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1تمرین     

تستعمل أشعة الالزر في مجاالت متعددة نظرا لخاصیاتھا البصریة والطاقیة، ومن بین ھذه االستعماالت توظیفھا لتحدید األبعاد 
  :لخیط رفیع ننجز التجربتین التالیتین dلقیاس القطر.  الدقیقة لبعض األجسام

منبعث من  بضوء أحادي اللون طول موجتھ 1aبھا شق افقي عرضھ  )P(نضيء صفیحة  - 1

m6,1Dعلى المسافة  Eجھاز الالزر، ثم نضع شاشة  من الشق ، فنشاھد على الشاشةE 

cm8,4L1مجموعة من البقع الضوئیة، بحیث یكون عرض البقعة المركزیة     

  ارسم الشكل ؛ و أعط اسم الظاھرة التي یبرزھا التجربة  -1
 .لكي تحدث ھذه الظاھرة aاذكر الشرط الذي ینبغي أن یحققھ عرض الشق -2

 .Dو 1Lبین بداللة  اكتب تعبیر الفرق الزاوي -3

بداللة  تغیرات ) 3(یمثل منحنى الشكل  -4 a1. 

  ؟ aكیف یتغیر عرض البقعة المركزیة مع تغیر -أ

 .1aو احسب  حدد مبیانیا  - ب

مثبت على حامل، فنحصل على شكل مماثل للتجربة السابقة بحیث یكون  dو نضع مكانھا بالضبط خیطا رفیعا قطره )P(نزیل الصفیحة  - 2

cm5,2L2عرض البقعة المركزیة   . حددd.  

2تمرین   
یوجد في مستوى رأسي، نضع خلف الثقب وعلى  a=170μmنضئ ثقب قطره   λ=633nmاللون طول موجتھابواسطة حزمة ضوئیة أحادیة  -1 

1,22، یعبر عن الفرق الزاوي في ھاتھ الحالة بـ)انظر الشكل (شاشة  D=2,2mمسافة 
a


. θ=.  

  ماذا تبرز ظاھرة حیود الضوء ؟ -0
  .θالزاوي الفرق ) بعد نقلھ (مثل على الشكل  – 1
   tanθ=θ(rad))شعاع البقعة المركزیة  Rو  Dبداللة  θعبر عن الفرق الزاوي  -2
  . dاحسب قطر البقعة المركزیة  – 3
فنحصل على بقعة مركزیة قطرھا  λ‘نعوض منبع الالزر السابق بمنبع الزر أخر طول موجتھ  – 4

d= 1,5cm  ما قیمة‘λ .  
  . الحیود  و الذي ثم إبرازه في ھذه التجربةما ھو العامل المؤثر على ظاھرة  – 5
على الوجھ األول لموشور متساوي  λ=633nmیرد الشعاع الضوئي السابق األحادي اللون  -2

فینبثق منھ  i، بزاویة  ورود n=1,62و معامل انكساره  °Aاألضالع مغمور في الھواء زاویتھ 
  . ’iبزاویة انكسار 

  . لطول الموجة داخل الموشور  ’’λاحسب القیمة الجدیدة  - 6
  . احسب الزاویة التي یجب أن یرد بھا الشعاع الضوئي و یحقق زاویة االنكسار على الوجھ األول تساوي زاویة الورود على الوجھ الثاني–7
 .زاویة انحراف الشعاع الضوئي Dاحسب  –  8

3تمرین   
معامل انكساره بالنسبة  A=60°عموجیا على موشور زاویتھ   λ0=435,9nmیرد شعاع ضوئي طول موجتھ في الفراغ او الھواء 

  n=1,668للموشور
 D,i’,r’,r,iاحسب قیم الزوایا  -1
  احسب طول موجة االشعاع  المستعمل داخل الموشور -2
 الشعاع الذي تبقى ثابتة اثناء انتشار االشعاع من الھواء الى الموشورماخاصیة  -3

  4تمرین   
 الفرق الزاوي - وسط مبدد  -ضوء أحادي اللون : عرف المصطلحات التالیــــــــــــة -1
یرد شعاع على وجھ موشور زاویتھ  -2 60A  بزاویة ورود 45i  معامل انكسار 

  66,1jnالموشور بالنسبة لإلشعاع الوارد ھو

rrA'بین بطریقة ھندسیة أن  -أ    وAiiD  زاویة  Aزاویة االنحراف و  Dحیث '
 .الموشور

 .بالنسبة لإلشعاع الوارد Djو  ’iو  rو  ’rاحسب  - ب
 655.1onو البرتقالي  673.1bnنفس السؤال بالنسبة للضوء األحادي اللون األزرق  - ج

  .أعط اسم الظاھرة. مثل مسارات األشعة األحادیة اللون قبل و بعد اجتیازھا الموشور  -د
  علل ظاھرة تبدد الضوء االبیض - ج
  بین ان الموشور وسط مبدد -4
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