
1 2 3 

  سلسلة تمارین 
  انتشار موجة ضوئیة

  1تمرین 
على وجھ موشور زاویتھ  اصفر یرد شعاع 60A  بزاویة ورود 45i  معامل انكسار

  66,1jnلوارد ھوا الموشور بالنسبة  لإلشعاع

بین بطریقة ھندسیة أن  -1
'rrA    وAiiD   Aزاویة االنحراف و  Dحیث '

 .زاویة الموشور
 .الوارد االصفر بالنسبة لإلشعاع Djو  ’iو  rو  ’rاحسب  -2
 655.1onو البرتقالي  673.1bnللضوء األحادي اللون األزرق  نفس السؤال بالنسبة  -3

  .أعط اسم الظاھرة. مثل مسارات األشعة األحادیة اللون قبل و بعد اجتیازھا الموشور  -4
  علل ظاھرة تبدد الضوء االبیض - 5
  بین ان الموشور وسط مبدد - 6

 2تمرین 
، یبعد عن الشاشة a،الشكل المحصل على شاشة خالل تجربة حیود ضوء الالزر بواسطة ثقب قطره  ½تبین الصورة أسفلھ ،الممثلة بالسلم  

: في ھذه الحالة بالعالقة یعبر عن الفرق الزاوي  . D=2,2 mبالمسافة 
a


 22,1  

   .قطر البقعة المركزیة  dو  Dو  اوجــد العالقة بین  ) 1
  . =633 nm:   طول موجــة  الالزر في الفراغ   ھو )2
  .dحــدد قیمـة   )1ـ2
  .aاحسب  )2ـ2
 ؟ ’ما قیمـة .d’=2 cm، فنحصل على بقعة مركزیة قطرھا   ’نعوض منبع الالزر بمنبع اخر طول موجتھ)3ـ2

  3تمرین 
على بعد )في الھواء( 633nm°λ=نضع عمودیا على الحزمة الضوئیة للیزر طول موجتھ 

  سنتمترات من اللیزر حاجز بھ  شق
mDفنالحظ على شاشة توجد على مسافة  aعرضھ  3  من الشق نشاھد على الشاشة بقعة

    عرض البقعة المركزیة  38mm =L.الشكل جانبھ   ضوئیة مضیئة
 ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة؟-1

  ما طبیعة الضوء باالعتماد على المقاربة مع الموجات المیكانیكیة؟
  aو  λبداللة  θالعالقة التي تحدد الفرق الزاوي    أعط-2
  ؟ a؟ احسب         a=2 .λ.D/Lبین انھ بالنسبة النحرافات  ضعیفة  – 2-1
   aكیف یتغیر عرض البقعة المركزیة مع عرض الشق - 2-2
II -  نعوض الحاجز بموشور زجاجي معامل انكسارهn=1.61  2الشكل  ,بالنسبة لھذا اإلشعاع , ‘

 فنحصل على بقعة حمراء في الشاشة        
                                                                                                                           A=30°نعطي زاویة الموشور 

  ما طبیعة الضوء المبعث من اللیزر ؟علل الجواب-1
  للضوء المنبعث من اللیزر في الھواء؟  ما قیمتھ داخل الموشور ؟  Nاحسب التردد -2
 . C=3 .108 m/sنعطي سرعة  انتشار الضوء في الفراغ والھواء ,

 طول الموجة لھذه الموجة الضوئیة داخل الموشور؟ λ'احسب  -3
  . اعط العالقات االربعة للموشور -4 
  زاویة االنكسار على الوجھ االول  rو  زاویة الورود على الوجھ االول i حدد كل من -5 

   r’    و زاویة الورود على الوجھ الثاني وi ‘    زاویة االنكسار على الوجھ الثاني  
  للموجة الضوئیة ؟ Dاحسب زاویة االنحراف -6 

   للموجة على وجھ الخروج للموشوریحدث انعكاس كلي  A=50°بین في حالة نفس الموشور لكن زاویتھ ھي  -7
  4تمرین 

m6,1Dفنالحظ على شاشة توجد على مسافة  aبواسطة شق عرضھ ننجز تجربة حیود ضوء أحادي اللون طول موجتھ في الفراغ   

بداللة  ، یمثل المنحنى جانبھ تغیرات و نسجل قیم الفرق الزاوي  aنغیر قیم . Lمن الشق تكون بقع ضوئیة، عرض البقعة المركزیة ھو
 a1 .نعتبرtan  

 rad 3-1.10                                                                     ھل الضوء موجة میكانیكیة ؟ . ماذا تبرز ظاھرة حیود الضوء -1
  اقترح تجربة تعلل جوابك

rad10عرض البقعة المركزیة بالنسبة ل  Lأحسب قیمة -2 2.  
                                                                                                                                    1.105m-1  . .للضوء األحادي اللون المستعمل أحسب قیمة  -3
 .للبقعة المركزیة Lعلى العرض  و طول الموجة  aما تأثیر عرض الشق -4

L2Lنرید الحصول على بقعة مركزیة عرضھا  -5  علما أن ،m10a 4  
  .للحصول على ذلك aحدد قیمة 

 




