الفيزياء
Physics

الضوء Light
 -1مقدمة
إن اي تغير كهرومغناطيسيييييي يىرذ ة م ذر م

ذاد الجالر يه ا ذرة الرذر منإل ا ا ل

يييييي ا

ويجك تفسير ججيع الظواذر والتهاذب الضوئية استنالا ا إلم النظرياد القائ ة بأن الجنإلع الضوئ
يرسا كجاد م الىاقة يسجم كا منها فوتون ويواكب الفوتون ف حركته موجة كهرومغناطيسية
بسيىة يتناسب ترللذا  ʋمع طاقته  Eوفق ال القة التالية:
𝐸 = ℎʋ

)(1

حيث  hثابت بالنك ,وتت ق قيجته بالواحداد الجسيييتةدمة وذو يسييياوي ف الهج ة الدولية  SIإلم
 ℎ = 6.6262 × 10−34واحيييدتيييه ذ

 )J.secوبج نم آخر نقول ذن ل ضييييييوء مظهري

متكام ي ذجا -1 :الجظهر الكج الري يتجثا بالفوتوناد ويقوم بالدوذ الرئيسيييييي ف التفاةا بي
الجالر واإل ييي ا

 -2الجظهر الجوج ويتجثا بالجوجة الكهرومغناطيسيييية الجواكإلة ل فوتون ويقوم

بالدوذ الرئيسيييي ف التفاةا بي اإل يييي ا واإل يييي ا

وتهدذ اإل يييياذر ذنا إلم ذن م ظم الجنابع

الضييييييوئية ترسييييييا ذمواجا ا كهرومغناطيسييييييية لها تواتراد مةت فة ف آن واحد ,فنقول ةندئر ة
الضوء الصالذ ذنه مركب ذو مت دل األلوان ,كالضوء الصالذ ة الشجس والجصابيح الكهربائية
ذما إ ا كانت ججيع األمواج الصيييالذر ة الجنإلع الضيييوئ لها تواتر واحد ,فنقول ة الضيييوء ذنه
بسيط ذو وحيد ال ون

 -2سرعة انتشار األمواج الضوئية
بينت التهاذب ذن األمواج الكهرومغناطيسيييية ايا ا تك تواتراتها تنتشييير ف الةالء بسيييرةة واحدر
يرمز لها بالرمز  cوقيجتها

𝑚
𝑠

 𝑐 = 2.998 × 108ذما األوسيييياط الجالية الشييييفافة ف ن سييييرةة

انتشيياذ الضييوء فيها تكون لوما ا ذمييغر م سييرةة انتشيياذة ف الةالء ف ا ذمزنا لسييرةة انتشيياذ
الضوء ف الوسط الشفاف بالرمز  vةندئر يجكننا كتابة النسإلة التالية:
)(2

𝑐

𝑛= >1
𝑣

وتسييييجم  nقرينة االنكسيييياذ الجى قة ل وسييييط الشييييفاف الج تإلر وتت ق ب در ةواما ,منها ما يت ق
بةصيييييائا الجالر كثافتها ,بنيتها الإل وذية وتركيإلها الكيجيائ ) ,ومنها ما يت ق بالضيييييوء نفسييييه
كالتواتر وطول الجوجة)
تإلي التهربة بأن الجوجة الكهرومغناطيسييييييية تقتفة بقيجة تواترذا الري يرتإلط بدوذذا  Tوفق
ال القة:
1

)(3

ʋ

=𝑇

و لك ةند مروذذا م وسيييط إلم آخر نرمز لىول موجة الضيييوء ف الةالء بالرمز  𝜆0ولىول
موجة الضوء ف الوسط الشفاف بالرمز 𝜆 ف ذرة القالة يجكننا كتابة ال القاد:
𝑇𝑐 = 𝜆0

)(4

𝜆0

)(5

𝑛

=𝜆

,
→

𝑇𝜆 = ʋ
𝑛=

𝜆
𝜆0

→

وبجا ذن  ,𝑛 > 1ف ن طول الجوجة ف الوسط الشفاف ذمغر م طول الجوجة ف الةالء
يإلي الهدول ذقم  1قيم قرائ االنكسييييييياذ لإل د الجوال ف لذجة حراذر ℃ 20و لك م ذجا
إ ا الةط األمفر ل نصر الصوليوم 𝑚𝜇 𝜆0 = 0.589
الهدول  :)1قرائ االنكساذ لإل د الجوال
الهواء

1.0003

الغ يسيري

1.4701

الجاء

1.3330

الإلنزي

1.5014

الكقول االيتي

1.3614

كإلريت الفقم

1.6277

حجد الةا

1.3726

كإلريت الزنك

2.3600

الف وذي

1.4338

الجاس

2.4173

 -3صدر الموجة  – wavefrontاألشعة الضوئية:
ن تإلر منإل ا ا ل ضييوء نقىيا ا يرسييا ف الفرام الجقيط به ذمواجا ا كهرومغناطيسييية ي إلار ةنها بالتابع
التال :
)(6

𝑡𝑤 𝐸 = 𝐸0 cos

حيث  Eيجثا الجركإلة الكهربائية ل جوجة الكهرومغناطي سية ن سج مدذ الجوجة الجقا الهندس
ل نقاط الت يكون فيها ل ققا الكهربائ قيجة واحدر ف لقظة ما ونسيييييج

ييييي ا

يييييوئ الةط

ال جولي ف كا نقىة م نقاطه ة م مدذ الجوجة الجاذ بت ك النقىة

 -1-3مبدأ االنتشار المستقيم straight diffusion
إن ال ش ا ال ضوئ بي نقىتي ف و سط متهانس ذو خط م ستقيم وم ظم الجالحظاد الج روفة
كظالل األجسام وحالثت الةسوف والكسوف تؤكد ذرا الجإلدذ تهدذ اإل اذر ذنا إلم ذن ذرا الجإلدذ
ليس مالقا ا ةند اجتياز الضوء ل ثقوب والقواجز الصغيرر ,لرلك ف ن استإل الذا رط

روذي

وذساس ك تإلقم قواني الضوء الهندسية مقيقة

 -2-3قوانين ديكارت Snell–Descartes laws
نفترض ذن األوسيياط الجالية ييفافة ,متهانسيية ومتناحية وذن الضييوء الجسييتةدم وحيد ال ون ذيضيا ا
ليك الشيييي ا الضييييوئ الواذل  A1Iة م سييييىح مييييقيا  Sيفصييييا بي وسييييىي

ييييفافي قرينة

انك ساذذجا  𝑛2و  ,𝑛1ال شكا  )1يقىع ال ش ا  A1Iال سىح الج صقول ف نقىة  Iن سجيها نقىة
الوذول نرسم م ذرة النقىة مستقيجا ا  N1IN2ةجولي ة م  Sنسجيه الناظم كجا نسج الجستوي
 Pالري يقوي الناظم والش ا الواذل  A1Iمستوي الوذول

الشكا  :)1ان كاس وانكساذ األ ة الضوئية

ينقسيييم الشييي ا الواذل إلم ييي اةي ذحدذجا يسيييجم الشييي ا الجن كس  IRواآلخر يةترق الوسيييط
الثان ويسيييجم الشييي ا الجنكسييير  IA2تسيييجم الزاوية الكائنة بي الشييي ا الواذل والناظم زاوية
الوذول  ,)𝑖̂1كجا نسييييج الزاوية الكائنة بي الشيييي ا الجنكسيييير والناظم بزاوية االنكسيييياذ )𝑖̂2
تجكننا قواني ليكاذد م ت يي منقم الش اةي الجن كس والجنكسر وتزولنا بالنتائج التالية:
 -1يقع الش اةان الجن كس والجنكسر ف مستوي الوذول
 -2زاوية االن كاس ̂𝑟) تساوي زاوية الوذول وت اكسها باال اذر ,ذي ذن:
𝑟̂ = −𝑖̂1

)(7
 -3م ذجا
)(8

وء وحيد ال ون يكون ل هداء ̂𝑖 𝑛𝑖𝑠𝑛 قيجة واحدر ف كال الوسىي  ,اي ذن:
𝑛1 sin 𝑖̂1 = 𝑛2 sin 𝑖̂2

تدةم ذرة ال القة بقانون ليكاذد
تجكننا ال القة األخيرر ذقم  8م حساب  𝑖̂2إ ا ة جنا قيم الجقالير األخرى

مالحظة  :1إ ا كانت زاوية الوذول  𝑖̂1ميييغيرر جداا ,ف ن زاوية االنكسييياذ  𝑖̂2تكون ميييغيرر جدا ا
ذيضا ا وةندئر يجك كتابة ال القة األخيرر بالشكا:
𝑛1 𝑖̂1 = 𝑛2 𝑖̂2

)(9
تدةم ذرة ال القة بقانون كإل ر

مالحظة  :2تإلي م اللة قانون) ليكاذد بأن الش ا الراذب م وسط آلخر ذ د كسرا ا ل ضوء
ذي ةندما  𝑛2 > 𝑛1تكون  )𝑖̂2 < 𝑖̂1ينكسر مقتربا ا م الناظم ,وال كس مقيح

 -3-3الزاوية الحرجة  critical angleواالنعكاس الكلي total reflection
بينا سييابقا ا بأنه ةندما يرل الضييوء م وسييط كالهواء إلم وسييط آخر كالزجاج ذو الجاء ,ف ن زاوية
االنكساذ تكون لائجا ا ذقا م زاوية الوذول وبي الشكا ) )2ةدلا ا م زوايا الوذول م
 )90°وزوايا االنكساذ الجناظرر م

 )0°إلم  )𝜃𝑐°ة م الترتيب

الشكا  :)2االن كاس واالنكساذ الك  ,يساذ :الزاوية القرجة  𝜃𝑐°النهائية لالنكساذ
يجي  :االن كاس الك

ب د الزاوية القرجة 𝜃𝑐°

 )0°إلم

نالحة م الشيكا ذقم  )2ذنه ةندما تقترب األ ي ة الواذلر م زاوية الوذول  , 90°ف ن األ ي ة
الجنكسرر تقترب م قيجة ثابتة قدذذا 𝑐𝜃 الزاوية القرجة ويجك حساب الزاوية القرجة بو ع
 𝑖̂1 = 90°و 𝑐𝜃 =  𝑖̂2ف قانون ليكاذد:
𝑐𝜃 𝑛1 × 1 = 𝑛2 sin
وبالتال :
)(10

𝑛1
𝑛2

ذما إ ا زالد زاوية الوذول ة 𝑐𝜃 ,ف ن كا

= 𝑐𝜃 sin
ا واذل سوف ين كس ان كا سا ا ك يا ا ف كثير م

القاالد يكون الهواء ذو الوسييييييط ,ذي ذن  𝑛1 = 1وبالتال يكون

1
𝑛2

= 𝑐𝜃  sinوتإل غ الزاوية

القرجة النجو جية ل جاء  𝜃𝑐 = 49°ول زجاج التاج  𝜃𝑐 = 42° 8′ول جاس 𝜃𝑐 = 24°

 -4-3اإلنشاء  constructionالهندسي للشعاع المنكسر refracted beam
طريقة هايجنس :Huygens–Fresnel
ف حالة 𝑛1 < 𝑛2
ليك مسييييتوي الوذول ذو مسييييتوي الوذقة الشييييكا  )3نرسييييم لائرتي مركزذجا نقىة الوذول I
ون صف قىريهجا  n1و  ,n2ثم نجدل ال ش ا الواذل  AIحتم يقىع لائرر الو سط  n2ف النقىة B
ثم نرسم م  Bمجاسا ا لهرة الدائرر فيقىع الجستقيم  T'ITالججاس ل سىح  Sف نقىة الوذول) ف
النقىة  Tنرسم م  Tالججاس  TRل دائرر األخرى  ,n1فنرى بسهولة ذن  IRذو الش ا الجنكسر
الجى وب

الشكا  :)3طريقة ذايهنس اليهال الش ا الجنكسر

طريقة سطوح القرنية:
ف حالة 𝑛1 < 𝑛2
باتإلا الىريقة السييابقة اتها ننشييد الدائرتي

الشييكا  )4نرسييم م النقىة  Cنقىة تقاطع مجدل

الشيييييي ا الواذل مع الدائرر  )n1الجسييييييتقيم ال جولي ة م  T'ITفيقىع الدائرر  n2ف النقىة , D
ةندئر يكون  IDالش ا الجنكسر الجى وب

الشكا  :)4طريقة سىوح القرنية إليهال الش ا الجنكسر

 -4المرآة المستوية plane mirror
نسج مرآر مستوية كا سىح مستو ةاكس ل ضوء وتت ق نسإلة الىاقة الجن كسة بىإلي ة الوسط
وبزاوية الوذول

 -1-4الخيال  shadowفي المرآة المستوية
يجك وبسييهولة التققق م تسيياوي زاويت الوذول واالن كاس إ ا فر يينا ذن الجنإلع ذو  Aالشييكا
)5

الشكا  :)5تشكا الةيال ف الجرآر الجستوية

نرى ذن ججيع األ يي ة الجن كسيية تإلدو كأنها مييالذر م نقىة واحدر  A′مناظرر لنقىة الهسييم A
بالنسإلة لجستوي الجرآر وذرا ينتج م تساوي الجث ثي القائجي 𝐼𝑆𝐴 و 𝐼𝑆  𝐴′و لك ذيا ا يك مكان
 ,Aونقول ذن الهسم والةيال متناظري بالنسإلة لجستوي الجرآر ونكتب:
𝐴𝑆 = ̅̅̅̅
̅̅̅̅̅′
𝐴𝑆

كجا ونرى ذيضييييييا ا م الشييييييكا ذقم  )6ذن الهسييييييم والةيال لهجا طإلي تان مةت فتان لوماا ,ذي ذن
ذحدذجا وذج واآلخر حقيق

الشكا  :)6يجي  :جسم حقيق وخيال وذج  ,يساذ :جسم وذج وخيال حقيق

 -5الموشور prism
ي رف الجو وذبأنه وسط فاف متهانس مقدل بكاسري مستويي غير متوازيي

الشكا ذقم )7

نسيييج  A1A2الفصيييا الجشيييترس ل كاسيييري ) حرف الجو يييوذ ,والزاوية ̂𝐴 الكائنة بينهجا زاوية
الجو وذ ,والوجه الجقابا ل قرف قاةدر الجو وذ

الشكا  :)7مو وذ ومقىع ةر

فيه مجثالا بالجث ث الجةىط

 -1-5قوانين الموشور laws of prism

ن تإلر يييي ا  SIيرل بزاوية ̂𝑖 ة م الجو ييييوذ ,فين كس لاخ ه مقتربا ا م الناظم  NHة م وجه
الوذول) و لك مهجا كانت زاوية وذولة ,ف ن الشييي ا يإلرز باالتهاة 𝑅 𝐼′مإلت دا ا ة الناظم 𝐻 𝑁 ′
ة م وجه الإلروز) نرمز لزاوية االنكسيييييياذ لدى الدخول بالرمز ̂𝑟 ,ولزاوية الإلروز بالرمز ,𝑖̂′
ولزاوية االنقراف بالرمز ̂
𝐷 وذ الزاوية الكائنة بي امتدال الشيي ا الواذل  SIوامتدال الشيي ا
الإلاذز 𝑅 )𝐼′وكجا ن تإلر ذن الجو وذ مغجوذ ف الهواء الشكا  ,)8ةندئر يكون:
)(11

̂𝑟 𝑛𝑖𝑠𝑛 = ̂𝑖 sin

)(12

sin 𝑖̂′ = 𝑛𝑠𝑖𝑛 𝑟̂ ′

)(13

𝐴̂ = 𝑟̂ + 𝑟̂ ′

الشكا  :)8زاوية الوذول وزاويت االنكساذ والإلروز لش ا

وئ وذال ة م الجو وذ

نقصيييا ة م الج اللتي  11, 12م جج ة الج الالد السيييابقة بتىإليق قانون ليكاذد ة م وجه
الوذول والإلروز ذما الج اللة  13فتنتج م الجث ث  𝐻𝐼𝐼 ′الري زاويته الةاذجية ف ̂
𝐻 تسيييييياوي
زاوية الجو وذ ̂𝐴 بالت امد

