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 ثالثالفصل االدراسي ال                                              الفيزياء 

 2019/2020العام الدراسي               
============================================================================= 

 عوض هللا حممود::  إعداد                                 2019/2020اوراق عمل 
 

 الطيف الكهرومغناطيسي      .311 

o  جميع الموجات الكهرومغناطيسية تنتقل بسرعة الضوء وترتبط سرعة الضوء بالطول الموجي والتردد 

           fc =  حيثc  سرعة الضوء وf  التردد و .الطول الموجي 

o بعض استخدامات الموجات الكهرومغناطيسية: التصوير باألشعة السينية والتصوير عن طريق الرادار .... 

o :الطيف الكهرومغناطيسي 

−m1210الى   m310يتراوح الطول الموجي لها بين ) ▪
 ) 

 م حسب األطوال الموجية يقسم الطيف الكهرومغناطيسي عدة أقسا ▪

اللون nm400الموجات الكهرومغناطيسية التي نستطيع رؤيتها بأعيننا. وتراح طولها الموجي من  الضوء املرئي: ◄

 اللون األحمرnm700األزرق الى 

−m410رب من اطوالها الموجية أطول قلياًل من الضوء المرئي بما يقا حلمراء:االشحة حتت ا ◄
 

 قياس التسرب الحراري ، تحديد موقع البراكين ، رؤية الظالم ، اجهزة التحكم عن بعد. االستخدامات :

 نومترات.: أطوالها الموجية أقصر قليالً من الضوء المرئي ببضعة نا االشعة فوق البنفسجية ◄

 د .تُحدث االشعة الفوق بنفسجية أضرار وحروق للجل

 \الجوي وطبقة االوزون تعمل على منع امرار االشعة الفوق بنفسجية الضارة. الفالغ
 تعقيم األدوات بالمستشفيات. واالنبعاث المثار لإلشعاع. االستخدامات :

 ( FMراديو  100MHz( و)  AMراديو  kHz: ترددها يتراوح بين )عدة مئات من  موجات الراديو ◄

 يستخدم بارسال الرسائل النصية وافران الميكروويف، ..... :يفموجات امليكروو ◄

−m1010لها أطوال موجية في حدود  :األشعة السينية  ◄
 تُستخدم في تحديد البنية الجزيئية للمادة،..... 

−m1210الل االشعاعي للنواة ولها اطوال موجية قصيرة للغاية وبحدودتنبعث اثناء االنح :أشعة جاما ◄
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ................................................:.........................اسم الطالب

 املوجات الكهرومغناطيسية
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 نطاقات تردد البث اإلذاعي والتلفازي واالتصاالت: 
 تتراوح نطاقات التردد المخصصة للبث االذاعي والتلفزيوني  الى عدة نطاقات.     

 (1705kHzو  535kHzبين ) AMمحطات الراديو ▪
 (108MHzو   88MHzبين )  FMمحطات الرداديو  ▪
 88MHzالى   54MHzبين )  VHFمحطات تلفزيون  ▪
 (698MHzالى  470MHzعالي التردد بين )  UHFمحطات تلفزيون  ▪

 

 ت البث اآلذاعي  انطاقمخطط 
 والتلفازي واالتصاالت 

 
 
 
 
 

 الموجات الكهرومغناطيسية المتحركة: 
 ر محول يمكن أن تنتج الموجات الكهرومغناطيسية من دائرة المحث والمكثف والمقاوم المتصلة بهوائي عب •

 الهوائي ثنائي القطب للتقريب بين القطب الثنائي الكهربائي .يستخدم  •

 يتغير الجهد الكهربائي في الهوائي جيبياً بتغير الزمن وبسبب تذبذب الشحنة المتدفقة في الهوائي بتردد  •
 RLCالخاص بدائرة 

وتردد  Cائي بسرعة تتحرك الموجات الكهرومغناطيسية المتحركة من الهو • 2/ =f 

تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية بحيث تكون مقدمة الموجة كروية الشكل. ولكن تظهر من بعيد   •
 وكأنها مستوية او مسطحة. 

 لها RLCتكون الدائرة الباعثة المكونة من االرسال واالستقبال:  •

 دائرة الصانية مضبوطة  كانت الفإذا    تردد تم ضبضه عند  

 على نفس التردد فسوف ينتج جهد كهربائي كبير وهذا يحدث  
 عند تردد الرنين. 

 1888اكتشف العالم هيرتز أول مباديء ارسال موجات كهرومغناطيسية عام  •
 
 

 : 9مترين 

  Hz1610اذا كانت تردد موجة كهرومغناطيسية يساوي  

 ؟المرئية أم ال؟ وهل هي من األطوال الموجية النانومترموجي لها بوحدة ما مقدار الطول ال
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..…………………………………………….………..…………………...……………………………………………………………  nm30 

 : 10مترين 

 لتقاط اشارات راديوية . خدم ال يست  0.5mهوائي سيارة طوله 
من الطول   0.2الذي يمكن تشغيل الجهاز بالسيارة بافتراض أن طول الهوائي يساوي التردد  احسب  

 الموجي لإلشارة الالزمة لتشغيل الجهاز؟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….………..…………………...……………………………………………………..…………………………………………………………  MHz120 
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 : 11مترين 

فإذا كانت   200mديوية طولها الموجي تستخدم النتاج موجة را حالة رنين(  وهي في RLCدائرة )
الواجب توليفه النتاج    سعة المكثفمقدار ا م  2mHحث معامل الحث الذاتي له الدائرة تحتوي على م  
 هذه الموجة الراديوية؟ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………..…………………………………………………………………………………….………..…………………...……… F1210634.5 −  

 طاقةتجه  بوينتنج ونقل الم      4.11 

 الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الشمس تحمل الطاقة الى األرض. •

S)المتجه  •


 )الشدة(.يعبر عن معدل نقل الطاقة بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية (

Sيتم الحصول على المتجه )  •


BES  :( من المعادلة




=


1
 (متجه بوينتنجالفيزيائية بــ )ى هذه الكمية ويطلق عل 

ͽ  يرتبط مقدارS


 ي لنقل الطاقة عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في مساحة معينةل اللحظبالمعد 
   ) القدرة اللحظية لكل وحدة مساحة(أو 

اللحظية
المساحة

القدرة
SS 








==

    

    
/2)تجه بوينتنج م وحدة قياس   mW( 

ͽ بما أن الموجة تنتشر في جميع االتجاهات فإن متجه بوينتنج عند نقطة تساوي
24 R

P

A

P
S


حيث أن  ==

 :P .قدرة المصدر الضوئي : R.بعد النقطة عن المصدر : 

ͽ  بالموجات الكهرومغناطيسية يتعامد المجالينE


Bو  


EBS)ن المعادلة تصبحوبالتالي فإ 


1
=) 

ͽ يسي من العالقة يرتبط مقدار المجال الكهربائي بالمجال المغناط
rms

rms

B

E

B

E
c ==

max

max  وبالتالي يمكن

21الحصول على المعادلة بداللة المجال الكهربائي 
rmsE

c
S


2ومتوسط قيمته =

2

1
mAvg E

c
S


= 

ͽ ا( لشدةI ) ويتم هي الوسيلة المعتادة لوصف القدرة لكل وحدة مساحة للموجات الكهرومغناطيسية

الحصول عليها من المعادلة 
21
rmsE

c
I


maxEErms/2حيث  = أي  =

c

E

A

P
I

2

2

max== 

ͽ  بما أن العالقة بين المجالين الكهربائي والمغناطيسيcBE عني أن المجال الكهربائي ينقل وهذا ي =
 سي  ومن كل من العالقتينالطاقة بكمية أكبر بكثير من المجال المغناطي

   كثافة الطاقة للمجاالت الكهربائية
2

2
1 EuE =  

 كثافة الطاقة للمجاالت المغناطيسية
2

2

1
BuB


= 

 ي كثافة الطاقة للمجاالت المغناطيسية كهربائية تساو إثبات أن كثافة الطقة للمجاالت ال

cBEمن العالقات السابقة وهي  و  =
B

E
c ==



1
وبالتعويض بالمعادلة  

2

2
1 EuE = : كالتالي 

         BE uB
B

cBEu ==
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 مثال: األلواح الشمسية

o ( فعالية األلواح الشمسية:)  هي نسبة تحويل األلواح الشمسية الى طاقة كهربائية خالل مساحةA 

o  الكمية الكلية للطاقة التي تنتجها األلواح الشمسية  tPU producted = وتساوي الطاقة التي تستهلكها السيارةU 

o avgS2س لوحدة المساحة ووحدة قياسها )اءة الشمتوسط شدة اضم/ mW) 

o   تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية لكل متر مربع 

o  القدرةP   تساويavgASP =   كمية الطاقة التي تنتجها األلواح الشمسية = شدة متوسط شدة ضوء الشمس مضروباً في

 . ح الشمسية مضروباً في فعالية األلواح الشمسيةساحة األلوام
o  االلواح الشمسية لشحن سيارة كهربائية التكلفة الالزمة ما ستنفقه

tS

U

S

tU

S

P
Aالتكلفة

avgavgavg 
=


===




)/(
 

 
 (303) صفحة                                                                                                            

 

 : 12ن متري

 (،  2m/8Wمن مصدر ضوئي فكان مقداره ) 0.5mقيس مقدار متجه بوينتنج على بعد 

 المصدر الضوئي؟قدرة أحسب مقدار 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..………………………………………………………………………….....…………….………..  W25 

 : 13رين مت

 (  2I=5W/mشدته ) مصدر ليزري

(للمجالين الكهربائي والمغناطيسي لهذه الموجات؟ الفعالةما القيمة 
1

( 2

rmsE
c

I


rmsrmsو  = cBE =( 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………………….......………….………..…..  TBmVE rmsrms

710447.1,/4.43 −== 

 318ة صفح 11.4قسم حل مسائل املتاب 

 (d)بدون الفرع -37-38-39-40-41-42-43
 

 (م ضع يف املربع أمامها إشارة)أخرت أنسب تكملة لكل مما يلي ث

 يساوي ترددهافإن  nm400اذا كان الطول الموجي للون البنفسجي  .1

 Hz141033.1      Hz14102.1  
 Hz14105.7      Hz120 

 من الضوء المرئي أطول قليالً لموجية أي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي تكون أطواله ا .2

 األشعة الفوق بنفسجية     األشعة حتت احلمراء 
 موجات امليكروويف      .االشعة السينية 

  الضهار الجزء المكسور منها  العظاماي األشعة التي تستخدم لتصوير  .3

 األشعة الفوق بنفسجية     اشعة جاما 
 األشعة حتت احلمراء      عة السينية.االش 
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 على بعد متر واحد من المصدر (S) متجه بوينتنج( ما مقدار 200Wمصباح ضوئي مكتوب عليه )  .4

 2/  200 mW      2/  14.10 mW 
 2/  07.5 mW     2/  92.15 mW 

mVقدره  فعًال ربائي لمصدر قادر على انتاج مجال كه( I) شدة األضاءةما مقدار  .5 /  104 6 

 217 /  107.1 mW     215 /  1026.2 mW 
 210 /  1024.4 mW    211 /  1027.1 mW 

mVيساوي  المجال الكهربائي المكون له لشدة القيمة القصوىشعاع ضوء ليزر اذا كان  .6 /  102 4  فما مقدددار
 للمجال المغناطيسي؟ مة القصوىالقي

 T12106      T51066.6 − 
 T4105.1       T5105.1 − 

 بعدددفددإن  2.27W/m1على بعددد معددين فكانددت تسدداوي  وتم  قياس شدة اضاءته  400Wمصباح كهربائي  قدرته   .7
 ضوء عن المصباح تساويالتي قيس عندها شدة الالنقطة 

 m0.5       m0.25 
 m5.2       m5.22 
 
 

 االختيار من متعدد  
1. Hz14105.7         2.  92.15  /2 .  4االشعة السينية.   .3 األشعة حتت احلمراء mW  5 .  210 /  1024.4 mW      

6.  T51066.6 −     7.  m0.5     

============================================ ================================ 

 مراجعة المفاهيم الخاصة بالكتاب. 
11.1. e     11.2. c      11.3. e      11.4. c      11.5. a         11.6. d          11.7. b 

 االختيار من متعدد خاص بالكتاب 
    11.1. c         11.2. b, c, e      11.3. b    11.4. a       11.5. a      11.6 a     11.7. c                  

11.8. b      11.9. c      11.10. b 
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