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II -انذوسية اانزماوية و انمكاوية نمىجة طىتية 

 34 ص 1انىشاط انتجشيبي - 1- 3

، ذحذز فً انٍُاء مىاطك  Tانصُخ انمىثعس مه آنح مُعٍمٍح أَ انمشوان ٌىرششعهىشكم مُظح مرُانٍح دَسٌح دَسٌا

ذصم ذغٍشاخ انضغظ ٌزي إنى غشاء انمٍكشَفُن انزي ٌٍرض .ذمذد، ذرشظم تاورشاسذغٍشاخ صغٍشج نضغظ انٍُاء–اوضغاط

 .، فٍظٍش ذُذش مرغٍش نً وفظ انذَس تٍه مشتطً انمٍكشَفُن، َوعاٌه ٌزا انرُذشعهى شاشح كاشف انرزتزبTتىفظ انذَس 

 

 

ال مُظح دَسٌح : انمُظح انمىثعصح مه اَنح انمُعٍمٍح

 جيبية

 

 

 مُظح دَسٌح ظٍثٍح: انمُظح انمىثعصح مه انمشوان

 .ms5,0عهما أن صس انحغاعٍح األفمٍح نشاعم انرزتزب ضثظ عهى انمٍمح 

 . نكم مه انمُظرٍه انصُذٍرٍهTأحغة انذَس - 

 .اعرىرط ذشدد انمُظح انصُذٍح انمىثعصح مه انمشوان- 

 تحذيذ انذوسية انمكاوية نمىجة طىتية- 2- 3

 :انذوسية انمكاوية- 

 :َذمكه انعذج انرعشٌثٍح انرانٍح مه دساعح انمُظح انصُذٍح انذَسٌح نمُاضع مخرهفح،فً وفظ انهحظح

 
 . ظىثا إنى ظىة، َ وشغم مكثش انصُخ فىحصم عهى انشكم أ1M َ 2Mوضع انمٍكشَفُوٍه 
 . وحصم عهى انشكهٍه انرزتزتٍه ب َ ض1Mعه انمٍكشَفُن M2 تئصاحح انمٍكشَفُن
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   انشكم أ      انشكم ب    انشكم ض

 استثماس- 2- 3

: وستخهض مه انشسىو انتزبزبية أن

 أيλانمىحىٍان عهى ذُافك فً انطُس تانىغثح نهمغافاخ انمضاعفح نطُل انمُظح -  kd (انشكهٍه أ َ ض). 

 :نهمُظح انصُذٍح انمرُانٍحانعٍثٍح اصدَاظٍح دَسٌح- 

 .Tانذَسٌح انضماوٍح، دَسٌا  -

 . ذغمى طُل انمُظحλانذَسٌح انمكاوٍح، دَسٌا  -

 .λ وطىل انمىجةTانعاللة بيه انذوس- 3- 3

 : انرانًي وىعض انرشكٍة انرعشٌةλ أَ طُل انمُظح  vنرحذٌذ عشعح انصُخ

 :ميكشوفىويه ومكبش انظىت وكاشف انتزبزب* 

 

: ox َفك انمحُس 2M تئصاحح d شم وغٍش انمغافح 0x عىذ األفصُل 1Mوشغم مكثش انصُخ َ وثمً انمٍكشَفُن 

 . انرً ذُافك انرُافك فً انطُس فىحصم عهى انىرائط انرانٍحdَ وغعم لٍم انمغافح 

 md 13.5 27 40.5)(انمغافح 

 .kdوعهم أن ومطرٍه مه َعظ االورشاس ذٍرضان عهى ذُافك فً انطُس إرا كاود انمغافح تٍىٍما 

1k  cmdإرن تانىغثح ل  5.13. 

2k  cmd تانىغثح ل  272  . 

3k  cmd تانىغثح ل  5.403  . 

 . انمىثعصح مه مكثش انصُخλشم وغرىرط طُل انمُظح انصُذٍح 

 تٍه انمٍكشَفُوٍه فً انرشكٍة انغاتك، غٍش مىعذمح، وحصم d ًٌَ ذُافك أصغش مغافح cm5.13: وحصم عهى

 .فٍٍا عهى ذُافك فً انطُس

 . أصغش أي لاتهح نهمٍاط ذعشٌثٍاλكهما كان انرشدد أكثش كهما كاود 

 ذحذٌذ انذَسٌح انضماوٍح نمُظح صُذٍح* 
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nST x    xS: َ انحغاعٍح األفمٍح :nعذد انرذسٌعاخ  

لٍاط عشعح اورشاس انصُخ   * 
T

v


 

 λ  وطىل انمىجةTانعاللة بيه انذوس- ج

 : وىجز أحذ انتشكيبيه انتجشيييه انتانييه λ أو طىل انمىجة  vنتحذيذ سشعة انظىت 

 

 

 

 

 بميكشوفىن ومكبش انظىت وكاشف انتزبزب:

 
 

 

 

 بميكشوفىويه ومكبش انظىت وكاشف انتزبزب: 

 
 

 v.Tλ =ورحمك مه انعاللح
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 2 تطبيك :شكم انمىجة انمتىانية- 4- 2

: وعرثش مظٍش انحثم عهى انشكم انرانً

 

:مثم مظهش انحبم في انهحظات انتانية
4

T
t  ،

2

T
t  ،

4

3T
t  و Tt . 

 
:T (دَس انمُظح انمرُانٍح) انذَسٌح انضماوٍح 

 .0t مطهع انمُظح ٌرعهك تاٌرضاص انشفشج عىذ انهحظح :مهحىظة

 : وحُ األعهى ٌكُن شكم انمُظح انمرُانٍح كما ٌه0tًإرا اٌرضخ انشفشج عىذ انهحظح - 

 
 : وحُ األعفم ٌكُن شكم انمُظح انمرُانٍح كما ٌه0tًَ إرا اٌرضخ انشفشج عىذ انهحظح - 

 
 0tحذد مىحى اٌرضاص انشفشج عىذ انهحظح 

msT وحُ األعهى َ دَس اٌرضاص انمىثع 0t عهما أن انشفشج ذٍرض عىذ انهحظح :3ذطثٍك *  20. 

mstمصم مظٍش انحثم عىذ انهحظح - 1  70. 

mstمصم مظٍش انحثم عىذ انهحظح - 2  45. 

 انحم

5,3نذٌىا 
20

70


T

t
Tt إرن    5,3 

mstَ تانرانً مظٍش انحثم فً انهحظح  70ًكما ٌه ٌُ  :

 

نذٌىا 
4

9

20

45'


T

t
 أي 

4

9
'

T
t   إرن Tt  25,2' 

mstَ تانرانً مظٍش انحثم فً انهحظح  45' ًكما ٌه ٌُ  :
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 حيىد انمىجات انظىتية- 2

بربروضع مغرمثم َوشتطً تشاعم اند ( ZkH40 ) مه تاعس انمُظاخ فُق انصُذٍح cm15 عهى تعذ :تجشبة

)/5( divmSH . 

ي ٌشتطً رٌشكهٍا محُس ذماشم انثاعس َانمغرمٍم الθومٍظ َعع انمُظاخ انرً ٌشصذٌا انعٍاص عىذ كم صاٌَح 

 لاتم نهضثظ َوضثطً عهى لٍمح ذماسب طُل انمُظح aتٍه انثاعس َانمغرمثم فرحح عشضٍا وضع . (-1-انشكم)تانمغرمثم

(mc2= L) شم ومٍظ َعع انمُظاخ 

 .ٌمكه انعٍاص انرعشٌثً انرانً مه دساعح حٍُد انمُظاخ انصُذٍح

 

 
 1انشكم 

 ، ٌغرمثم اإلشاساخ فً  Oٌرحشن انمٍكشَفُن انمغرمثم نهمُظاخ فً عكح ، شكهٍا لُط دائشٌح ممشكضج فً انىمطح.

 θذحذد ٌزي االذعاٌاخ تمٍاط انضاٌَح . اذعاٌاخ مخرهفح 

 
θ: )(maxٌمكه كاشف انرزتزب مه معاٌىح انرُذش تٍه مشتطً انمٍكشَفُن تذالنح انضاٌَح  fU . 

 ° 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 

 0,91 0,9 0,85 0,78 0,67 0,59 0,49 0,38 0,3 0,16 0,09 (mV) انُعع

 

 ° 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 

 0,64 0,6 0,44 0,4 0,41 0,40 0,32 0,29 0,24 0,18 0,13 (mV) انُعع
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0َعع انمُظاخ انرً ٌهرمطٍا انمغرمٍم فً غٍاب انفرحح ٌاخذ لٍمح لصٌُح عىذ انضاٌَح 
0

 =θ ٌؤَل َععٍا إنى َ 

60انصفش عىذ انضاٌَح 
0 

 =θ. 

 ٌرىالص انُعع انمصُي عهى ما كان عهًٍ، نكه ٌرغع معال َظُد انمُظاخ فُق انصُذٍح فً جتُظُد انفرح

 .ي انظاٌشج تحٍُد مُظحرانفضاء َذغمى ي

 ال يمكه مالحظة اتساع مجال وجىد  5cm= L عىذ ضبط عشع انفتحة عهى ليمة تفىق بكثيش طىل انمىجة :مهحىظة

 .ي انظشوفرانمىجات فىق انظىتية وبانتاني ال حيىد نهمىجة في ي
 


