
   .    θ=1,22.λ /a: ھو θتعبیر الفرق الزاوي
  .                                                                 ( D ;a ;r ;θ)أنجز رسما مبسطا موضحا علیھ المقادیر  -1
  .                                                                       r=1,22.λ.D/aو استنتج العالقة θ=r/Dبین أن  -2
  ما لون شعاع الالزر المستعمل؟ . ثم حدد بیانیا من المنحنى قیمة طول الموجة ،r=f(1/a)مثل المنحنى  -3
نسلط على الثقب حزمة من الضوء االبیض فنالحظ على الشاشة بقعة  مركزیة تحتوي على الوان تمتد من  -4

    البنفسجي الى االحمر
  فسر ھذه الظاھرة ؟ -4-1
  .عین طول الموجة للضوء األحادي اللون الذي یوافق أقصى قیمة لعرض البقعة المركزیة -4-2
      .، فسر ذالكلون وسط البقعة المركزیة ماھو-4-3

 

 

  
طول موجتھا  (lazer)تضئ حزمة الزر   1 تمرین  

λ=633nm  شقا أفقیا عرضھa  . ونع عمودیا على
من ھذا الشق   Dمسار الحزمة شاشة على بعد مسافة 

نالحظ على الشاشة في االتجاه العمودي ).أنظر الشكل(
بقعة مركزیة مضیئة و بعض البقع ذات . على الشق 
  .لونھا ھو نفس لون ضوء الالزر . إضاءة أقل 

الظاھرة المالحظة على الشاشة ؟ ماذا  ما إسم -1
 یمكن إستنتاجھ بالمماثلة مع الموجات المیكانیكیة ؟

 ؟ إعط تعبیرھا ؟ θماذا تمثل الزاویة  -2
 عرض الشق ؟ aعرض البقعة المركزیة عندما یتناقص  l كیف یتغیر -3

 . l و Dو  λو  aصغیرة أوجد العالقة بین  θبإعتبار  -4

 . D=3mو  l=38mmنعطي  للشق االفقي aإستنتج العرض  -5

 نعوض الشق االن بشعرة رقیقة فنالحظ نفس الشكل المحصل علیھ سابقا بحیث یكون عرض البقعة المركزیة -6
 l =2.6cm  عند وضع الشاشة على مسافةD=1.6m  . أحسب عرض الشعرة التي عوضت الشق. 

 .یوجد في الھواء  A=300نرسل االن حزمة الالزر السابقة عمودیا على وجھ موشور زاویتھ  -7
  ھل ستنحرف الحزمة الضوئیة من الوجھ االول للموشور ؟ -1-7
  :  نعطي                                       . األساسیةذكر بعالقات الموشور  -2-7
     nair= 1: معامل االنكسار للھواء                                        . ’iو  ’rو  rو  iأحسب كال من  -3-7
  n=1.61: معامل االنكسار للموشور                                             . Dأحسب زاویة االنحراف  -4-7

یتكون اللیف البصري من     4 تمرین  
  (cœur)اسطونة شفافة تسمى قلب اللیف

شفافة كذلك لكن من  تحیط بھا اسطونة اخرى
  مادة مختلفة یطلق علیھا اسم الغشاء الشكل

 n0=1 معامل االنكسار الھواء
  n1=1,46معامل االنكسار غشاء اللیف البصري 

  n2=1,48معامل االنكسار قلب اللیف البصري 
احسب سرعة انتشار الضوء في قلب اللیف  -1

  البصري 
،  استنتج الشرط الذي تحققھ Iلكي یحدث انعكاس كلي عند النقطة  rما الشرط الذي یجب ان تحققھ الزاویة  -2

  imax، احسب قیمتھ القصویة iالزاویة 
زاویة الورود القصویة التي تمكن من ولوج االشعة الضوئیة  (sinus)للیف ، جیب  ONنسمي الفتحة الرقمیة  -3

  ONاحسب قیمة . الى الللیف و انتشارھا في القلب حتى االنبثاق من الطرف االخر 

���=ON=sin(imax): بین ان الفتحة الرقمیة تحقق العالقة التالیة  -4
� − ��

�  

  L=1mذي الطول نعتبر شعاعا ضوئیا یلج قلب اللیف البصري  -5
  المدة الزمنیة التي یستغرقھا الشعاع للخروج من اللیف  t1، احسب i=0في حالة  ورود منظمي  -5-1
  المدة الزمنیة التي یستغرقھا الشعاع للخروج من اللیف  t2، احسب  i=imaxفي حالة  ورود  -5-2

�∆الفرق بین المدتین السابقتین یمكن ان یكتب على شكل  بین ان -5-3 = �� − �� =
��(�����).�

��.�
  �∆احسب   

حدد . ر و الذي یبعث و مضات ضوئیة، ھذه الومضات توافق معلومة رقمیةزعند مدخل اللیف نضع صماما للی -5-4
 د خروجھما من اللیف البصريبعالتي یجب ان تفصل بین ومضتین متتالیتین لكي ال تتراكب  �المدة 

 Aأحمر و بنفسجي، عمودیا على أحد أوجھ موشور زاویتھ : ترد حزمة ضوئیة مكونة من شعاعین   2 تمرین  
  λV=0.4µmو  λR=0.6µmحسب الشكل نعطي 

العالقة  تعبر .  A=300و  nR=1.65: معامل االنكسار 
 :n=a+b/λ2  عن تغیر معامل االنكسار للوسط بداللة

  .ثابتان  bو  aللموجة الضوئیة حیث  λطول الموجة 
 ما إسم الظاھرة التي تحدث ؟  -1
 . 2و 1تعرف مع التعلیل على الشعاعین  -2
زاویة انحراف الشعاع األحمر  DRأحسب قیمة  -3

 .بالنسبة التجاھھ البدئي 
بحیث ینطبق محورھا  f’=100cm  مسافتھا البؤریة الصورة Lعدسة مجمعة  2و  1نضع أمام الشعاعین  -4

الفاصلة بین الحزمتین الحمراء و البفسجیة المحصل علیھا  lفتكون المسافة  1البصري الرئیسي مع الشعاع 
 . L  :l=2.47cmمتواجدة في المستوى البؤري الصورة للعدسة   Eعلى شاشة 

  . l=f’.tan(DV-DR)أثبت أن  -1-4
  : استنتج قیم  -2-4

DV  :نعطي                                      زاویة انحراف الشعاع البنفسجي بالنسبة التجاھھ البدئي  
nV :بالنسبة للزوایا الصغیرة                        . :و للشعاع البنفسجي  معامل انكسار الموشور بالنسبة θ  

  b                                                                                 (rad). tgθ=θو  a أحسب قیمتي   -5

،  050iبزاویة ورود  060Aیرد شعاع  ضوئي أحادي اللون على موشور زاویتھ    5 مرینت  

  .078,57Dفینبثق منھ بزاویة انحراف 

  .ھي الظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة ؟ ارسم مسار الشعاع الضوئي على تبیانھ  ما - 1

rrA'بین بطریقة ھندسیة أن  - 2    وAiiD  '   

         i'احسب زاویة اإلنبتاق  - 3

+tan(r)=sin(A)/[cos(A)بین أن  بتطبیق عالقات الموشور - 4
���(��)

���(�)
]       . 

 بالنسبة لھذا الشعاع  nاستنتج قیمة معامل االنكسار .   r'و  rاحسب قیم   - 5

bababa: نعطي  sincoscossin)sin(  
من   D=2,4mنضع الشاشة علي بعد   ، a  خالل تجربة حیود ضوء الالزر بواسطة ثقب دائري قطره   3 تمرین

  فنحصل علي النتائج التالیة ، rو نقیس في كل مرة شعاع البقعة المركزیة  aنغیر قطر ثقب .ثقب
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