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.اإلنكسار الحدي واإلنعكاس الكلي إلشعاع ضوئي احادي اللون  
21 فإن الشعاع) nn < ( انكسارية أي  أكثر انكسارة إلى وسطأقلبصفة عامة عندما ينتقل الضوء من وسط    

.  اإلنكسارعلى ظاهرة وفي هذه الحالة نحصل دائما.من المظمييقترب  المنكسر  

  
     

المنكسر فإن الشعاع 21 nn >   أي  أقلانكسارية  انكسارية إلى وسط أكثرلكن عندما ينتقل الضوء من وسط

l
i بالنسبة لزاوية ورود حدية) °= 902i ي أ(ونحصل على اإلنكسار الحدي . من المنظمييبتعد 
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l :إذا كانت زاوية الورود 
ii   .اإلنكسار  نحصل على 1≥

lii :وإذا كانت زاوية الورود    . على الحد الكاسرياإلنعكاس الكل  نحصل على 1<
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  :1تطبيق رقم 
  .سفلهأمستوى افقي كما يبينه الشكل فوق موضوع n=5,1مكعبا من الزجاج معامل انكساره نعتبر 

للمكعب فينكسر على هذا الوجه ثم يصل الى AD واردا على الوجه  احادي اللونSIونعتبر شعاعا ضوئيا 
  .I'في النقطة ABالوجه 

  
  .2iجد قيمة زاوية اإلنكساروأADبتطبيق قانون ديكارت إلنكسار الضوء على الوجه ) 1
 .علل جوابك) انكسار أم انعكاس كلي(؟I'ماذا سيحدث للشعاع الضوئي في النقطة )2
أتمم مسار الشعاع الضوئي على الشكل إلى  أن يغادر المكعب معلال جوابك وموضحا الزوايا وقيمها على )3

  .شكل واضح
  . معد انبثاقه من المكعبSIأوجد اإلنحراف الكلي للشعاع الضوئي ) 4
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   تطبيق رقم2

=° شعاع أحادي اللون على موشور زاويتهيرد 60A 1;61ومعامل انكساره=nورود  بزاوية °= 201i  
ACABعلما أن الموشور متساوي الساقين =.   



  
   . للموشورABاوجد زاوية اإلنكسار على الوجه ) 1
  .أتمم مسار الشعاع الضوئي إلى أن يغادر الموشور) 2
 . بعد انبثاقه من الموشورSIأوجد اإلنحراف الكلي للشعاع الوارد )3
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  :3تطبيق رقم 

=°لموشور زاويته ABجه  حزمة ضوئية أحادية اللون منظمية على الوترد  30A
)

  n=5,1مل انكساره اومع 
  ).انظر الشكل(

  
  .AB على السطح الكاسر rبتطبيق قانون ديكارت لإلنكسار أوجد زاوية اإلنكسار ) 1
  .ACعلى السطح  r'احسب زاوية الورود )2
  .؟ علل جوابكACعلى الو جه   الحزمة الضوئية الواردة ستنكسرهل)3
  .اتمم مسار الحزمة الضوئية معلال جوابك وموضحا الزوايا وقيمها على شكل واضح4
Dاحسب زاوية اإلنحراف الكلي ) 5

)
  . للحزمة الضوئية بعد اجتيازها للموشور

  .للموشورAC لمعامل اإلنكسار للحصول على اإلنعكاس الكلي على السطح n' الدنوية اوجد القيمة) 6
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  :األجوبة
AD:21 ديكارت إلنكسار الضوء على الوجه بتطبيق قانون: 1تطبيق رقم  sinsin1 ini =×  
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  تطبيق رقم2

 AB بتطبيق قانون ديكارت إلنكسار الضوء على الوجه )1     
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  تطبيق رقم3
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AB    بتطبيق قانون ديكارت إلنكسار الضوء على الوجه
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