
  :)انعكاس(بازتابش 

يكي از خواص مهم نور، انعكاس نور از يك سطح است كه با مدل اشعه نوري خيلي خوب توصيف                   

  .شود مي

 يك ليزر كوچك را روي يك سطح يك كاغذ بياندازيد و بگوييد نور ليـزر در چـه جهتـي                 .السؤ

  توان گرفت؟ اي مي چه نتيجه.  انجام دهيدCDشود؟ حال آزمايش را با يك آينه يا يك  منعكس مي

  .عكس زير نشان دهندة دو سطح است كه نور از آنها منعكس شده است

  

BA  

  

منعكس طور منظم   ر نوري كه با سطح برخورد كرده ب        كه يك سطح صيقلي است بيشت      Aدر سطح   

 كه يـك سـطح   Bولي سطح . كند مانند آينه كه بيشتر نور را در يك جهت خاص منعكس مي      . شده است 

ور را در جهـات مختلـف           . كند  طور پخشي منعكس مي    بيشتر نور را ب    ت،اسغيرصيقلي   مانند كاغذ كـه ـن

  .توان لكه ليزر را روي آن ديد  هر جهت ميكند و بخاطر همين است كه از كس ميمنع

توان مـسير آن   فرستيم مي  ميگرد و غبار  چرا وقتي نور ليزر را در ليوان چاي يا محيطي با           .السؤ

  را ديد؟



بعنـوان مثـال   .  بعلت خاصيت انعكاس پخشي كه دارند براي ما قابل ديدن هـستند           بيشتر اجسام 

بينيد، اين است كه هر نقطه آن، نور را در جهات مختلف           علت اين كه خودكاري كه در دست داريد را مي         

هاي خودكار كه به سمت شما قرار دارد براي شما قابل كند و بنابراين تمام قسمت     پخش مي به صورت واگرا    

مدل اشعه نوري،   بنابر  . عكس بعد نشان دهندة انعكاس نور از يك نقطه از برگ درخت است            . ديدن است 

  .رسد هاي يك جسم با زواياي مختلف به چشم شما مينور از تمام قسمت

باشند به چشم ما رسـيد، چـشم مـا فـرض            وقتي دو پرتو از آن نقطه كه به هم خيلي نزديك مي           

  .بيند ها يك جسم قرار دارد و بنابراين آن نقطه از جسم را ميكند كه در محل تقاطع آن مي

 طرحي از يك جسم بكشيد و نشان دهيد چشم ما چگونه نقاط تـشكيل دهنـده جـسم را           .السؤ

  بيند؟ مي

كنيد نشان دهنده دو پرتو از يك نقطه از درخـت اسـت كـه بـه شـخص                  عكسي كه مشاهده مي   

  .بيند رسد و شخص آن نقطه را مي مي

  

  

  



ه مـا        گويند اشعه   در مدل اشعه نوري متداول است كه مي        هاي نوري كـه از اجـسام خيلـي دور ـب

  .رسد موازي هستند مي

  )بازتابش(قوانين انعكاس 

  .مطابق شكل دو پرتوي تابش و بازتابش و خط عمود بر آينه هر سه در يك صفحه واقعند .1
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i                 .تابش و بازتابش با خط عمود با هم برابرندپرتو زاويه  .2 rθ θ=  

، چگونه ديدن يـك جـسم، در آينـه تخـت را توصـيف        كه قانون بازتاب  دهد    ميشكل زير نشان    

زتـابش از سـطح آينـه     ها بر طبق قانون با       اشعه .شود  نور از تمام جسم به صورت واگرا پخش مي        . كند  مي

ها به  اشند و بعد قسمت كمي از اين اشعهتابش با هم برابر بشوند كه زاويه تابش و باز       مي اي منعكس   بگونه

  .رسد چشم ما مي

  



  

  

 دادن خيـالي      با ادامه  رسند و چشم     مكعب به چشم ما مي     در شكل زير دو پرتوي نور از يك رأس        

  .كند كه اين نقطه در پشت آينه وجود دارد آنها در پشت آينه فكر مي

   .گويند ته ذهن ما است تصوير مجازي ميبه همين خاطر به چنين تصويري كه ساخ

  

  

  

تـصوير  له نشان دهيد كه اگر ما سرمان را تكان دهيم، آيـا محـل   با كشيدن شكلي از مسئ   .سؤال

  .اي كه در اختيار داريد امتحان كنيد له را با آينهشود يا خير؟ اين مسئ عوض مي

  



  

  

 ذهن ما در پـشت آينـه تـصور          مانند تصويري كه  . تصويري كه ساخته ذهن ماست    .مجازيتصوير  

  .كند مي

  .توان آن را روي يك محيط واقعي نمايش داد تصويري از يك جسم كه مي.تصوير حقيقي

توان روي پرده سينما  يك تصوير مجازي را نمي. شود مانند تصاويري كه روي پرده سينما ظاهر مي       

  .انداخت

  :هاي تخت تصوير در آينه

  .طه از تصوير آن در آينه با هم برابر استنشان دهيد كه فاصله يك نق .السؤ
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 ضلع مشترك


