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  .األحمر و األزرق نحصل على النتائج المدونة في الجدول جانبھ
  nB=1,67و بالنسبة للضوء األزرق ھو

مع  °30للمكعب تكون زاویة  ABنسلط حزمة من الضوء االحمر على الوجھ 

جھاز :والمكونة من

لتنتشر داخل الیف البصري نحو 
لراسم التذبذب فنحصل على الشكل 
نفس الحساسیة االفقیة في 

  المدة الزمنیة  الالزمة لكي تقطع كل ومضة اللیف البصري 

n(λ)=1.484 + 
�,�.��

��
  nmب مع  

بدون تغییر أي شيء في التركیب التجریبي السابق، 

 

 

 سلسلة تمارین 
  انتشار موجة ضوئیة

  

بضوء  ��a=100نضيء صفیحة بھا شق رأسي  عرضھ 
0=677nm λ  منبعث من جھاز

من الشق   D=2mعلى المسافة 

مجموعة من البقع الضوئیة تتوسطھا 

  لكي تحدث الظاھرة 

ثم  a و D،0 λبداللة  Lاعط تعبیر عرض البقعة المركزیة 

نحتفظ بنفس التركیب التجریبي السابق و نضع بین الصفیحة و 
شفاف محدود بوجھین مستووین و 

ملتصق مع  ABالوجھ ) 
األحمر و األزرق نحصل على النتائج المدونة في الجدول جانبھ باستعمال الضوئین. ملتصق مع الشاشة 

و بالنسبة للضوء األزرق ھو nR=1,61بین ان معامل انكسار الزجاج بالنسبة للضوء األحمر ھو 
نسلط حزمة من الضوء االحمر على الوجھ . CEمن الوجھ  dنزیل الصفیحة و نبعد الشاشة مسافة 

  -الشكل

  ارسم تبیانة تبین مسار الشعاع الوارد و الشعاع المنكسر
   لشعاع الوارد عند اجتیازه الوسط

  اذا تم استبدال الشعاع االحاي اللون بالضوء االبیض ما النتیجة المتوقعة علل

 v= 4,44 1014 Hz . ننجز تجربة الحیود باستعمال ضوء أحادي اللون تردده  
نضع على بعد بضع سنتمترات من المنبع الضوئي صفیحة بھا شق رأسي عرضھ 

 .من الشق D=50,0cmشاشة راسیة توجد على بعد 
یتكون شكل الحیود من  یتكون شكل الحیود من بقع ضوئیة توجد وفق اتجاه عمودي

على الشق، تتوسطھا بقعة ضوئي مركزیة  
L= 6,70 10  

 ما ھي طبیعة الضوء التي تبرزھا ھذه التجربة؟
v  و.c احسبa  

متوازي األضالع كما یبین  نضع بین الصفیحة و الشاشة قطعة زجاج على شكل
الزجاج بالنسبة للضوء األحادي اللون المستعمل سابقا 

 یأخذ قیمة نالحظ على الشاشة أن عرض البقعة الضوئیة المركزیة
 

الزجاجیة  ةبالمنبع الضوئي و الشاشة في موضعیھما، نزیل القطع
نقیس عرض  .نسیج العنكبوت ان الشق خیطا راسیا من

.L2=1,00cm  حدد القطرd لخیط العنكبوت  

والمكونة من 1في الشكل  لتحدید سرعة انتشار الضوء داخل اللیف البصري ننجز التجربة الممثلة
L=250m  راسم التذبذب، مستقبلین ،R1 وR2 .  

لتنتشر داخل الیف البصري نحو  R1على المستقبل633nmλ=  یطلق جھاز الالزر ومضات طول موجتھا
لراسم التذبذب فنحصل على الشكل  Y2بالمدخل  R2والمستقبل Y1بالمدخل
نفس الحساسیة االفقیة في  ,SH=0,25μs/divالحساسیة األفقیة : التذبذب كالتالي 

  . تعرف معلال جوابك على االشارتین
المدة الزمنیة  الالزمة لكي تقطع كل ومضة اللیف البصري 

  .سرعة انتشار الضوء في اللیف البصري
  . الذي نعتبره متجانسا

λ في قلب اللیف. 

 اللیف البصري وسط شفاف یتغیر معامل انكساره مع طول الموجة الواردة وفق العالقة
�����

 

بدون تغییر أي شيء في التركیب التجریبي السابق،  '0  400nmنعوض المنبع الضوئي بمنبع أخر أحادي اللون طول موجتھ في الفراغ ، 
  .المالحظ على شاشة راسم التذبذب

  1تمرین 

نضيء صفیحة بھا شق رأسي  عرضھ 
 677nm=0أحادي اللون طول موجتھ

على المسافة  Eالالزر، ثم نضع شاشة

مجموعة من البقع الضوئیة تتوسطھا  Eفنشاھد على الشاشة
  بقعة مضاءة 

  ما اسم الظاھرة و ماذا تبرز ؟  -1
لكي تحدث الظاھرة  aماھو الشرط الالزم تحققھ في  -2
  . اعط تعریف الفرق الزاوي  -3
اعط تعبیر عرض البقعة المركزیة -4

  احسب قیمتھ  
نحتفظ بنفس التركیب التجریبي السابق و نضع بین الصفیحة و 

شفاف محدود بوجھین مستووین و (الشاشة مكعب من الزجاج 
) 2الشكل (انظر  Dحرفھ ) متوازیین 

ملتصق مع الشاشة  CEالصفیحة و الوجھ 
بین ان معامل انكسار الزجاج بالنسبة للضوء األحمر ھو  -5
نزیل الصفیحة و نبعد الشاشة مسافة  -6

الشكل - ABالمستقیم العمودي على الوجھ
   ’iو  ’rو  rو i احسب  -1
ارسم تبیانة تبین مسار الشعاع الوارد و الشعاع المنكسر -2
لشعاع الوارد عند اجتیازه الوسطD احسب زاویة االنحراف  -3
اذا تم استبدال الشعاع االحاي اللون بالضوء االبیض ما النتیجة المتوقعة علل -4

  2تمرین 
ننجز تجربة الحیود باستعمال ضوء أحادي اللون تردده  

نضع على بعد بضع سنتمترات من المنبع الضوئي صفیحة بھا شق رأسي عرضھ 
،a شاشة راسیة توجد على بعد  نشاھد على

یتكون شكل الحیود من بقع ضوئیة توجد وفق اتجاه عمودي
 ىبقع ضوئیة توجد وفق اتجاه عمودی

L= 6,70 10-1 cm  عرضھا أكثر إضاءة
ما ھي طبیعة الضوء التي تبرزھا ھذه التجربة؟1.1.
vو  Dو  L1بداللة  aأوجد تعبیر 1.2
نضع بین الصفیحة و الشاشة قطعة زجاج على شكل2.

الزجاج بالنسبة للضوء األحادي اللون المستعمل سابقا  معامل انكسار2(. ) الشكل
نالحظ على الشاشة أن عرض البقعة الضوئیة المركزیة n=1,61.ھو 

.L2  أوجد تعبیرL2  بداللةL1 و  .n 
 تحدید قطر خیط نسیج العنكبوت3.

بالمنبع الضوئي و الشاشة في موضعیھما، نزیل القطع ظنحتف
ان الشق خیطا راسیا منكالصفیحة، و نضع مو

1,00cm=البقعة المركزیة على الشاشة فنجد
  3تمرین 

لتحدید سرعة انتشار الضوء داخل اللیف البصري ننجز التجربة الممثلة
L=250mالالزر ،  لیف بصري طولھ

یطلق جھاز الالزر ومضات طول موجتھا
بالمدخل R1نصل المستقبل. R2المستقبل 

التذبذب كالتالي  تم ضبط جھاز راسم. 2
  .Y2و  Y1المدخلین

تعرف معلال جوابك على االشارتین - 1-1
المدة الزمنیة  الالزمة لكي تقطع كل ومضة اللیف البصري ∆ tحدد 2اعتمادا على الشكل  - 1-2
سرعة انتشار الضوء في اللیف البصري Vاحسب - 1-3
الذي نعتبره متجانسا, معامل انكسار اللب  nاستنتج - 1-4
λأحسب طول الموجة الضوئیة  - 1-5

اللیف البصري وسط شفاف یتغیر معامل انكساره مع طول الموجة الواردة وفق العالقة -2

نعوض المنبع الضوئي بمنبع أخر أحادي اللون طول موجتھ في الفراغ ، 
المالحظ على شاشة راسم التذبذبτ  أوجد التأخر الزمني 




