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  سلسلة تمارین
  انتشار موجة ضوئیة

 1تمرین 

maنضيء حاجزا بھ شق عرضھ 120 طول موجتھا  بواسطة حزمة ضوئیة أحادي اللون منبعثة من جھاز الزر . یوجد الحاجز على

mDمسافة  5,1 من شاشة فنحصل على الشكل جانبھ.  

  )ن  1(ما الظاھرة التي یبرزھا الشكل؟ وماذا توضح ھذه الظاھرة ؟ و ما ھي شروط حدوثھا ؟ )1
للضوء األحادي اللون  و طول الموجة  aو عرض الشق  أعط العالقة بین الفرق الزاوي  )2

  . المستعمل
نعطي . عرض البقعة المركزیة Lو Dو aو أوجد العالقة بین  )3 tan.  

cmLإذا علمت أن  أحسب طول الموجة  )4 6,1 .  

على وجھ موشور زاویتھ نرسل نفس الحزمة الضوئیة  60A  بزاویة ورود 45i  معامل
  .66,1nبالنسبة للضوء األحادي اللون المستعمل ھو انكسار الموشور

 . عرف ضوء أحادي اللون )1
 . عرف معامل انكسار وسط شفاف )2
Iو النقطة  Iأكتب قوانین دیكارت لالنكسار عند النقطة  )3 . 1نعطيairn   

rrA'بین أن  )4  وAiiD    ). انظر الشكل جانبھ. ('
 . بالنسبة للشعاع الوارد Dو  ’iو  ’rو r حدد قیم الزوایا )5

.ما اسم الظاھرة المالحظة عند استعمال الضوء األبیض عوض ضوء أحادي اللون
 

  3تمرین 
على سلك رفیع  λنرسل حزمة ضوئیة من الالزر األحادي اللون طول موجتھ 

أكبر من سمك السلك   d ، نشاھد على الشاشة بقعة مركزیة عرضھا  aموتر سمكھ 
  .إلي بقع أصغر من جھتي البقعة المركزیة  ةإضاف

 .ما إسم الظاھرة المالحظة ثم بین أنھا ناتجة من الطبیعة الموجیة للضوء  -1
 :عندما تكون  d=f(1/a) -التجریبیة  من خط منحنیات الشكل مكنتنا الدراسة  -2
λ1  وλ2=633nm . 
في كل من التجربتین علما أن  dأوجد مبیانیا عرض البقعة المركزیة   - 2-1

a=80μm  .  
  . λ1اوجد قیمة طول الموجة  - 2-2
  )المرئي  (التالي مجال الترددات الضوئیة للضوء األبیض  مخططیعطي ال  - 2-3
   

  
  .حدد لون شعاعي االزر المستعملتین في التجربة

مثبتھ على حامل فنشاھد على الشاشة بقعة مركزیة  عرضھا  ’aفي التركیب التجریبي السابق نزیل السلك و نضع مكانھ شعرة قطرھا  -3
d’=3.35cm  أحسب قطر الشعرة علما أنλ=670nm .   نعطيC=3.108m/s   

  4تمرین 
تمـر بقیمة  Dنالحظ أن .  Dونقیس زاویة اإلنحراف  iنغیر قیم زاویة الورود . A=30°یـــرد شعاع ضوئي أحادي اللون على موشور ذي زاویــة 

  . ’i=iفي حالـة  Do=20,56°دنیا  
  .ذكر بالعالقات الممیزة للموشور   )1
  اللونحادي األضوئي الشعاع معامل انكسار ال nأحســب ) 2

  5تمرین 
كما یالحظ أن الموجة . تكون سرعة انتشار موجة ضوئیة في وسط شفاف دائما أصغر من سرعة انتشارھا في الفراغ و تتعلق قیمتھا بوسط االنتشار

   .تبدد الضوء ةیھدف ھذا التمرین إلى دراسة ظاھر .الضوئیة عند اجتیازھا لشق عرضھ صغیر نسبیا نحید
  سرعة انتشار الموجات الضوئیة في الھواء تساوي  :معطیات

 ،c=3,00.108m.s-1تقریبا سرعة انتشارھا في الفراغ 
   1,51معامل انكسار الزجاج المستعمل  0,768µmشعاع أحمر طول الموجة في الھواء ب   -
 1,52معامل انكسار الزجاج المستعمل  0,434µmطول الموجة في الھواء ب  بنفسجيشعاع   -

من سطح نصف أسطوانة من الزجاج، حزمة ضوئیة متوازیة من الضوء األبیض،  Iنرسل عند نقطة  1.
 V  لى البنفسجيا R  ألوان الطیف السبعة الممتدة من األحمر   )شكل( نالحظ على الشاشة 

للزجاج و طول  nRلإلشعاع األحمر في الزجاج بداللة معامل االنكسار  λR عبر عن طول الموجة 1.1.
 .في الھواء لھذا االشعاع λ0Rالموجة 

  λ0ینمذج معمل االنكسار لوسط شفاف و متجانس بالنسبة إلشعاع أحادي اللون طول موجتھ 1.2.

 + n(λ)=A  في الھواء بالعالقة
�

��
 .االنتشارثابتتان تتعلقان بوسط  Bو  Aحیث    

  بالنسبة للزجاج المستعمل B و Aاحسب قیمة كل من 
حدد عرض البقعة الحمراء المالحظة على الشاشة علما ان الشاشة تبعد    N=4,9.1014Hzو   N=4.1014Hzیمتد الضوء االحمر ما بین التردد  -2

 D=2mبالمسافة  Iعن 
 




