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 الرابعة   المحاضرة

 في  للضوء ألموجي الطول بين النسبة يساوي ( n) ما وسط  انكسار معامل ان اثبت :   مثال

 ان  اثبت  اي( nλ) الوسط ذلك في  للضوء ألموجي الطول الى ( oλ) الهواء

 (nλ/  oλn = ) ؟ 

v = f λ 

v1 = f λ1       ,     v2 = f λ2       ) الن التردد ال يتغير ( 

𝑣1

𝑣2
=  

𝑓 λ1

𝑓 λ2
                   

𝑣1

𝑣2
=  

 λ1

 λ2
  - - - - - - - - - - - - - ( 1 )    

n = c / v                 v = c / n                 v1 = c / n1   - - - - - - - - - - ( 2 ) 

                                                            v2 = c / n2   - - - - - - - - - - ( 3 ) 

( نحصل على :              1( في )3( و) 2نعوض )

c

n1
c

n2

=  
 λ1

 λ2
                 

v2

v1
=  

 λ1

 λ2
             

           n1 λ1 = n2 λ2              1× λo = n × λn                 n = λo / λn  

( فتمر خالل شريحة سميكة لها وجهان متوازيان  1nحزمة ضوئية تنتقل خالل وسط معامل انكساره ) مثال: 

 ( ، برهن ان الحزمة الخارجة تكون موازية للحزمة الساقطة؟ 2nومعامل انكسار )

 

يق قانون سنل للسطح العلوي وللسطح للسفلي لحل هذه المسالة يستوجب منا تطب   

n1 sinθ1 = n2 sin θ2             sin θ2 = n1 sinθ1 / n2  - - - - (1) 

& n2 sinθ3 = n1 sin θ4 

but  θ3 = θ2 

         n2 sinθ2 = n1 sin θ4 

         sin θ4 = n2 sinθ2 / n1  - - - - (1) 
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( نحصل على :  2( في معادلة )1نعوض معادلة )   

sin θ4 =  
n2

n1
 ×  

n1

n2
 sin θ1           sin θ4 = sinθ1              θ4 = θ1 

 وهذا يعني ان زاوية سقوط الحزمة = زاوية خروجها اي ان الحزمة الخارجة تكون موازية للحزمة الساقطة. 

 

( تنتقل خالل الهواء وتسقط على شريحة من مادة شفافة بزاوية  nm 550حزمة ضوئية بطول موجي ) مثال: 

(o40( مع العمود ، والحزمة المنكسرة تصنع زاوية )o26 : مع العمود احسب ) 

 معامل انكسار المادة؟  .1

 الطول الموجي للضوء في الشريحة؟  .2

 n1 sinθ1 = n2 sin θ2    : أوال

1× sin40o  = n sin 26o 

n =  
sin 40

sin 26
 =   

0.643

0.438
  = 1.47 

   n =  λo / λn   : ثانيا 

λn = λo / n   = 550 nm / 1.47  =  374 nm  

 

فاذا كانت سرعة   ( مع العمود ،o23.1حزمة من الضوء تسقط على سطح من الزيت المعدني بزاوية ) مثال: 

 ( ، احسب زاوية االنكسار ؟ m/s 82.17 × 10الضوء في الزيت )

 

n =  
c

v
 =   

3×108

2.17×108 = 1.382 

n1 sinθ1 = n2 sin θ2 

1× sin23.1o  = 1.382 × sin θ2 
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sin θ2
  = 

sin 23.1

1.382
  = 

0.392

1.382
  = 0.284 

θ2 = sin-1 0.284  = 16.5o 

( مع  o30قطعة من الثلج تطفو على سطح الماء ، فإذا سقط شعاع ضوئي على السطح العلوي للثلج بزاوية  ) مثال: 

 العمود ، ما هي زاوية انكسار الشعاع الضوئي في الماء؟

 

 n1 sinθ1 = n2 sin θ2   

sin θ2   =  
n1 sin θ1

n2
  =  

1×sin 30
1.31

=  
0.5

1.31
  

            = 0.382 

θ2 = sin-1 0.382 = 22.44o 

n2 sinθ2 = n3 sin θ3 

sin θ3   =  
n2 sin θ2

n3
  =  

1.31×0.382
1.33

  

            = 
0.5

1.33
 = 0.376 

θ3 = sin-1 0.375 = 22o 

 

 تكون الصورة بواسطة المرايا 

عندددددما يصددددطدن شددددعاع مددددن الضددددوء علددددى سددددطح عدددداك  فددددإن جددددزء مندددد  

العدددداك  نو ينفددددذ مندددد  اذا  يددددنعك  والجددددزء ا خددددر يمددددت  فددددي مددددادة الجسددددن

كددددان مددددن مددددواد شددددفافة مثددددل المدددداء والزجددددا  وتحددددد  عمليددددة االنكسددددار . 

اسدددطح المرايدددا المصدددنوعة مدددن الفضدددة تمثدددل االشدددعة  االسدددطح الالمعدددة مثدددل

 % من الشعاع الساقط . 14المنعكسة اكثر من 
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 Image formation by plane تكون الصورة بواسطة المرآة المستوية: أوالً 

(flat) mirror  

المرآة المستوية عبارة عن لوح زجاجي مستوي نحد سطحي  مغطى بمادة عاكسة للضوء،  

 : المرايا المستوية كما هو موضح في الشكل التالي الصورة فيتتكون 

 

الضوء الساقط على الفراشة في الشكل اعاله ينعك  على المرآة بحي  نن زاوية السقوط 
الصورة   تساوي زاوية تتن رؤية  العين  المنعكسة عند وسقوطها على  االنعكا  واالشعة 

حي  ال يمكن استقبال  virtual image تخيليةولكن    التي تكون معتدلة ومساوية للجسن
الدماغ لها وهنا في الشكل تن تشبي     الصورة على حائل انما الصورة هي عبارة عن تخيل 

لتجمع المرنة  داخل  استقامتها  على  العين  على  الساقطة  االشعة  بامتداد   . الصورة  ذلك 
المستوية المرآة  بواسطة  المتكونة  الخصائ   plane (flat) mirror الصورة     لها 

 : التالية

 upright  معتدلة

 )ال يوجد تكبير)مساوية للجسن 

 virtual  خيالية

  id.يساوي بعد الصورة عن المرآة od بعد الجسن عن المرآة

 .(يسار – يمين)معكوسة الوضع بالنسبة للجسن 
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 Image formation by تكون الصورة بواسطة المرآة الكروية: ثانياً 

spherical mirror  

من الممكن ان يكون السطح العاك  عبارة عن سطح مقتطع من كرة، فإذا كان السطح 

، اما  convex mirror الخارجي للكرة تسمى هذه بالمرآة المحدبة العاك  هو السطح

 عرةمن الكرة فإنها تسمى بالمرآة المق اذا كان السطح العاك  هو السطح الداخلي

concave mirror.   

تفرق األشعة بينما المرآة  convex mirrorالحظ في الشكل التالي نن المرآة المحدبة 

 تجمع األشعة . concave mirrorالمقعرة 

 

  

 Focal length of spherical mirror  للمرأة الكروية البؤريالبعد 

 سطح مرآة مقعرةافترض مصدر ضوئي بعيد جداً مثل اشعة الشم  تسقط على  

concave mirror   ان المصدر الضوئي بعيد جداً فإن األشعة الساقطة على  وحي

األشعة عن السطح العاك  بحي  تكون   المرآة تكون متوازية كما في الشكل ادناه، تنعك 

نقطة واحدة  زاوية السقوط تساوي زوية االنعكا  ونجد ان جميع األشعة تتجمع في

والمسافة بين نقطة  F ويرمز لها بالرمز focus point التركيز البؤرةتسمى نقطة 

ويرمز ل    focal lengthيسمى البعد البؤري للمرنة  Aوبعدها عن المرآة  التركيز

 .fبالرمز 
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الشكل   وعلى  البؤرة  في  فتتجمع  متوازية  اشعة  علي   تسقط  مقعرة  مرآة  الشكل  يوضح 

الرئيسي المحور  على  principal axis للمرآة  نالحظ  العمودي  األفقي  المحور  وهو 

 center of curvature مركز التقعر  ، مركز المرنة يسمىامركزهالمرآة والمار في  

بالرمز ل   المرآة C ويرمز  منها  اقتطعت  التي  الكرة  مركز  مركز   وهو  بين  والمسافة 

 r ويرمز ل  بالرمز raduis of curvature التكور والمرآة يسمى نصف قطر التقعر

المرآة تنعك  ،    يتقاطع مع  المقعرة  المرآة  تسقط على  التي  المتوازية  ان األشعة  نستنتج 

. لنستعين  rونصف قطر التقعر    fالبعد البؤري    مارة بالبؤرة. ولكن ما العالقة بيناً  دائم

 بالشكل التالي:
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على سطح   B الضوئي للمرآة عند النقطةلنأخذ شعاع ضوئي يسقط موازي للمحور 

نصف  )  r تساوي CB من الشكل السابق نجد نن المسافة  F المرآة ينعك  ماراً بالبؤرة

، من الشكل السابق نجد ان   B النقطة عمودي على سطح المرآة عند CB و (قطر التقعر

 FB كما نن ، FB تساوي المسافة CF متساوي الساقين ني ان المسافة CBF المثل 

 FA 2تساوي  CA نستنتج من ذلك ان f هي البعد البؤري FA وحي  ان FA يساوي

 :اي ان

r = 2f 

 نصف قطر التقعر للمرآة. ( r ) يساوي نصف المسافة (  f )وهذا يعني ان البعد البؤري 


