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شکست نور
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شکست نور

در این فصل با آثار ناشی از شکست پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط  
.شفاف به محیط شفاف دیگر خواهیم پرداخت

همان طور که در شکل های صفحه قبل مشاهده می شود هنگامی که نور  
به یک محیط شفاف وارد یا خارج می شود در اثر شکست نور اثرهای  

.جالبی به وجود می آید
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شکست نور

عمودطوربهنورباریکهکههنگامیشکلایندر.کنیدمشاهدهراالفقسمتباالشکل
.دهدیمادامهخودمسیربهشکستبدونبتابد،شفافایشیشهتیغهیکسطحبر

عمودطخبانورباریکهکههنگامیشکلایندر.کنیدمشاهدهرابقسمتفوقشکل
میشکستهایشیشهتیغهبهورودهنگامبهنورباشدداشتهایزاویهایشیشهتیغهبر

.شودمیگفتهنورشکستپدیدهاینبهکهشود
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شکست نور

مثلیقرقمحیطیکازکههنگامیفرودینورباریکهکنیدمیمشاهدهباالشکلدر
طحسبرعمودخطبهوشدهشکستهشودمیشیشهمثلغلیظمحیطیکواردهوا
.شودمینزدیکمحیطدوکنندهجدا
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شکست نور

مثلیظغلمحیطیکازکههنگامیفرودینورباریکهکنیدمیمشاهدهباالشکلدر
طحسبرعمودخطازوشدهشکستهشودمیهوامثلرقیقمحیطیکواردشیشه

.شودمیدورمحیطدوکنندهجدا



7

شکست نور در منشور

وسایلردزیادیکاربردکهاستپالستیکیاشیشهجنسازشفافایقطعهمنشور
.داردنوری

.استمثلثشکلبهمنشورهاقاعدهکنیدمیمشاهدهشکلدرکههمانطور
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شکست نور در منشور

هنگامی که منشور را از طرف قاعده مثلثی شکل آن روی میز قرار دهیم و توسط  . شکل باال را مشاهده کنید
ه  شکستدو مرحله به یکی از وجه های آن بتابانیم باریکه نور فرودی در طور مایل لیزر مدادی باریکه نور را به 

.می شود
می شود و سپس  ( از محیط رقیق وارد محیط غلیظ) هوا وارد منشورازابتدا زمانی که باریکه نور فرودی 

.  می شود( از محیط غلیظ خارج شده و وارد محیط رقیق) از منشور خارج شده و وارد هوا زمانی که 
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شکست نور در منشور

برعمودخطبهکهشودمیشکستهطوریمنشوربههواازورودهنگامنورباریکه
.شودنزدیکمحیطدوجداکنندهسطح

تهشکسطوریشودمیواردهوابهوشودمیخارجمنشورازنورباریکهکههنگامی
.شوددورمحیطدوکنندهجداسطحبرعمودخطازکهشودمی
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پاشندگی نور

پاشندگیارپدیدهاینکهشودمیتجزیهمختلفیهایرنگبهمنشورازعبورازپسسفیدنورباریکه
.نامندمینور
نشانوندشمیدیدهنیزکمانرنگینهایرنگدرکهسفیدنوردهندهتشکیلهایرنگباالشکلدر

.استشدهداده
.گویندمیسفیدنورطیفسفید،نوردهندهتشکیلهایرنگمجموعهبه
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پاشندگی نور سفید 

بنفش، آبی، سبز، زرد،  به ترتیبطیف نور سفید رنگ های تشکیل دهنده 
و کمترین  بنفشبیشترین شکست مربوط به رنگ . نارنجی و قرمز است

. استقرمزشکست مربوط به رنگ 
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عدسی ها

عدسی کاو یا واگرا عدسی کوژ یا همگرا
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عدسی ها

.ساخته می شوندشیشه یا پالستیک فشرده عدسی ها از مواد شفافی مانند 

لبهازرتضخیمآنوسطاستممکنکنیممیلمسدستمانباراعدسییکوقتی
.شودمیگفته(کوژ)همگراعدسیعدسی،نوعاینبهباشدآنهای

ه می  گفت( کاو ) عدسی واگرا اگر لبه های عدسی از وسط آن ضخیم تر باشد به آن 
.شود
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(کوژ)عدسی همگرا 

موازی  پرتوهای تابش بصورت. در شکل فوق کانون عدسی همگرا را مشاهده می کنید
می  راهمگبه عدسی همگرا تابیده شده است و پس از عبور از عدسی شکسته شده و 

.  شوند و در کانون عدسی به هم می رسند
.می گویندفاصله کانونی فاصله عدسی همگرا تا کانون را 
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دالیل نام گذاری عدسی ها

ازسپتابشهایپرتوکردنواگراوهمگرادلیلبههاعدسیگذارینامدلیلکنیدمیمشاهدهفوقشکلدرکههمانطور
.باشدمیعدسیدرشکست

.شودمیواگراواگرا،عدسیازعبورازپستابشهایپرتووشدههمگراهمگرا،عدسیازعبورازپستابشهایپرتو
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کاربرد عدسی ها

ز عینک  نزدیک بینی و دوربینی از جمله عیب های رایج چشم است که با بهره گیری ا
.  های مناسب می توان تا حدود زیادی آن ها را برطرف کرد

سیعدباعینکیکمکبهکهداردمشکلدوراجسامدیدندربیننزدیکشخص
.شودمیرفعمشکلاینواگراهای

ی های عدسدر دیدن اجسام نزدیک مشکل دارد که به کمک عینکی با دوربینشخص 
.این مشکل برطرف می شودهمگرا
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با آرزوی موفقیت و سالمتی برای همه شما دانش آموزان خوبم 


