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 ای و باتزاب عنام طسوت ،دنک یم دروخرب عنام هب هک جوم زا یشخب میهد رارق یعنام جوم کی یورشیپ ریسم رد رگا
 .درذگ یم ،نآ رد دوجوم یاه فاکش ای عنام یاه هبل زا ،رگید یشخب و دسر یمن عنام تشپ هب و دوش یم بذج
 ،دنک یم روبع اه فاکش ای اه هبل زا هک جوم زا یشخب ،دشاب جوم لوط دودح رد فاکش ای عنام داعبا هک یتروص رد
 .دنیوگ شارپ هدیدپ نیا هب .دوش یم هدرتسگ فاکش ای عنام فارطا هب حوضو هب
 

  شارپ

 پچ تمس زا هک دیریگب رظن رد ار رون جوم ههبج کی .تسا جوم یاه یگژیو زا تسکش و باتزاب دننام زین شارپ

 نآ زا دناوت یم طقف رون هک دراد رارق نآ رد یا هنزور هک دور یم یعنام تمس هب ههبج نیا .دنک یم تکرح تسار هب

 .دوش یم جراخ هنزور زا تخت تروص هب ابیرقت جوم ههبج ،دشاب گرزب یفاک هزادنا هب هنزور رگا .دنک روبع هنزور

 یم ادیپ یمک یانحنا ،فاکش فارطا ،تسا صخشم رد هک روطنامه .دشاب یم ٦λ=a ،فاکش هزادناریز لکش رد

  .دنک

 

 .دنک یم ادیپ یرتشیب یانحنا ،هنزور زا روبع زا دعب جوم یاه ههبج هک مینیب یم ،دوش یم رتکچوک هنزور یتقو اما

  .تسا ٣λ=a ،فاکش هزادنا ریز لکش رد

 

 هب و هدش جراخ تخت تلاح زا اه ههبج هک دینیب یم و تسا جوم لوط هزادنا دودح رد ینعی ١٫٥λ=a ،ریز لکش و

 .دنوش یم هدرتسگ فاکش فارطا
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  .تسا جوم لوط هبترم زا یداعبا هب یفاکش زا روبع زا سپ رون جوم ههبج یگدرتسگ نیمه شارپ

 شارپ هدیدپ ییارچ

 ؟دنک یمن روبع فاکش زا فاص و میقتسم تروص هب و دوش یم هدیمخ جوم ههبج ارچ لاح

 .دنک یم راتفر یورک جوم کچوک عبنم کی دننام ،جوم ههبج رد هطقن ره هک تفگ هدیدپ نیا هیجوت رد سنگیوه

 دننام .دوش یم رود هطقن نیا زا ربارب تعرس اب تاهج مامت رد هک دنک یم داجیا یورک جوم کی ،هطقن ره ینعی

 :ریز لکش

 

 روبع زا سپ ار جوم ههبج لاح .دزاس یم ار جوم ههبج لکش ،جوم ههبج طاقن مامت یارب یورک یاه جوم نیا دنیآرب

 یاه جوم مسر اب .دنک یم روبع نآ زا یشخب و دوش یم بذج عنام طسوت جوم زا یشخب .دیریگب رظن رد هنزور زا

 :میسر یم ریز لکش دننام یلکش هب هدرک روبع تمسق یارب یورک
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 دننام ،دشاب رت کیراب فاکش رگا .دنیآ یم رد ریز تروص هب جوم یاه ههبج ،فاکش زا روبع زا سپ هجیتن رد هک

 .دوش یم رتشیب انحنا ،تسار تمس لکش

 

 ِجوم لوط دودح رد نآ داعبا هک یعنام یاه هبل زا جوم روبع ماگنه هکلب دهد یمن خر فاکش زا روبع رد طقف شارپ
 هدش داجیا غیت کی نوریب و نورد زیت یاه هبل زا هک مافکت یرون شارپ ریز لکش رد .دتفا یم قافتا زین دشاب جوم
 .دینک یم هدهاشم ار ،تسا
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 و کیرات یاهراون ،مینک هدهاشم هدرپ کی یور ار شارپ رگا ،دوش یم هدهاشم ریز یاه لکش رد هک روطنامه

 رد هک ،جوم تدش لیلحت اب ناوت یم ار شارپ شقن .دنیوگ یم شارپ شقن نآ هب هک مینک یم هدهاشم ار ینشور

 .درک هیجوت ،دوش یم نایب جاوما لخادت ثحب
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 اه لاثم

 هچ تحت جاوما نیا دیهد حیضوت .دننک یم راک ٢�bz دودح دماسب اب ییویدار جاوما اب هارمه یاه یشوگ :١ لاثم

 ؟دنسر یم عنام هیاس هقطنم هب و دنوش یم هدیشارپ عناوم زا یطیارش

 :خساپ

 طوبرم جوم لوط دیاب نیا ربانب دنشاب یروبع جوم جوم لوط هبترم زا هنزور ای عنام داعبا هک تسا نیا شارپ طرش

 :میروآ تسد هب ار جوم نیا هب

𝜆 =
𝑣
𝑓
=

٣ × ١٠٨ 𝑚
𝑠

٢ × ١٠٩ ١
𝑠
= ١.٥ × ١!١٠𝑚 = ١٥	𝑐𝑚 

 .دننک هدیشارپ ار جوم نیا دنناوت یم رتم یتناس ١٥ هبترم رد یداعبا اب یعناوم نیا ربانب

 یم هداتسرف نویزیولت یاه هدنریگ هب اه لکد یور یاه نتنآ زا اه لانگیس ،لوادتم یاه نویزیولت رد :٢ لاثم
 ،دشابن نتنآ کی جاوما میقتسم لاسرا ضرعم رد نامتخاس ای هپت کی دوجو لیلد هب هدنریگ یتقو یتح .دوش
 هب عنام نآ فارطا رد لانگیس رگا( درک دهاوخ تفایرد عنام یاه هبل زا جاوما شارپ لیلد هب ار لانگیس نانچمه
 ٥٠ دودح رد ینویزیولت یاه لانگیس جوم لوط ،نیا رب قباس .)دوش هدیشارپ عنام هیاس هیحان لخاد هب یفاک دح
 رایسب دوش یم هداتسرف اه نتنآ زا هزورما هک یلاتیجید ینویزیولت یاه لانگیس جوم لوط یلو ،دوب رتم یتناس
 ؟شهاک ای دهد یم شیازفا ار هیاس هیحان لخاد هب اه لانگیس شارپ ،جوم لوط رییغت نیا ایآ .تسا رتمک
  : خساپ

 هیحان لخاد هب شارپ و هدش رتگرزب هیاس سپ ،تسا هدرک ادیپ شهاک جوم لوط و هدنام تباث عنام داعبا نوچ
 .دوش یم رتراوشد رایسب عنام ندز رود ینعی .دبای یم شهاک هیاس
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