногун  пароканда мекунанд. Ин 

маънои онро  дорад, ки  ҳангоми паҳншавии рӯшноӣ  парешхӯрди он низ ба 

амал меояд.  Шарти зарури барои  пайдоиши парешхӯрди  рӯшноӣ– 

мавҷудияти электронҳое,  мебошад, ки таҳти таъсири майдони тағйирёбандаи  

мавҷи рӯшноӣ ҳаракати лапишнокро  амалӣ менамоянд.  Чунин шароит дар 

ҳаргуна муҳити  моро иҳотакарда фароҳам аст. Аммо, мавҷҳои дучанда бай-

ни ҳам когерентӣ мебошанд. Пас ҳангоми баррасии интенсивияти рӯшноии 

ба ягон тараф парешхӯрда шарти  интерференсияи байниҳамдигарии нурҳои 

дучандаро ба эътибор гирифтан лозим аст. 
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Дар ҳақиқат,  агар муҳит аз ҷиҳати оптикӣ якҷинса бошад,  яъне нишон-

доди шикасти он ҳангоми гузариш аз як нуқта ба нуқтаи дигар  бетағйир мо-

над, он гоҳ  дар ҳаҷмҳои хурд мавҷи рӯшноӣ моментҳои электрии якхеларо  

ҳосил менамояд. Бо  мурури замон тағйирёбии моменти электрӣ ҳамеша ба 

нурафкании мавҷҳои дучандаи когерентии  амплитудаи якхеладошта меорад.  

Дар расми 16.1 ҳолати паҳншавии  мавҷи монохроматии ҳамвор дар муҳити 

якҷинса оварда шудааст.  

 
Расми 16.1. Оид ба таъсири   ғайриякҷинсагии оптикӣ дар масъалаи  

                    парешхӯрди  рӯшноӣ 

 

Дар фронти мавҷии АА/,  ҳаҷми *
1V –ро интихоб менамоем, ки андозааш 

хурд ва баробари дарозии мавҷи афтанда () буда, ҳамзамон дорои теъдоди 

нисбатан зиёди молекулаҳо мебошад. Ин имконият медиҳад, ки  ин муҳити 

интихоб кардашударо чун муҳити яклӯхт  ҳисоб намоем.  

Бо самте, ки  бо кунҷи   муайян карда мешавад, ҳаҷми *
1V  мавҷҳои ду-

чандаро меафканад. Дар фронти АА/  ҳаҷми дигар, яъне  дар *
2V  дарёфт наму-

дан мумкин аст, ки ба ҳамон самт мавҷҳои дучандаи ҳамон хел амплитуда-

доштаро, ки дар ҷойи мушоҳида бо фазаи муқобил нисбат ба мавҷи аз *
1V  

хориҷшуда мерасанд, мефиристад.  Ин мавҷҳо ҳамдигарро ба пуррагӣ  хомӯш 
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менамоянд. Аз расм дида мешавад, ки масофаи байни ин ду ҳаҷми 

ҷудокардашуда, бояд ба  

 sin
2

  

баробар бошад. 

Ҳангоми якҷинса будани муҳит,  хомӯшкунии байниҳамдигарӣ барои 

ҳама намуд ҷуфтҳои мавҷи дучандаи хориҷшуда аз ҳаҷмҳои гуногуни андо-

заи якхеладошта ва дар масофаи  ℓ ҷойгирбуда, ба амал меояд.  Ин далел  ис-

бот менамояд, ки  дар муҳити якҷинса, рӯшноӣ танҳо ба самти аввала паҳн 

шуда, парешхӯрди нур мушоҳида намешавад. Хомӯшшавии пурраи мавҷхои 

дучанда барои ҳама кунҷҳои  , ғайр аз кунҷи 0   амалӣ мешавад.  

Ҳамин тариқ, барои ба амал наомадани ҳодисаи парешхӯрди нур 

якҷинсагии муҳит ва когерентӣ будани мавҷҳои дучанда шарти зарурӣ ва 

кофӣ мебошад. Дар ҳақиқат бошад,  муҳити идеалии якҷинса вуҷуд надорад 

ва ин маънои онро  дорад, ки  парешхӯрди  нур ҳамеша ба вуҷуд  меояд ва  

интенсивияти он вобаста ба ҳолатҳои ба амалоянда гуногун буда метавонад 

(дар як ҳолат зиёдтар ва дар ҳолати дигар камтар).  

Умуман,  шарти якҷинсагии оптикӣ маънои онро дорад, ки нишондоди 

шикаст (n) дар қисматҳои гуногуни муҳит қимати якхеларо дорад. Яъне, 

ҳангоми доимӣ будани нишондоди шикаст дар тамоми ҳаҷми муҳит ҳодисаи 

парешхӯрди  нурро интизор шудан ғайриимкон аст.   

Азбаски  

n  

буда, 

PEE  4  

мебошад. Пас поляризатсияи муҳит, яъне моменти электрии ҳаҷми воҳидии 

муҳии зери таъсири майдони беруна  Е  ҳосилшуда, ба  
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ENeEEP  4  

баробар мешавад.   

Аз ин муодила  дидан мумкин аст, ки  доимии электрии муҳит ба  

 N41  

баробар аст.  

Ҳамин тариқ,  доимӣ будани нишондоди шикасти мӯхит (n)  маънои он-

ро дорад, ки  дар ҳаҷмҳои баробар ҳосили зарби N  дар ҷойҳои гуногуни 

муҳит якхела мебошад (муҳит якҷинса буда, зичиаш дар ҳама ҷои ҳаҷм  як-

хела аст). 

Тиндал дар шароити лабораторӣ аввалин шуда, парешхӯрди рӯшноиро 

дар зарраҳои андозаашон нисбат ба дарозиҳои мавҷи рӯшноии соҳаи  намоён 

хурд  мушоҳида намуд. ӯ дар асоси мушоҳидаҳои  худ  муайян намуд, ки  ну-

ри рӯшноии таҳти кунҷҳои гуногун парешхӯрда,  аз нури сафеди бо самти 

аввала паҳншаванда бо  кабудии ранги худ фарқ менамояд. Нури рӯшноии 

нисбат ба самти аввала таҳти кунҷи  
2
   паррешхӯрда бошад,  пурра  ё 

тақрибан пурра  хаттӣ  поляризатсияшуда мебошад. 

Тиндал  ғояеро пешниҳод намуд, ки  ранги кабуди осмонӣ мумкин аст бо 

парешхӯрди  нури Офтоб  дар чангчаҳои дар атмосфераи Замин буда, маъни-

дод карда шавад. 

Дар бисёр ҳолатҳо ба сабаби ғайриякҷинсагии оптикӣ, парешхӯрди 

рӯшноӣ бо интенсивияти калон  ба амал меояд. Муҳите, ки дараҷаи 

ғайриякҷинсагии оптикиаш калон аст,  номи муҳити  нимторикро дорад. 

Муҳити нимторик –дуд (зарраҳои сахт дар газ) ва ё туман (зарраҳои моеъ, 

масалан об дар ҳаво), суспензия (зарраҳои сахти дар моеъ муаллиқ), якҷоя 
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будани ду моеъи ҳалнашаванда (масалан, шир –равғани дар об шинокунан-

да), шишаи ширмонанд ва ғайра мебошад. 

 Дар ин муҳитҳо ҳамеша парешхӯрд нисбатан  зиёдтар мушоҳида меша-

вад, ки онро ҳодисаи Тиндал меноманд. 

Омӯзиши  парешхӯрди  рӯшноӣ дар муҳитҳои нимторик, ки андозаи 

зарраҳо дар онҳо нисбат ба андозаи дарозии мавҷ  хурд аст,  ба пайдоиши 

баъзе қонуниятҳои умумии  дар  таҷрибаҳо ошкор намудаи Тиндал ва кор-

карди назариявии Релей  оварданд. Чанд маълумотро оид ба ин қонуниятҳои 

умумӣ дар асоси таҷрибаҳои зерин  гирифтан мумкин аст. 

Бигузор дастаи интенсивияташ  калони рӯшноӣ  ба кюветаи намуди 

чоркунҷашакли пур аз об, ки ба он  якчанд қатра шир илова шудааст (бо чу-

нин амал оби нимторик ҳосил карда мешавад), равон бошад (расми 16.2). Со-

яи дастаи нур дар чунин муҳит  возеҳ мушоҳида мешавад.  

 
Расми 16.2. Тарҳи  мушоҳидаи парешхӯрди рӯшноӣ дар  

                    муҳити  нимторик 

 

Ҳангоми мушоҳида бо самти А  рӯшноӣ нисбат ба  ранги манбаъ  кабуд-

тар менамояд. Дастаи нури аз дохили кювета гузашта бошад (самти В)  ранги 

сурхро дорост. Нури бо  самти А  паҳншударо бо ёрии асбоби поляризатсия-

кунанда таҳқиқ намуда, дидан мумкин аст, ки он хаттӣ поляризатсияшуда 

мебошад (нури аз манбаъ S  хориҷшуда –нури табии аст).  
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Агар интенсивияти нурҳои рӯшноии таҳти кунҷҳои гуногун 

парешхӯрдаро байни ҳам муқоиса намоем,  маълум мешавад, ки он нисбат ба 

самти паҳншавии дастаи аввала (ба кювета афтанда) ва ба хати  ба он пер-

пендикуляр симметрӣ мебошад (расми 16.3). 

 
Расми 16.3. Индикатритсаи парешхӯрди зарраҳои  андозаашон  

                     нисбат ба дарозии мавҷ () –и соҳаи намоён хурд  

 

Ин хати каҷи тақсимоти интенсивият дар самтҳои гуногун номи инди-

катритсаи  парешхӯрдро гирифтааст. Тақсимоти интенсивият дар индикат-

ритсаи парешхӯрд бо формулаи  

2cos1J  

ифода карда мешавад.  

Дар ин ҷо  –кунҷи парешхӯрд аст. 

Релей муайян намуд, ки  интенсивияти рӯшноии парешхӯрд дар 

зарраҳои куравии андозаашон нисбат ба дарозии мавҷ  () хурдбуда, аз рӯи 

формулаи  

)cos1(
)(
)(

2
)(9 2

2
0

2
0

24

22
0

2

0 




 




L
VNJJ  

муайян карда мешавад.  

Дар ин ҷо: N – шумораи зарраҳо дар ҳаҷми нурпарешхӯрдкунанда; 

V/ – ҳаҷми зарраи нурпарешхӯрдкунанда; 

ε  – нуфузпазирии диэлектрикии  зарраи нурпарешхӯрдкунанда; 
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ε0  – нуфузпазирии диэлектрикии муҳит, ки зарра дар он муаллақ аст; 

  – кунҷи парешхӯрд; 

L – масофа аз нуқтаи мушоҳида то ҳаҷми нурпарешхӯрдкунанда аст. 

Қонуни                                         
4

1


J  

номи қонуни Релейро гирифтааст.  Аз ин қонун бармеояд, ки  
2VJ  , 

яъне ба дараҷаи шашуми  радиуси зарраи куравӣ мутаносиб аст. Формулаи 

Релей зарбшавандаи   

2
0

2
0

)(
)(





  – ро 

дорад, ки он ченаки ғайриякҷинсагии оптикии муҳит мебошад. Ҳангоми ε= 

ε0  будан,  ғайриякҷинсагии оптикӣ  нест шуда, ҳамзамон парешхӯрди 

рӯшноӣ мушоҳида намешавад,  яъне J = 0 мешавад. 

Ба назар мерасад, ки ранги кабуди осмониро бо ҳодисаи парешхӯрди 

рӯшноӣ дар  чангҳои (зарраҳои)  дар ҳаво муаллақ буда,  фаҳмондан мумкин 

аст. Аммо,  таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки  воқеият ин тавр нест. Дар ҳавои  

атмосфераи нисбатан тоза, ки аз чанг ва зарраҳои хок поктар аст, ранги кабу-

ди осмонӣ зиёдтар аст. Таҳқиқотҳои назариявии минбаъда муайян намуданд, 

ки  ин ҳодисаи мушоҳидашаванда  тариқи парешхӯрди молекулии рӯшноӣ 

дар ҳаво   маънидод карда мешаванд. 

 

§16.2. Парешхӯрди  молекулии рӯшноӣ 

Омӯхтани ҳодисаи парешхӯрди рӯшноӣ дар муҳитҳои тоза, яъне нимто-

рик набуда,  диди махсусро  талаб менамоянд.  Ҳодисаи парешхӯрди рӯшноӣ 

дар муҳитҳои дар ҳолати моеъи ва газӣ будаю аз ҳама ғашҳо тозашуда низ 
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мушоҳида мешавад. Пас, сабабҳои физикие мавҷуданд, ки ба пайдоиши 

ғайриякҷинсагии оптикӣ меоранд.  

а) Опалесенсияи критикӣ. Маълум шуда буд,  ки  барои  газ ва моеъҳои 

дар ҳарорати бӯҳронибуда   0
крt ,   интенсивияти парешхӯрди рӯшноӣ хеле 

зиёд мешавад.  Ин ҳодисаро ҳодисаи  опалессенсия  меноманд. Смолхунов-

ский муайян  намуд, ки дар ин маврид   фишурдашавии муҳит 
Tdp

dV














  хеле 

меафзояд  ва  дар чунин шароит майли  тасодуфии қимати зичии муҳит аз 

қимати миёнаи зичии он  ба амал меояд. Дар натиҷаи чунин майлкунӣ,   

якҷинсагии оптикии муҳит вайрон шуда, парешхӯрди зиёди  рӯшноӣ ба амал 

меояд. 

б) Парешхӯрди рӯшноӣ дар сатҳи моеъ. Сатҳи ороми моеъ оинаест, ки 

нури ба он афтида дуруст инъикос мешавад. Агар сатҳи моеъ  намуди 

ноҳамворро (масалан, ҳангоми лапиш намудан)  гирад, қисме аз рӯшноӣ  ба 

дигар тарафҳо пароканда мешавад.  

Сатҳи ҳамвори моеъи ором ба сабаби ҳаракати молекулаҳо ё ҳангоми 

ноҳамвориҳои  ба дарозии мавҷи рӯшноӣ баробар ё ба он        наздик будан, 

метавонад вайрон шавад. Дар ин ҳол инъикоси  оинавӣ дар сатҳи моеъ  амалӣ 

намешавад, чунки  сатҳ  ҳолати оинавии  худро гум мекунад (ҳолати ширмо-

нандро мегирад).  

Қонунҳои парешхӯрди сатҳи  аз қонуниятҳои парешхӯрди ҳаҷми  фарқ 

мекунанд. Масалан,  интенсивияти парешхӯрди сатҳӣ ба 
2

1


 мутаносиб аст 

(на  ба 
4

1
  

).  

в) Парешхӯрди  молекулии рӯшноӣ дар моддаҳои тоза. Сабаби физикие, 

ки ба парешхӯрди рӯшноӣ дар моддаҳои тоза  меорад, пеш аз ҳама ба 
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мавҷудияти  ҳаракати ҳароратии молекулаҳои муҳит дар  моеъ ва газ, ки 

флуктуатсияи зичиро  ба амал меоранд вобаста аст. Ин ҳодиса бошад дар на-

вбати худ ба  пайдоиши флуктуатсияи нишондоди шикаст (n) меорад. Бо  са-

баби 2n  будан бошад, ҳатман флуктуатсияи  нуфузпазирии диэлектрии 

муҳит  ба амал меояд.  

Соли 1910 Эйнштейн  назарияи миқдории парешхӯрди молекулии 

рӯшноиро дуртар аз нуқтаи  бӯҳронӣ коркард намуд, ки он ба пайдоиши 

ғайриякҷинсагии оптикии муҳит дар натиҷаи флуктуатсияи Δε –и  вай асос 

ёфтааст. 

Формулаи Эйнштейн чунин намуд дорад: 

)cos1(
2

2
2

240 




 
















kT

d
d

L
VJJ T

T

 

Дар ин ҷо:   ρ– зичӣ (бо кг/м3); 

T  – фишурдашавии изотермӣ; 

V– ҳаҷми парокандакунанда; 

Т– ҳарорати абсолютӣ; 

k– доимии Болсман аст. 

Ҳамин тариқ,  дар асоси парешхӯрди молекулии рӯшноӣ ранги кабуди 

осмонӣ ва сурхии ранги Офтоб ҳангоми фурӯравӣ исботи худро ёфтанд.  

Аз ин формула қонуни Релей  

4
1


J  

        низ ҳосил мешавад. 

 

§16.3. Пароканиши Манделштам–Бриллюэн 

 Дар назарияи пароканиши молекулӣ Эйнштейн флуктуатсияи зичиро 

дар моеъҳо ва кристалҳо тариқи болоиҳамоии лапишҳои даврии зичӣ дида 
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баромад. Баъдтар аз рӯи идеяҳои пешниҳодкардаи Манделштам  маълум 

гашт, ки алоқаи байни назарияи парокинишро бо назарияи гармиғунҷоиши 

ҷисмҳои сахт барқарор кардан мумкин аст. Инчунин роҳҳои нави таҳқиқи  

хосиятҳои термикӣ,  акустикии кристалҳо ва моеъҳоро кушода шуданд. Ман-

делштам пешниҳод менамояд, ки флуктуатсияи зичӣ дар моеъҳо ва кристалҳо 

мувофиқи назарияи Эйнштейн дар ҳақиқат мавҷҳои реалии акустикии Дебай 

мебошад. Бо ибораи дигар флуктуатсияи зичӣ дар кристалҳо даврӣ буда, му-

айянкунандаи басомади ин мавҷҳо мебошад. Дар навбати аввал кристалро 

ҳамчун панҷараи дифраксионии фазоӣ тасаввур кардан мумкин аст. Чӣ хеле, 

ки маълум аст пароканиши нурҳои рентгенӣ  самти муайян  θ дошта, ба 

шартҳои Вулф-Брэгг қаноат мекунад.    

                                                       md sin2    

      дар ин ҷо  d– масофаи ҳамвори байни атомҳо,  θ –кунҷи лағжиши нури 

афтанда. m=1,2,3,….   Дар мавҷҳои дебаӣ вазифаи доимии панҷара  d –ро  да-

розии мавҷи гиперсадо     мебозад. 

Пароканиш дар панҷараи акустикӣ ба чунин шарт қаноат мекунад: 







  


2

sin2 ,  дар ин ҷо   2  –кунҷи равиши байни нурҳои афтан-

да ва парокандашаванда. 

Флуктуатсияи зичӣ     ҷойгиршавии даврӣ дар фазо, вақт                  

                               tхА 








  2cos2sin  

Ҳамин тариқ  ба ҷои як зудии  рӯшноии афтандаи парешхӯрда ν бояд,  ду зу-

дии     ва      иштирок кунанд. 

        Суръати мавҷи гиперсадо  (υ)  ва суръати рӯшноиро бо (с) ишора намуда 

ҳосил мекунем.    



 ,      


 с
  ;     2

sin2 


с
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Бо ҳамин дар спектри пароканиши рӯшноӣ ду тасмаи бо зудиҳои 

                  





 


2
sin21

с
       ва ё       2

sin2 


c
  

мушоҳида мешавад.  

       Ифодаи дар боло овардашуда, формулаи Манделштам–Бриллюэн мебо-

шад. Бузургии таҷзия     ниҳоят  хурд аст,  υ‹‹с, аз кунҷи   вобаста аст 

(ҳангоми 0   таҷзия  0 ). 

Ба ин натиҷаҳо ноил шудан  мумкин аст, агар пароканиши рӯшноиро ҳамчун 

инъикоси мавҷи садои ҳаракаткунанда  ҳисобем. Дар ин маврид сабаби физи-

кии таҷзия ин эффекти Доплер мебошад.  

        Пароканиши комбинатсионии рӯшноӣ дар шароити ҳозира барои пеш-

рафти  самти илмҳои физика, химия  ва ноил шудан  ба дастовардҳои назар-

рас  саҳмгузор мебошад.  

 

§16.4. Пароканиши комбинатсионии рӯшноӣ 

 Усули муҳими омӯзиши хосиятҳои молекулаҳо парокандашавии 

комбинатсионии рӯшноӣ мебошад. Ин чунин пароканише мебошад, ки дар он 

басомад (зудӣ) тағйир меёбад. Пештар ҳангоми омӯхтани гузашти рӯшноӣ аз 

муҳити тира мо мушоҳида намудем, ки зудии шуоъҳои парокандашуда  ν  бо  

зуди шуоъҳои ибтидоӣ  νо  якхела аст. Заррачаҳои дар муҳит ҷойгирбуда ба 

парокандашавии рӯшноӣ ва флуктуатсия (майлкунии тасодуфӣ) дар натиҷаи 

ҳаракати ҳароратӣ, пайдошавии зичӣ амалӣ мегардад. 

        Аммо ин то он лаҳзае давом мекунад, ки зарраҳои шуоъпаро-

кандакунанда сабабгори  иҷрои лаппишҳои  давритағйирёбандаи амплитудаи 

шуоъҳои парокандашуда нашаванд. Дар охир рӯшноии парокандашуда моду-

латсия мешавад, ки боиси тағйирёбии зудиҳо мегардад. 
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Фарз мекунем, ки дар лапиши  tax o2cos  амплитудаи a  худаш бо қонуни 

taa o   2cos     даврӣ тағйир ёбад. Дар ин маврид 

   tatattах o
o

o
o

oо   2cos
2

2cos
2

2cos2cos  

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки лаппиши модулатсияшуда ба ду лаппиши 

гармоникии зудиҳояшон      о   ҷудо мешавад. Бинобар ин рӯшноии зу-

диаш   о , ки аз тарафи марказҳои амплитудаи шуоъҳои парокандашударо 

даврӣ тағйирдиҳанда пароканда карда шудааст, бояд зуди худро тағйир 

диҳад: ба ҷои шуоъҳои ба зудии аввала  о  молик буда, шуоъҳои  ду зудии 

гуногундошта    о   ҳосил мешаад. Л.И. Манделштам нишон дод, ки  ин 

хел модуллатсияи рӯшноӣ ҳангоми парокандашавии шуоъҳо аз ҷавсшавие, ки 

ҳангоми дар  кристалҳо мавҷуд будани ҳаракати ҳароратӣ ҳосил мешавад, 

мушоҳида кардан мумкин аст. Сабаби дигари модулатсияи рӯшноӣ ин 

лаппишҳои атомҳои таркиби молекулаҳо мебошад. Агар молекула ба як чанд 

даврҳои хоси лаппишҳои ,...,,,    молик бошад, он гоҳ дар рӯшноии паро-

кандашуда бояд ҳамаи зудиҳои «комбинатсионӣ»    о1 ;   о2 ; 

  о3  ҳосил гарданд. Аз ҳамин сабаб бо тағйир додани зудӣ пароканда-

шавии рӯшноӣ, комбинатсионӣ номида шудааст. 

        Схемаи таҷриба оиди мушоҳидаи пароканиши комбинатсионии рӯшноӣ 

дар кристалҳо аз чунин қисмҳо иборат аст. Камони симобии J ба сифати ман-

баи рӯшноӣ интихоб карда шудааст. Бо ёрии нурполои (филтр) –и  f  аз спек-

тре, ки онро буғҳои симоб мебароранд, як хати зудиаш  о    ҷудо карда меша-

вад. Рӯшноие, ки аз нурполо мегузарад, бо ёрии линзаи L1, ба кристалли К 

равона карда мешавад. Шуоъҳое, ки нисбат ба самти  равиши дастаи ибтидоӣ 

перпендикуляр равона карда шудаанд бо ёрии линзаи  L2  ба тарқиши спек-

трограф S  равона карда мешавад. Дар ин маврид интенсивияти пароканиши 
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комбинатсионӣ хурд аст, бинобарон он амалеро пеш гирифтан лозим аст, ки 

он барои парокандашавии одатии аз ғайриякҷинсагии худи кристалл 

ҳосилшаванда пурқувват набошанд. Пароканиши одатӣ (релегӣ)  ҳамеша ҷой 

дорад ва дар спектри шуоъҳои парокандашуда бо хати зудиаш    о   доимо 

иштирок мекунад.  Мушоҳидаҳои Манделштам ва Ландсберг нишон доданд, 

ки дар ҳар ду шафати хати зудиаш о  доимо ҳамроҳакҳои зудиашон  

  о1 ;   о2 ;   о3   ва ғ. симметрӣ ҷойгир шудаанд.  Бузургиҳои  

  ,,   барои кристалли таҳқиқшаванда хос буда, аз зуди дастаи ибтидоии 

рӯшноӣ  о   вобастагӣ надоранд.  Ҳангоми дар моеъҳо ба амал омадани паро-

каниши рӯшноӣ низ қонуниятҳои ба ин монанд мушоҳида карда мешавад. 

          Парокандашавии комбинатсионӣ ба монанди дигари ҳодисаҳои 

баҳамтаъсиркунии рӯшноӣ бо мода хосияти квантӣ дорад. Аз нуқтаи назари 

фарзияе, ки  пештар дида баромадем, баромад ва фурӯбурди зудиҳои лаппан-

да аз гузариши ҳолатҳои энергетикӣ вобастагӣ дорад. Ҳангоми таъсири 

байниҳамдигарии фотони энергияаш   Ео = h о ба молекула атомҳои он аз 

савияи поёнӣ  Wо  ба савияи болоӣ Wi  мегузаранд. Дар вақти гузариш энерги-

яи муайян   oi WWW     сарф мешавад. Дар ин маврид энергияи фотон ба бу-

зургии  W   кам мешавад ва фотони нави (парокандашудаи)   энергияаш   Е = 

hν =h о – W      ҳосил  мешавад.  

Аз ифодаи охирин натиҷа бармеояд, ки зудии фотонҳои парокандашудаи  ν  

ба   νо – 
h
W   баробар  мешавад.  

        Барои омӯхтани зудиҳои хоси лаппишҳое, ки дар молекулаҳои муракаби 

бисёратома, махсусан дар молекулаҳои органикӣ ба амал меоянд, парокани-

ши комбинатсионӣ роли муҳимро мебозад. Айни ҳол усули таҳлили спектра-
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лии молекулаҳо, ки ба мушоҳидаи пароканиши комбинатсионӣ такя мекунад, 

дар таҳқиқ ва омӯзиши моддаҳо  васеъ истифода бурда мешавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боби XVI. ОПТИКАИ ҒАЙРИХАТТӢ. 

      17.1. Поляризатсияти хаттӣ ва ғайрихаттии модда 

        Рӯшноие, ки аз манбаҳои муқаррарӣ (шамъ, лампаи тафсон) афканда 

мешаванд аз рӯи вақт дар фазо на монохроматӣ ва на когерентӣ мебошад. Ин-

тенсивияти ин гуна рӯшноӣ «классикӣ» 

    2

8
,,

4 At
EcntrEtrEcnI


  

калон набуда,  аз 0,1 то 100 Вт/см2 –ро ташкил медиҳад. Рӯшноии  чунин ин-

тенсивиятдошта бо моддаҳо таъсири мутақобил карда (ҳодисаҳои шикаст, 

инъикос, пароканиш, фурӯбурд ва ғ.) хосиятҳои макроскопӣ ва сохтори микро-

скопии онҳоро тағйир намедиҳад. 

 Дар мавриди  n=1 аз формулаи (1) барои бузургии амплитудаи майдони элек-

трикии мавҷи рӯшноӣ ҳосил мекунем: 
















25,27
см
ВтI

cм
BEA  
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Дар асоси ин ифода нишон додан мумкин аст, ки шадидияти майдони электри-

кии мавҷи рӯшноӣ аз манбаи классикӣ аз 10 то 103 В/см –ро ташкил медиҳад. 

Чунин майдони электрикӣ суст мебошад ва танҳо поляризатсияи хаттии  

муҳити материалиро ба вуҷуд меорад: 

   trEtrP e
L ,, 1                   (1) 

e
1  –тензори нуфузпазирии диэлектрикии дараҷаи якум 

         Лазерҳое, ки соли 1960 сохта шудаанд, ҳамчун манбаҳои дастаҳои парал-

лелии афканишоти монохроматӣ, когерентӣ бо интенсивияти зиёд аз рӯи вақт 

ва фазо  хизмат мекунанд. Интенсивияти афканишоти лазерӣ аз намуди лазер 

вобаста буда,  аз милливатт то садҳо гигаватт дар 1см2 тағйир меёбад. 

          Дар шароити махсус зичии сели энергияи афканишоти лазерӣ, метавонад 

қиматҳои аз 1012 Вт/см2 калонро соҳиб гардад. Шадидияти майдони электрикии 

мавҷи рӯшноии лазерӣ аз 105 то 108 В/см –ро ташкил медиҳад (шадидияти май-

дони электрикии афканишоти Офтоб базур 10 В/см  мерасад). 

       Мисол, шадидияти майдони электрикӣ F, ки ба электрон аз тарафи ядрои 

атоми гидроген таъсир мекунад, тақрибан ба  109 В/см баробар аст. Дар муҳити 

зич, майдони электрикии дохилӣ нисбат ба атомҳои озод сустар мебошад: дар 

кристаллҳо он ба 108 В/см, дар нимноқилҳо–107 В/см, дар моеъҳои молекулӣ – 

аз 105 В/см то 107 В/см  баробар мебошанд.                 

     Лазерҳои ҷисми сахтии импулсӣ, ки афканишоти интенсивияташ калонро 

медиҳанд, майдони пурқуввати электрикии  Е –ро  ҳосил мекунад, он ба 

майдони дохили F наздик аст. Дар чунин майдонҳои пурқувват хосиятҳои 

атомҳо ва молекулаҳо, инчунин хосияти худи муҳити материалӣ низ  тағйир 

меёбанд. Дар чунин шароитҳо поляризасияи электрикии муҳит Р  чун дар 

муодилаи  (1) аз Е вобаста набуда,  функсияи мураккаби майдон Е мешавад. Ин 

ба поляризатсияи магнитии муҳит М низ таалуқ дорад.  Ҳамин тариқ, дар 

майдони пурқуввати электрикӣ ба ғайр аз поляризатсияи хаттӣ (1) 
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поляризатсияи иловагии РNL пайдо мешавад, ки аз шаддидияти майдон  Е 

ғайрихаттӣ  вобаста мебошад. 

.,…+t)(r,E    +t)(r,E  :  =t)(r,P 3e
3

2e
2NL                 (2) 

ки дар ин ҷо   e
2 ва

e
3    –нуфузпазирии диэлектрикии ғайрихатии тартиби 

дуюм ва сеюм.  

Агар ба муҳит якбора якчанд майдони электрикӣ таъсир кунанд: 

 tr ,E =…+t)(r,E +t)(r,E +t)(r,E =t)E(r,
a

a321    (3)                   

онгоҳ дар наздикии хаттии (1) поляризатсияи электрикӣ ҷамъи 

поляризатсияҳои майдонҳои электрикии алоҳида сохташуда мешавад. Ҳамин 

тариқ, поляризасияи хатти дар муҳит таъсири байниҳамдигарии майдонҳои 

электрикии алоҳидаро ба вуҷуд намеорад (3). Дар ин ҳолат ҳалли муодила 

принсипи суперпозитсияро қонеъ мекунад, ки мувофиқи он мавҷҳои 

электромагнитии гуногун аз муҳит хатти новобаста, бе таъсири 

байниҳамдигарӣ  паҳн мешаванд. Ҳамаи ҳодисаҳои оптикии ба принсипи 

суперпозитсия итоаткунандаро, ҳодисаҳои оптикии хаттӣ меноманд, ки ба 

соҳаи оптикаи хаттӣ дохил мешаванд. 

          Нйютон, Юнг, Максвелл ва дигар асосгузорони оптикаи классикӣ 

таъсири байниҳамдигарии сели рӯшноии дар муҳити шаффофи оптикӣ 

паҳншавандаро мушоҳида накардаанд. Дар оптикаи хаттӣ нишондоди 

шикасти рӯшноӣ ин барои маводи додашуда бузургии доимӣ мебошад ва аз 

интенсивияти рӯшноӣ вобаста нест. 

        Омӯзиши аввалини ҳодисаи оптикӣ, ки ба тағирёбии нишондоди 

шикасти рӯшноӣ меорад олимон Фарадей, Керр, Коттон,  Мутон ва дигарон 

мушоҳида кардаанд. Таҳқиқотҳои Керр нишон доданд, ки агар ба моеъ ё ба 

газ майдони электрикии доимӣ гузошта шавад, он гоҳ тағирёбии нишондоди 
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шикасти рӯшноӣ ба вуҷуд меояд, ки ба квадрати шадидияти майдони 

гузошташуда мутаносиб медошад. 

     Дар моеъҳо дар ин ҳолат нуршикании дучандаи оптикӣ ба вуҷуд меояд ва 

он мисли булӯри яктираи нуршикании дучандаи оптикии табии  дошта, ме-

шавад. Майдони электрикии афканишоти пурқувват низ тағйирёбии 

нишондоди шикасти рӯшноӣ, инчунин ҳодисаҳои нави дигарро, ки ҳодисаҳои 

оптикаи ғайрихаттӣ меноманд ба вуҷуд меорад. Ҳангоми мавҷудияти 

поляризатсияи ғайрихаттӣ (2) принсипи суперпозитсия иҷро намешавад, 

чунки майдонҳои электрикӣ ба ҳам таъсир мекунанд, ва бо муҳити 

ғайрихаттӣ низ таъсири мутақобила мекунанд. 

     Дар муҳити материалӣ зери таъсири майдони электромагнитӣ 

поляризатсияи электрикӣ пайдо мешавад, ки бо вектори поляризатсияи 

электрики  P(r,t)  итода карда мешавад,  инчунин поляризатсияи магнитӣ, ки 

бо вектори М(r,t) ифода карда мешаад. Ин векторҳо бо векторҳои муодилаи 

Максвелл чунин алоқанд мебошанд: 

  t).M(r, 4  +t)H(r, =t)B(r,                            
t).P(r,4+t)E(r, =t)D(r,                            




   (4) 

Дар ҳолати умумӣ вектори поляризатсияи электрикӣ Р ва магнитӣ М 

функсияи муайяни майдонҳои Е ва Н мебошанд, ки ба намуди функсияи 

ҳолат навишта мешаванд. 

     H).(E, g=M     H),(E, f=P               (5) 

      Намуди функсияҳои f ва g аз намуди муҳит (сохтор ва ҳолати 

термодинамикии он) ва аз шадидиятҳои майдонҳои Е ва Н, ки ба муҳит 

таъсир мекунад, вобаста мебошад. 

 

17.2. Ҳодисаҳои оптикии хаттӣ 
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        Дар аксар ҳолатҳо шадидияти майдони электрикии ба модда 

таъсикунанда на он қадар пурқувват аст ва бинобарин поляризатсияи 

электрикӣ Р ин майдон ба вуҷуд оварда, функсияи хатии майдон Е мебошад. 

Дар ҷисмҳои изотропӣ самти векторҳои Р ва Е мувофиқ меоянд, ки имконият 

медиҳад муодилаи векторӣ навишта шавад 

                            P(r,t)= eE(r,t),                              (6) 

ки е  –бузургии скалярӣ буда, нуфузпазирии диэлектрикии хатии муҳит 

номида мешаад:  

  1)/4-(= е   

Муодилаи монандро барои майдони магнитӣ навиштан мумкин аст: 

 t).(r, H   =t)M(r, m                (7) 
m – нуфузпазирии диэлектрикии хатии муҳит 

ки е  – нуфузпазирии магнитии хатии муҳит номида мешаад:  

 1)/4- (е   

Дар муҳитҳои шаффофи оптикӣ мавҷҳои электромагнитӣ бе монеъ паҳн 

мешаванд ва нишондоди шикасти рӯшноӣ n танҳо аз хосият ва сохтори 

муҳитҳо ва дарозии мавҷи рӯшноӣ вобаста аст, лекин аз интенсивияти 

рӯшноии афтанда вобаста нест. Ҳамин тариқ, муодилаи маълумро дорем (дар 

ҷисмҳои диамагнитӣ) 

 t).(r, E n =t)D(r, 2                   (8) 

ки бо ба ҳисобгирии ифодаи якуми (4) ҳосил мешавад 

     t).P(r,  4 =t)1)E(r,-(n 2                           (8a) 

 Агар ифодаи хатии (6) иҷро шуда бошад, он гоҳ нишондоди шикасти 

рӯшноӣ n аз шадидияти майдони электрикии мавҷ вобаста нест, яъне  

 41n 2 e  (8б) 
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Дар ҷисмҳои анизотропии табии (ба маънои оптикӣ, электрикӣ ё магнитӣ) 

муодилаҳои вектории намуди (6) ё (8) иҷро намешаванд, чунки дар  ҳолати 

умумӣ самти векторҳои Р ва D на ҳама вақт бо самти вектори Е  мувофиқ 

меоянд. Ҳамин тариқ, қисмҳои алоҳидаи векторҳои Р ва Е –ро муоина кардан 

лозим аст (аз рӯи тирҳои х, у, z –и сиситемаи лабораторӣ), ки ба вобастагии 

тензорӣ алоқаманд мебошанд. 

 t).E(r,  =t)(r,P e
iji             (9) 

ки e
ij  –тензор (тартиби дуюм) –и нуфузпазирии магнитии хаттӣ, ки дар 

навишти матрисагӣ намуди зеринро дорад: 

   
zz






xyxx

yzyyyx

xzxyxx

ij                     (10) 

Дар ҷисмҳои изотропӣ ҳар се қисматҳои диагоналӣ байни ҳам баробар 

мебошанд. zzxx   . Қиматҳои ғайридиагоналӣ бошанд баробари нол 

ҳастанд:                             ozyxzyzzxyz  xy  

 

 

 

17.3. Элементҳои оптикаи ғайрихаттӣ. Поляризатсияи 

ғайрихаттии муҳит ва  алоқамандии он ба ҳодисаҳои  

оптикаи ғайрихаттӣ 

  Поляризатсияи хаттӣ. Ҳангоми таъсири мутақобилаи майдони рӯшноии 

пурқувват бо модда вобастагии байни поляризатсияи рӯшноӣ ва шадидияти 

майдони рӯшноии таъсиркунанда бо муодилаи материалии 

электродинамикаи хаттӣ ифода карда намешавад, вобастагии ғайрихаттии 
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байни Р ва Е ба вуҷуд меояд. Ҳодисаҳои оптикиро ҳангоми ба қатор аз рӯи 

параметри хурди  E/Ea<1 ҷудо карда, чунин ифода кардан мумкин аст: 

 .....E ЕP 3(3)2(2)(1)   Е                   (11) 

ки k(1)  –нуфузпазирии хаттӣ; (2) , (3)   ва ғайраҳо нуфузпазирии 

ғайрихаттии тартиби якум, дуюм ва ғайраҳо. Нуфузпазирии ғайрихаттиро, 

мисли нуфузпазирии хаттӣ, хосияти физикии муҳит муайян мекунад. Ба 

намудҳо  ҷудо кардани  ҳодисаҳои оптикии гуногунро аз нуқтаи назари ягона  

ҳангоми таҳлил кардани    аъзоҳои алоҳидаи ифодаи (11), новобаста аз он, ки 

дар он аъзоҳои дараҷаи баланд нестанд муайян кардан мумкин аст. Азбаски 

ҳар як аъзои баъдина тақрибан ба Еа маротиба (Еа –шадидияти майдони 

дохилиатомӣ) нисбат ба пешина хурд аст, эҳтимолияти пайдо шудани чунин 

эффектҳои ғайрихаттии аъзоҳои мувофиқии тақсимкунии тартиби баланд ба 

вуҷудоваранда кам мебошад. Имконияти мушоҳида нашудани бисёр 

падидаҳои ғайрихаттӣ то пайдо шудани лазерҳо ба ин вобаста мебошад. 

         Фарз мекунем, ки мавҷи рӯшноии монохроматӣ бо басомади доиравии 

  ба муҳит аз рӯи ягон тири х меафтад, яъне   )cos( 1 xtEE o   , ки дар ин 

чо nc)/(1    –адади мавҷӣ, n–нишондоди шикасти муҳит, ки рӯшноӣ паҳн 

мешавад. Барои ёфтани майдони аз навафканда, ифодаи E –ро ба (11) 

гузоштан лозим аст ва таҳлили аъзоҳои алоҳидаи тақсимкунӣ, ки ба муайян 

кардани ҳодисаҳои оптикии ғайрихаттӣ муайян мекунанд, гузаронидан лозим 

аст:  

)(cosE)(cosE)cos(E  1
3

o
33

1
2

o
22

1o xtxtxtP            (12) 

 

 Детектиронии оптикӣ (росткунӣ). Генератсияи гармоникии дуюм  

Ҳар як аъзоҳоро дар (12) таҳлил намуда аъзои дуюми ифодаро ба чунин 

намуд менависем: 
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).22(cosE
2
1E

2
1)(cosE  1o

1
0

)2(1
0

)2(
1

2
o

1
0

)2( xtxtPm           (13) 

Чунон, ки аз (13) бармеояд, қисми мувофиқомадаи поляризатсияи муҳит аз 

ду қисм– доимӣ ва бо басомади дукарата тағирёбанда иборат аст. Аз баски 

электронҳои муҳит энергияи аз майдони таъсиркунанда ҷамъкардаашонро ба 

басомади лаппиш мекардаашон аз нав меафкананд, бинобарин аъзои якуми 

доимӣ аз нав афканиш наоварда ба табдилшавии қисми мувофиқи энергияи 

рӯшноӣ ба энергияи поляризатсияи доимии майдони электрикӣ меорад, ба 

гуфти дигар, росткунии (детектиронии) майдони электромагнитии (рӯшноӣ) 

–и баландбасомад мегузарад.     Сели рӯшноии аз манбаи афканишоти ёқутӣ 

(рубин) –и баромада ба кристали квартс равона карда шудааст, ки барои он 
)2( – қимати калон мегирад. Крисстали квартс байни ду рӯяи  конденсатор 

ҷой гирифтааст. Барои чен кардани импулси имконпазирии ҷараёни 

электрикӣ дар схема отсилограф пайваст карда шудааст. Чӣ хеле, ки 

таҷрибаҳо нишон доданд, импулси лазер импулси мувофиқи ҷараёни  

электрикиро дар занҷири конденсатор ҳосил мекунад, ки аз детектиронии 

импулси рӯшноии лазер  шаҳодат медиҳад. Детектиронии оптикии рӯшноӣ 

дар таҷриба бори аввал соли 1962 пайдо карда шудааст. 

         Аъзои дигар, чӣ хеле ки дида мешавад, пайдошавии поляризатсияии 

ғайрихаттӣ  бо басомади 2  ва бо амплитудаи ба ҳосили зарби 

интенсивнокии рӯшноии афтанда ва нуфузпазирии ғайрихати 2   

мутаносиби роста мебошад. Ба вуҷуд омадани электрони бо чунин басомад 

лаппишхуранда, манбаи афканишоти мавҷи электромагнити басомадаш аз 

басомади рӯшноии афтанда ду маротиба калон сабаб шуда метавонад.      

                                           )2cos( 2
1
0 xtEE    
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)2(
2,

2
1

1
1
0

)2(1
0 


o

EE   –адади мавҷӣ, )2( o –суръати фазавии 

афканишот бо басомади 2 . Ин эффект генератсияи гармоники дуюм 

мебошад, ки соли 1961 Франкен бо ҳамкоронаш мушоҳида кардаанд.       Аф-

канишоти дарозии мавҷаш, А69131  , ки аз манбаи лазерӣ афканда 

мешавад, ба кристалли квартс, ки байни ду нурполои Ф1 ва Ф2 –и фақат ба 

афканишоти дарозиҳои мавҷаш 1  ва 2/2    шаффоф   ҷойгир шудааст,  ба 

конун дароварда шудааст. Таҷрибаҳо нишон доданд, ки аз кристалл 

афканишоти дарозии мавҷи пештара дошта (афканишоти сурхи лазер) ва 

афканишоти ултрабунафши )3470( 2 А  басомадаш ба басомади дукаратаи 

лазери ёқутӣ баробар мебароянд. 

Дар оянда таҷрибаҳои зиёде бо афканишотҳои гуногун дар маводҳои 

гуногун гузаронида иҷро карда шуд. Бори дигар қайд мекунем, ки барои 

мушоҳидаи генератсияи гармоники дуюм кристалли коэффитсенти 

нуфузпазирии ғайрихатии 2  калон дошта ва манбаи пурқувват, қобилияти 

майдони пурқуввати рӯшноиро ҳосил карда тавонандаро интихоб кардан 

лозим аст. Дар таҷрибаҳои аввалини Франкен самаранокии табдилёбии бисёр 

кам буд (тақрибан 10-8). Истифода бурдани кристаллҳои коэффитсенти 

калони ғайрихатти дошта (мисол, кристалли манфии яктира KH3PO4) ва 

лазерҳои пуркувват, инчунин иҷро шудани шарти синхронизми фазо, 

имконият доданд, ки дар шароити ҳозира самаранокии табдилдиҳиро аз 60% 

зиёд карда шавад. Чунончи, мисол, интенсивнокии лазер дар оинаи неодимӣ 

(=10600 А°), аз дохили кристалли шаффофи оптики инобати барий гузашта 

гармоникаи дуюми 2=1/2=5300 А° –ро генератсия мекунад, ки дар баъзе 

шароитҳо 60% энергияи рӯшноии афтида ба гармоникаи 2 генератсияшуда 

мегузарад. 
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Тағирёбии нишондоди шикаст. Генератсияи гармоникаи сеюм 

Аъзои сеюми ифодаи (12) –ро ба намуди зерин менависем: 

).(cosE
4
E

)cos(EE
4
3)(cosE  1

3
o

3
1
o

3

1o
1
o

)3(
1

21
o

)3()3( xtxtxtP  


      (14) 

Аъзои якуми ифодаи (14) ба тағирёбии нишондоди шикаст меорад, ки дар  ин 

ҳолат ҳамчун  

                
2
12

2n Eko     дар ин ҷо    xo  41  .3 )3(
2 xk      

муайян карда мешавад ва аъзои дуюмаш ба азнав афканишоти бо басомади 

3 ба генератсияи гармоники сеюм меорад. Генератсияи  ин гармоника 

таҷрибавӣ соли 1963 мушоҳида карда шудааст. 

 Ҳодисаҳои бисёрфотона.  Дар боло, мо танҳо баъзе  ҳодисаҳои оптикии 

ғайрихаттиро, ки коэффисиенти ғайрихаттии нуфузпазирӣ ба вуҷуд овардааст  

муоина намудем. Лекин бо ин ҳодисаҳое, ки коэффисиентҳои ҷудокунӣ 2 , 
3   ва ғайраҳо меоранд, итмом намеёбад. Аз он ҷумла, поляризатсияи 

ғайрихатии тартиби якум 2  ба ходисаи сефотона, 3 –ба чорфотонаи 

пароканиши рӯшноӣ,   2 ,
3 – ба эффекти параметрикии пурзуркунии 

рӯшноӣ ва ғайраҳо  меорад. Нуфузпазирии ғайрихаттии тартиби баланд 

инчунин ба эффектҳои ғайрихаттии хос меоранд. Мисол, Нуфузпазирии 

ғайрихаттии тартиби сеюм ба генератсияи тартиби чорум, тартиби чорӯм ба 

генератсияи  гармоникии панҷум ва ғ. меорад. Дар таҷриба генератсияи 

гармоникии оптикии чорӯм соли 1974  С.А. Ахманов бо ҳамкоронаш 

мушоҳида карда аст. Генератсияи рости гармоникии панҷум дар ксенон 

таҷрибавӣ соли 1973 Харрис мушоҳида карда аст. 

 Аз сабаби кам будани қимати 4  гармоникаи чорӯмро қайд кардан 

душвор аст. Бинобарин барои онро ангезиш додан импулсҳои пурқуввати 

давомнокиашон 10пс –ро истифода бурданд, ки бо воситаи лазери 

синхронизатсияи мод гирифта шуда аст. Таҷрибаи ҳассоси гузарондаи 
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С.А.Ахманов бо ҳамкорнаш  имконият доданд, ки на танҳо гармоникаи 

чорӯмро қайд кунанд, балки бузургии нуфузпазирии ғайрихаттӣ 4 –ро низ 

чен кунанд. Донистани бузургии нуфузпазирӣ ба ғайр аз талаботи техникии 

электроникаи квантӣ, инчунин имконият медиҳад дурустии назарияи 

моделҳо, ки дар асоси он ин нуфузпазири  ҳисоб карда мешавад, тафтиш 

карда шавад.  

Генератсияи гармоникаҳои гуногун  имконият медиҳад, ки бо роҳи 

ҷамъи бисёркаскадаи басомад ба қисмати хурдбасомади шкалаи мавҷҳои 

электромагнитӣ наздик шаванд.   

Инчунин ҳамаи падидаҳои табдилёбии басомадро аз рӯи назарияи 

квантӣ шарҳ додан мумкин аст. Аз  нуқтаи назари физикаи квантӣ ҳамаи ин 

падидаҳо равандҳои бисёрфотона мебошанд, ки дар ҳар як амали 

элементарии таъсири байниҳамдигарӣ як чанд (сето дар вақти генератсияи 

гармоникии дуюм, чорто дар вақти генератсияи гармоникии сеюм ва ғ.) 

фотонҳо иштирок мекунанд. Мисол, мувофиқи ин нақша, ҳангоми 

генератсияи гармоникаи дуюм якбор «нестшавии» ду фотонҳои басомади ҳар 

кадомаш   ба «тавлидёбии» лаҳзагии як фотони басомадаш 2   меорад.  Аз 

сабаби набудани фосила дар байни «нестшавии» ду квантҳо ва «тавлидёбии» 

як квант ба когерентнокии мавҷ бо басомади ду карата меорад. Аз ин сабаб 

интерференсияи байни мавҷҳои дуюмин ба амал меояд ва дар натиҷа мавҷи 

пайдошуда ба самти муайян паҳн мешавад. Дар ҳамин аст яке аз фарқҳои 

асосии байни равандҳои бисёрфотона ва паиҳамии як қатор равандҳои 

якфотона           (мисол, флуоресенсия). 

 

17.4. Таъсири майдони рӯшноии пурқувват. Вобастагии    

нишондоди шикаст аз интенсивияти рӯшноӣ 
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Монандкунии ҳаракати электрон (дар атом) дар зери таъсири майдони 

электрикӣ ба отсилятори гармоникӣ чуноне, ки ҳангоми муоинаи дисперсияи 

рӯшноӣ мекардем, танҳо  ҳангоми кӯчиши нисбатан хурд  r,   дуруст аст. 

Азбаски кӯчиши электрон ба майдони таъсиркунанда вобаста аст, 

бинобарин чунин тахминкуниҳо барои майдонҳои суст дуруст аст. Ҳангоми 

таъсири майдони пурқуввати рӯшноӣ, яъне ҳангоми дар муҳит паҳн шудани 

сели пурқуввати рӯшноии лазерӣ майдони ба электрон таъсиркунанда F1  на 

танҳо аз  r, инчунин аз дарачаи баланди он вобаста аст, мисол  

.....3
2

2
211  rqrqrqF               (15) 

Бо назардошти (15) муодилаи ҳаракати электронҳо ғайрихаттӣ мешавад ва 

ҳаракати он ғайригармоникӣ мебошад. Дар ин ҳолат бо осонӣ дарк кардан 

мумкин аст, ки байни 


P  ва  


E  алакай вобастагии хаттӣ вуҷуд надорад, яъне 

шакли реаксия ба таъсири рӯшноӣ бо шакли майдони таъсиркунанда 

мувофиқ намеояд. Аъзои квадрати дар ифодаи (15) танҳо дар ҳолати 

кристаллҳое, ки ба маркази симметри дохил мешавад.  Агар аз  муоина 

пиезокристаллҳо берун карда шавад, он гоҳ   

.....1 3
11 rqrqF    (16) 

 (16) –ро ба ҳисоб гирифта ва фурӯбурдро ба ҳисоб нагирифта ( 0 ) ҳосил 

мекунем.  
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Ҳангоми на он қадар калон (аз майдони дохили атомӣ ниҳоят кам) 

будани майдон, аъзои кубиро хурд ҳисобида, бо усули тақрибии паиҳами, ҳал 

кардан мумкин аст.      

.
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1
2
0



 E
m

NcPP     (19) 

Дар тахминҳои якум, аъзои кубии ғайрихаттиро ба ҳисоб нагирифта, ҳосил 

мекунем. Ҳалли (19) чунон, ки маълум аст,                 

                                                 


 ExEaNP 1         (20) , 

 ки  дар ин ҷо )(/ 22
0

2
1

1   meNx a  –поляризатсияи ҳаҷмии воҳидии мухит. 
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Ҳалли муодилаи (24), чунон чӣ дида мешавад,  
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(26) дар (22) ба ҳисоб гирифта барои ҳалли (18) дар тахминҳои дуюм, ҳосил 

мекунем.  
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         Чунон, ки қайд кардем, нисбат ба таъсири байниҳамдигари  майдони 

рӯшноии суст дар муҳит, ки байни   


P  ва Е вобастагии хаттӣ  мавҷуд аст, ки 

ба ҳодисаи дисперсия, ҳангоми таъсири байниҳамдигарии майдони рӯшноии 

пурқувват, вобастагии байни вектори поляризатсия ва шадидияти майдон 

ғайрихаттӣ мешавад ва яке аз аъзоҳои ин вобастагии ғайрихаттӣ ба 

тағйирёбии нишондоди шикастии муҳит ба вобастагӣ аз шадидияти майдони 

рӯшноӣ. Ҳақиқатан, аз баски  


 PEEeD 4 , он гоҳ аъзоҳои 

басомадашон тағйирёфтаро гузошта, аз (11) ҳосил мекунем: 
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Дар ин ҷо n0 –нишондоди шикасти муҳит ҳангоми майдони суст, чуноне, ки 

мегӯянд нишондоди шикасти хаттӣ. 
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Аз ин ҷо   

                                     .)(1 2
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Аз баски одатан  oE  2
02  он гоҳ ифодаи зери решаро ба қатор аз рӯи 

дараҷаи   2
0

0

2 E
n
n   тақсим карда  ҳосил мекунем  

                                                  .2
02Ennn o         (30)    

 ки   2
2
2 n      

        Аъзои дуюм дар (30) ворид кардани тағйироти ғайрихаттӣ ба нишондоди 

шикасти дар майдони рӯшноии пурқувват, ки ба интенсивияти рӯшноӣ 

вобаста аст, n2 –коэффисиент ҳангоми аъзои ғайрихатти нишондоди шикаст, 

ки ба метавонад қиматҳои манфӣ ва мусбатро қабул намояд. Дар аксар  

ҳолатҳо    n2>0.  

       Чӣ хеле, ки аз (30) бармеояд, паҳншавии майдони рӯшноии пурқувватро 

дар муҳит нисбат аз оптикии хаттӣ ба тағйирёбии дар бисёр ҳолатҳо ба 

нишондоди шикасти маҷмӯи  вобастагиҳо– аз интенсивияти рӯшноӣ, ки дар 

натиҷаи он тағйирёбии мутаносибии интенсивияти майдон ҳам  суръати 

фазавии рӯшнои, инчунин аз коэффисиенти фурӯбурд. Бо ибораи дигар, 

ҳангоми паҳншавии майдони рӯшноии пурқувват дар муҳит, барои 

паҳншавии рӯшноӣ худи ҳамин рӯшноӣ шароити нав муҳайё мекунад, яъне 

эффекти таъсири байни ҳамдигарӣ ба вуҷуд меояд. 
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ГЛОССАРИ АЗ ФАННИ  «ОПТИКА» 

1. Абератсияи системаҳои оптикӣ. 

 Абератсияи системаҳои оптикӣ –хатогӣ ё норасоии тасвир дар 

системаҳои оптикӣ, ки ҳангоми майлкунии рӯшноӣ аз самти идеалии 

паҳншавиаш, ба вучуд меояд. Абератсия намудҳои гуногуни 

вайроншавии  гомесентрикиро дар сохтори дастаи нурҳои аз системаи 

оптикӣ бароянда, тавсиф медиҳад.  

2. Нишондоди шикасти мутлақ. 

Нишондоди шикасти мутлақи рӯшноӣ – нисбати суръати рушноӣ дар вакуум 

ба суръати паҳншавии рӯшноӣ дар муҳит (дар моддаи додашуда) мебошад. 

Нишондиҳандаи шикасти мутлақи рӯшноӣ нишон медиҳад, ки суръати 

рӯшноӣ дар вакуум аз суръати рӯшноӣ дар муҳити додашуда чӣ қадар зиёд 

аст.  

3. Анализатор. 

Анализатори афканишоти поляризатсияшуда–таҷҳизотест, ки бо воситаи он 

мавқеъи ҳамвории рӯшноии поляризатсияшуда,таҳлил карда мешавад. 

4. Астигматизм. 

Нуқсонест, ки ҳангоми он тасвири нуқтаи берун аз тир ҷойгирифтаро, ки 

дастаи борики рӯшноӣ ҳосил мекунад, ҳамчун ду порчаи росте тасаввур 

карда мешавад, ки бе саҳви фокус дар масофаҳои гуногун аз сатҳ байни ҳам 

мувозӣ ҷойгир шудаанд. Астигматизм– нуқсонест, ки  вай аз моилии дастаи 
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нурҳои ба линза афтанда ё ки аз кунҷи байни он нурҳо ва тири оптикии асо-

сии линза вобаста аст.   

 

5. Билинза Бийе. 

Билинзаи Бийе  ё линзаи Бийе –линзаи ҷамъкунанде мебошад, ки  аз байн ду 

қисм карда шудааст ва ҳар кадоме аз якдигар ҷудо ҷойгиранд ва роғаҳо бо 

экрани ношаффоф маҳкам карда шудаанд.   

6. Бипризмаи Френел. 

Бипризмаи Френел –таҷҳизоти оптикиест, ки барои ҳосил кардани дастаи 

нурҳои когерентӣ хизмат мекунад ва аввалин маротиба аз ҷониби Огюстен 

Френел пешниҳод гардид. Бипризма  аз ду призмаи тунуки асосҳояшон ба 

ҳам пайваст иборат мебошад, ки кунҷи назди қуллаҳо хеле хурд ( ' ) аст. 

Дар таҷриба асосан бипризма аз лавҳаҳои шишагин сохта мешавад ва бо 

ёрии он ҳодисаи интерференсияи дастаи рӯшноӣ мушоҳида карда мешавад. 

 

7. Афканишоти дидашаванда (соҳаи намоён) 

Афканишоти дидашванда– афканишоти электромагнитиест, ки дар инсон 

эҳсоси бинишро ба вуҷуд меорад ва соҳаи 380 то 780 нм–ро дар бар мегирад. 

Афканишоти рӯшноии басомадҳои гуногундоштаро инсон чун рангҳои 

алоҳида дарк мекунад.  

 

8. Оптикаи геометрӣ. 

Оптикаи геометрӣ –қисми оптика буда, ба омӯзиши қонуниятҳои паҳншавии 

рӯшноӣ дар муҳитҳои шаффоф ва моҳияти ба рангҳои алоҳида ҷудо шудани 

дастаи рушноӣ маълумот медиҳад. Қонунҳои асосии оптикаи геометрӣ 

инҳоянд: 

– қонуни росхатта паҳншавии рӯшноӣ. 



 309 

– қонуни аз якдигар новобаста будани дастаҳои рӯшноӣ. 

– қонуни инъикоси рӯшноӣ. 

– қонуни шикасти рӯшноӣ. 

9. Оптикаи мавҷӣ. 

Оптикаи мавҷӣ–  қисми оптика буда, ҳодисаҳоеро меомӯзад, ки хосиятҳои 

мавҷии рӯшноӣ дар онҳо зоҳир мегарданд. 

10. Голография. 

Голография (калимаи юнонии holos–  пурра ва graphe – менависам). 

Голография –усули ба даст овардани тасвири ҳаҷмии ҷисмҳо дар фотопла-

стинка (голограмма) бо ёрии афканишоти когерентии нури лазерӣ мебошад. 

Голограмма на тасвири предмет, балки сохтори мавҷҳои рӯшноии аз он инъ-

икосшударо (амплитуда ва фазаро) қайд мекунад. Барои ҳосил кардани голо-

грамма ба фотопластинка дар як вақт ду ва ё зиёда дастаи рӯшноии когерентӣ 

бояд афтад: нури аз предмети сабтшаванда инъикосшуда, ва такягоҳ –нури 

бевосита аз лазер омада. Рӯшноии ҳардуи ин дастаҳо интерференсия шуда 

дар фотопластинка манзараи интерференсияро ҳосил мекунанд.  

11. Интерферометрияи голографӣ. 

Интерферометрияи голографӣ– маҷмӯи усулҳои ҳосил кардан ва 

мувофиқоварии манзараҳои интерференсионии ҳосил кардаи мавҷҳо, ки 

ақалан яке аз онҳо бо воситаи голограмма сабт ва барқарор карда шудааст. 

12. Шикасти дугонаи нур (Нуршикании дучанда) 

 Ҳангоми аз муҳити оптикии анизотропӣ гузаштани нур ба ду қисм 

ҷудошавии он, ки дар натиҷаи вобастагии нишондоди шикасти рӯшноӣ аз 

поляризатсияи он ба вуҷуд меояд. Дар лавҳаи якмеҳвараи  шиканандаи дуго-

наи нур, мисол дар шпати исландӣ, нури афтанда ба ду нур ҷудо мешавад: 
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нури оддӣ  (о) ва ғайриоддӣ (е), ки онҳо нишондоди шикасти гуногун дошта, 

дар ду ҳамвории ба ҳам перпендикуляр поляризатсия шудаанд. 

 

13. Диафрагма 

Диафрагма (аз калимаи юнонии διάφραγμα –монеъа) –монеъаи ношаффоф, ки 

буриши арзии  дастаҳои рӯшноиро дар системаи оптикӣ маҳдуд мекунад.  

14. Дисперсияи рӯшноӣ.  

Дисперсияи рӯшноӣ –вобастагии суръати фазагии рӯшноӣ аз басомад (ё да-

розии мавҷ) мебошад. Дисперсияи нишондоди  шикаст– вобастагии 

нишондиҳандаи шикасти рӯшнои  n аз басмомад ν  аст. 

15. Панҷараи дифраксионӣ. 

Панҷараи дифраксионӣ –таҷҳизоти оптикиест, ки аз миқдори зиёди тарқишҳо 

(роға) –и бо фосилаҳои ношаффоф ҷудо кардашуда, иборат мебошад ва бо 

ёрии он дифраксияи рӯшноиро ба амал меорад. Одатан панҷараи 

дифраксионӣ аз маҷмӯи зиёди рахҳо (тарқиш) –и параллели бари якхеладош-

та, иборат мебошад, ки ба сатҳи шаффоф ё инъикоскунанда дар масофаҳои 

якхела аз якдигар гузаронида шудааст. Панҷараи дифраксионӣ ҷузъи асосии 

аксарият асбобҳои спектралӣ мебошад. 

16. Дифраксияи рӯшноӣ.  

Дифраксияи рӯшнои (аз калимаи лотинии diffractus–шикастан, тағйирёби аз  

самти аввала) – майлкунӣ аз қонунҳои оптикаи геометрӣ, ки дар монеъаҳои 

хурд қат шуда гузаштани дастаи рӯшноӣ ифода ёфтааст. Дифраксия ҳангоми 

паҳн шудани рӯшноӣ дар муҳити ғайриякҷинса мушоҳида карда мешавад.  

17. Қонуни Брюстер.  

Қонуни Брюстер  тасдиқ мекунад, ки ҳангоми рӯшноии ба оинаи диэлектрикӣ 

таҳти кунҷе, ки тангенси ба он нишондоди шикасти нисбии муҳити дуюм бар 
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муҳити якум баробар бошад, афтидани нури инъикосшуда дар ҳамвории ба 

ҳамвории афтиш перпеникуляр пурра поляризатсия мешавад. Ин қонун 

тасдиқ менамояд, ки нисбати қобилияти афканишотии ҷисми дилхоҳ 

(ғайрисиёҳ) ба коэффисиенти фурӯбурди он барои ҳамаи ҷисмҳо бузургии 

якхела буда, ба қобилияти нурафкании ҷисми мутлақ сиёҳ дар ҳарорати до-

дашуда баробар аст.  

 

18. Қонуни Ленард. 

Қонуни Ленард—яке аз қонунҳои фотоэффекти беруна буда: энерегияи 

фотоэлектронҳо аз интенсивияти рӯшноӣ вобаста набуда, танҳо аз басомади 

он вобаста аст. 

19. Қонуни Малюс. 

Қонуни Малюс –қонуни физикиест, ки мувофиқи он интенсивияти мавҷи 

рӯшноии аз поляризатор ва анализатор гузашта, аз квадрати косинуси кунҷи 

байни ҳамвориҳои буриши асосии поляризатор ва анализатор вобаста аст. 

20. Қонуни новобаста будани дастаҳои рӯшноӣ 

Қонуни новобаста будани дастаҳои рӯшноӣ –постулати оптикаи  

геометриест, ки мувофиқи он: «паҳншавии дастаи рӯшноии дилхоҳ дар 

муҳит аз будан  ё набудани дастаҳои  рӯшноии дигар дар ин муҳит вобаста 

нест». 
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21. Қонуни инъикоси рӯшноӣ. 

Қонуни инъикоси рӯшноӣ– нишон медиҳад, ки ҳангоми ба сатҳи оинавӣ 

афтидани нури рӯшноӣ, кунҷи афтиш, кунҷи инъикос ва хати амудие, ки дар 

миёнаҷои ин ду кунҷ гузаронида шудааст, дар як ҳамворӣ мехобанд. Кунҷи 

афтиш ба кунҷи инъикос баробар аст.  

22. Қонуни шикасти рӯшноӣ (қонуни Снеллиус) 

Қонуни шикасти рӯшноӣ– яке аз қонунҳои оптикаи геометрӣ буда, нишон 

медиҳад, ки нури афтанда, нури шикаста ва хати амудие, ки ба нуқтаи афтиш 

гузаронида шудааст дар як ҳамворӣ мехобанд. Нисбати синуси кунҷи афтиш 

бар синуси кунҷи шикаст барои ду муҳити додашуда, бузургии доимӣ буда, 

ба нисбати нишондоди шикасти муҳити дуюм нисбат ба муҳити якум 

баробар аст.  

23. Қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ. 

Қонуни ростхатта паҳншавии рӯшноӣ – постулати оптикаи геометрӣ буда, 

мувофиқи он дар муҳити якҷинса рӯшноӣ  ростхатта паҳн мешавад. Қонуни 

ростхатта паҳншавии рӯшноӣ натиҷаҳои принсипи Ферма  мебошад. 

24. Қонуни лағжиши Вин.  

Қонуни лағжиши Вин – нишон медиҳад, ки дарозии мавҷе, ки ба максимуми 

зичии спектралии қобилияти афканишоти мувофиқ меояд ба температураи 

мутлақ мутаносиби чаппа аст, яъне бо зиёдшавии температура максимуми 

афканишот  ба тарафи дарозиҳои мавҷи кӯтоҳ мекӯчад.  

 

25. Тасвири оптикӣ. 

Тасвире (тасвири объект), ки дар натиҷаи ба шуоъҳои афканда ё 

инъикоскардаи объект таъсир кардани системаи оптикӣ пайдо мешавад. 

Тасвир метавонад ҳақиқӣ ва ё мавҳум шавад. 
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26. Қонуни Стефан–Болсман  

Қонуни Стефан–Болсман – нишон медиҳад, ки қобилияти нурафкании ҷисми 

мутлақ сиёҳ ба дараҷаи чоруми ҳарорат, мутаносиби роста аст. 

27. Қонуни Столетов.  

Қонуни Столетов – яке аз қонунҳои фотоэффекти беруна мебошад: «қимати 

фотоҷараёни сершуда ба сели рӯшноииафтанда мутаносиб аст».  

28. Қобилияти шуоъафканандагӣ 

Қобилияти шуоъафканандагӣ гуфта тавоноии пурраи (дар ҳама басомадҳо ва  

ҳама самтҳо) афканишотро, ки дар сатҳи воҳидии ҷисми тафсон хориҷ 

мешавад, меноманд. Ин бузургӣ аз ҳарорат ва коэффисиенти фурӯбурди 

сатҳи он вобаста аст. Номи қаблии ин бузурги– нурафкании энергетикӣ ва ё 

қобилияти нурбарорандагӣ. Нигаред ба қонуни Стефан–Болсман.  

29. Интерференсияи рӯшноӣ 

Интерференсияи рӯшноӣ– ҳодисаи оптикиест, ки он дар натиҷаи якҷояшавии 

ду ва ё якчанд мавҷҳои рӯшноии когерентии дар як ҳамвории хати поляри-

затсияшуда ба амал меояд. Интерференсия ин манзараи устувори пурзуршавӣ 

ё сустшавии лаппишҳои рӯшноӣ дар нуқтаҳои гуногуни фазо мебошад.  

30. Манбаи рӯшноӣ. 

 Манбаи рӯшноӣ – афканандаи энергияи электромагнитӣ дар соҳаи намоёни 

спектр. Манбаҳои рӯшноӣ ба  табии (Офтоб, Моҳ, ва ғ.) ва сунъи (лампаҳои 

тафсон, лампаҳои газотахлиягӣ ва ғ.) ҷудо мешаванд. 

31. Оптикаи квантӣ. 
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 Оптикаи квантӣ –қисми оптика буда, ҳодисаҳоеро меомӯзад, ки дар онҳо 

хосияти квантии афканишоти электромагнитӣ (рӯшноӣ) зоҳир мешавад. Инҳо  

афканишоти ҳароратӣ, фотоэффект, эффекти Комптон ва ғ.  

32. Назарияи квантӣ. 

 Назарияи квантӣ соли 1900 ҳангоми фаҳмонидани қонуниятҳои афканишоти 

ҳароратӣ ба вуҷуд омад (М.Планк). Тавре, ки маълум гашт, ин қонуниятҳоро 

танҳо дар мавриди ба назар гирифтани хосияти корпускулавии афканишоти 

электромагнитӣ шарҳ додан мумкин аст. (афканишот ба намуди портсияҳои 

алоҳида –квантҳо ба вуҷуд меояд, ки энергияи квант ба басомади афканишот 

мутаносиб мебошад). Нигаред ба доимии Планк.  

33. Когерентият.  

Калимаи когерентӣ –лотинӣ буда, маънояш ҷӯр ё алоқаманд аст. Мавҷҳое, ки 

фарқи фазаҳои лаппишҳои онҳоро ангезонанда дар нуқтаи дилхоҳи фазо дар 

муддати вақти мушоҳида доимӣ мемонад, мавҷҳои когерентӣ ном доранд.  

(Мавҷҳое, ки басомад (ё ки давр) –ашон якхела ва фарқи фазаашон бо 

гузашти вақт доимӣ мемонад (барои ҳар як нуқтаи соҳаи интерференсия) 

мавҷҳои когерентӣ ном доранд). нигаред ба интерференияи рӯшноӣ.  

34. Ҳалқаҳои Нйютон.  

Ҳалқаҳои Нйютон– манзараи интерференсионӣ, ки дар рӯшноии гузашта ва 

инъикосёфта дар атрофи нуқтаи расиши ҳамвории линзаи барҷаста бо лавҳаи 

шишагӣ ба вуҷуд меояд. Баъд аз инъикоси рӯшноӣ дар сарҳади шиша–ҳаво ва 

ҳаво–шиша мавҷҳои рӯшноӣ интерференсия шуда, манзараи 

интерференсиониро ба намуди ҳалқаҳои муттамарказ, ба вууд меоранд.  

35. Пароканиши комбинатсионии рӯшноӣ (Эффекти Раман) 

Пароканиши комбинатсионии рӯшноӣ –ҳодисаи тағйирёбии басомади 

рӯшноии аз тарафи модда пароканишдода. Дар спектри пароканиши комби-

натсионии рӯшноӣ дар молекулаҳо, хатҳои иловагие мушоҳида карда меша-
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ванд, ки басомади онҳо аз камбинатсияи рӯшноии афтида ва басомади чар-

хиши молекула иборат аст.  

36. Зариби инъикос. 

Зариби инъикос – бузургии физикии беченак буда, қобилияти инъикоскунии 

рӯшноии ба ҷисм афтидаро ифода мекунад. Зариби инъикос бо ҳарфи юно-

нии ρ ё лотинии R ишора карда мешавад. Зариби инъикос «ададан ба нисбати 

сели рӯшноии инъикоскардаи ҷисм ва сели рӯшноии ба модда афтида баро-

бар аст». Ҳосили ҷамъи зариби инъикос, фурӯбурд, гузариш ва пароканиш ба 

як баробар аст. Умуман қимати зариби инъикоси ҷисм ҳам аз хосияти худи 

ҷисм ва ҳам аз кунҷи афтиши таркиби спектралӣ ва поляризатсияи афкани-

шот вобаста аст. Аз сабаби вобаста будани зариби инъикоси сатҳи ҷисм аз 

дарозии мавҷи рӯшноии ба он афтида, ҷисм ранга намудор мешавад. 

37. Зариби гузаронандагӣ. 

Зариби гузаронандагӣ –бузургии физикии беченака буда, ба нисбати сели 

рӯшноии аз муҳит гузашта Ф ба сели рӯшноии ба сатҳи он афтида Ф0 баробар 

аст. Умуман қимати зариби гузаронандагии  ҷисм Т  ҳам аз хосияти худи 

ҷисм ва ҳам аз кунҷи афтиши таркиби спектралӣ ва поляризатсияи 

афканишот вобаста аст.  

38. Линза 

Линза (аз калимаҳои немисии Linse, ва юнонии lens— наск) – аз моддаи 

шаффофи якҷинса сохта шудааст, ки аз ду тараф бо сатҳи сферавӣ (куравӣ)  

ва ё як тараф ҳамвору тарафи дигар сферӣ маҳдуд карда шудааст. 

39. Лазер. (Генераторҳои квантии оптикӣ) 

LASER- (аз ҳарфҳои аввали ҷумлаи англисии «Light amplification by 

stimulated emission of radiation») –генераторҳои квантии оптикӣ, ки принсипи 
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корашон ба ҳодисаи афканишоти маҷбурӣ асос ёфтааст.  Афканишоти лазерӣ 

поляризатсияшуда буда, монохроматӣ аст ва дар соҳаҳои хеле хурди 

спектралӣ, тавоноии калонро доро буда,  кунҷи аз якдигар дуршавии нурҳо 

хело хурд аст.  Лазерҳо дар таҷрибаҳои физикӣ, соҳахои гуногуни техника, 

тиб, алоқа, коинот ва саноат васеъ истифода бурда мешавад. 

40. Оптика. 

Оптика (аз калимаи юнонии– optos– биниш, дидашавнада). Оптика – қисми 

физика буда,  қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ, табиати рӯшноӣ ва таъсири он 

ба моддаро меомӯзад. 

 

41. Фаъолнокии оптикӣ. 

Фаъолнокии оптикӣ –ин хосияти  баъзе  моддаҳое мебошад, ки қобилияти 

чарх занондани рӯшоии ҳамвор поляризатсияшудаи аз онҳо гузаштаро до-

ранд. Моддаҳои фаъоли оптикӣ: кварс, скипдар, маҳлули қанд дар об ва ғ.  

42. Дарозии роҳи оптикӣ. 

 Дарозии роҳи оптикӣ– ҳосили зарби роҳи тайкардаи рӯшноӣ ба нишондоди 

шикасти муҳит мебошад. Дарозии роҳи оптикӣ ададан ба роҳе, ки дастаи 

рӯшноӣ дар ҳамин мудати вақт дар вакуум мегузарад, баробар аст.  
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43.Қувваи оптикӣ 

Қувваи оптикӣ– бузургиест, ки қобилияти шикасти линзаҳои дар як меҳвар 

ҷой гирифта ва системаҳои оптикии марказонидашуда, ки аз чунин линзаҳо 

иборатанд, ифода мекунад. D–бузургии нисбат ба масофаи конунии линза  F 

чаппаро меноманд. Ин бузургӣ бо диоптрия (ишораташ дптр) чен карда ме-

шавад.  1дптр=1м-1   

44. Таҷрибаи Юнг. 

Таҷрибаи Юнг– таҷриба оиди интерференсияи рӯшноӣ аз ду манбаҳои 

нуқтагӣ, ки ҳангоми аз ду тарқиш гузаронидани рӯшноии аз як манбаъ баро-

мада, ҳосил мешавад. Таҷрибаи Юнг имконият медиҳад, ки дарозии мавҷ дар 

қитъаҳои гуногуни спектр баҳо дода шавад.  

45. Равшанӣ. 

Равшанӣ –бузургиест, ки ба нисбати сели рӯшноии ба қитъаи хурди сатҳ аф-

тида ба масоҳати ин сатҳ баробар аст. Равшанӣ ададан ба сели рӯшноии ба 

қитъаи масоҳати воҳиди сатҳ афтида, баробар аст. Воҳиди равшанӣ дар сис-

темаи байналхалқии воҳидҳо (СИ) люкс аст. (1 люкс=1 Люмен/м2). 

46. Нишондоди шикасти нисбӣ. 

Нишондоди шикасти нисбии рӯшноӣ– нисбати суръати фазавии рӯшноӣ дар 

муҳити якум ба суръати фазавии рӯшноӣ дар муҳити дуюм баробар аст. Ни-

шондоди шикасти нисби рӯшноӣ  ададан ба нисбати синуси кунҷи афтиши 

рӯшноӣ  ба синуси кунҷи шикасти он баробар аст. 

47. Даври панҷараи дифраксионӣ. 



 318 

Даври панҷараи дифраксионӣ– масофаи миёнаи байни ду тарқишҳо (роғаҳо) 

–и ҳамсояи панҷараи дифраксионӣ. Номи дигари он– қадам ва ё доимии 

панҷара аст. 

48. Ҳамвории буриши асосӣ 

Ҳамвории буриши асосии поляризатор гуфта, ҳамвориеро меноманд, ки дар 

он нурҳои аз поляризатор гузашта, полярзатсия мешаванд. 

49. Ҳамвории поляризатсия.  

Ҳамвории поляризатсия– ҳамвориест, ки дар он вектори шадидияти майдони 

электрии мавҷи электромагнитӣ (рӯшноӣ), лаппиш мекунад. 

  

50. Фурӯбурди рӯшноӣ 

Фурӯбурди рӯшноӣ –ҳодисаи сустшавии равшании рӯшноӣ ҳангоми гузаш-

тани он аз дохили ягон модда ё ҳангоми инъикос аз сатҳи он.  

51. Нишондоди шикасти рӯшноӣ. 

Нишондоди шикасти рӯшноӣ –ченаки зичии оптикии муҳит буда, ба нисбати 

суръати паҳншавии рӯшноӣ дар вакуум ба суръати рӯшноӣ дар муҳит баро-

бар аст. Нишондоди шикасти рӯшноӣ аз басомади рӯшноӣ ва хосиятҳои 

муҳит вобаста мебошад.  Нишододи шикаст мутлақ ва нисбӣ мешавад.  

52.Поляризатор  

Поляризатор – таҷҳизоти оптикиест, ки барои табдил додани рӯшноии табии 

ба рӯшноии пурра ва ё қисман поляризатсияшуда хизмат мекунад. Поляриза-

торро низ ҳамчун анализатори афканишоти поляризатсияшуда, истифода ме-

баранд. 

53. Поляризатсияи рӯшноӣ. 

Поляризатсияи рӯшноӣ –ҷойгиршавии вектори шадидияти майдони электрӣ 

ва магнитии мавҷи рӯшноӣ дар ҳамвории ба дастаи рӯшнои перпендикуляр 
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аст. Одатан поляризатсия ҳангоми инъикос ва шикасти рӯшноӣ, инчунин 

ҳангоми паҳн шудани рӯшноӣ дар муҳити антизотропӣ ба вуҷуд меояд.  

Рӯшноӣ хаттӣ, даврӣ ва эллиптикӣ поляризатсияшуда мешавад.  

54. Пояроид. 

Пояроид –сиситемаи оптикиест, ки барои поляризатсия намудани рӯшноӣ ис-

тифода бурда мешавад. Аз пардаи эластикие, ки дар он бо самтҳои муайян 

кристаллҳои хурди моддаи қобилияти нуршикании дучанда дошта, гузошта 

шудааст. Поляроид ба намуди нурполояест, ки рӯшноии гузаштаро хаттӣ по-

ляризатсия мекунад.   

 

55. Доимии Планк. 

Доимии Планк h=6,62·10-34 Ҷ*с яке аз доимиҳои фундаменталии физика 

мебошад,  ки соли 1900 аз ҷониби М.Планк пешниҳод гардид ва барои 

маънидод намудани қонунҳои нурафкании ҳароратӣ истифода мешавад. 

Доимии ћ= h/2π низ доимии Планк номида мешавад. 

 

56. Шикасти рӯшноӣ 

Шикасти рӯшноӣ – ҳодисаи самти худро тағйир додани мавҷи рӯшноӣ 

ҳангоми аз як муҳит ба муҳити дигар гузаштани онро, ки нишондоди 

шикасти гуногуни рӯшноиро доранд. 

57. Призма 

Призма – таҷҳизоти оптикии аз ҷисми шаффофи (мисол: шишаи оптикӣ, 

кварс) намуди геометрӣ  (секунҷа) дорад. –призмаҳо рӯяҳои ҳамвор 

суфтакарда доранд, ки аз онҳо рӯшноӣ дохил мешавад ва мегузарад. Рӯшноӣ 

пас аз призма гузаштан  мешиканад. Хосияти муҳими призма ин нишондоди 

шикасти моддае, мебошад, ки аз он призма сохта шудааст.  

58. Призмаи Никол. 
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Призмаи Никол– поляризаторест, ки аз тарафи муҳандиси шодландӣ, Никол 

сохта шудааст. Принсипи кори призмаи Никол ба он асос ёфтааст, ки яке аз 

ду нурҳои поляризатсишуда дар лавҳаи якмеҳвараи нуршикании дучанда 

дошта (оддӣ ва ғайриоддӣ) бо воситаи ҳодисаи инъикоси пурраи рӯшноӣ ба-

роварда мешавад. Нигаред ба нуршикани дучанда. 
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59. Принсипи Ферма (П. Ферма–физики фаронсавӣ: 1601–1665).  

Принсипи Ферма–принсипи оптикаи геометрӣ буда, мувофиқи он дастаи 

рӯшноии аз ду нуқта гузашта бо чунин роҳе мегузарад, ки ҳангоми гузаштан 

аз ин роҳ вақти камтарин ё зиёдтарин нисбат ба дигар роҳҳои имконпазир ло-

зим бошад.  

60.Парешхӯрди рӯшноӣ 

Парешхӯрди рӯшноӣ– майлкунии дастаи рӯшноии дар муҳит паҳншуда ба 

ҳама самтҳои имконпазир. Пароканиши рӯшноиро ғайриякҷинсагии муҳит ва 

таъсири байниҳамдигарии рӯшноӣ  бо зарраҳои модда ба амал меорад, ки дар 

натиҷа самти паҳншавии он, басомад ва  ҳамвории лаппиши мавҷҳои рӯшноӣ 

тағйир меёбад.  

61. Афканшоти рентгенӣ 

Афканишоти рентгенӣ –афканишоти электромагнитии дорои басомади калон 

(ва ё дарозии мавҷи хело кӯтоҳ, λ=10-4 –103Å.  Аз тарафи олими немис В. 

Рентген (1895) кашф гардидааст. Афканишоти рентгенӣ ба тормозӣ (монеагӣ) 

ва характеристикӣ (хусусӣ) ҷудо карда мешавад. Дар соҳаи рентгенӣ дар 

мадди аввал хосияти квантии афканишоти электромагнитии рӯшноӣ меистад. 

Нурҳои рентгенӣ дар соҳаи тиб, нусхабардорӣ ва таҳқиқотҳои сохторӣ ва ғ. 

васеъ истифода бурда мешавад.  

62.Рефрексияи рӯшноӣ. 

Рефрексияи рӯшноӣ –хам ва ё каҷшавии дастаҳои рӯшноӣ дар муҳитҳои бе-

фосилаи нишондоди шикасти рӯшноияшон тағйирёбанда.  

63. Рефрактометри Аббе. 
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Рефрактометри Аббе –аз жониби Эрнест Аббе кашф карда шудааст ва барои 

муайян кардани нишондоди шикасти моеъҳо ва ҷисмҳои сахт истифода бурда 

мешавад. 

64. Қувваи рӯшноӣ 

Қувваи рӯшноӣ– бузургии физикӣ буда, яке аз бузургии асосии қонунҳои 

фотометрии рӯшноӣ ба ҳисоб меравад. Хосиятҳои энергияи рӯшноии ба ҳар 

гуна самт равонашударо дар муддати вақти додашуда меомӯзад. Бузургии 

сели рӯшноӣ, ки ба воҳиди кунҷи ҷисмонӣ мувофиқат мекунад, қувваи 

рӯшноӣ ном дорад. Воҳиди қувваи рӯшноӣ дар СИ– кандел аст.  

 

65. Нур. Рӯшноӣ 

Мафҳуми нур ва ё шуоъ на танҳо соҳаи дидашавандаро дар назар дорад, 

балки соҳаи дигари ҷадвали мавҷҳои электромагнитиро (соҳаи инфрасурх, 

ултрабунафш, рентгенӣ, ва ғ)  низ дар бар мегирад. Дар умум ин мавҳум 

ҳамчун афканишоти электромагнитӣ истифода бурда мешавад. 

 

66. Равшаноӣ 

Равшаноӣ– яке аз бузургиҳои тафсифдиҳандаи рӯшноӣ буда, аз сели дас-

таи рӯшноие, ки аз сатҳи хурди нурхориҷкунанда хориҷ мегардад. Он ба сели 

рӯшноии аз сатҳи хурд хориҷшуда бар масоҳати ин ҳудуд баробар аст. Дар 

маҷмуаи байналхалқии воҳидҳо (СИ) воҳиди ягонаи равшаноӣ лм/м2– ин 

равшаннокии сатҳест, ки   онро сели  рӯшноии 1 Лм ба масоҳати 1 м2  мунта-

зам тақсим мекунад. 

 

67. Нури рӯшноӣ 

Шуоъи рӯшноӣ– хатест, ки қад-қади он сели рӯшноӣ аз манбаи рӯшноӣ 

хориҷгардида  паҳн мегардад. Дар муҳити якҷинсаи шаффоф нури рӯшноӣ  
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ростхатта паҳн мешавад. Дар муҳитҳое, ки хосияти оптикии гуногун 

(тағйирёбанда) доранд, нури рӯшноӣ самташро тағйир медиҳад. 

68. Суръати рӯшноӣ дар вакуум (хало) 

Суръати рӯшноӣ дар вакуум– суръати паҳншавии рӯшнои дар вакуум ба 

299.792.458 м/с баробар аст.  

69. Силсилаи спектрҳо 

Силсилаҳои спектралӣ – бо ибораи дигар гурӯҳи хатҳои спектралӣ. Мисол 

дар спектри гидроген маҷмуи силсилаҳои Лайман, Балмер, Пашен ва ғ. 

мушоҳида мешаванд. 

 

70. Нурафкании ҳароратӣ. 

Нурафкании ҳароратӣ –афканишоти электромагнитиест, ки аз тарафи 

ҷисмҳои тасфон хориҷ карда мешавад. Қонунҳои нурафкании ҳароратиро 

теоремаи квантии М. Планк маънидод менамояд (1900). 

 

71. Афканишоти рентгении боздоштӣ  

Афканишоти рентгении боздоштӣ  гуфта афканишоти электромагнитии 

дарозии мавҷи хурдоштаеро меноманд, ки дар найчаи рентгенӣ ҳангоми 

якбора тормоз хурдани электронҳои баландсуръат, дар сатҳи анод ба вуҷуд  

меояд. Ин аз моддае, ки  анод сохта шудааст вобастагагӣ надорад.  

72. Кунҷи афтиш. 

Кунҷи афтиш гуфта кунҷи байни нури афтанда ва хати амӯдие, ки  нисбат ба 

сатҳ дар нуқтаи афтиши нур гузаронида шудааст. 

 

73. Кунҷи шикаст 
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Кунҷи шикаст гуфта кунҷи байни нури шикаста ва хати амӯдие, ки  нисбат ба 

сатҳ дар нуқтаи афтиши нур гузаронида шудааст. 

 

74. Муодилаи Эйнштейн барои фотоэффекти беруна.  

Муодилаи Эйнштейн барои фотоэффекти бенурна ин натиҷаи қонуни бақои 

энрегия мебошад: 22mvAhv B   –энергияи фотон (hν) ба кори баромади 

электрон (Aв) ва қисман барои ба фотоэлектронҳо додани энергияи кинети-

кии (mv2/2) сарф мешавад.  

 

75. Флуорессентсия. 

Флуорессентсия– раванди физикӣ буда, яке аз намудҳои люминиссенсия ме-

бошад. Флуорессентсия гуфта гузариши оптикии байни ду ҳолати мултипле-

ти якхела дошта (одатан байни ҳолати якуми синглетии ангезонидашуда S1  

ва ҳолати синглетии асосии молекула S0) –ро меноманд, ки  бо эҳтимолияти 

калони гузариши спонтанӣ  –вақти ками маскунӣ (зист)  τ  ҳолати синглетии 

ангезонидашудаи электрони S1  ба вуҷуд меояд.  

 

76. Фотон 

Фотон – квазизарраест, ки барои маънидод карданаи хосияти корпускулавии 

афканишоти электромагнитӣ ворид карда шудааст. Энергияи фотон ба ε= hν 

ва импулси он p = hν/c,  баробар аст, ки дар ин ҷо ν–басомади рӯшноӣ, с–

суръати рӯшноӣ дар вакуум, h = 6,62·10-34 Ҷ*с – доимии Планк. Фотонҳо 

квантҳои майдони электромагнитӣ мебошанд. Таъсири байниякдигарии 

электромагнитӣ бо роҳи ивазкунии фотонҳо ба вуҷуд меояд.  

 

77. Фотометр 
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Фотометр –асбоби оптикиест, ки барои ченкунии қувваи рӯшноии манбаъ бо 

роҳи муқоиса бо манбаи қувваи рӯшноиаш маълум, истифода мешавад. Ин 

бо роҳи муқоиса кардани ҷойи ҷойгиршавии манбаъҳое, ки сатҳи санҷиширо 

якхела равшан мекунанд, ба амал меояд. 

78. Бузургиҳои фотометрӣ 

Бузургиҳои фотометрӣ– қувваи рӯшноӣ, равшанидиҳӣ, сели рӯшноӣ, 

равшанӣ, зариби фурӯбурд ва зариби инъикос. 

79. Фотоэлектронҳо 

Фотоэлектронҳо –электронҳоеро, ки ҳангоми фотоэффекти берунӣ аз сатҳи 

металл канда мешаванд. 

 

80. Фотоэффект 

Фотоэффект гурӯҳи ҳодисаҳоест, ки ҳангоми таъсири байниҳамдигарии 

афканишоти электромагнитӣ бо модда ба амал меояд. Намудҳои фотоэффект: 

дохилӣ (зиёдшудани гузаронандагии электрикии нимноқилҳо ҳангоми 

нурборон кардани онҳо), берунӣ (кандашавии электронҳо бо таъсири 

рӯшноии ба сатҳи металл афтида) ва эффекти фотогалваникӣ (пайдошавии 

ЭДС, ҳангоми нурборон кардани гузаришҳои p–n). Ин ҳодиса дар асоси 

назарияи квантӣ маънидод карда мешавад. Назарияи аввалини фотоэффекти 

берунаро соли 1905 А.Эйнштейин пешниҳод намуда буд. Нигаред ба 

мудоилаи Эйнштейн барои фотоэффекти беруна. 

 

81. Афканишоти рентгении характеристикӣ 

Афканишоти рентгении характеристикӣ, ҳангоми ниҳоят баланд будани 

шиддати тезкунанда дар найчаи рентгенӣ, ба амал меояд. Механизми он ба 

кандани электронҳои аз қабати электронии дохилӣ ва ба ҷои онҳо аз дигар 

қабатҳои атом омадани электронҳо, асос ёфтааст. Спектри чунин афканишот 
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хаттӣ мебошад. Дар фони спектри бефосилаи рентгении боздошти, чун 

маҷмӯи хатҳои спектралӣ зоҳир мешавад ва аз маводи анод вобаста аст.  

 

82. Поляризатсияи хроматикӣ  

Поляризатсияи хроматикӣ гуфта маҷмӯи ҳодисаҳоеро меноманд, ки 

интерфенренсияи рӯшноии поляризатсияшударо ба вуҷуд меорад 

(пайдошавии ранг дар экран). 

 

 

 

83. Ҷисми сиёҳ 

Ҷисми сиёҳ гуфта ҷисми идеалиеро меноманд, ки тамоми энергияи ба сатҳаш 

афтидаро пурра фурӯ мебарад. Номи кӯҳнааш –ҷисми мутлақ сиёҳ аст. 

Ҷисмҳои ҳақиқӣ сиёҳ буда наметавонанд, сатҳи онҳо рӯшноиро дар соҳаи 

намоён хуб фурӯ бурда, мумкин аст фурӯбарӣ дар соҳаи инфрасурх хуб 

набошад. 

 

84. Электрон  

Электрон –зарраи хурдтарини манфизарядноки таркиби атом мебошад. 

 

85. Эффекти Комптон. 

Эффекти Комптон (1923) гуфта, зиёдшавии дарозии мавҷи афканишоти 

рентгениро ҳангоми пароканш дар атомҳои сабук (қариб дар электрони озод)  

меноманд. Эффекти Комптон  дар асоси назарияи квантӣ бо истифодаи 

қонунҳои бақои энергия ва импулс дар системаҳои «фотонҳои рентгенӣ + 

додани электронҳо ба осонӣ шарҳ додан мумкин аст». 
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86. Эффекти Керра  

Эффекти Керра ё эффекти электрооптикии квадратӣ-ҳодисаи тағйирёбии 

қимати нишондоди шикасти моддаи оптикӣ ба квадрати шадидияти майдони 

электрии ба он гузошташуда  вобаста аст.  Он аз эффекти Покксел бо он фарқ 

мекунад, ки тағйирёбии нишондоди шикаст ба шадидияти майдони 

электрикӣ мутаносиби роста аст ҳол он, ки дар эффекти Покксел хаттӣ 

тағйир меёбад. Эффекти Керра дар ҳамаи моддаҳо мушоҳида мешавад, лекин 

дар баъзе моеъҳо ин ҳодиса нисбат ба дигар моддаҳо зӯртар зоҳир мешавад. 

Ин ҳодисаро соли 1875 физики Шотландӣ Жон Керрӣ пешниҳод кардааст.  

87. Эффекти Коттон-Мутон 

Эффекти Коттон–Мутон (ё эффекти Фохт) –ҳодисаи бо таъсири майдони 

магнитӣ дар муҳити оптикии изотропӣ бавуҷудоии нуршикании дучанда: 

Аввалин маротиба  дар маҳлулҳои калоидӣ  Ж.Керрӣ  ва новобаста аз якдигар  

физики итолёвӣ К.Майораной соли 1901 мушоҳида кардаанд. Ба шарафи 

физикони фаронсавӣ А. Коттон ва Г. Мутон, ки соли 1907 ин ҳодисаро 

муфассал таҳқиқ намуданд номгузорӣ карда шудааст. Таҳқиқи эффекти 

Коттон–Мутон  имконият медиҳад, ки дар бораи сохтори молекула, 

ҳосилшавии ҳолатҳои байнимолекулавӣ ва ҳаракати молекулаҳо  маълумот 

гирифта шавад. 

88. Эффекти Поккелс 

Эффекти Поккелс (эффекти электрооптикии Поккелс) – ҳодисаи бавуҷудоии 

нуршикании дучанда дар муҳитҳои оптикӣ, ҳангоми гузоштани майдони 

электрикии доимӣ ё тағйирёбанда. Он аз эффекти Керра бо он фарқ мекунад, 

ки аз майдон хаттӣ вобаста аст, ҳоло он ки дар эффекти Керра ин вобастаги 

квадратӣ мебошад. Эффекти Поккелс фақат дар кристаллҳое, ки маркази 
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симметрӣ надоранд, мушоҳида карда мешавад: аз сабаби хаттӣ будан, 

ҳангоми тағйирёбии самти майдон, эффект бояд аломаташро тағйир диҳад,  

дар ҷисмҳои маркази симметридошта  ин номумкин аст. Ин эффект дар кри-

сталли литий нисбат ба арсенати галий хуб мушоҳида мешавад. Ин эффект ба 

шарафи Ф. Поккелс,  соли 1893 онро омӯхтааст, гузошта шудааст.  

 89. Эффекти Фарадей 

Эффекти Фарадей–гардиши ҳамвори поляризатсияи рӯшноии хаттӣ поляри-

затсияшуда, ҳангоми гузаштани он аз моддаи дар майдони магнитии тулӣ гу-

зошташуда  аст.  Он аз ҷониби М.Фарадей соли 1854 кашф гардидааст. Ин 

эффект дар назарияи электромагнитии рӯшноӣ роли муҳимро бозида, дар 

техника ва физикаи таҷрибавӣ (омӯзиши сохтори модда) васеъ истифода ме-

шавад.  

90. Дурахшонии манбаи рӯшноӣ 

Дурахшони бо сели рӯшноие муайян карда мешавад, ки онро масоҳатчаи 

воҳиди дар самти ба он амуди ( ndS ) андаруни кунҷи фазогӣ ( d )–и воҳиди 

афканда аст. Ба таври дигар – нисбати қувваи рӯшноии афкандаи сатҳ ба 

масоҳати проексияи он дар ҳамвории ба тири мушоҳида перпендикуляр. 

Воҳиди дурахшонӣ дар системаи баналҳалқии воҳидҳо (СИ) 1 қандела/м2   аст. 

Пештар ин бузурги нит (1нт=1кд/1м²)  ном дошт. 
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