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 لثة الثا  المحاضرة

   الضوء انكسار

  وسطين   بين  الفاصل  السطح  يجتاز  عندما  الضوئي  الشعاع  اتجاه  تغير هو :   الضوء  انكسار

  .مختلفين شفافين

  .الضوئية  الكثافة  في  مختلفين  شفافين  وسطين  بين  يفصل  الذي  السطح  هو:    الفاصل  السطح

  .فيه  نفاذها عند  الضوئية االشعة كسر على الوسط قدرة هي ما لوسط : الضوئية  الكثافة

  السقوط نقطة في ويقابله الفاصل السطح الى المتجه  الشعاع هو  :  الساقط  الضوئي الشعاع

 السقوط  نقطة  من  المقام  والعمود  الساقط  الشعاع  بين  المحصورة  الزاوية  هي  السقوط  زاوية

  .الفاصل السطح على

 نفاه  بعد   الثاني  الوسط  في  الضوئي  للشعاع  الجديد  المسار  هو  :  المنكسر  الضوئي   الشعاع

  .الفاصل السطح من

 نقطة  من   المقام  والعمود  المنكسر  الشعاع  بين   المحصورة  الزاوية  هي  : االنكسار  زاوية 

 .الفاصل السطح على السقوط

  االنكسار قانونا 

  في االنكسار زاوية وجيب  األول الوسط في السقوط زاوية  جيب بين  النسبة :  االول  القانون

  إلى األول الوسط من االنكسار معامل وتسمى الوسطين  لهذين ثابتة نسبة   الثاني الوسط

 .  الثاني الوسط

  من   المقام  والعمود   المنكسر  الضوئي   والشعاع   الساقط  الضوئي  الشعاع  :   الثاني  القانون 

 السطح  على  عمودي  واحد  مستوى  في  جميعا  تقع  الفاصل  السطح  على  السقوط  نقطة

 .الفاصل
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    وسطين بين النسبي  االنكسار معامل 

  الوسط   في  االنكسار  زاوية  وجيب   األول  الوسط  في  السقوط  زاوية  جيب  بين  النسبة  هو

 .الثاني

 صفرا   السقوط  زاوية  تكون  الفاصل  السطح  على  عموديا  شعاع  سقط  إذا:  هامة  مالحظات

  أن  دون   استقامته  على  الثاني  الوسط  في  الشعاع  فينفذ  صفرا  االنكسار  زاوية  تصبح   وبالتالي

 . انكسارا يعاني

 السقوط  زاوية جيب في األول  للوسط المطلق االنكسار معامل ضرب ناتج  : سنل  قانون

 .  االنكسار زاوية جيب في الثاني للوسط المطلق االنكسار معامل ضرب ناتج  يساوي

𝑛1 sin 𝜃1 =  𝑛2 sin 𝜃2 

 : هامة مالحظات

  ليس  ولكن  االنكسار  زاوية  تزداد  السقوط  زاوية  بزيادة  أن  يتضح  األول  القانون  من -

  .متناسبة  بصورة

  .انعكاسية خاصية والمنكسر الساقط للشعاعين -

  وسط  الى   -  أعلى   فيه  السرعة  -  أقل   البصرية   كثافته  وسط  من   الضوء  شعاع  عبور  عند  -

  .العمود من مقتربا ينكسر فانه - أقل  فيه السرعة -  أعلى البصرية كثافته

  ماء   من  -  أعلى   فيه  السرعة  وسط  الى  أقل   فيه  السرعة  وسط   من   الضوء  شعاع   عبور   عند -

  هذه   وفي  الفاصل  السطح  من  ومقتربا  العمود  عن   مبتعدا   ينكسر  الشعاع  فان  -  هواء  الى

 يفسر  الذي  وهذا  الواحد  من  أصغر  والهواء  الماء  بين  النسبي  االنكسار  معامل  يكون  الحالة

 . الماء الى االنسان  ينظر عندما الماء خزان لعمق الظاهري النقص

  عمودية   بصورة   شفافين   وسطين   بين   الفاصل  السطح  على  الضوئية   األشعة  سقطت  اذا -

  .تنكسر  أن دون  الثاني الوسط الى تنفذ فانها
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 ينعكس  السقوط  نقطة  في  أنه  نالحظ  الماء  الى  الهواء  من  رفيعة  ضوء  حزمة  سقوط  عند   -

 سقوط  زاوية  هناك  تكون  وبالتالي  منكسرا  الماء  في  االخر  الجزء  وينفذ  الضوء  من  جزء

 الى  االشعاع  ينقلها  التي  الطاقة  من   كم   سؤال   هنا  ونسأل   انكسار  وزاوية  انعكاس  وزاوية

  قبل   من  تؤخذ   الطاقة  من   وكم   المنعكسة   االشعة  قبل   من   تؤخذ   الوسطين   بين   الفاصل  السطح

 السقوط  نقطة  الى  يحمل  االشعاع  أن  نفرض  السؤال  هذا  على  لالجابة  ؟   المنكسرة  االشعة

 االشعة  نصيب  فيكون  الطاقة  هذه  تنقسم  ذلك  بعد  E  ولتكن  طاقة  معينة  زمنية  فترة  خالل

  أن   نجد   الطاقة  حفظ  قانون  ومن   refrE  المنكسرة  االشعة   نصيب  بينما  reflE  منها  المنعكسة

  االشعة   تحملها  والتي   المنعكسة  االشعة   تحملها  التي  الطاقتين   مجموع   تساوي  الساقطة  الطاقة

  هذه   تصلح   ال  اذا  االشعاع  طاقة  من  يمتص  الفراغ  عدا  ما  وسط  كل  أن  وبما  المنكسرة

 كبيرة  لمسافات  الضوئي   الشعاع  عبر   فاذا  السقوط  نقطة  من  بالقرب  القياس  عند   اال  المساوة

 والماء  الزجاج  مثل  شفافا  وسطا  الوسط  هذا  نسمي  صغير  بشيء  اال  يضعف  ولم  الوسط  من

 أنها  بمعنى  اليها  ينفذ  الذي  الضوئي  االشعاع  كبيرة  بشدة  المعادن  تمتص  وبالعكس  والكحول

  هنا   ونالحظ  عليها  تسقط  التي  االشعاعات  من  االعظم  القسم   وتعكس  له  بالنسبة   شفافة  ليست

 انعكاس   ويعتمد  الضوئي  االشعاع  ويمتص  يعكس   بأخرى  أو  بدرجة  وسط   كل  أن

  االشعاع  تركيب  - السطح حالة - المادة نوع - على الجسم على الساقط االشعاع وامتصاص

 المنعكس   الضوء  نصيب  يزيد  االشعة  سقوط  زاوية  زيادة  عند  حيث  -  السقوط  زاوية  -

  تردد   على  واالمتصاص  االنعكاس  اعتماد  أيضا  ونالحظ  المنكسر  الضوء  نصيب  وينقص

  معين  بتردد   ذبذبات  بقوة  تمتص   أو  تعكس  المادة  أن  أي  اختيارية  طبيعة  له  يكون  الموجات

 الموجات   لألرض  الجوي  الغالف  يمتص  المثال  سبيل  وعلى  اخر  بتردد  ذبذبات  وتضعف

  بينما (    علينا  هللا  نعمة  من  وهذا)    بقوة  المرئي  الطيف  من  القصير  الموجي  الطول  ذات

 األحمر  الضوء   نستخدم   لماذا  سؤاال   أطرح  وهنا  بكثير   أضعف  الطويلة  الموجات  يمتص 

 الخضراء   لالشعة   أكثر  حساسة  العين   أن  من   الرغم  على   للتنبيه  وأيضا  الخطر  الى  لالشارة

 ؟ 
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 : قوانين

1n   =1  ، األول  الوسط انكسار معاملθ   =السقوط  زاوية 

2n   =2 ،  الثاني الوسط انكسار معاملθ  =االنكسار زاوية 

2θsin  2n=  1θsin 1n       (سنل قانون ) 

cθ  =الحرجة الزاوية         sin90 2= n cθsin 1n   

)2< n 1( for  n    ) 1/ n 2c = nθsin ) 

c   =الفراغ في الضوء سرعة ، v  =الوسط في الضوء سرعة        n = c / v 

λ  =الوسط في  الموجي الطول ، f  =التردد                                v = f λ 

θ  = السقوط زاوية   ،  lθ   = االنعكاس زاوية     θ=  lθ      ( االنعكاس قانون ) 

 : في الشكل أدناه بين هل الشعاع الضوئي سينفذ للهواء ؟ ولماذا؟  1مثال 

قانون    حسب  األول  الوسط  من  الساقط  للشعاع  الثاني  الوسط  في  االنكسار  زاوية  نحسب 

 :ليسن

 

 

 

سيسقط بالزاوية نفسها على  49.46 ˚الشعاع الضوئي المنكسر في الوسط الثاني بزاوية    -

سن  قانون  نطبق  لذلك  والثالث.  الثاني  الوسطين  بين  الفاصل  زاوية  يالسطح  لحساب  ل 

 :االنكسار لهذا الشعاع في الوسط الثالث
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 إلى   الثاني  الوسط  من  ينفذ  لن  الضوئي  الشعاع  فإن  ،1  هي  الزاوية  لجيب   قيمة  أكبر  وألن

 السطح  على   سقط  ألنه  ،   الشكل  في  كما  الثاني  الوسط   داخل  كليًا   سينعكس  وإنما   الهواء

 . الحرجة الزاوية من  أكبر بزاوية  الوسطين بين الفاصل

 ؟  والهواء الماء هما  الوسطين ان  علمت اذا الحرجة الزاوية  جد:  2 مثال

 1=  الهواء انكسار معامل ان  نعلم

 1.33=  الماء انكسار ومعامل

= 1× sin 90 cθsin 1n                 2θsin  2n=  1θsin 1n     

         = 1 / 1.33  = 0.752  1/ n 2= n cθsin 

          o(0.752) = 48.81-c = sinθ   

 

 

 

 


