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 90 الواجب المنزلي

 

 قراءات مفيدة قبل حل الواجب

 344-344، 364-354 تاب "باكفي & باريت": الصفحاتك

 

 "فرمات"مبدأ  –: الطبيعة في عجلة من أمرها 1-0 السؤال

 

في نفس مستوي الورقة وفي نفس الوسط(. حاجز غير شفاف يمنع  Bو  A) Bإلى  Aيرتحل ضوء من 

. الرحلة اآلن تتم عبر مرآة عمودية على مستوي الورقة ABخط المستقيم ارتحال الضوء على طول ال

  )انظر الشكل(.

 

. نقطة تقاطع هذا الخط مع AB ′على المرآة( وارسم الخط  B)صورة النقطة  B ′أنشئ النقطة  - أ

 .C يالمرآة ه

 

 .ACBسلك اآلن المسار تعن طريق المرآة،  Bإلى  Aالضوء التي ترتحل من  حزمة

 تساوي زاوية االنعكاس. الورودبرهن أّن زاوية  - ب

 

و  y=d و  x=0عند  A )انظر الشكل(. لتكن إحداثيات 9ف اآلن نظام إحداثيات مركزه عند نعرّ 

   على المرآة عند C ′للتسهيل( وإحداثيات النقطة  yA = yB = d)نأخذ  y=d و  x=1عند  Bإحداثيات 

=x′ x  و y=0. 
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التي تكون عندها x ′واحسب قيمة   و  d و x ′بداللة  s = AC′ + C′Bاحسب المسافة  - ت

 أصغرية. AC′ + C′Bالمسافة 

 

 مبدأ "فرمات" يوجب أن الحل في الجزء )ت( هو المسار الذي ستختاره الطبيعة.

 )الناتج عن القسم )أ((. C)الناتج من القسم )ت(( هو نفس الموضع  C ′ن الموضع برهن أ - ث

 

 

 : األلياف البصرية2-0السؤال 

 من كتاب  3-4قم بحل المسألة 

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

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

في الشكل. نصف قطر المحيط  قضيب زجاجي مقطعه العرضي مستطيل الشكل ومعقوف كما هو موضح

على التوالي. قرينة انكسار  R+aو  Rالداخلي والخارجي للجزء المنحني من القضيب ثابت ويساوي 

 .n=1.5الزجاج تساوي 

التي يكون عندها كل الضوء الذي يدخل من  a، ما هي القيمة العظمى لـ R >> λمن أجل قيمة معلومة لـ 

 ؟B، سيخرج من  Aالنقطة 
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 انعكاس كلّي  : 3-0السؤال 

 ن كتاب م 5-4قم بحل المسألة 

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

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

لموشور زجاجي كما هو موضح في الشكل.  ABموجة ضوء مستوية ترد بشكل عمودي على الوجه 

 .1.5قرينة انكسار الزجاج تساوي 

 

 .ACالتي من أجلها تنعكس الموجة بشكل كلّي على السطح  αأوجد قيمة الزاوية  - أ

 الكلّي؟هل هذه أصغر أو أكبر زاوية مسموحة من أجل االنعكاس  - ب

 

 دليل موجة مستطيل:  4-0السؤال 

لطول يرد على سطح الماء في حوض سباحة. ما هو ا ضوء أحمر  - أ

للضوء داخل الماء؟ إذا سبحت تحت الماء ونظرت إلى الضوء المنكسر الذي يأتي  λ ′الموجي 

االنكسار للماء  قرينة أن من السطح، أي لون سترى؟ أجب باختصار ببضع كلمات. افترض

 .1.33ساوي ت

 

في الضوء  ستطاعةنل" عند الورود العمودي، برهن أّن مجموع االيباستخدام معادلة "فر - ب

قة في الضوء الوارد. وبالتالي الطا ستطاعةفي الضوء المنكسر تساوي اال ستطاعةالمنعكس واال

 نة.اصم  

 


