
 

 
 املدخل إىل البصريات

 
 

 تأليف
 
 

 بيدروتي س ل      ل بيدروتي         ف 
 

 ترجمة 
 

 د.محمد بن صالح الصالحي      د.عبداهلل بن صالح الضويان      
 

 قسم الفيزياء و الفلك
 جامعة الملك سعود

 الرياض
 هـ1428



 ه 

 
 
 
 

 مقدمة المترجمين
 
 

 صحبه أمجعني ،،  وبعد:ينا حممد وعلى آله و ى نباحلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم عل
مي كما أن مصم  بأساسياهتا. طالب الفيزياء أن يُلم   ملهمة يف جمال الفيزياء اليت حيتاجأحد الفروع ا البصرياتفإن موضوع 

 العيون. ومهندسي التجهيزات البصرية البد أن يُتقنوا مفاهيم البصريات األولية إضافًة إىل العاملني يف جمال طب
الفيزياء يف كلية قسم س لطالب ي مفردات مقرر البصريات الذي يُدر  قد برزت فكرة ترمجة هذا الكتاب حىت يُغط  ل

 اختيارناسبب بالرغم من ضخامة هذا الكتاب فإن و  العلوم جبامعة امللك سعود أو املقررات املشاهبة يف اجلامعات األخرى.
د من املواضيع البصرية اليت بإمكان القارئ أن يأخذ منها على قدر حاجته كما بإمكانه يف مشوليته وتفصيله للعديتكمن  له

باحتوائه على العديد من الرسوم  هذا الكتاب يتمّيزاحلديثة . ضيع البصريات التقليدية و أن ُيكّون قاعدة علمية شاملة ملوا
سي أساسيات الليزر و ار ميكن لدلذا  و. العرض حبسن ويتمّيز كما  ،التوضيحية، املسائل، األمثلة واملراجع احلديثة

 من هذا الكتاب.  االستفادةمن طالب مرحلة البكالوريوس  البصرية االتصاالت
ة كما هو متضمن يف جماالت مستجداملاّسة إىل كتب علمية متخصصة و  وغين عن اإلشارة حاجة املكتبة العربية

يف حتصيلهم العلمي. لذا نأمل أن تكون هذه الرتمجة إضافة جديدة إىل إىل مراجع علمية ُتساعد الطالب يف هذا الكتاب، و 
 املكتبة العربية بُغية توفري املزيد من املراجع العلمية لطالبنا الناطقني بالضاد.

يف هذه الرتمجة على املعجم "املوحد للمصطلحات العلمية " و الصادر عن املنظمة العربية للرتبية و  اعتمدنالقد 
 .ات جديدة ملا مل جندها يف املعجماجتهدنا يف وضع مصطلحذلك مع أكثر املصطلحات و م و  1977العلوم عام  الثقافة و

وقبل أن نرتك القارئ يغوص مستمتعاً مبحتويات هذا الكتاب نذّكره برتحيبنا ألي مالحظة بّناءة تُثري هذه الرتمجة من خالل 
أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يكون رصيداً باقياً نسأل اهلل تاب. تواصله معنا عرب عناويننا املذكورة على غالف الك

 .ألبناء أمتنا
 وصلى اهلل و سلم على نبينا حممد وعلى آله و صحبه.

 

 المترجمان



 و 

 
 المؤلَفين  مقدمة

 
النشوء  ا اجملالدعم هذ حيث ،1960منذ  ازدهاراالنظرية و التطبيقية  الفيزياء اليوم أكثر جماالت رمبا تكون البصريات

. لذا تبدو احلاجة ماسة والكواشف شبه املوصلةمن املصادر  لليزر، األلياف البصرية، و أنواع عدةلكل من ا والتطور املواكب
جملموعة من كتب البصريات احلديثة مبعاجلات أو مقاربات خمتلفة، لكل من طالب البصريات و العاملني يف اجملال الذين 

  مناسبة وسريعة لألساسيات. مراجعةإىل حيتاجون 
 نقرتح تدريس مقدمة يف البصريات احلديثة يف املستوى املتوسط. المدخل إلى البصرياتمن خالل كتاب و  

و املكتوبة مبستوى عال نوعًا ما، فإن الكتاب  ،من هذا الكتاب( 27، 25، 22، 20، 19)الفصول األخرية بعض وماعدا 
يُعطى عادًة للمتخّصصني يف الفيزياء و  الذي ستوىاملالفيزياء، ب إىليد يف مدخل مقرر جكخلفية علمية، إىل   ،حيتاج

ب السنة الطل األوسط فهملا ستوىملقد ُكتب الكتاب ل .األقلوالتكامل على  اهلندسة، وإىل فصلني دراسيني يف التفاضل
وباشتماله على  .للمبتدئني ياء و الرياضياتعادًة املتطلبات األساسية من مقررات الفيز  واأكمل نالذي الثانية يف الفيزياء

اجلامعة، والعديد من اجملاالت اجلديدة وليس جمااًل واحدا فقط، فإن الكتاب  على مستوى بصرياتالاجملاالت التقليدية يف 
رتيب يوية و أمهية البصريات اليوم تستدعي إعادة تنعتقد أن حسنة كاملة. و لأو  وييصلح أن يكون مرجعاً ملقرر نصف سن

 .اجلامعي سنة كاملة يف بداية الربنامجلبصريات لامقرر لُيناسب  املنهج
تلخيص التغريات الرئيسة املطروحة يف هذه الطبعة. فقد  األوىل من الكتاب، من املفيد على الطبعة وللمطلعني 

 ،جديدآلن فصل ليزر يظهر اوالبصريات الالخطية، حيث  عاع الليزرُأضيف فصالن كامالن جديدان يُناقشان خصائص ش
د فصل األلياف البصرية بكثافة وأُزيح ن الثالثة وحدًة واحدة.كذلك، ُمد  لتكو   مع فصلي الليزر القدميني، يف هناية الكتاب

دوبلر  تأثري، (4شعة و العدسات السميكة )الفصل األ عدة أجزاء جديدة، وهي إقتفاءإىل آخر الكتاب. ُقدمت أيضا 
مسألة جديدة  175 ت، كما ُأضيفاحمللولة ضمن النصمثلة األعلى  الرتكيز مع (20)الفصل ت املتالشيةاملوجاو (، 8)الفصل 

 إىل مسائل الفصول.
املكثف  االستخدام تشمل االت أكثر من اجملاالت التقليدية،تغطيته جمل هناك مسات خاصة للكتاب، بسبب 

ثالثة فصول  وختصيص  ;األغشية خالل املتعدد والتداخل اباالستقطاألشعة و  عند التعامل مع اقتفاء (2x2)للمصفوفات 
، الرتابط، األلياف البصرية، اهلولوغرايف :وفصواًل خمتلفة عن .لعني شاماًل معاجلة العني بالليزرمستقاًل عن ا وفصالً   ;لليزر

وجزة عن الثوابت البصرية يتضمن الفصل األخري مقدمة م التداخل، بصريات فورييه، البصريات الالخطية و معادالت فرنل.
يث ميكن حذفها دون حب كثر ختصصاً مستقلة عن الفصول األخرىالفصول األ معظم ل و الفلزات. لقد حاولنا جعلللعواز 

 أقصر من املقرر. البد أن ُيساعد ذلك يف تصميم نسخقية الكتاب. و أن تؤثر على ب
املسارات التقليدية. يتعامل اجلزء األول من الكتاب مع  أساساً ة يتبع مادة الكتاب يف ثالثة أجزاء رئيسإن تنظيم  

يطّور اجلزء األوسط البصريات املوجية  للبصريات املوجية. (limiting formدة )كصيغة ُمقيّ البصريات اهلندسية، واملطروحة  
ن اجلزء األول مراجعة م 1يطرح الفصل  بالتفصيل، بينما يُعاجل اجلزء األخري مواضيع ُتسّمى عادًة  بالبصريات احلديثة.



 ز 

العديد من  2نصف يف الفصل كما تارخيية خمتصرة لنظريات الضوء، مبا فيها الوصف املوجي و اجلسيمي و الفوتوين.  
املستخدمة يف الكتاب. يف هذا الفصل و وية و الفوتونية ياملصادر و الكواشف الشائعة للضوء و كذلك وحدات القياس الراد

مراجعة للبصريات اهلندسية املطروقة يف  3 للوحدات. يتضمن الفصل (MKS) املرتي نظامالف ما تبقى من الكتاب، ُوظّ 
أن كيف ميكن   4للمرايا و العدسات. يوضح الفصل  االنكسارو  االنعكاسعالقات  اشتقاقمقررات مبادئ الفيزياء،  مع 

هذا الفصل  كما ُضّمن يف. 2x2مصفوفات  استخداممن خالل  االختياريألنظمة ذات التعقيد للبصريات احملورية ا دمند
معاجلة شبه كمّية لنظرية الزيغ  5باستخدام برجمة حاسوبية. يطرح الفصل ق بكثرة األشعة اليت ُتطب   اقتفاءتقنيات عن مقدمًة 

 أدوات بصريةعدة ة ونظرية الزيغ كما طُّبقت للفتحات و مبادئ البصريات اهلندسي 6ذات الرتبة الثالثة، بينما يُناقش الفصل 
 أمهية العني يناقش الفصل السابع بشكل مستقل يكروسكوب، والتلسكوب.كرب  البسيط، املامل : املوشور، الكامريا،أخرى

يشرح هذا الفصل وظائف وعيوب العني ويناقش بعض . ة يف العديد من األنظمة البصريةخري األبصرية القطعة باعتبارها ال
 لبصريات املوجية أو الفيزيائية يفيقّدم ا اجلزء التايل من النص لضوء الليزر. اخلصائص املميزةلعيوب اليت توّظف هذه ا معاجلة

 نييف الفصل ومن مث فقد عوجلت ظواهر التداخليناقشان املعادالت املوجية و تراكب املوجات.  اللذان (9و  8فصلني )ال
ريو للتداخل بشئ من التفصيل. وبالرغم من أن مبدأ مقاييس مايكلسون و فابري ب حيث يتناول الثاين منهما، 11و  10

يعاجل هذا و  .12الفصل الرتابط قد طُرح بصيغ عامة يف املناقشات السالفة، فقد حاز على معاجلة كيفية و أكثر دقة يف 
للرتابط مناقشة كمية  لرتابط الزماين و املكاين ويقدمكال من افورييه،   بعد شرح موجز لكل من متسلسلة وتكاملالفصل، 

  هلولوغرايف، مشتماًل على بعض التطبيقات املعاصرة.عن اكتطبيق خاص للتداخل، مقدمًة ،13الفصل  يعاجل اجلزئي.
لتمثيل  2x2باستخدام املصفوفات  اً الضوء. نعطي يف البداية متثياًل رياضي استقطاب 15و  14يُعاجل الفصالن  

لتفصيل )الفصل إنتاج الضوء املستقطب باعن  املسئولةات الفيزيائية ( قبل فحص اآللي14متجه اجملال الكهريب )الفصل 
لرجوع لفيزيائية ااملصفوفات لوصف عدة أمناط للضوء املستقطب و أنواع املستقطبات دون  14(. ولذا يستخدم الفصل 15

. تدريسيا   كثر فعاليةأ ني، فإننا نشعر أن هذا الرتتيب يعدلالفص رغم من أنه ميكن عكس ترتيب هذينإنتاجها. وعلى ال
طويلة جدًا يف فصل  تصبح (. وحيث أن املعاجلة الوافية حليود فرهنوفر18، 17، 16نُوقش احليود يف الفصول الثالثة التالية)

حمزوز احليود و أجهزة احملزوز مباشرًة بعد مناقشة احليود من شقوق عديدة يف ( عن 17، فقد أضفنا فصاًل مستقاًل )واحد
 .18رح بعدئذ حيود فرنل يف الفصل طُ . 16الفصل 

لعالج  2x2يُوّظف املصفوفات  19 فالفصل أكثر إيغااًل يف السفسطة الرياضية. ،الفصول األخرية بشكل عام 
ُعوجلت  كما  فلزية.العازلة والسطوح الن ع النعكاسايف فحص  يشتق معادالت فرنل 20و الفصل  عاكسية األغشية الرقيقة.

( والذي 22متبوعة بالفصل األكثر إحلاحًا ) 21لضوء الليزر يف الفصل  ليزر و اخلصائص األساسيةية لالعناصر األساس
 21صول وتركيب أمناط أشعة الليزر بسلوك كّمي. تشّكل الف انفراجالتعامل مع  متو  صف السمات األساسية ألشعة الليزري

وحدًة  كل معاساس مقالة على تطبيقات الليزر، تش، الذي هو باأل23على التوايل مع الفصل اليت يُفّضل أخذها و  22و 
 تتابعاً حمّددا.  مال تستلز مبعىن أهنا  ،ملقرر صغري عن الليزرات. الفصول األخرى يف هذا اجلزء األخري من الكتاب مستقّلة

، االتصاالتمراجعًة للسمات األساسية لأللياف البصرية مع صرف عناية خاصة لتطبيقات  24يطرح الفصل  
موضوع بصريات  25تضعيف و التشويه. يُقّدم الفصل مواضيع عرض النطاق، األمناط املسموحة، وآليات ال يث تُعاجل هناحب



 ح 

العديد من التأثريات الفيزيائية  26أثناء مناقشة معاجلة املعلومات البصرية و مطيافية حتويالت فورييه. يطرح الفصل فورييه 
بانتشار موجة ضوئية يف كل من وسط عازل و فلّزي و يوضح كيف  27الفصل حتت مظّلة البصريات الالخطية. يهتم 

 تظهر الثوابت البصرية.
تضمن كل من الفصول السبعة و العشرين مراجع حمدودة مرتبطة مبحتويات الفصل وحمال إليها أحيانًا يف النص ت 

لبصريات ظهرت يف با خاصةملقاالت تّبًة زمنيًا نا يف هناية الكتاب قائمًة مر قواس مربعة. إضافًة إىل ذلك، ضمّ باستخدام أ
ل أن تُثبت ومن املؤمّ  سنة األخرية أو قريباً منها. األربعنيخالل  (Scientific American)  "العلميةاألمريكية "  الدورية

 .اجلامعةما قبل  التخرج من  ها، خاصًة لطالبجدوا املمتازة هذه القائمة من املقاالت
الدقيق للموضوعات على  االختيارتاب لُيالئم فصال دراسيًا أو فصلني متتاليني. ويعتمد لقد أُعد هذا الك 

األهداف األساسية لكل من األستاذ و الطالب. و مع ذلك، كإرشاد سريع، قد يتضمن مقرر منوذجي لفصل دراسي واحد 
 التتابع التايل:

 طبيعة الضوء  1 الفصل   
 البصريات اهلندسية  3   
 جهيزات البصريةالت  6   
 املعادالت املوجية  8   
 تراكب املوجات 9   
 تداخل الضوء 10   
 الرتابط 12   
 اهلولوغرايف 13   
 إنتاج الضوء املستقطب15   
 حيود فرهنوفر 16   
 حيود فرنل 18   
 أساسيات الليزر 21   

 صرة من املقرر قد ُعّلمت بنجمة. أنظر احملتوى. ، فإن الفصول اليت ميكن حذفها يف النسخ املختلالختياركمساعدة إضافية 
بالبصريات والتدريس و الطالب الكثريين الذين  باهتمامهمب أن نشكر األساتذة العديدين الذين شجعونا وحن 

ون لكل من هيوجو نّ تولقراءهتم املفيدة جدًا ألجزاء من مسودة الطبعة األوىل، فنحن مم دفعونا للتدريس بوضوح وفعالية.
جرينسليد. وإلقرتاحاهتم لتحسني الطبعة الثانية، اليت  اكاي، أرثر هـ جونثر، و توماس بشل، جيمس توشي، هاجامي سوي

معهد فلوريد للتقنية،  ت منأخذنا هبا بكل إهتمام، حنب أن نشكر فريق املراجعني الذين إختارهتم برنتايس هول: جويل بال
جامعة ديالوير، و دانيل و من جامعة والية نيو مكسيكو، إدوارد أيلر من جيمس بوجر من معهد أورجين للتقنية، هاري د

ضافة يف هذه الطبعة   لقراءته الدقيقةبدرويت ـ لينو مولكنـز من جامعة نـرباسكا. كما أننا ممتّنون ل
ُ
ألكثر املواد اجلديدة امل

و اقرتاحاته يف الفصل اخلاص بالعني. حنب   ملراجعته) طبيب العيون( رون كذلك للدكتور مايكل بدرويتالثانية. وحنن شاك



 ط 

اإلنتاج  عن إمتناننا ألعضاء التحرير ونعرّب . وأخرياً 1اليت شرّفت الصفحة  كذلك شكر جودي لوسن لرمسها صورة آينشتاين
ة و حمرر ي هندرسن للطبعة الثانية، ، هويل هودر للطبعة األوىل و ر حملرري املؤلفات باألخص مدينون حننو  من برنتايس هول.

 نا يف كال الطبعتني من هذا الكتاب.ت ساعداإلنتاج ، كاثلني الفرييت اليت
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