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 الثانيت  الوحاضزة

 انعكاص الضوء

 .: ٘ٛ اسذذاد االشؼح اٌضٛئ١ح فٟ ٔفظ اٌٛعظ ػٕذِا ذماتً عطحا ػاوغا  انعكاص الضوء

 .:٘ٛ اٌشؼاع اٌزٞ ٠ظً اٌٝ اٌغطح اٌؼاوظ  الشعاع الظاقظ

  .:٘ٛ اٌشؼاع اٌزٞ ٠شذذ ػٓ اٌغطح اٌؼاوظ الشعاع الونعكض

 

ٟ٘ اٌضا٠ٚح اٌّحظٛسج ت١ٓ اٌشؼاع اٌغالظ ٚاٌؼّٛد اٌّماَ ِٓ ٔمطح اٌغمٛط  ساويت الظقوط

  .ػٍٝ اٌغطح اٌؼاوظ

ٟ٘ اٌضا٠ٚح اٌّحظٛسج ت١ٓ اٌشؼاع إٌّؼىظ ٚاٌؼّٛد اٌّماَ ِٓ ٔمطح  ساويت االنعكاص

 .اٌغمٛط ػٍٝ اٌغطح اٌؼاوظ

     Laws of Reflectionقانونا االنعكاص

 صا٠ٚح اٌغمٛط = صا٠ٚح االٔؼىاط :  القانوى األول
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اٌشؼاع اٌضٛئٟ اٌغالظ ٚاٌشؼاع اٌضٛئٟ إٌّؼىظ ٚاٌؼّٛد اٌّماَ ِٓ  : القانوى الثاني

ٔمطح اٌغمٛط ػٍٝ اٌغطح اٌؼاوظ ذمغ ظ١ّؼا فٟ ِغرٜٛ ٚاحذ ػّٛدٞ ػٍٝ اٌغطح 

 .اٌؼاوظ

 

 

 

 

 اٌخٛاص ٔٛع االٔؼىاط

 )أ( أؼىاط ِٕرظُ

 

 

 

 

 ٚاحذ فمظ. ٠ٕؼىظ اٌضٛء فٟ اذعاٖ -1

٠حدددذز ػٍدددٝ ِدددش ج أٚ عدددطح ِددداء طدددا   -2

 عاوٓ.

 )ب( أؼىاط ِشرد

 

 

 

 

٠ددٕؼىظ اٌضددٛء مدد ي ِددذٜ ِددٓ اٌضٚا٠ددا  -1

 اٌّخرٍفح.

٠حددذز ػٍددٝ ا عددطح اٌخشددٕح ِصددً ظددذاس  -2

 غ١ش ٔاػُ، أٚ شاشح ٚسل١ح، أٚ لّاػ.
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 االنعكاص الكلى والشاويت الحزجت

وصافح ضٛئ١ح أٜ أوثش فٝ ِؼاًِ االٔىغاس إٌٝ ٚعظ ألً ػٕذِا ٠ٕرمً اٌضٛء ِٓ ٚعظ أوثش 

وصافح ضٛئ١ح أٜ ألً فٝ ِؼاًِ االٔىغاس ػٍٝ عث١ً اٌّصاي ِٓ اٌّاء إٌٝ اٌٙٛاء فإْ اٌشؼاع 

( a( )1إٌّىغش ٠ثرؼذ ػٓ اٌؼّٛد أٜ ذىْٛ صا٠ٚح االٔىغاس أوثش ِٓ صا٠ٚح اٌغمٛط شىً )

ظً صا٠ٚح اٌغمٛط فٝ اٌٛعظ ٚػٕذِا ذ االٔىغاس. ٚوٍّا صادخ صا٠ٚح اٌغمٛط صادخ صا٠ٚح 

فٝ ِؼاًِ االٔىغاس ل١ّح ِؼ١ٕح ذغّٝ اٌضا٠ٚح اٌحشظح ذظثح صا٠ٚح االٔىغاس ا وثش

 ( bأٜ أْ اٌشؼاع إٌّىغش ٠ىْٛ فٝ اذعاٖ اٌغطح اٌزٞ ٠فظً اٌٛعط١ٓ )شىً  00°

 

: ٘ٝ صا٠ٚح عمٛط فٝ اٌٛعظ ا وثش وصافح ضٛئ١ح ) ا وثش فٝ  (θcالشاويت الحزجت ) 

ِؼاًِ االٔىغاس( ذماتٍٙا صا٠ٚح أىغاس فٝ اٌٛعظ ا لً وصافح ضٛئ١ح ) ا لً فٝ ِؼاًِ 

ٚإرا صادخ صا٠ٚح اٌغمٛط فٝ اٌٛعظ ا وثش فٝ ِؼاًِ  . دسظح° 00االٔىغاس( ذغاٜٚ 

ال ٠رمً إٌٝ اٌٛعظ ا٢مش إّٔا ٠ٕؼىظ إٌٝ  االٔىغاس ػٓ اٌضا٠ٚح اٌحشظح فإْ اٌضٛء اٌغالظ

تظوى هذه ٔفظ اٌٛعظ اٌغالظ ِٕٗ تح١س ذىْٛ صا٠ٚح االٔؼىاط ذغاٜٚ صا٠ٚح اٌغمٛط ، ٚ 

. ٚ ذحذز ظا٘شج االٔؼىاط اٌىٍٝ فمظ ػٕذ أرماي اٌضٛء ِٓ  الظاهزة باالنعكاص الكلى

ىغاس ٚ ال ذحذز فٝ اٌٛعظ ا وثش فٝ ِؼاًِ االٔىغاس إٌٝ اٌٛعظ ا لً فٝ ِؼاًِ االٔ

اٌحاٌح اٌؼىغ١ح . ٚ ذؼرّذ ل١ّح اٌضا٠ٚح اٌحشظح ٌٛعظ ِا ػٍٝ ِؼاًِ أىغاس وً ِٓ ٚعطٝ 

 اٌغمٛط ٚ االٔىغاس ٚ ٘ٝ ذغاٜٚ :

       
        

  
 

(1شىً )  
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 فإْ اٌٙٛاء ٘ٛ( االٔىغاس ِؼاًِ فٟ ا لً اٌٛعظ ٚ٘ٛ)  n2 االٔىغاس ٚعظ ٠ىْٛ ػٕذِا ٚ

 ا وثش ٌٍٛعظ  االٔىغاس ِؼاًِ ٘ٛ n1 ح١س ( sinθc= 1/n1) ذغاٜٚ اٌحشظح اٌضا٠ٚح

 .ضٛئ١ح وصافح

 بعض التطبيقاث على ظاهزة االنعكاص الكلى :

 األليــــــــاف الضــــــوئيت :

ِٓ أحذ اٌرطث١ماخ اٌٙاِح ٌظا٘شج االٔؼىاط اٌىٍٝ ح١س ذمَٛ   ذؼرثش ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح

"١ٌفح" فٝ عّه شؼشج اٌشأط ِٓ اٌضظاض أٚ اٌث عره تٕمً اٌضٛء ِٓ ِىاْ إٌٝ  مـش ٚ 

اعطٛأٝ   core  ٚ ذرىْٛ ا١ٌٍفح اٌضٛئ١ح  ِٓ لٍة Optical Fiberذغّٝ ا١ٌٍفح اٌضٛئ١ح 

ػٍٝ شىً اعطٛأح ِرحذج اٌّحٛس ِغ  claddingِغٍف تغ   ٚ ٘ٛ اٌزٜ ٠حًّ اٌضٛء 

اٌمٍة ٚ ٠ظٕغ اٌمٍة ِٓ اٌضظاض أٚ اٌث عره رٚ ِؼاًِ أىغاس أوثش ِٓ ِؼاًِ أىغاس 

ِادج اٌغ   اٌرٝ ذىْٛ ػادج أ٠ضا ِٓ ٔٛع  مش ِٓ اٌضظاض أٚ اٌث عره. ٚ تزٌه فإْ 

غمظ ػٍٝ اٌغطح اٌفاطً ت١ٓ اٌضٛء اٌزٜ ٠ذمً ِٓ أحذ طشفٝ ا١ٌٍفح اٌضٛئ١ح تح١س ٠

لٍة ا١ٌٍفح ٚاٌغ   تضا٠ٚح أوثش ِٓ اٌضا٠ٚح اٌحشظح ٠ٕؼىظ أؼىاعا و١ٍا ٠ٚشذذ إٌٝ اٌمٍة 

  فٝ ٔمطح أمشٜ تضا٠ٚح أوثش ِٓ اٌضا٠ٚح اٌحشظح  ِشج أمشٜ ٚ ٠غمظ ػٍٝ اٌغطح اٌفاطً

 

٢مش ِٓ ا١ٌٍفح ٚ٘ىزا فإْ اٌضٛء ٠ؼأٝ أؼىاعاخ و١ٍح ِرؼالثح حرٝ ٠خشض ِٓ اٌطش  ا 

ا ٔٛاع اٌع١ذج ِٓ ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح ذىْٛ و١ّح اٌضــٛء  ٚفٝاٌضٛئ١ح.

تاالِرظاص فٝ لٍة ا١ٌٍفح اٌضٛئ١ح ل١ٍٍح ظذا ٚ تزٌه ٠ّىٓ ٔمً اٌضٛء ٌّغافح لذ   اٌّفمٛدج

 ذثٍغ تضؼح و١ٍِٛرشاخ دْٚ أْ ذمً شذذٗ تى١ّح وث١شج .
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 .     تؼضٙا ٌرىْٛ حضِح ِشٔح ) واتً ( ٚػادج ٠ٛضغ ػذد وث١ش ِٓ ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح ِغ

ٚ ذغرخذَ وات خ ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح فٝ ِعاي االذظاالخ ح١س ٠حًّ اٌضٛء اٌّؼٍِٛاخ 

م ي ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح ذّاِا وّا ٠حٍّٙا اٌر١اس اٌىٙشتٝ م ي ا ع ن ِغ ١ِّضاخ ٘اِح 

اٌىٙشت١ح تاإلضافح ٌأل١ٌا  اٌضٛئ١ح ِٕٙا أْ اٌضٛء اٌّحّٛي ال ٠رأشش ترذام خ اٌّعاالخ 

إٌٝ اٌغؼح اٌؼا١ٌح ٌٕمً اٌّؼٍِٛاخ . فشؼاع ا١ٌٍضس اٌزٜ ٠ٕرمً فٝ ١ٌفح ضٛئ١ح ٚاحذج ٠ّىٕٗ 

ٔمً تضؼح ػششاخ ِٓ اٌّىاٌّاخ اٌرٍف١ٔٛح ٚتضؼح تشاِط ذٍفض١ٔٛ٠ــح فٝ ٚلد ٚاحذ . ٌٚمذ 

ٌّصاي اللد ذطث١ماخ ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح فٝ ِعاي اٌطة ٔعاحا ِٕمطغ إٌظ١ش ٚػٍٝ عث١ً ا

فٝ ِعاي إٌّاظ١ش اٌرٝ ذغرخذَ فٝ اٌرشخ١ض  ِشاع اٌشئح ٚاٌّؼذج ٚا ِؼاء ٚغ١ش٘ا ٚ 

وزٌه فٝ ِعاي اٌعشاحح ٌّؼظُ أػضاء اٌعغُ ٚ اٌرٝ أطثحد ذرُ تفرحاخ طغ١شج ٌٍغا٠ح . 

 .ٕٚ٘ان ِعاالخ وص١شج أمشٜ ذغرخذَ ف١ٙا ا ١ٌا  اٌضٛئ١ح 

 المنشور العاكس :

 فٝ ش شٝ ِٕشٛس ٠غرخذَ اٌر١ٍغىٛب ٚ اٌث١شٚعىٛب ِصً اٌثظش٠ح ا٢الخ ِٓ وص١ش فٝ

     ° . 180 أٚ° 00 تّمذاس اٌضٛء ِغاس ٌرغ١١ش اٌىٍٝ االٔؼىاط ظا٘شج ف١ٗ ذغرغً ٚضغ

 اٌضا٠ٚح ذىْٛ تزٌه ٚ 1 اٌٙٛاء أىغاس ِؼاًِ ٚ 1.5 اٌضظاض أىغاس ِؼاًِ أْ اٌّؼشٚ ٚ

 .  دسظح 42 اٌٙٛاء إٌٝ اٌضظاض ِٓ اٌحشظح

 

°  45 ،°  45 ،°  00  ش شٝ ِٕشٛس ػٍٝ ٠غمظ ضٛئٝ شؼاع ِغاس ٠ٛضح( 31) شىً

 .  1.5 ِادذٗ أىغاس ِؼاًِ صظاض ِٓ
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 ١ٌغمظ أىغاسا ٠ؼأٝ أْ ف١ّشدْٚ ٌٍمائّح اٌّعاٚسج ا ٚظٗ أحذ ػٍٝ ػّٛد٠ا اٌضٛء ٠غمظ

 اٌضا٠ٚح ِٓ أوثش اٌضا٠ٚح ٘زٖ ٚ.  ٌٍمائّح اٌّماتً اٌٛظٗ  ػٍٝ اٌؼّٛد ِغ دسظح 45 تضا٠ٚح

 ِغ دسظح 45 أؼىاط تضا٠ٚح ٠شذذ ٚ و١ٍا أؼىاعا اٌشؼاع ف١ؼأٝ ٘ٛاء/  صظاض اٌحشظح

 أْ دْٚ اٌٙٛاء إٌٝ ٠خشض ٚ ٌٍمائّح اٌّعاٚس ا٢مش اٌٛظٗ ػٍٝ ػّٛد٠ا ٠غمظ ٚ اٌؼّٛد

 أِا.  دسظح 00 تّمذاس ذغ١ش لذ اٌضٛء ِغاس ٠ىْٛ تزٌه ٚ.  اٌٛظٗ ٘زا ػٍٝ أىغاسا ٠ؼأٝ

 180 تّمذاس اٌضٛء ِغاس ٌرغ١١ش اٌؼاوظ إٌّشٛس اعرخذاَ و١ف١ح ف١ٛضح( b) اٌشىً

  . اٌحاٌح ٘زٖ فٝ ِشذ١ٓ اٌىٍٝ االٔؼىاط ٠حذز ح١س دسظح

 : الظزاب

 اٌٙٛاء طثماخ ذىْٛ ػٕذِا ٠حذز ٘ٛ ٚ. اٌٙٛاء فٝ اٌضٛء الٔىغاس ٔر١عح اٌغشاب ٠رىْٛ

 فٟ اٌشّظ ذغطغ فؼٕذِا.  ا ػٍٝ اٌٙٛاء طثماخ ِٓ وصافح ألً ا سع عطح ِٓ اٌمش٠ثح

 ٚ ا سع عطح حشاسج دسظح ذشذفغ اٌّشطٛفح اٌطشق ػٍٝ أٚ اٌظحشاء فٝ اٌظ١ف أ٠اَ

 وصافرٙا ذمً ٚ فررّذد ا سع عطح ِٓ ٚاٌمش٠ثح اٌّ ِغح اٌٙٛاء طثمح حشاسج دسظح تاٌراٌٟ

 وٍّا ذذس٠ع١ا اٌٙٛاء أىغاس ِؼاًِ ٠ضداد ٚتزٌه. أىغاس٘ا ِٚؼاًِ اٌضٛئ١ح وصافرٙا ٚوزٌه

 ظغُ إٌٝ ٠ٕظش اٌزٞ ٌٍّشا٘ذ تإٌغثح فإٔٗ ٌزٌه ٚٔر١عح. اٌٙٛاء ٠ثشد ح١س أػٍٝ إٌٝ اسذفؼٕا

 ٘ٛ وّا ِغاس٠ٓ طش٠ك ػٓ ػ١ٕ١ٗ إٌٝ ٠ظً اٌضٛء فإْ ِص  شعشج أٚ ٔخٍح ِصً تؼ١ذ

 اٌعغُ عرشٜ اٌّشا٘ذ ػ١ٓ فإْ تزٌه ٚ ِٕحٕٝ ِغاس ٚ ِغرم١ُ ِغاس ، أدٔاٖ تشىً ِٛضح

 . ٌٗ ِمٍٛتح طٛسج أعفٍٗ فٟ عرشٜ ٚ اٌحم١مٟ ِٛضؼٗ فٟ
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 تاٌظٛسج شث١ٙح ٚ٘ٝ mirage اٌغشاب ذغّٝ ٚ ذمذ٠ش٠ح طٛسج ٟ٘ اٌّمٍٛتح اٌظٛسج ٘زٖ

 أٚ اٌظحشاء فٟ ٠غ١ش اٌزٞ اٌّشا٘ذ ٠ظٓ ٌزٌه ٚ اٌّاء عطح ػٍٝ تاالٔؼىاط ذحذز اٌرٟ

 . تؼذ ػٍٝ ِاء ٚظٛد اٌظ١ف فٝ اٌّشطٛفح اٌطشق ػٍٝ

 فٟ إٌخٍح ٘ٛ ٚ اٌثؼ١ذ اٌعغُ ِٓ اٌظادس اٌضٛء شؼاع أْ ٘ٛ إٌّحٕٝ اٌّغاس ذفغ١ش ٚ

 ف١ثرؼذ االٔىغاس ِؼاًِ فٟ ٚا لً أعفً اٌرٟ اٌطثمح إٌٝ أرماٌٗ ػٕذ أىغاسا ٠ؼأٝ اٌشىً

 فٟ اٌرذس٠عٟ اٌرغ١ش حغة ذذس٠ع١ا اٌضٛء ِغاس ٠رغ١ش االٔىغاس ترٛاٌٟ ٚ اٌؼّٛد ػٓ

 اٌحشظح اٌضا٠ٚح ِٓ أوثش اٌطثماخ إحذٜ فٟ اٌغمٛط صا٠ٚح ذظثح ػٕذِا ٚ.  اٌٙٛاء وصافح

 ِٕح١ٕا ِغاسا أمشٜ ِشج ٠رخز ٚ و١ٍا أؼىاعا اٌضٛء شؼاع ٠ؼأٝ ذحرٙا اٌرٟ ٌٍطثمح تإٌغثح

 ا شؼح اِرذاد ػٍٝ اٌعغُ طٛسج ذشٜ ٚاٌؼ١ٓ.  اٌؼ١ٓ إٌٝ ٠ظً أْ إٌٝ اٌؼّٛد ِٓ ِمرشتا

 طٛسج ذشٜ اٌؼ١ٓ فإْ ٌٚزٌه اٌعغُ ػٍٝ ا مشٜ ٌٍٕماط تإٌغثح وزٌه ٚ إ١ٌٙا ذظً اٌرٟ

 . ٌٍعغُ ِمٍٛتح

 

 

 

 


