
  شكست

اگر از كنار استخر پر از آب، به كف استخر نگاه كنيد و در همان حال به تدريج از كنار استخر دور                

ه قاشـق درون   . شود آيد و عمق آب كم مي كنيد كه كف استخر باال مي     شويد، احساس مي   همچنين اگر ـب

رز بين هـوا و چـاي       كنيد كه در م     بينيد و احساس مي     ليوان چاي بنگريد، قاشق را باالتر از كف ليوان مي         

  .قاشق شكسته شده است

  

  

  

  

  .هايي از اين قبيل به سبب پديده شكست نور است پديده

وقتـي نـور از     . باشـد   آب مي ) 2( هوا و محيط  ) 1(مثالً محيط   . كنيد دو محيط مختلف داريم    فرض  

ـ  )1 (قسمتي از نور در محـيط . كند  به سطح مرزي دو محيط برخورد مي      )1(محيط   شـود و   ي بازتابيـده م

  .شود قسمتي از آن وارد محيط دوم مي
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ه      (بينيد    اگر به ليوان چاي كه در آن قاشق قرار دارد، نگاه كنيد، تصويري از خود مي                ه ـب البتـه ـن

اين تصوير ناشي از بخش نوري است كه سطح مـرزي  ). بينيد وضوح تصويري كه از خود در آينه تخت مي   

ايـن  . بينيـد  همچنين قاشق را باالتر و خم شده مي. رسد  شما ميچاي و هوا بازتاب شده است و به چشم        

  .پديده اخير مربوط به بخشي از نور است كه وارد محيط چاي شده است

معلوم است كـه تـصوير يـك    . كنيم   بازتاب شده و عبور كرده را بررسي مي        حال مقدار انرژي، نور   

اين ناشي از واقعيتي اسـت كـه متـذكر      .  روشنتر از تصوير او در سطح آب درياچه است         ،شخص در آينه  

ور از سـطح    شـود؛   شديم كه تمام انرژي تابشي بر سطح جدايي بين دو محيط بازتابيده نمي   بخـشي از ـن

، نـوري كـه بازتابيـده       يدرصدي از انرژي نور   . گذرد   آن مي  كند و از    جدايي به داخل محيط دوم نفوذ مي      

ستگي دارد        هايكند به خواص نوري محيط      ا عبور مي  شود ي   مي ور      .  در تماس و زاوية تابش ـب مـثالً اگـر ـن

انرژي نوري، بازتابيده   % 5فقط حدود   ) تابش صفر زاويه  (اي بر سطح آن عمود باشد         تابشي بر تيغة شيشه   

شـدن زاويـة تـابش، بخـشي از انـرژي كـه         با بزرگ . گذرد  از سطح جدايي مي   % 95كه  شود، درحالي   مي

كـه   عبوري و نور بازتاب شده درحـالتي  درصد انرژي نور )1(جدول . يابد بازتابيده شده است، افزايش مي    



تابـد نـشان      شيشه مي  - هاي مختلف بر سطح جدايي هوا       منبع نور در محيط هوا قرار دارد و تحت زاويه         

  .دهد مي

  

  هاي تابش مختلف نور بر سطح شيشه  و عبور داده شده در زاويهبخش انرژي بازتابيده . )1(جدول 
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 نرژيبخش ا
 برحسب(بازتابيده

  )درصد
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  )درصد
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  . آب است-هاي مشابهي براي سطح جدايي هوا   شامل داده)2(جدول 

  

  هاي تابش مختلف نور بر سطح آب بخش انرژي بازتابيده و عبور داده شده در زاويه . )2(جدول 
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بخش انرژي عبور 
برحسب (كرده 

  )درصد
0/98  0/98  9/97  8/97  5/97  6/96  0/94  5/86  5/65  0/
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 درجه است بيشتر نور تابيـده شـده         80كه زاوية تابش بين صفر تا        بينيد درحالتي   همانطور كه مي  

  .ودش ، آب مي)2(وارد محيط شيشه يا براي جدول 

از درصد قابل توجهي از نور تابيده شده از محيط بيرون خود را،      ) مثل آب و شيشه   (هايي كه   جسم

 .شوند  ناميده ميجسم شفافدهند،  خود عبور مي


