جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

رنگ های رنگین کمان ،تصویری که با کمک عینک می بینیم ،تصاویری که با استفاده از عدسی های ابزارهای
نوری مانند میکروسکوپ و دوربین دیده می شود ،و  ...مثال های رایجی از شکست موج در پیرامون ما است .این
پدیده برای امواج صوتی نیز رخ می دهد ولی به اندازه موج های نوری اهمیت ندارد.

شکست موج در طناب
وقتی موج به مرز جدایی دو محیط می رسد ،بخشی از آن بازتابیده می شود و بخشی دیگر عبور می کند .مثال عبور
یک تپ در طول طنابی را در نظر بگیرید که از دو بخش ،یکی نازک و دیگری ضخیم تشکیل شده است .وقتی این
تپ از سمت بخش نازک به مرز دو بخش می رسد ،بخشی از این تپ باز تاب می شود و بخشی دیگر عبور می کند.
برای یک موج سینوسی بسامد موج بازتابیده و عبور یافته ،همان بسامد موج فرودی است که توسط چشمه موج
تعیین می شود .بنابر این طبق رابط  v/f=λتندی موج در قسمت ضخیم کمتر است چون چگالی خطی جرم افزایش
می یابد .بنابر این موج عبوری  ،طول موج کمتری نسبت به موج فرودی خواهد داشت .در این حالت تب بازتابی
وارونه می شود.

حال اگر موج از بخش ضخیم وارد طناب شود ،بسامد موج باز هم ثابت می ماند .و تندی موج افزایش می یابد .پس
طول موج عبوری نیز افزایش می یابد .در این حالت تپ بازتابی وارونه نمی شود.
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در حالت های دو یا سه بعدی با عبور موج از یک مرز و ورود آن به محیط دیگر ،تندی موج تغییر می کند و ممکن
است جهت انتشار موج نیز تغییر کند و اصطالحا موج شکست پیدا کند.

شکست موج های سطح آب
میدانیم تندی امواج روی سطح آب به عمق آن بستگی دارد .با تغییر دادن عمق آب در بخشی از تشت می توان
تندی موج سطحی در آن بخش را تغییر داد .این کار باعث تغییر جهت انتشار موج در آن بخش و به عبارتی
شکست موج در آن بخش می شود .مشاهدات نشان می دهد که با ورود موج به بخش کم عمق ،سرعت موج سطحی
کم می شود ب نابر این ،آن بخش از موج که زودتر وارد بخش کم عمق شد ،از بخش های دیگر که هنوز وارد نشده
اند ،عقب می افتد و بنابر این فاصله بین جبهه های موج کم می شود یعنی طول موج کاهش می یابد و مانند شکل
زیر ،جبهه های موج در مرز دو ناحیه تغییر جهت می دهند.

برای درک این پدیده ،یک ماشین اسباب بازی را در نظر بگیرید که با عبور از کف صاف اتاق وارد فرش می شود.
چون سرعت این ماشین روی فرش کم می شود ،مسیر آن تغییر می کند.
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مثال :1
در یک تشت موج به کمک نوسان ساز تیغه ای که با بسامد  5هرتز کار می کند ،امواجی تخت ایجاد می کنیم ،به
طوری که فاصله بین دو برآمدگی متوالی آن برابر  10سانتی متر می شود .اگر اکنون بره ای شیشه ای را در کف
تشت قرار دهیم ،امواج در ورود به ناحیه کم عمق باالی بره ،شکست پیدا می کنند .اگر تندی امواج در ناحیه کم
عمق 0.4 ،برابر تندی در ناحیه عمیق باشد ،طول موج امواج در ناحیه کم عمق چقدر می شود؟
پاسخ  :شاخص  dرا برای قسمت های عمیق ( )deepو شاخص  sرا برای قسمت های کم عمق ( )shallowدر نظر
می گیریم و می دانیم بسامد موج نغییر نمی کند.

𝑠𝑣 𝑑𝑣
=
𝑠𝜆 𝑑𝜆

=𝑓

𝑑𝑣𝑣𝑑 0.4
=
10
𝑠𝜆
𝑚𝑐 𝜆𝑠 = 4
قانون عمومی شکست
فرض کنید جبهه موج تختی به طور مایل به مرز دو محیط می رسند و سپس شکست پیدا می کنند .از آنجا که جبهه
موج در مرز جدایی دو محیط می شکند ،پرتوهای موج که همواره عمود بر جبهه موج هستند ،در عبور از این مرز
تغییر جهت می دهند .زاویه پرتو فرودی با خط عمود بر مرز را زاویه تابش می نامند و آنرا با ( )θiنشان یم دهند.
زاویه پرتو شکسته با خط عمود بر مرز را زاویه شکست می نامند و با ( )θrنشان می دهند.
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در شکل سمت راست ،موج از محیطی با تندی بیشتر به محیطی با تندی کمتر رفته است و پرتو شکست نسبت به
پرتو تابش به خط عمود نزدیک تر شده است .ولی اگر موج از محیطی با تندی کمتر به محیطی با تندی بیشتر برود،
مانند شکل سمت چپ ،زاویه شکست بزرگتر از زاویه تابش می شود .یعنی پرتو شکست از خط عمود دورتر می
شود.
اگر تندی انتشارموج فرودی را با  v1و تندی انتشار موج شکست یافته را  v2بنامیم ،بین تندی های  v1و v2و زاویه
های تابش و شکست رابطه ی زیر برقرا است که همان قانون عمومی شکست است.

)قانون عمومی شکست(

𝑠𝑖𝑛𝜃2 𝑣2
=
sin 𝜃1 𝑣1

برای اثبات این رابطه ،مطابق شکل زیر بر اساس قضیه هندسی ( اگر اضالع دو زاویه حاده بر هم عمود باشند ،آن دو
زاویه با هم برابرند ).می توان دو مثلث قائم الزاویه زرد و سبز رنگ را در شکل زیر ایجاد کرد که زاویه های آن ها
با زاویه تابش و شکست برابر است.

کافیست رابطه مثلثاتی زیر را برای هر دو مثلث بنویسیم و آن ها را بر هم تقسیم کنیم.

𝑡 𝑙1 𝑣1
𝑙2
𝑡 𝑣2
=
= , 𝑠𝑖𝑛𝜃2
=
𝑎
𝑎
𝑎
𝑎
𝑠𝑖𝑛𝜃2 𝑣2
=
sin 𝜃1 𝑣1

= 𝑠𝑖𝑛𝜃1
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شکست موج الکترومغناطیسی
امواج الکترومغناطیسی از جمله نور مرئی نیز مانند سایر امواج ،با گذر از یک محیط به محیطی دیگر که در آن تندی
حرکتشان متفاوت است ،شکست پیدا می کنند.
مثال  :2شکل روبرو یک پرتوی موج الکترومغناطیسی را نشان می دهد که با عبور از محیط اولیه  ،aاز طریق محیط
های  bو  cبه محیط  aباز می گردد .این محیط ها را بر حسب تندی موج در آنها از بیشترین تا کمترین مرتب
کنید.

پاسخ:
با ید بر خط جدایی محیط ها ،خطوط عمود بر سطح را رسم کنیم .در محیط  bپرتو از خط عمود دور می شود .این
یعنی اینکه پرتو از محیطی که در آن تندی نور کمتر است وارد محیطی شده که در آن تندی نور بیشتر است .در
محیط  cپرتو به خط عمود نزدیک می شود بنابر این تندی نور در محیط  cکمتر از تندی نور در محیط  bاست .به
همین صورت تندی نور در محیط  aکمتر از تندی نور در محیط  cاست بنابر این:

𝑎𝑣 > 𝑐𝑣 > 𝑏𝑣

وقتی یک پرتو نور از محیطی شفاف وارد محیط شفاف دیگری شود ،بخشی از نور باز می تابد و بخشی دیگر وارد
محیط دوم می شود .بخشی که وارد محیط دوم می شود ،چون تندی نور در محیط دوم تغییر می کند ،شکسته می
شود .به همین دلیل ،برای هر محیط ضریب شکست تعریف می کنند که برابر با نسبت تندی نور در خال به تندی
نور در آن محیط است:
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)تعریف ضریب شکست(

𝑐
𝑣

=

مبحث  :شکست موج

تندی نور در خأل

استاد مصطفی کبیری

=𝑛

تندی نور در یک محیط

که در آن  cسرعت نور در خأل است و برابر با  c=299792458m/sاست و در محاسبات برای راحتی آن را برابر
 c=3.00×108m/sدر نظر می گیریم .چون تندی نور در خال بیشترین سرعت ممکن است بنابر این ،ضریب
شکست همواره بزرگتر یا مساوی  1است که  1مربوط به خأل است .با کنار هم قرار دادن دو رابطه باال داریم:

𝑐
𝑠𝑖𝑛(𝜃2 ) 𝑣2 𝑛2 𝑛1
=
= 𝑐 =
sin(𝜃1 ) 𝑣1
𝑛2
𝑛1

قانون شکست اسنل

) 𝑛1 sin(𝜃1 ) = 𝑛2 sin(𝜃2

مثال :3
پرتو نوری مطابق شکل ،از هوا بر تیغه شیشه ای متوازی السطوحی با زاویه تابش  60درجه فرود می آید.
الف) زاویه شکست ( )θAپرتو در شیشه چقدر است؟
ب) زاویه خروجی ( )θBپرتو از شیشه چقدر است؟
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پاسخ:
الف) قانون اسنل را می نویسیم:
𝑛1 sin(𝜃1 ) = 𝑛2 sin(𝜃2 ) → 1 × sin 60° = 1.52 × sin 𝜃𝐴 → 𝜃𝐴 = 34.7°
ب) برای پرتو خروجی از شیشه هم مجددا قانون اسنل را می نویسیم .زاویه تابش در اینجا همان زاویه ای است که
برای پرتو شکسته شده به دست آورده بودیم .بنابر این:
𝑛1 sin(𝜃1 ) = 𝑛2 sin(𝜃2 ) → 1.52 × sin 34.7° = 1 × sin 𝜃𝐵 → 𝜃𝐵 = 60°

مثال :4
کدام یک از سه شکل زیر یک شکست را نشان می دهد که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است؟
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پاسخ:
در هر سه شکل باید خط عمود بر سطح جدایی را رسم کنیم .در شکل الف پرتو نور از محیطی با ضریب شکست
کمتر وارد محیطی با ضریب شکست بیشتر شده است .پس باید به خط عمود نزدیک تر شود که در شکل هم اینطور
است .بنابر این شکل الف از نظر فیزیکی ممکن است .در شکل ب جهت پرتو شکسته نادرست است و از نظر
فیزیکی غیر ممکن است .در شکل پ نور از محیط با ضریب شکست کمتر به محیط با ضریب شکست بیشتر وارد
شد است و باید به خط عمود نزدیک شود که در این شکل از خط عمود دور شده است و از نظر فیزیکی غیر ممکن
است.

سراب
در روزهای گرم ممکن است بر روی سطح زمین در دوردست برکه آبی را ببینیم که وقتی به آن نزدیک می شویم
می بینیم که آنجا خشک بوده است .به این پدیده سراب می گویند .نه تنها می توان سراب را دید بلکه می توان از
آن عکس هم گرفت.
در روزهای گرم هوای سطح زمین نسبتا داغ است .از طرفی ،چگالی هوا با افزایش دما کاهش می یابد که این سبب
کاهش ضریب شکست نیز می شود .بنابر این الیه های هوا که در مجاورت زمین قرار دارند ،ضریب شکست کمتری
نسبت به الیه های باالتر دارند .بنابر این قسمت های پایین جبهه موج ،سریع تر از قسمت های باالیی حرکت می
کنند بنابر این پرتو انحنا پیدا می کند و به نظر می رسد که منشاء این پرتوها سطح زمین است .مانند شکل زیر:
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نمودار تغییر ضریب شکست هوا بر حسب دما به صورت زیر است.

در شکل زیر مدل سازی پدیدۀ سراب به کمک جبهه های موج را می بینید .ناظری که پرتوهای نور در پدیدۀ
سراب به چشمش می رسد ،گمان می برد که این پرتوها از یک تصویر آمده اند.
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پاشندگی نور
وقتی باریکه نور سفید خورشید به وجهی از یک منشور می تابد ،در عبور از منشور به رنگ های مختلفی تجزیه می
شود .دلیل این پدیده این است که ضریب شکست هر محیطی به جز خأل ،به طول موج نور بستگی دارد .یعنی وقتی
باریکه نوری که شامل پرتوهایی با طول موج های مختلف است ،وارد محیطی شود ،این پرتوها هنگام عبور از مرز دو
محیط در زاویه های مختلفی شکسته می شوند .به این پخش شدگی نور ،پاشندگی نور می گویند.

عموما ضریب شکست یک محیط معین برای طول موج های کوتاه تر ،بیشتر است .نمودار زیر وابستگی ضریب
شکست به طول موج نور را برای یک شیشه نشان می دهد .با توجه به این نمودار ،اگر مثال دو باریکه نور آبی و قرمز
با زاویه تابش یکسانی از هوا وارد شیشه شوند ،باریکه آبی بیشتر از باریکه قرمز خم می شود.

اگر باریکه نور سفید از هوا بر یک سطح شیشه ای فرود آید ،بر اثر شکست نور ،مولفه های سازنده باریکه نور
سفید هر کدام به میزان متفاوتی خم می شوند که چندان محسوس نیست .برای افزایش جدایی رنگ ها در پاشندگی
نور ،از یک منشور با سطح مقطع مثلثی استفاده می کنند .در سطح اول ابتدا یک پاشندگی ناچیز رخ می دهد ،در
سطح دوم این جدا شدگی بیشتر می شود و مولفه های رنگی نور سفید به طور محسوسی از هم جدا می شوند.
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مثال :5
شکل روبه رو باریکه نوری متشکل از دو پرتوی قرمز و آبی را نشان می دهد که از هوا و با زاویه تابش 45 °بر
سطح تیغه تختی از کوارتز می تابد .زاویه شکست برای این دو پرتو را محاسبه کنید .ضریب شکست نورهای قرمز
و آبی در کوارتز به ترتیب عبارتند از :ضریب شکست قرمز  1.459و برای آبی 1.467

پاسخ:
قانون اسنل را برای دو پرتو قرمز و آبی می نویسیم.
برای پرتوی قرمز داریم:
) ،قرمز sin (𝜃2قرمز𝑛1 sin(𝜃1 ) = 𝑛2,
) 𝑛1 sin(𝜃1
1
=
، = 28.98°قرمز× sin(45) → 𝜃2
قرمز𝑛2,
1.459

= ) ،قرمزsin (𝜃2

و برای پرتو آبی می نویسیم:
) 𝑛1 sin(𝜃1
1
=
، = 28.82°آبی× sin(45) → 𝜃2
،آبی𝑛2
1.467

= ) ،آبیsin (𝜃2

میبینیم که اختالف ناچیزی دارند و این اختالف ناچیز باعث پاشندگی نور می شود.

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین ها
تمرین  :1با رسم شکلی از جبهه های موج توضیح دهید چگونه جهت انتشار جبهه های موج با رسیدن به یک ساحل
شیب دار ،تغییر می کند؟
پاسخ:
شکلی مانند شکل زیر خواهیم داشت .با نزدیک شدن امواج به یک ساحل شیبدار و رسیدن جبهه های موج به
ساحل که در آنجا عمق آب کم می شود ،جهت انتشار موج تغییر می کند .به عبارتی ،با ورود امواج از ناحیه
عمیق به ناحیه کم عمق ،تندی آنها کم می شود.

تمرین  :2شکل زیر پرتویی را نشان می دهد که از هوا وارد شیشه شده است .کدام گزینه های  Aتا  Dمی تواند
پرتوی داخل شیشه را نشان دهد؟

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

پاسخ:
شیشه ضریب شکست بزرگتری نسبت به هوا دارد بنابر این پرتو شکسته شده در شیشه به خط عمود نزدیک می
شود .پرتو  Aنمی تواند درست باشد چون از خط عمود دور شده است .پرتو  Bهم درست نیست چون خم نشده
است و در امتداد پرتو ورودی است .پرتو  Cدرست رسم شده است .پرتو  Dهم اشتباه است چون زاویه شکست
صفر است و این قانون اسنل را نقض می کند.

تمرین  :3ضریب شکست آب  1/3و ضریب شکست شیشه  1/5است .اگر نوری به طور مایل از آب به مرز شیشه
با آب بتابد ،با رسم نموداری ،جبهه های موج را در دو محیط نشان دهید.
پاسخ:
چون ضریب شکست آب از شیشه کمتر است پس شیشه𝜆 > آب𝜆 .بنابر این شکلی مانند شکل زیر خواهیم داشت.

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین  :4شکل زیر جبهه های موجی را نشان می دهد که بر مرز بین محیط  Iو محیط  Rفرود آمده اند.
الف)ادامه جبهه موج  EFرا در محیط  Rرسم کنید.
ب)توضیح دهید در کدام محیط تندی موج بیشتر است.
پ) آیا با استفاده از این نمودار می توان نسبت تندی موج عبوری به موج فرودی را محاسبه کرد؟

پاسخ:
الف) ادامه موج  ، EFپرتو شکسته شده در محیط  Bاست که باید موازی با Dباشد .به عبارتی پرتوهای شکسته باید
موازی هم باشند.

𝑣

ب) با عبور موج از محیطی به محیط دیگر ،بسامد موج تغییر نمی کند .بنابر این نسبت ثابت می ماند.
𝜆

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

𝑣1 𝑣2 𝑣1 𝜆1
=
→
=
𝜆1 𝜆2 𝑣2 𝜆2

از روی شکل می بینیم که  𝜆2 < 𝜆1وبنابر این  . 𝑣2 < 𝑣1به عبارتی با دانستن فاصله بین جبهه های موج در دو
محیط می توان درباره نسبت تندی موج در دو محیط صحبت کرد.
پ) در شکل می توانیم با اندازه گیری زوایای تابش و شکست ،ضریب شکست را با استفاده از قانون اسنل به دست
بیاوریم و یا اندازه گیری نسبت طول موج ها  ،نسبت سرعت ها را به دست آورد.

تمرین  :5در شکل زیر موج نوری فرودی از هوا وارد شیشه می شود .بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط باز
می تابد و بخشی دیگر شکست می یابد و وارد شیشه می شود.
الف) مشخصه های موج بازتابیده و موج شکست یافته را با موج فرودی مقایسه کنید.
ب)جبهه های موج بازتابیده و شکست یافته را رسم کنید.
پاسخ:
الف)بسامد موج شکسته با بسامد موج فرودی یکسان است اما سرعت و طول موج چون به ضریب شکست محیط
بستگی دارند ،تغییر می کنند .اما برای موج بازتابیده چون محیط موج فرودی و بازتابی یکسان است ،بسامد ،طول
موج و سرعت نیز یکسان است.
ب) جبهه موج بازتابیده:

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

جبهه موج شکست یافته:
ابتدا یک پرتو شکست یافته را نزدیک تر به خط عمود رسم می کنیم و سپس جبهه های موج عمود بر آن را رسم
می کنیم .چون طول موج در شیشه کوتاه تر است ،فاصله بین خطوط جبهه موج را نزدیک تر رسم می کنیم.

تمرین  :6طول موج نور قرمز لیزرهلیم-نئون در هوا حدود  633nmاست ولی در زجاجیه چشم  474nmاست.
الف) بسامد این نو ر چقدر است؟ ب) ضریب شکست زجاجیه برای این نور چقدر است؟ پ) تندی این نور در
زجاجیه را محاسبه کنید.
پاسخ:
الف) از رابطه زیر برای به دست آوردن بسامد استفاده می کنیم:
𝑚
3 × 108
𝑣
𝑐
𝑧𝐻 𝑠 = 4.74 × 1014
= =𝑓
=
−9
𝑚 𝜆 𝜆0 633 × 10
ب :می توانیم ضریب شکست را از رابطه زیر به دست آوریم:
𝑚 𝜆0 633 × 10−9
=𝑛
=
= 1.34
𝜆
𝑚 474 × 10−9
پ)برای به دست آوردن سرعت از رابطه زیر استفاده می کنیم:
𝑚8
𝑠 𝑐 3 × 10
𝑚
= =𝑣
= 2.25 × 108
𝑛
1.34
𝑠

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین  :7مطابق شکل ،پرتو نوری که از ماهی به چشمان شخص می رسد تحت زاویه 60 °به مرز آب-هوا برخورد
کرده است .زاویه شکست این پرتو در هوا چقدر است؟

پاسخ:
می توانیم از قانون اسنل استفاده کنیم:
) 𝑛1 sin(𝜃1 ) = 𝑛2 sin(𝜃2
که در اینجا  𝑛1و  𝑛2به ترتیب ضریب شکست آب و هوا ،و  𝜃1و  𝜃2به ترتیب زاویه پرتو نور نسبت به خط عمود بر
سطح در محیط های آب و هواست .بنابر این داریم:
)𝑛1 sin(𝜃1 ) 1.33sin(30
=
= 0.665 → 𝜃2 = 42°
𝑛2
1

= ) sin(𝜃2

تمرین  :8دو دانش آموز به نور زرد نگاه می کنند .یکی از آنها نور زرد را ترکیب دو نور قرمز و سبز و دیگری آن
را از یک نوع رنگ می داند .به نظر شما با چه تجربه ای می توان بین این دو نظر ،یکی را انتخاب کرد؟
پاسخ:
با استفاده از یک منشور می توانیم تشخیص دهیم که کدام نظر صحیح است به این صورت که نور زرد را به منشور
می تابانیم .اگر این نور ،ترکیبی باشد ،به نور قرمز و سبز تجزیه می شود اما اگر ترکیبی نباشد ،زرد باقی می ماند.

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین  :9مطابق شکل زیر ،پرتو نوری از محیط ( )1وارد محیط ( )2می شود .طول موج نور در محیط ( )2چند برابر
طول موج نور در محیط ( )1است؟
پاسخ:
بنابر قانون اسنل داریم:
𝜃1 = 30°

,

𝜃2 = 45°

√2
sin 𝜃2 𝑣2 𝜆2 sin 45°
=
=
=
= 2 = √2
1
sin 𝜃1 𝑣1 𝜆1 sin 30°
2

تمرین  :10پرتو نوری مطابق شکل زیر از هوا وارد محیط های شفافی می شود و شکست می یابد .این پرتو فاصله A
تا  Bرا در چند نانو ثانیه طی می کند؟ (  = 3×108m/sتندی نور در هوا) sin37=0.6 ،

پاسخ:
در اولین شکست پرتو نور می توانیم بنویسیم:
4
× sin 𝛼 → 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0.6 → 𝛼 = 37
3

= 𝑛1 sin(53) = 𝑛2 sin(𝛼) → 0.8

𝑚𝑐9
𝑐
= → 𝐴𝐴′ = 𝑣1 𝑡2 → 𝑣1
𝐴𝐴′
𝑛2

= 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0.8

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

4
× 9 × 10−2
𝑛2 × 0.09
3
= 𝑡2
=
𝑠𝑛 = 0.5 × 10−9 𝑠 = 0.5
8
𝑐 × 0.8
3 × 10 × 0.8
در دومین شکست پرتو نور می توانیم بنویسیم:
4
× sin 37 = 0.8√2 sin 𝛽 → 𝛽 = 45
3

→ )𝛽(𝑛2 sin(37) = 𝑛3 sin

𝑚𝑐9
𝑐
= → 𝐴′ 𝐵 = 𝑣2 𝑡2 → 𝑣2
𝐵𝐴′
𝑛3

= 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 0.8

𝑛3 × 0.09
0.8√2 × 9 × 10−2
= 𝑡3
=
𝑠𝑛 = 0.48 × 10−9 𝑠 = 0.48
𝑐 × 0.8
√2
× 3 × 108
2
𝑠𝑛  = 0.5 + 0.48 = 0.98کل𝑡
تمرین  :11در شکل زیر پرتو فرودی  SIشامل نورهای تکفام قرمز و سبز است که از هوا وارد یک مایع شفاف می
شود .کدام یک از شکل های زیر مسیر شکست نور را درست نشان می دهد؟

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

پاسخ:
چون نور از هوا وارد محیط با ضریب شکست بیشتر شده است ،پرتو شکسته شده ،باید به خط عمود نزدیکتر شود.
و انحراف نور قرمز هم کمتر از بقیه رنگ ها است بنابر این گزینه  1صحیح است.
تمرین  :12پرتوهای تابش و بازتاب و شکست را برای نور ،زمانی که از محیط با ضریب شکست بیشتر به کمتر می
رود ( و برعکس) ،رسم کنید.
پاسخ :

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین  :13شکل الف مکان واقعی دو سوزن را نشان می دهد که شما آنها را از باالی قطعه شیشه ای مشاهده می
کنید .کدامیک از گزینه های شکل ب مکان ظاهری سوزن ها را نشان می دهند؟

پاسخ A :
تمرین  :14در نواحی بسیار سرد معموال سراب دیگری موسوم به سراب فوقانی رخ می دهد که ناشی از سردتر
بودن الیه هوای نزدیک سطح زمین نسبت به هوای باالتر آن است و بنابراین بر اثر تغییر تدریجی دما و در
نتیجه ضریب شکست ،سراب به جای سطح زمین بر روی هوا تشکیل می شود و تصویر وارونه ای از جسم مورد
نظر در هوا دیده می شود .با رسم نموداری پرتویی دلیل امر را نشان دهید.
پاسخ :

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین  :15نوری تحت زاویه  θ=38.5بر تیغه ای با ضریب شکست  n=1.5و ضخامت  d=5.9mتابیده است.
مسافت Lیی که نور در تیغه پیموده ،چقدر است؟

پاسخ :
) 𝑛1 sin(𝜃1 ) = 𝑛2 sin(𝜃2
1 × sin(38.5) = 1.5 × sin 𝜃2
sin 𝜃2 = 0.415
𝑐𝑜𝑠𝜃2 = √1 − sin2 𝜃2 = 0.91
𝑑
𝐿

= 𝑐𝑜𝑠𝜃2

𝑚𝑐 𝐿 = 6.485

جزوه آموزشی فیزیکفا

فیزیک دوازدهم

فصل چهارم :برهمکنش های موج

مبحث  :شکست موج

استاد مصطفی کبیری

تمرین  :16مطابق شکل زیر ،پرتو نوری از محیط  1وارد محیط  2می شود .طول موج نور در محیط  2چند برابر طول
موج نور در محیط  1است؟

پاسخ:
√2
𝜆2 𝑣2 𝑛1 𝑠𝑖𝑛𝜃2 sin 45
=
=
=
=
= 2 = √2
1
𝜆1 𝑣1 𝑛2 𝑠𝑖𝑛𝜃1 sin 30
2
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