
  :توصيف نور هايمدل

  .كنيم هاي نوري را توصيف مي اساس آنها پديدههايي كه برمدل

نتيجـه اوليـه ايـن    . ايم را احساس كرده ايم و انرژي آن    همه ما تا به حال با نور خورشيد گرم شده         

الي كـه در اينجـا پـيش     سؤ. كند  پس نور انرژي حمل مي    . استموضوع اين است كه نور نيز داراي انرژي         

دهد؟ براي جواب دادن به اين سؤال بـه بحـث بعـدي     آيد اين است كه نور چگونه انرژي را انتقال مي          مي

  .توجه كنيد

رژي            اگر به جريان آب يا باد دقت كنيم متوجه مي          .السؤ شويم كـه جريـان بـاد يـا آب داراي اـن

است و از طرفي آب و بـاد   ،اي كه سر راه آب يا باد باشد جنبشي است و اين انرژي قابل انتقال به هر ماده   

تـوان نـور را       آيا مي . هر دو داراي يك مقدار زياد ذره هستند كه اين ذرات داراي انرژي جنبشي هستند              

بمانند آب و باد در نظر گرفت و فرض كرد كه نور متشكل از يك سري ذره است كه با سرعت زياد حركت       

  كند و داراي انرژي هستند؟ مي

ـ  شود و شخص ديگري صداي شـما را مـي   شما خارج مي   وقتي صدا از دهان      .السؤ رژي  نش ود، اـن

آينـد و ايـن    اين انرژي توسط موج صوتي منتقل شده يعني ذرات ماده به نوسان درمي. منتقل شده است 

ور نيـز ماننـد     آيا مي. شود تا صوت از يك نقطه به نقطه ديگر برود   نوسان در ماده منتقل مي     توان گفت ـن

  يابد؟ ج است كه بين منبع و گيرنده انتقال ميموج صوتي يك نوع مو

ايم، يعني جريان هوا يا مايع و موج صوتي را در ذهـن خـود       اي كه از طبيعت داشته      ما دو مشاهده  

   .گويند سازي مي به اين كار مدل. مرور كرديم و سعي كرديم كه نور را شبيه به آنها بگيريم



موضوع براساس چيزهايي كـه از قبـل آنهـا را           هدف استفاده از يك مدل، قابل فهم ساختن يك          

  .دانيم است مي

  كند؟ توان فهميد كه نور واقعاً براساس كدام مدل رفتار مي  چگونه مي.السؤ

سـازيم رفتـار      هايي كه مـا بـراي آنهـا مـي         تر از مدل    ها بسيار پيچيده    پديدهواقعيت اين است كه     

هايي گيرند و هر كدام را براي توصيف قسمت       ر نظر مي  والً سه نوع مدل د    به هر حال براي نور معم     . كنند  مي

  :اين سه مدل عبارتند از. كنند از رفتار نور استفاده مي

 مدلي كه در آن نـور را بماننـد يـك سـري اشـعه در نظـر                   ):هندسي(مدل اشعه نوري     .1

: 3بازتاب نور : 2. هاا و عدسيه تصوير در آينه: 1گيرند و از آن بطور مثال براي توصيف  مي

  .كنند شكست نور استفاده مي

 از آن براي جواب دادن گيرند و  در اين مدل نور را بمانند يك موج در نظر مي:مدل موجي .2

  .توان استفاده كرد بينيم مي  طيف رنگي ميCDال كه چرا روي به اين سؤ

  .گيرند  در اين مدل نور را بمانند يك سري ذرات پر انرژي در نظر مي:اي مدل ذره .3

  

 


