اَــــــرـــــــشــــــاس انـــــضـــــــىء
La propagation de la lumière
(ر.اتشاهُى انطاهشٌ)

 )Iيفهىو اَرشاس انضىء :
 )1يفهىو اَرشاس انضىء :
ذثؼس انًُاتغ انضىئُح يصم انشًس ويصـثـاغ يرىهط ضـىءا َُرشش فـٍ ظًُغ األياكٍ
انًؽُطح تهاَ ،رؽذز إرٌ ػٍ يا َسًً تاَرشاس انضىء .

 )2أوساط اَرشاس انضىء :
ذعاسب َ :ضغ أوساطا يخرهفح أياو ظسى يضاء ( ؼشف  Fيصال ) تًُثغ ضىئٍ (يصثاغ
يرىهط يصال) .

صظاض أيهس

صظاض خشٍ

وسق يمىي

يالؼظاخ و اسرُراض :
َسًػ انـضظـاض األيهس تـًـشوس انضىء وتشؤَح األظساو انًىظىدج خهفه تـىضـىغ،
نزنك َسًُه وسطا شفافا .Milieu transparent
َسًػ انضظاض انخشٍ تًشوس انـضـىء و ال َسًػ تشؤَح األظساو انًىظىدج خهفه
تىضىغ ،نزنك َسًُه وسطا َصف شفاف .Milieu translucide
ال َسًػ انىسق انًمىي تًشوس انضىء و ال َسًػ تشؤَح األظساو انًىظىدج خهفه
تىضىغ ،نزنك َسًُه وسطا يؼرًا .Milieu opaque
خـــالصـــــح :
انىسظ انشفاف هى انىسظ انزٌ َسًػ تًشوس انضىء وتشؤَح األظساو انًىظىدج
خهفه تىضىغ  ،يصم انضظاض األيهس ،انهىاء ،انفشاؽ.... ،
انىسظ َصف انشفاف هى انىسظ انزٌ َسًػ تًشوس انضىء و ال َسًػ تشؤَح
األظساو انًىظىدج خهفه تىضىغ ،يصم انضظاض انخشٍ ،انىسق انًضَد ،األَسىؾ،
.....
انىسظ انًؼرى هـى انـىسـظ انـزٌ ال َسًػ تـًـشوس انضىء و ال َسًػ تـشؤَـح
األظساو انًىظىدج خهفه  ،يصم انخشة ،انؽذَذ ،انىسق انًمىي...... ،
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 )IIيفهىو االَرشاس انًسرمًٍُ نهضىء :
ذـعـشتـح :

ظهىس تمؼح ضىئُح ػهً انشاشح

ػذو ذكىٌ انثمؼح انضىئُح ػهً انشاشح

يالؼظح  :ال َؽصم ػهً انـثـمـؼـح انضىئُح ػهً انشاشح إال ػـُـذ وضـغ شمة األوسـاط
انًؼرًح وفك خظ يسرمُى ،وهزا َذل ػهً أٌ انضىء َُرشش فٍ انهىاء وفك خطىط
يسرمًُُح .
اسرُراض :
َُرشش انضىء فٍ وسـظ شـفـاف ويرعاَس فٍ ظًُغ االذعاهاخ وفك خطىط
يسرمًُُح ذسًً األشؼح انضىئُح . Les rayons lumineux
ًَصم انشؼاع انضىئٍ تخظ يسرمُى َؽًم سهًا َذل ػهً يُؽً اَرشاس انضىء .
 )IIIانؽضو انضىئُح Les faisceaux lumineux :
ذـعـشتـح :
َشسم تىاسطح يُثغ ضىئٍ ؼضيا ضىئُح يرىاصَح يٍ خالل وضغ ؼعاب أياو انًُثغ ،شى
َضغ فٍ يساسها ػذسرٍُ  ،إؼذاهًا راخ وسظ سًُك وؼافح سلُمح واألخشي راخ
وسظ سلُك وؼافح سًُكح .

يالؼظح واسرُراض :
تىاسطح انؽعاب انًىضىع أياو انًُثغ انضىئٍَ ،ؽصم ػهً ؼضو (أسطىاَُح).
ذؼًم انؼذسح ( )L1ػهً ذعًُغ األشؼح انضىئُح ،وَسًٍ انؽضيح انًُثصمح يُها
ؼضيح يرعًؼح .
ذؼًم انؼذسح ( )L2ػهً ذفشَك األشؼح انضىئُح ،وَسًـٍ انؽضيح انًُثصمح يُها
ؼضيح يرفشلح .
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خالصح :
انؽضيح انضىئُح هٍ يعًىػح يٍ األشؼح انضىئُح  ،وذصُف إنً شالشح أصُاف :

ؼضيح ضىئُح يرعًؼح

ؼضيح ضىئُح يرىاصَح

ؼضيح ضىئُح يرفشلح

 )IIسشػح اَرشاس انضىء :
َُرشش انضىء تسشػح كثُشج فٍ األوساط انشفافح ،ذسًً سشػح اَرشاس انضىء،
وانرٍ َشيض نها تانؽشف . (Célérité de la lumière ) c
لًُح سشػح اَرشاس انضىء فٍ انفشاؽ أو فٍ انهىاء هٍ c = 300000 Km/s :
انسُح انضىئُح ( )a.Lهٍ انًسافح انرٍ َمطؼها انضىء فٍ انفشاؽ خالل سُح :
1 a.L = 9,46.1023 Km
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