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انتشار موجة ضوئية
علوم رياضية )أ( و )ب(
التمرين  1استعمال العالقة بين طول الموجة والتردد
طول الموجة للطيف المرئي في الفراغ محصورة بين  λ1 = 0, 4µmو . λ 2 = 0,8µm
نعطي سرعة انتشار الضوء في الفراغ . c=3.108m/s
 1ــ ما ھي األلوان الموافقة لحدي الطيف المرئي .
 2ــ حدد مجال تغير التردد  νللموجة الضوئية في الفراغ .
 3ــــ أحســب طــول الموجــة  λ 0فــي الفــراغ لإلشــعاع الضــوئي األحمــر المنبعــث مــن جھــاز الــالزر

حيث تردده ν = 4, 47.1014 Hz

نعطي سرعة الضوء في الفراغ c = 3.108 m / s
 1ــ إلى أي مجال تنتمي ھده الموجة الضوئية ؟
 2ــ أحسب ترددھا عند انتشارھا في الفراغ .
 3ــ استنتج ترددھا عند انتشارھا في الزجاج  .معامل االنكسار للزجاج n=1,5
التمرين 3
يعطي الجدول أسفله طول الموجة إلشعاعين أحادي اللون و معامل انكسارھما في أنواع من
الزجاج .
اللون
)n(flint
)n(crown
)λ 0 (nm

. c = 3, 00.108 m.s −1

1, 612
1, 504
656, 3
األحمر
1, 671
1, 521
486,1
األزرق
 1ــ أحسب ترددات ھذه الموجات الضوئية  .ھل تتعلق بمعامل انكسار الوسط ؟ نأخذ

 -1حيود الضوء:
ننجز تجربة الحيود باستعمال ضوء أحادي اللون
تردده  . v = 4, 44.1014 Hzنضع على بعد بعض

c = 2, 998 × 108 m / s

 2ــ أحسب السرعة وطول الموجة لإلشعاع األحمر في وسطي الزجاج
 3ــ يرد شعاع ضوئي أبيض على سطح كاسر مستو ) ھواء ــ زجاج ( بزاوية ورورد  . i = 60°نأخذ
معامل انكسار الھواء . 1, 00
 3ــ  1ذكر بقانوني ديكارت لالنكسار .
 3ــ  2أحسب الزاوية بين شعاع ضوئي أزرق وشعاع ضوئي أحمر بالنسبة لزجاج  crownوبالنسبة
لزجاج  . fl intوضح ذلك على تبيانة .
أي من نوعي الزجاج مبدد أكثر ؟
التمرين  : 4ظاھرة الحيود
أ ــــ حزمــة ضــوئية أحاديــة اللــون األحمــر ذات اتجــاه عمــودي علــى شاشــة معتمــة منبعثــة مــن
ثقب ذي قطر صغير جدا .
صف شكل الحيود المحصل عليه على الشاشة البيضاء .
ب ــــ نفــس الحزمــة الضــوئية الســابقة ولكــن منبعثــة مــن شــق ذي فتحــة صــغيرة جــدا صــف فــي
ھذه الحالة شكل الحيود المحصل عليه
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التمرين  : 6تحديد قطر خيط رفيع عن بكالوريا 2010
عندما يصادف الضوء حاجزا رقيقا  ،فإنه ال ينتشر وفق خط مستقيمي ،حيث تحدث ظاھرة الحيود.
يمكن استعمال ظاھرة الحيود لتحديد
قطر سلك أو خيط رفيع.
معطيات:
 يعبر عن الفرق الزاوي  θبين وسطالبقعة المركزية وأول بقعة مظلمة
λ
=  θحيث  λطول
بالعالقة
a
الموجة و  aعرض الشق أو قطر الخيط.
 -سرعة انتشار الضوء في الھواء :

التمرين  2التردد ووسط االنتشار
نعتبر موجة ضوئية منبعثة من جھاز الالزر ) ( Ne-Heطول موجتھا في الفراغ λ 0 = 633nm
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التمرين 5
نضيء شق عرضه  aبواسطة ضوء أحادي اللون األحمر طول موجته في الفراغ . λ1=633nm
على شاشة توجد على مسافة  D=3mمن الشق نعاين شكل حيود الموجة الضوئية .
 1ــ صف وارسم شكل الحيود المحصل عليه .
 2ــ عرف  ،بواسطة تبيانة الفرق الزاوي  θللھذب المركزي للحيود .
 3ــ ما ھي العالقة بين  θوالعرض  aللشق ؟
 4ــ أوجد العالقة بين  tanθوالمسافة  Dوالعرض  Lللبقعة المركزية .
 5ــ نفس السؤال إذا اعتبرنا أن tanθتساوي تقريبا  θوالتي نعبر عنھا بالرديان .
 6ــ أحسب عرض الفتحة  aإذا كان عرض البقعة المركزية للحيود . L=12,0cm

1

السنتيمترات من المنبع الضوئي صفيحة بھا شق
رأسي عرضه  ، aنشاھد شكل الحيود على شاشة
رأسية توجد على بعد  D=50,0cmمن الشق.
يتكون شكل الحيود من بقع ضوئية توجد وفق اتجاه
عمودي على الشق  ،تتوسطھا بقعة ضوئية مركزية
أكثر إضاءة عرضھا ) . L1=6,70.10-1 cmالشكل (1
 -1-1ماھي طبيعة الضوء التي تبرزھا ھذه التجربة؟
 -2-1أوجد تعبير  aبداللة  L1و  Dو  vو  . cاحسب . a
 -2نضع بين الصفيحة والشاشة قطعة زجاج على شكل متوازي المستطيالت كما يبين الشكل . 2
معامل انكسار الزجاج بالنسبة للضوء األحادي اللون المستعمل سابقا  n = 1,61نالحظ على
الشاشة أن عرض البقعة الضوئية المركزية يأخذ قيمة .L2
أوجد تعبير  L2بداللة  L1و . n
 -3تحديد قطر خيط نسيج العنكبوت.
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نعطي  λ R = 0, 6µm :و  . λ V = 0, 4µmمعامل االنكسار  n R = 1, 65 :و . A=30°

نحتفظ بالمنبع الضوئي والشاشة في موضعيھما ،نزيل القطعة الزجاجية والصفيحة ،ونضع مكان
الشق خيطا رأسيا من نسيج العنكبوت .نقيس عرض البقعة المركزية على الشاشة فنجد
 . L3=1,00cmحدد القطر  dلخيط العنكبوت.
التمرين 7
تمكن دراسة ظاھرة الحيود من تحديد تردد الموجات الضوئية .
نجعل ضوءا أحادي اللون طول موجته  λمنبعثا من جھاز الالزر يرد عموديا تباعا على أسالك رفيعة

b
تعبــر العالقــة  n = a + 2عــن تغيــر معامــل االنكســار للوســط بداللــة طــول الموجــة  λللموجــة
λ

رأسية أقطارھا معروفة  .نرمز لقطر السلك بالحرف  . dنشاھد مظھر الحيود المحصل عليه على
شاشة بيضاء توجد على مسافة  Dمن السلك  .نقيس العرض  Lللبقعة المركزية ونحسب انطالقا
من ھذا القياس الفرق الزاوي  θبين منتصف البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة بالنسبة لسلك
معين  .الشكل ). (1
معطيات :
* الزاوية  θصغيرة معبر عنھا بالرديان حيث tan θ ≃ θ

الضوئي حيث  aو  bثابتتان
 1ــ ما اسم الظاھرة التي تحدث ؟
 2ــ تعرف مع التعليل على الشعاعين ) (1و ). (2
 3ــ أحسب قيمة  DRزاوية انحراف الشعاع األحمر بالنسبة التجاھه البدئي .
 4ــ نضع أمام الشعاعين ) (1و ) (2عدسة مجمعة . L
مسافتھا البؤرية الصورة  f’=100cmبحيث ينطبق محورھا

البصري الرئيسي مع الشعاع ) (1فتكون المسافة ℓ
الفاصلة بين الحزمتين الحمراء والبنفسجية المحصل
عليھا على الشاشة  Eالمتواجدة في المستوى البؤري
الصورة للعدسة . ℓ = 2, 47cm : L

* سرعة انتشار الضوء في الھواء تقارب c = 3.108 m / s :
 1ــ أعط العالقة بين  θو  dو . λ

 4ــ  1أثبت أن ) ℓ = f ' tan(D V − D R

 2ــ أوجد اعتمادا على الشكل ) ، (1العالقة بين  Lو  dو  λو . D
1
 3ــ نمثل المنحنى  θ = f  في الشكل ). (2
d

 3ــ  1حدد انطالقا من ھذا المنحنى طول الموجة  λللضوء الحادي اللون المستعمل  .استنتج تردد
الموجة . ν
 3ــ  2نضيء سلكا رفيعا بالضوء األبيض عوض شعاع الالزر .
علما أن المجال المرئي للضوء يكون فيه طول الموجة محصورا بين ) البنفسجي ( λ V = 400nm

 4ــ  2استنتج قيم :
 : DVزاوية انحراف الشعاع البنفسجي بالنسبة التجاھه البدئي .
 : nVمعامل انكسار الموشور بالنسبة للشعاع البنفسجي .
 5ــ أحسب قيمتي الثابتتين  aو . b
التمرين 9
موشــور مــن الزجــاج معامــل انكســاره  nو زاويتــه  . A = 60°يــرد علــى الموشــور شــعاع ضــوئي
وفق ورود يكون مع الخط المنظمي على الوجه األول زاوية  iفيحدث له انكساران .
نضــع  rزاويــة االنكســار علــى الوجــه األول للموشــور و '  rالزاويــة التــي يــرد بھــا علــى الوجــه
الثاني و ' iالزاوية االنبثاق من الوجه الثاني .
 1ــ نعطي معامل انكسار الھواء  ، n air = 1أعط الصيغ األربع للموشور .

و ) األحمر ( . λ R = 800nm
أ ــ عين طول الموجة للضوء األحادي اللون الذي يوافق أقصى قيمة لعرض البقعة المركزية
ب ــ فسر لماذا يظھر لون وسط البقعة المركزية أبيض .

 2ــ نستعمل الموشور حيث '  i = iحيث تكون في ھذه الحالة  Dاالنحراف دنوي
 2ــ  1بين أن  A = 2rو D m = 2i − A

 A + Dm 
sin 

 2ــ  2بين أن معامل انكسار الزجاج يحقق العالقة التالية  2  :
=n
A
sin  
2
 3ــــــ بالنســــبة لشــــعاع ضــــوئي وارد طــــول موجتــــه  ، λ = 570nmيكــــون االنحــــراف الــــدنوي
 ، D m = 49,87°أحسب  nمعامل انكسار الزجاج .

التمرين8
تــرد حزمــة ضــوئية مكونــة مــن شــعاعين  :أحمــر وبنفســجي عموديــا علــى أحــد أوجــه موشــور
زاويته  ) Aأنظر الشكل أسفله ( .

Allal mahdade

www.chimiephysique.ma

3

 4ــ ما طول الموجة واللون في الزجاج لھذا اإلشعاع المستعمل ؟
 5ــــ نعيــد نفــس التجربــة باســتعمال شــعاع طــول موجتــه  λ = 433nmفيكــون االنحــراف الــدنوي
 ، D m = 52, 60°أحسب معامل انكسار الزجاج في ھده الحالة ؟
 6ــ ما ھي الخاصية التجريبية التي تم إبرازھا في ھذه الدراسة ؟
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نرســل حزمــة ضــوئية أحاديــة اللــون األحمــر مــن جھــاز الــالزر  ،طــول موجتھــا ، λ R = 711nm

التمرين  : 10بكالوريا 2010
تستعمل األلياف البصرية في مجاالت متعددة أھمھا ميدان نقل المعلومات واإلشارات
الرقمية دات الصبيب العالي
تتميز ھذه األلياف بكونھا خفيفة الوزن ) مقارنة مع باقي الموصالت الكھربائية ( ومرنة
وتحافظ على جودة اإلشارة لمسافات طويلة  .يتكون قلب الليف البصري من وسط
شفاف كالزجاج لكنه أكثر نقاوة .
يھدف ھذا التمرين إللى تحديد سرعة انتشار موجة ضوئية في قلب ليف بصري وإلى
تحديد معامل انكساره .
لتحديد سرعة انتشار موجة ضوئية في ليف بصري طوله  ، L = 200mتم انجاز التركيب التجريبي
الممثل في الشكل ) (1حيث يمكﱢن الالقطان  R 1و  ، R 2المركبان في طرفي الليف البصري  ،من

 4ـــــ أعـــط العالقـــة بـــين  λ Rو  θو  dمحـــددا وحـــدات ھـــذه المقـــادير فـــي النظـــام العـــالمي

تحويل الموجة الضوئية إلى موجة كھربائية نعاينھا على شاشة راسم التذبذب  .الشكل )(2

للوحدات .

عمودية على سلك رأسي رفيع قطره . d
نالحــظ شــكل الحيــود علــى شاشــة بيضــاء توجــد علــى مســافة  D = 2mمــن الســلك  .العــرض
 L Rللبقعة المركزية ھو . L R = 12cm

نأخذ خالل ھذه الدراسة tan θ ≃ θ
 1ــ أحسب التردد  Nللحزمة الضوئية المنبعثة من جھاز الالزر .
 2ــ بواسطة تبيانة  ،أرسم شكل الحيود المحصل عليه .
 3ــ أوجد العالقة بين  L Rو  Dو  θاالنحراف الزاوي .

 5ــــ اســتنتج عالقــة بــين عــرض البقعــة المركزيــة  L Rوطــول الموجــة  . λ Rأحســب القطــر d
للسلك .
 6ــــ بـــنفس التركيـــب الســابق نســـتعمل حزمـــة ضــوئية أحاديـــة اللـــون األخضــر طـــول موجتھـــا
. λ V = 532nm

 6ــ  1أعتمادا على الدراسة السابقة أحسب عرض البقعة المركزية L V
 6ــــ  2فســر لمــاذا نســتعمل جھــاز الــالزر الباعــث للضــوء األحمــر عــوض اإلشــعاعات األحاديــة
اللون األخرى ؟
 7ــ نعيد نفس التجربة باستعمال الضوء األبيض  ،ماذا نالحظ ؟
التمرين  : 12دراسة موجة ضوئية واردة على موشور
حزمــة ضــوئية متعــددة األلــوان  ،تتضــمن شــعاعين طــول موجتھمــا علــى التــوالي  λ1 = 530nmو

نعطي  :الحساسية األفقية 0, 2µs / div :
سرعة الضوء في الفراغ c = 3 × 108 m / s :
نقرأ على لصيقة منبع الالزر :
طول الموجة في الفراغ λ = 600nm :
 1ــ باستغالل الشكل : 2
 1ــ  1حدد التأخر الزمني  τالمسجل بين
 R1و . R 2

 λ 2 = 680nmتــرد علــى وجــه موشــور مــن الزجــاج  ،بزاويــة ورورد  i = 45,0°فتنبثــق مــن الوجــه

اآلخر للموشور  .نعطي زاوية الموشور A = 60°
معامـــل انكســـار الزجـــاج بالنســـبة للشـــعاع ذي طـــول الموجـــة  λ1ھـــو  n1 = 1,671و زاويـــة
انكسار الشعاع ذي طول الموجة  λ 2ھو . r2 = 26,02°

 1ــ  2احسب سرعة انتشار الموجة الضوئية
في قلب الليف البصري .
 1ــ  3استنتج معامل االنكسار  nللوسط الشفاف الذي يكون قلب الليف البصري .
 1ــ  4احسب طول الموجة الضوئية  λفي قلب الليف .
 2ــ الليف البصري وسط شفاف يتغير معامل انكساره مع طول الموجة الواردة وفق العالقة :

معامل انكسار الھواء ھو نفسه بالنسبة للشعاعين ويساوي 1, 0003
 1ــ أعط العالقات المميزة للموشور
 2ــــ أحســب زاويــة االنحــراف  D1التــي يكونھــا الشــعاع ذي طــول الموجــة  λ1مــع اتجــاه الحزمــة

5, 6.10−15
λ2
نعــوض المنبــع الضــوئي بمنبــع آخــر أحــادي اللــون طــول موجتــه فــي الفــراغ  λ ′0 = 400nm؛ بــدون

 n = 1, 484 +في النظام العالمي للوحدات

تغييــر أي شــيء فــي التركيــب التجريبــي الســابق  ،أوجــد التــأخر الزمنــي  τ ′المالحــظ علــى
شاشة راسم التذبذب .
التمرين  : 11حيود الضوء بواسطة سلك رفيع
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الضوئية الواردة
 3ــــ أحســب معامــل االنكســار  n 2للزجــاج بالنســبة للشــعاع ذي طــول الموجــة  λ 2واســتنتج
زاوية االنحراف  D 2التي يكونھا ھذا الشعاع واتجاه الحزمة الضوئية الواردة .
 4ــ أحسب الفرق الزاوي بين الشعاعين عند انبثاقھما من الوجه اآلخر للموشور
 5ــ أتمم التبيانة أسفله موضحا عليھا باستعمال أقالم ملونة  D1و D 2
 6ــ ما اسم الظاھرة التي تم إبرازھا خالل ھذه التجربة ؟ علل جوابك
التمرين  : 13الليف البصري
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انتشار موجة ضوئية

انتشار موجة ضوئية

الليــف البصــري ھــو عبــارة عــن شــعيرة صــغيرة مصــنوعة مــن زجــاج لــه أكبــر نقــاوة  ،يســتعمل
لحمل المعلومات وذلك بتضمينھا بواسطة موجة ضوئية .
يتكون الليف البصري من :
ــــ جـــزء محـــوري يســمى بقلـــب الليـــف وھـــو الــذي ينتقـــل فيـــه الضــوء ويتميـــز وســـطه بـــأكبر
انكسارية من األوساط األخرى .
ــ الغالف وھو طبقة تحيط كليا بالجزء المحوري ويشكل الوسط األقل انكسارية .
عنــد ولــوج شــعاع ضــوئي بزاويــة ورود  iمــن أحــد طرفــي الليــف البصــري  ،فإنــه يخضــع إلــى عــدة
انعكاســات كليــة علــى الســطح الكاســر الفاصــل بــين الجــزء المحــوري والغــالف إلــى أن يغــادر
الليف من طرفه اآلخر .
نعتبـــر ليـــف بصـــري طولـــه  ℓيتكـــون مـــن قلـــب شـــعاعه  Rومحـــوره  ، Oxمعامـــل نكســـاره

 1ــــ مــا ھــي القــيم الحديــة لطــول الموجــة  λفــي الفــراغ لمجــال الضــوء المرئــي ؟ مــا لــون الضــوء
المنبعث من جھاز الالزر ؟
 2ــــ ضــع تبيانــة للتركيــب التجريبــي المســتعمل فــي ھــذه الدراســة التجريبيــة محــددا الشــكل
المالحظ على الشاشة .
 3ــــ عــرض الشــق  aصــغير جــدا )  . (a < 100λمــا اســم الظــاھرة المحدثــة عنــد اجتيــاز الحزمــة

 n 2 = 1,50وغــــالف معامــــل انكســــاره  n1حيــــث  ، n 2 > n1معامــــل انكســــار الھــــواء n 0 = 1,00
وسرعة انتشار الضوء في الھواء  ) . c = 3 × 108 m / sأنظر الشكل (

الضوئية الشق ؟
 4ــ نقيس عرض البقعة المركزية  ℓبالنسبة لقيم مختلفة لعرض الشق : a
60

50

40

30

20

)a(µm

3,2

3,8

4,7

6,3

9,0

)ℓ(cm

) 1/ a(m−1
 4ــ  1أتمم الجدول أعاله بحساب 1 / a

البصري عند النقطة  Oفينكسر مكونا زاوية  rمع المنطمي ) . ( Ox
 1ــــ  1أحســب الســرعة  v 0النتشــار الموجــة الضــوئية فــي الھــواء و  v 2ســرعة انتشــار الموجــة

 4ــ  2مثل منحنى تغيرات  ℓبداللة  ، 1 / aواستنتج تعبير  ℓبداللة . a
 5ــــ نعــوض الشــق الســابق بســلك رفيــع رأســي فنحصــل علــى نفــس الظــاھرة وذلــك بتعــويض
عــرض الشــق  aبــالقطر  dللســلك الرفيــع فــي التعبيــر المحصــل عليــه فــي الســؤال  4ــــ . 2
طول البقعة المركزية المحصل عليھا ھو  ، ℓ = 2, 6cmأحسب القطر  dللسلك الرفيع .

الضوئية في الليف البصري .
 1ــ  2استنتج تردد الموجة في الھواء وفي الليف البصري
 1ــ  3احسب  λ 2طول الموجة للشعاع الضوء في الليف البصري

التمرين  : 16كيف يتشكل قوس قزح ؟
لمعرفة كيفية تكون قوس قزح  ،نقوم بدراسة انكسار حزمة ضوئية على سطح قطرة ماء .
فـــي قطـــرة مـــاء  ،يتغيـــر معامـــل انكســـار الوســـط وطـــول الموجـــة  λحســـب العالقـــة التاليـــة :

 1ــــ يــرد شــعاع ضــوئي طــول موجتــه  λ 0 = 750nmبــورود  i = 10,0°علــى الطــرف األول للليــف

2
2
3
3

ــ
ــ
ــ
ــ

 1أعط نص قانونا ديكارت لإلنكسار
 2أحسب زاوية االنكسار  rعند  Oمدخل الليف البصري .
عند النقطة  Iيحدث انعكاس كلي للشعاع الضوئي
 1ما ھي العالقة بين  n1و  n 2و  rلكي يحدث انعكاس كلي للشعاع الضوئي .

b
λ2
نعتبــر حزمــة مــن الضــوء األبــيض تنتشــر فــي الھــواء ذي معامــل االنكســار = 1
 n = a +حيث  b = 1,5 × 10−15 m 2و  a = 1,321بدون وحدة .

 n airو تــرد علــى

ســطح قطــرة مــاء كرويــة الشــكل  .نفتــرض أن الحزمــة الضــوئية تتعــرض النعكــاس واحــد فقــط فبــل
خروجھــا مــن القطــرة  .زاويــة ورود الحزمــة الضــوئية علــى القطــرة فــي النقطــة  Iھــي i = 50° :

 3ــ  2بين أن  sin i = n 22 − n12واستنتج  n1معامل انكسار الغالف .

وبعــد ذلــك تتعــرض الحزمــة إلــى انعكــاس فــي النقطــة ' Iوانكســار ثــاني فــي النقطــة " Iنقطــة
انبثاقھا من قطرة الماء  .يمثل الشكل  1مقطعا لقطرة الماء دون اعتبار سلم .

التمرين 14
تجتــاز حزمــة ضــوئية  ،منبعثــة مــن جھــاز الــالزر  ،طــول موجتھــا  ، λ = 633nmشــقا فــي وضــعية
رأســية عرضــه  . aعلــى مســافة  D = 1, 50mمــن الشــق توجــد شاشــة رأســية متعامــدة مــع
اتجاه الحزمة الضوئية لالزر .
 1ــ أعط قوانين ديكارت لالنعكاس واالنكسار .
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انتشار موجة ضوئية
 2ــ باعتماد ھذه القوانين أوجد العالقة التي تربط بين  iو  rثم بين '  iو . r3
 3ــ باعتماد ھذه القوانين أوجد العالقة بين  r1و . r2
 4ــــ باعتمــادك علــى القــوانين الھندســية فــي الــدائرة أوجــد العالقــة بــين  rو  r1مــن جھــة وبــين
 r2و  r2من جھة أخرى .
 5ــــ أوجــد قيمــة  rبالنســبة لضــوء طــول موجتــه  λ = 600nmواســتنج فــيم كــل مــن  r1و  r2و
 ، r3ثم قيمة ' . i
 6ــــ اســتنتج االنحــراف  Dالــذي تتعــرض لــه الحزمــة الضــوئية الــواردة بزاويــة  iبعــد انبثاقھــا مــن
قطرة الماء .
 7ــــ عــين قيمــة  rبالنســبة لضــوء طــول موجتــه  λ = 400nmواســتنج قــيم كــل مــن  r1و  r2و
 ، r3ثم قيمة '  . iواستنتج . D
استنتج تفسيرا لكيفية تشكل قوس قزح .
التمرين 17
ال يمكــن لشــعاع ضــوئي أن يحــافظ علــى طاقتــه كاملــة أثنــاء انتشــاره لمســافات طويلــة  ،لــذا تــم
التفكيــر فــي البحــث عــن وســط انتشــار بــديل قــادر علــى نقــل الشــعاع الضــوئي عبــر القــارات
والمحيطات دون ضياع الطاقة ويحمل معه معلومات .
فــي  1966توصــل العالمــان  KAOو  HOCKMANإلــى ابتكــار " الليــف البصــري " وھــو عبــارة عــن
كابل مرن أسطواني قطره صغير وقلبه من السيليس ومغطى بغشاء عازل .
ننجز في المختبر تجربة بسيطة باستعمال التركيب الممثل أسفله والمتكون من :
ــ صمام الزر مرتبط بمولد كھربائي  Gيعطي توترا كھربائيا  uمريع الشكل ذي تردد عال .
ــ ليف بصري  fibre optiqueطوله ℓ = 5m
ــ خلية كھرضوئية
يبعــث صــمام الــالزر شــعاعا ضــوئيا أحمــرا طــول موجتــه فــي الفــراغ وفــي الھــواء . λ 0 = 630nm

التمرين 18
يـــرد شـــعاع ضـــوئي أحـــادي اللـــون طـــول موجتـــه  λ = 550nmبزاويـــة الـــورود  ، iعلـــى ســـطح
قطــرة مــاء والتــي نعتبرھــا كرويــة الشــكل  .نقطــة ورود الشــعاع علــى القطــرة  . Iنعتبــر الشــعاع
المنبثــق مــن القطــرة  ،قــد خضــع إلنكســارين فــي النقطتــين  Iو  Kوانعكــاس فــي النقطــة . J
نســمي  rزاويــة انكســار الشــعاع فــي النقطــة  Iومعامــل انكســار المــاء  n eau = 1,334ومعامــل
انكسار الھواء . n air = 1

يســتقبل الليــف البصــري ھــذا الشــعاع  ،ويرغمــه علــى القيــام بانعكاســات كليــة ومتتاليــة علــى
المســاحة الفاصــلة بــين قلــب الليــف البصــري وغشــائه البالســتيكي كمــا يوضــع الشــكل )، (2
فينقــل إلــى خليــة كھرضــوئية تعمــل علــى تحويــل الموجــة الضــوئية إلــى موجــة كھربائيــة نعاينھــا
علــى شاشــة راســم التذبــذب  .تقطــع الموجــة الضــوئية مســافة  ℓ = 5mفــي مــدة زمنيــة قــدرھا
∆t = 25ns
 1ــ أحسب سرعة الموجة الضوئية داخل الليف البصري .
 2ــ استنتج معامل انكسار مادة السيليس المكونة لقلب الليف البصري

نعطي سرعة الموجة الضوئية في الفراغ ) في الھواء ( c = 3 ×10−8 m / s
 3ــ أحسب طول موجة شعاع الالزر في الليف البصري  .ما لونه ؟ علل جوابك
 4ــ ما المقدار الفيزيائي المميز للموجة الضوئية ؟ احسب قيمته .
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 1ــــ مــا ھــي خصــائص الموجــة الضــوئية المحمولــة مــن طــرف الشــعاع الضــوئي الــوارد علــى
القطرة ؟
أحسب سرعة انتشارھا في القطرة ؟
 2ــــ بــين ھندســيا  ،أن اتجــاه انتشــار الضــوء مــن خــالل القطــرة  ،يخضــع إلــى انحــراف  . Dبــين
أن D = π + 2i − 4r

9

Allal mahdade

www.chimiephysique.ma

10

انتشار موجة ضوئية
 3ــ أحسب  Dبالنسبة ل i = 59°
 4ــ نقوم بدراسة تغيرات  Dبداللة زاوية الورود  ، iأتمم الجدول التالي :
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0

)i(°

)D(°
مثل باستعمال المجدول  Excelتغيرات  Dبداللة i
ما ھي الخاصية لتغيرات  Dالتي يبرزھا ھذا المنحنى ؟
 5ــــ نجعــل قطــرة المــاء تخضــع فــي ھــذه الحالــة إلــى الضــوء المنبعــث مــن الشــمس أي الضــوء
األبيض والذي يرد على القطرة بزاوية ورود متوسطة قيمتھا . 60°

عنـــدما تتغيـــر طـــول الموجـــة للضـــوء األبـــيض فـــي الفـــراغ بـــين  400nmو  750nmفـــإن معامـــل
انكسار الماء يتغير من  1, 343إلى 1, 330
أقرن كل طول موجة باللون الموافق لھا .
ماھي الميزة التي يتصف بھا وسط االنتشار )قطرة الماء ( ؟
 6ــــ أحســب االنحــراف الخــاص بكــل طــول موجــة للضــوء األبــيض و صــف الطيــف الــذي سيشــاھده
مالحظ عند استقباله الضوء المنبثق من القطرة .
فســر لمــاذا نالحــظ فــي قــوس قــزح أن الضــوء األحمــر يوجــد خــارج القــوس بينمــا البنفســجي
بداخله ؟
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