انتشار موجة ضوئية
األنشطة التجريبية
النشاط التجربي  : 1اإلبراز التجريبي لظاھرة حيود الضوء
ننجز التركيب التجريبي جانبه حيث :
ــ الحزمة الضوئية المنبعثة من جھاز الالزر تقع في وسط
الورق الميليمتري .
ــ نضع صفيحة بھا شق عرضه  aعلى مسافة D=1,77m
من الشاشة  ،فنشاھد على ھذه األخيرة الشكل أ .
ــ نعوض الصفيحة بأخرى شقھا عرضه  a/2فتحصل على
الشكل ب
ــ نحتفظ بنفس المسافة  D=1,77mونستعمل صفائح
شقوقھا مختلفة العرض  . aنقيس بالنسبة لكل صفيحة
العرض  Lللبقع المركزية المشاھدة على الشاشة .
ندون في جدول قيم كل من  aو  . Lفنحصل على الجدول التالي :

)a(µm
)L(mm
استثمار
 1ــ قارن الشكلين المحصلين مع ما تم الحصول عليه في ظاھرة حيود موجات على سطح الماء
 2ــ أذكر بالمبدأ المستقيمي للضوء  .ھل يتحقق ھذا المبدأ خالل ھذه التجربة ؟
 3ــ ماذا يمكن استخالصه فيما يخص طبيعة الضوء ؟
ــ يرمز للفرق الزاوي بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة بالحرف . θ
 4ــ  1بالنسبة لفرق زاوي صغير  ،يمكن كتابة العالقة  ، tanθ=θحيث يعبر عن  θبالرديان .
L
أثبت العالقة :
=θ
2D
 4ــ  2مثل المنحنى الممثل لتغيرات  θبدﻻلة 1 / a
 4ــ  3أستنتج العالقة الرياضية بين  θو ) . (1/aما ھو المدلول الفيزيائي للمعامل الموجه للمنحنى المحصل عليه ؟
 5ــ ما تأثير عرض الشق  aعلى العرض  Lللبقعة المركزية ؟
 6ــ حدد طول الموجة المنبعثة من جھاز الالزر المستعمل في ھذه التجربة .
تمرين تطبيقي :
نحصل على ظاھرة حيود موجة ضوئية بواسطة شق عرضه  ، a=0,10mmباستعمال حزمة ضوئية منبعثة من جھاز اللزر طول
موجتھا λ(rouge)=650nm
عرض البقعة المركزية المحصل عليھا L rouge = 1,8cm :

أحسب الفرق الزاوي  θواستنتج المسافة الفاصلة بين الشق والبقعة المركزية .
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النشاط التجريبي  : 2انحراف الضوء األحادي اللون :
يرد شعاع ضوئي أحادي اللون ينتمي إلى المقطع الرأسي على وجه الموشور .
 1ــ ما ھي الظاھرة التي تحدث عند دخوله الموشور  ،ثم عند خروجه منه ؟
 2ــ حدد على الشكل زاوية اﻻنحراف  Dبين  SIالشعاع الوارد على الموشور والشعاع المنبعث عند خروجه I’Rمنه
 3ــ أوجد ھندسيا وبتطبيق قوانين ديكارت لالنكسار صيغ الموشور .

وثيقة إضافية
الموجات الكھرمغنطيسية

سرعة الضوء في الفراغ c = 3.108 m / s :
أحسب الترددات الموافقة لكل طول موجة .
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