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  05 الـمـوضـوع

  
  ؟ كيف يتكون قوس قزح                                                 
  

في الطبيعة،يظهر قوس قزح عندما يتكون .النعكاس وانكسار الضوءترتكز ظاهرة قوس قزح على قوانين ديكارت       
و لكي نالحظ قوس قزح،  لهذا .ظهره إلى الشمسذلك حين يوالي المالحظ جدار من قطرات مطرية مضاء بأشعة الشمس،و

  .يجب أن تكون الشمس خلفنا والمطر أمامنا
  

في هذا   يحتوي الشكل التالي على ما تعنيه كل الرموز المستعملة
  .لتمرينا

  
ذات شكل كروي ء في قطرة ما Eشعاع ضوئي بالنقطة  يرد       

 سنعكايتعرض ال Rبالنقطة .لالنكسار ض،فيتعر iبزاوية ورود 
  .يتعرض النكسار آخربعد أن  Sويخرج من النقطة .كلي

  
يرمز إلى معامل انكسار   neauو  nair=1 معامل انكسار الهواء  نعتبر

    .تتعلق بطول موجة الضوء  neauقيمة .الماء بالنسبة للفراغ
 .لماءل neau ومعامل انكسار  iبداللة زاوية الورود  Dنبحث عن تعبير االنحراف  .1

 .  Dو   i ،  β،ثم العالقة بين   γ و i  ،β أوجد العالقة بين الزوايا ، OEF باعتبار المثلث .1.1
 . βو  αأوجد العالقة بين الزوايا  ، OER باعتبار المثلث .1.2
 . neau والمعامل  iبداللة زاوية الورود  αبتطبيق قانون االنكسار ، أوجد تعبير الزاوية  .1.3

1:يكون كالتالي   neau و  iبداللة  Dمن العالقات السابقة،بين أن تعبير االنحراف  .1.4 sin
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 األشعة الضوئية الواردة من الشمس تتركب من عدة ألوان،كيف نسمي هذا النوع من األشعة؟  .2

    A   اإلشعاع B   

  N  :(Hz) 7,5.1014  3,8.1014التردد 

 v(m.s-1) 2,23.108 2,25.108سرعة االنتشار 

ردة لونين مختلفين من تلك الواذي  Bو  Aلالنتشار في الماء إلشعاعين  vوالسرعة  Nفي الجدول التالي نعطي التردد  .3
  . c=3.108m.s-1: نذكر بأن سرعة الضوء في الفراغ هي .من الشمس

  : Bو  Aحدد طول موجة كل من اإلشعاعين  
    
    
    
    
   

 . Bو  Aاستعن بالدرس في الموقع أو في كتابك المدرسي لتحديد لوني اإلشعاعات  .4
 قطرة الماء ؟ وهل تتغير طول الموجة ؟هل يتغير التردد عندما يدخل اإلشعاع الضوئي في  .5
  ما الذي نستنتجه بالنسبة لوسط كالماء ؟. على التوالي Bو  A  نسبة لإلشعاعينلللماء با nBو  nAأحسب معامالت االنكسار  .6
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  .األشعة ترد على القطرة بزوايا ورود مختلفة ، من الشمسمنبعثة نعتبر قطرة ماء مضاءة بحزمة ضوئية 

 : °60يوافق زاوية الورود  قصوية إذا كان االنحراف دنويا وتكون  شدة اإلضاءة أن  اعلم
 . Aأحسب قيمة االنحراف الدنوي بالنسبة لإلشعاع   .7
  .استنتج. Bنفس السؤال بالنسبة لإلشعاع  .8

  
  .مستوى رأسي من قطرات المطر مضاء بأشعة الشمس نعتبر       

  .المالحظ يمكنه أن يرى كل ألوان قوس قزح       
  .نفس القطرةمن بالضرورة ه ال تأتي يلى عينإبالنسبة للمالحظ ، األلوان التي تصل        
  .أنظر الشكل.من مستوى قطرات الماء 1kmنفترض أن المالحظ يوجد على بعد        

  
  .نهمل طول المالحظ أمام ارتفاع قطرة الماء المعنية .9

  من قوس قزح ؟ Aعلى أي ارتفاع تقع القطرة التي تحدث اإلشعاع 
 . Bنفس السؤال بالنسبة لإلشعاع  

  ما هو عرض قوس قزح الذي يراه المالحظ ؟ .10
 مستوى قطرات الماء  

 المالحظ

 األشعة الواردة من الشمس

D 
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L=1km 
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