
 aعلى بعد سنتمترات من اللیزر حاجز بھ  شق افقي عرضھ
    عرض البقعة المركزیة  38mm =L.الشكل جانبھ

فنحصل على بقعة حمراء في الشاشة                                                                                               

 r’   زاویة الورود على الوجھ الثاني و  i ‘  زاویة

 من ھذا Dونضع عمودیا على مسار الحزمة شاشة على بعد مسافة 

  .التي یكونھا اتجاه شعاع الالزر المنبثق من الموشور مع اتجاه الحزمة الضوئیة الواردة

غالبا ما تحدث الزالزل التي تقع في أعماق المحیطات ظاھرة طبیعیة تدعى تسونامي، و ھي عبارة عن موجات تنتشر على سطح المحیط لتصل 
تتغیر مع عمق vننمذج ظاھرة تسونامي بموجات میكانیكیة متوالیة دوریة تنتشر على سطح الماء بسرعة 

(λ>>h)   حیث الرمزλ  یمثل طول الموجة وg  شدة

 
  

 

 سلسلة تمارین 
  انتشار موجة ضوئیة

على بعد سنتمترات من اللیزر حاجز بھ  شق افقي عرضھ)في الھواء( 633nm°λ=نضع عمودیا على الحزمة الضوئیة للیزر طول موجتھ 
D=3m الشكل جانبھ من الشق نشاھد على الشاشة بقعة ضوئیة مضیئة

  ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة؟ و ماذا تبرز الظاھرة؟ ارسم الشكل
  aو  λالعالقة التي تحدده بداللة 

  ؟ a؟ احسب  a=2 .λ.D/Lفة  بین انھ بالنسبة النحرافات  ضعی
   aكیف یتغیر عرض البقعة المركزیة مع عرض الشق 

 ,بالنسبة لھذا اإلشعاع  n=1.61نعوض الحاجز بموشور زجاجي معامل انكساره 
A=30  ‘                                                                                               فنحصل على بقعة حمراء في الشاشة

  ما طبیعة الضوء المبعث من اللیزر ؟علل الجواب
  للضوء المنبعث من اللیزر في الھواء؟  ما قیمتھ داخل الموشور ؟

 . C=3 .108 m/sنعطي سرعة  انتشار الضوء في الفراغ والھواء 
 طول الموجة لھذه الموجة الضوئیة داخل الموشور؟

  
’rزاویة االنكسار على الوجھ االول و  rو  زاویة الورود على الوجھ االول

  للموجة الضوئیة

nm633  شقا عرضھa  ونضع عمودیا على مسار الحزمة شاشة على بعد مسافة

نالحظ على الشاشة في االتجاه العمودي على الشق، بقعة مركزیة مضیئة 
  .وبعض البقع ذات إضاءة أقل،لونھا ھو نفس لون ضوء الالزر

  ما اسم الظاھرة المالحظة على الشاشة؟

: بالعالقة 2الممثلة في الشكل
a

rad


 )(   

  عرض الشق؟ aعرض البقعة المركزیة عندما یتناقص 

tan أوجد العالقة بینa ووl وD .  
mmlنعطي  38  وD=3m.  

نرسل االن حزمة الالزر السابقة عمودیا على وجھ الموشور زاویتھ 

  ؟اعط العالقات األربع للموشور
  .ھل تنحرف الحزمة الضوئیة عند انبثاقھا من الوجھ األول للموشور؟علل جوابك

التي یكونھا اتجاه شعاع الالزر المنبثق من الموشور مع اتجاه الحزمة الضوئیة الواردة
 :n=1.61 معامل انكسار الموشور -         nair=1 

غالبا ما تحدث الزالزل التي تقع في أعماق المحیطات ظاھرة طبیعیة تدعى تسونامي، و ھي عبارة عن موجات تنتشر على سطح المحیط لتصل 
ننمذج ظاھرة تسونامي بموجات میكانیكیة متوالیة دوریة تنتشر على سطح الماء بسرعة  .

 v   في حالة المیاه القلیلة العمق مقارنة مع طول الموجة(λ>>h) 

  h=6000m. ندرس انتشار موجة تسونامي في جزء من المحیط نعتبر عمقھ ثابتا
 .التي تنتشر على سطح المحیط مستعرضة

 .للموجات المیكانیكیة المنتشرة على سطح الماء في ھذا الجزء من المحیط
λ. أوجد طول الموجةT=18min علما أن المدة الزمنیة الفاصلة بین ذروتین متتالیتین ھي ،

ثابتا خالل انتشارھا نحو  یبقى تردد موجات تسونامي
λعند االقتراب من الشاطئ؟ علل جوابك. 

یفصل بینھما مضیق عرضھ Bو Aتمر موجة تسونامي بین جزیرتین 
نفترض أن عمق المحیط بجوار الجزیرتین یبقى ثابتا و أن 

انظر الشكل λ=120km.  موجة تسونامي الواردة مستقیمیة طول موجتھا

ھل تحقق شرط حدوث ظاھرة حیود موجة تسونامي عند اجتیازھا 

  أعط، معلال جوابك، طول الموجة المحیدة

  1تمرین 
نضع عمودیا على الحزمة الضوئیة للیزر طول موجتھ 

D=3mفنالحظ على شاشة توجد على مسافة 
ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة؟ و ماذا تبرز الظاھرة؟ ارسم الشكل-1
العالقة التي تحدده بداللة   و أعط θعرف الفرق الزاوي  -2
بین انھ بالنسبة النحرافات  ضعی– 2-1
كیف یتغیر عرض البقعة المركزیة مع عرض الشق - 2-2
  II -  نعوض الحاجز بموشور زجاجي معامل انكساره

A=30°زاویة الموشور  نعطي  , 2الشكل 
ما طبیعة الضوء المبعث من اللیزر ؟علل الجواب-1
للضوء المنبعث من اللیزر في الھواء؟  ما قیمتھ داخل الموشور ؟  Nاحسب التردد -2
نعطي سرعة  انتشار الضوء في الفراغ والھواء ,

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

  االنكسار على الوجھ الثاني
للموجة الضوئیة Dاحسب زاویة االنحراف -6

  2تمرین 
nmتضيء حزمة الزر طول موجتھا  

  .الشق 
نالحظ على الشاشة في االتجاه العمودي على الشق، بقعة مركزیة مضیئة 

وبعض البقع ذات إضاءة أقل،لونھا ھو نفس لون ضوء الالزر
ما اسم الظاھرة المالحظة على الشاشة؟1-  

الممثلة في الشكل نعبر عن الزاویة 2- 

  ماذا تمثل ھذه الزاویة؟1.2- 

عرض البقعة المركزیة عندما یتناقص lكیف یتغیر 2.2- 

صغیرة بحیث باعتبار3-  
نعطي .للشق األفقي  aاستنتج العرض 4- 
نرسل االن حزمة الالزر السابقة عمودیا على وجھ الموشور زاویتھ 5- 

A=30° یوجد في الھواء.  
اعط العالقات األربع للموشور1.5- 
ھل تنحرف الحزمة الضوئیة عند انبثاقھا من الوجھ األول للموشور؟علل جوابك2.5- 
التي یكونھا اتجاه شعاع الالزر المنبثق من الموشور مع اتجاه الحزمة الضوئیة الواردة D0احسب زاویة االنحراف 3.5- 

معامل انكسار الھواء - 1= نعطي         
  3تمرین 

غالبا ما تحدث الزالزل التي تقع في أعماق المحیطات ظاھرة طبیعیة تدعى تسونامي، و ھي عبارة عن موجات تنتشر على سطح المحیط لتصل 
 .إلى الشواطئ بطاقة عالیة و مدمرة

v ( g.h)1/2 وفق العالقة hالمحیط 

 g=10m.s-2نعطي   .الثقالة
ندرس انتشار موجة تسونامي في جزء من المحیط نعتبر عمقھ ثابتا

التي تنتشر على سطح المحیط مستعرضةعلل أن الموجات 1-
للموجات المیكانیكیة المنتشرة على سطح الماء في ھذا الجزء من المحیطvاحسب السرعة 2-
علما أن المدة الزمنیة الفاصلة بین ذروتین متتالیتین ھي ،3-
یبقى تردد موجات تسوناميλ>>h   في حالة 4-

λكیف یتغیر طول الموجة . الشاطئ
تمر موجة تسونامي بین جزیرتین 5-

.d=100km  نفترض أن عمق المحیط بجوار الجزیرتین یبقى ثابتا و أن
موجة تسونامي الواردة مستقیمیة طول موجتھا

 .جانبھ
ھل تحقق شرط حدوث ظاھرة حیود موجة تسونامي عند اجتیازھا 5.1-

 .المضیق؟ علل الجواب
   :في حالة حدوث الحیود -1.5

أعط، معلال جوابك، طول الموجة المحیدة  -
   أحسب زاویة الحیود -




