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 11 الااجب المنالي

 

: ال يوجد تاريخ تسليم وحدد لهذا الواجب المنزلي، الكن المواضيع الزي سزغطّى تهنا باإلضافة مالحظة

 موقع اإللكزرانيإلى الزجربة المنزلية سزكون كلها وطلوبة في االوزحان النهائي. سأضع الحلول على ال

 كانون امأال. 01يوم الجمعة 

 

 ااجبقراءا  مفيدة قبل حل ال

  584-559 زاب "باكفي & باريت": الصفحاتك

 

 ينفاذمشبك  – 9الزجربة المنالية رقم  :1-11السؤال 

جيبي في المصباح الللقيام ببعض الزجارب، على أي حال، لم يوضع  ا  صغير ا  جيبي ا  يذكر النص وصباح

ا . عن ذلك ضوء  اوضيّ تهذا الفصل. أقزرح أن تسزخدووا عوضا   8.03حقيبة الزجهيزات الخاصة بالمساق 

اسزخدووا ارقة سوداء بثقب صغير فيها إلنقاص حجم الضوء. أاصيكم أيضا  أن تسزخدووا ورشحات 

ضوئية عندوا تقوووا ببعض الزجارب وع المشبك حزى لو لم يذكر ذلك في النص. اسزخدام المرشحات 

 سيعطيكم بعد نظر إضافي.

بها الزسزمعوا! أنا دائما  احمل وعي المشبك االمسزقطب حقيبة الزجهيزات البصرية تهي لكم لزحزفظوا 

الخطّي. المسزقطب رائع جدا  للنظر إلى السماء الزرقاء، اأقواس قزح، اأشياء أخرى، االمشبك قيّم جدا  

للنظر إلى أضواء ساطعة وزنوعة )وصابيح الزئبق!(. اخزر ضوء  بعيدا  جدا  )عند النهر وثال ( لزصغير 

 لضوء، تهذا سيعطيك أفضل اسزبانة طيفية ومكنة كما شرحنا في المحاضرات.البعد الزااي ل

وساء  أا الثالثاء  6-3الساعة  12/6الرجاء إعادة حقائب تجهيزات الزجارب لهذا المساق يوم اإلثنين 

 ظهرا . 0 –صباحا   00الساعة  12/7

 

 فّكر بشكل أكبر :2-11السؤال 

 إّن وعيار انعرا  "فراانهوفر" تهو:
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 ؟λا  z ،Dوا تهو وعنى  - أ

 

عندوا ُاجد الصفر امأال في حالة انعرا  "فراانهوفر" على الشق المفرد 

. 

. تهذه يجب أن تكون أكبر بعّدة ورات ون  zاسزخدم تهذه النزيجة السزنزا  في سطر ااحد أّن  - ب

 طريقة سهلة جدا  لفهم وعيار "فراانهوفر" اتقدير أتهميزه.

 

 01ا نريد رصد انعرا  "فراانهوفر" على الشق المفرد ون نجم يبعد عنّا افزرض أنن تجربة "خيدانكن".

وزر  01سنوات ضوئية. بأخذ الشراط أعاله باالعزبار قدر اإلوكان، يمكننا جعل عرض الشق حوالي 

 011بدان خسارة نموذ  انعرا  "فراانهوفر" الذي نريد رصده على الساتر. ليكن طول الموجة يسااي 

 نانو وزر.

 يجب أن تكون المسافة الصغرى الزقريبية بين الشق اساتر الرصد )لوح الزصوير(؟ واذا - ت

 

كم يجب أن يكون عرض القيمة العظمى الساطعة المركزية تقريبا  على الساتر؟ حاال توقعها  - ث

 أاال ، ثم احسبها!

 

 وزر. 1اآلن، اترك الشق االساتر في وكانهما، الكن اجعل الشق أضيق ليكون عرضه 

اال  توقع، ثّم احسب العرض الزقريبي للقيمة العظمى الساطعة المركزية على الساتر. ال حاال أ -  

 تكن وزهورا  في توقعك!

 

واذا سيكون العرض الزقريبي للقيمة العظمى الساطعة المركزية نزيجة االنعرا  إذا جعلنا عرض  - ح

 لمسافة بين الفجوة )على امأرض( االساتر )على القمر(؟وزر، بدان تغيير ا 66الشق يسااي 

 

 ورضية؟ ا  اسرد تعليالتك حول لماذا تجربة "خيدانكن" أعاله لن تعطي أبدا  نزائج - خ
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 اسزبانة ااايّة –من كزاب "باكفي & باريت" معّدلة(  8.7)المسألة  :3-11السؤال 

ل. يُرصدان بواسطة تلسكوب، قطر أويا 01قدم، ايبعدان عن بعضهما  0ضوءان ساطعان، عرضهما 

سم. ُاضع الشق أوام العدسة اتّم توجيهه ليكون عرضه وواايا  للخط الواصل بين  0عدسزه تسااي 

الضوئين. إّن عرض الشق وزغيّر، نضيّق الشق حزى يصبح الضوئين بالكاد يمكن الزمييز بينهما. أاجد 

 أنغسزرام. 6111جي الفعلي يسااي عرض الشق ون أجل تهذه الحالة، افزرض أّن الطول المو

 

 كاميرا ذا  ثقب صغير :4-11السؤال 

 ون كزاب  8-8قم بحل المسألة 

Bekefi, and Barrett. Electromagnetic Vibrations, Waves and Radiation. 

Cambridge, MA: The MIT Press, September 15, 1977. ISBN: 0262520478. 

( Lون أجل الضوء المرئي ون صنداق وكعب الشكل )طول الضلع  ُصنعت كاويرا ذات ثقب صغير

( في أحد الجوانب ااسزخدام الجدار الداخلي المعاكس كساتر dاذلك بثقب فزحة صغيرة جدا  )قطرتها 

بشكل تقريبي الزي سزكون عندتها الصورة امأكثر حّدة  على  dحيث سيُعرض الفيلم عليه. وا تهي قيمة 

 .(صورة انعرا  وصدر بعيدلحجم الكلّي للشكل الهندسي باإلضافة إلى الفيلم؟ )تلميح: احسب ا

 

 تداخل شق مادا  :5-11السؤال 

 ون كزاب  6-8قم بحل المسألة 

Bekefi, and Barrett. Electromagnetic Vibrations, Waves and Radiation. 

Cambridge, MA: The MIT Press, September 15, 1977. ISBN: 0262520478. 

، ترد على شقين طويلين اضيقين، عرض كل ونهما ووجة كهراوغناطيسية وسزوية، طول ووجزها 

2a 2، ايفصالن عن بعضهما بمسافةb حيث ،b >> a أحد الشقين وغطى بسطح عاال رقيق سماكزه .

d اوعاول العزل ،k ،d  الُمخزارة تحقق العالقة. 

كبيرة بشكل  Lعن الشقين، حيث  Lوسزوي يبعد وسافة  الزداخل نزيجة الشقين ُوالحظ في )نمط( نموذ 

 Θكاٍف بحيث يمكن اسزخدام تقريبات الحقل )المجال( البعيد، ابالزالي النموذ  يعزمد فقط على الزااية 

 ون المسزوي العمودي إلى الشقين كما تهو ووضح.
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في النموذ ؟ ارسم باعزبار الزأثير ناتج عن الزداخل فقط، وا تهو الشرط ون أجل القيمة العظمى  - أ

 نموذ  الزداخل.

 

 

يُعّدل توايع الشّدة عن الزوايع  اآلن سنعزبر أّن الزأثير ناتج عن كل ون الزداخل ااالنعرا . كيفّ  - ب

 انعرا  الناتج.-، ارسم النموذ  تداخلb/a = 10السابق في الجزء )أ(؟ ليكن 

، ابالزالي ي ، ابالزال)افزرض أن كل الزاايا ذات الصلة تهي صغيرة بشكل كافٍ 

 ار الضوئي عبر العاال وسزقل عن الزااية.(مسال

 


