ملتقى الفيزياء

قانون سنيل

 .1أهداف التجربة
هلذه التجربة توجد األهداف التالية:
 .1التعرف على ظاهرة االنكسار والتحقق من قانون سنيل.
 .2قياس معامل االنكسار للزجاج.
 .3التعرف على ظاهرة االنعكاس الكلي ،والشروط للحصول على هذه الظاهرة.
 .4قياس الزاوية احلرجة عند انتقال الضوء من الزجاج إىل اهلواء.

 .2املادة النظرية:
انكسار الضوء وقانون سنيل :عند انتقال الضوء من وسط شفاف معني إىل وسط شفاف آخر فإنه يتعرض إىل تغيري
يف اجتاه مساره عند انتقاله من الوسط األول إىل الثاني (يف الواقع ،يتحقق أنه باإلضافة للشعاع املنكسر هنالك جزء من
الشعاع ينعكس عن السطح الفاصل بني الوسطني كما هو مبني يف الشكل  .)1نُطلق على هذه الظاهرة اسم انكسار الضوء.
العالقة الرياضية اليت تربط بني زوايا السقوط واالنكسار هي العالقة التالية واملسماة بقانون سنيل:
n1 sin1  n2 sin2

()1

حيث أن  n1هو معامل انكسار الوسط األول و  1هي الزاوية يف الوسط األول ،أما  n2فهو معامل انكسار الوسط الثاني
و   2هي الزاوية يف الوسط الثاني .الزوايا يف هذا القانون تُعرف بالزاوية بني الشعاع وبني العمود على السطح الفاصل بني
الوسطني.
من هذا القانون حنصل على أنه:
 .1الزاوية تكون أكرب يف الوسط الذي معامله أصغر والعكس صحيح.
 .2عند انتقال الضوء من اهلواء إىل مادة شفافة معينة ،فإن  n1  1وبالتالي حنصل من العالقة ( )1على أن:
sin 1
()2
 n2
sin  2
حيث أن  n2هي الزاوية يف الوسط الثاني و  1هي الزاوية يف اهلواء.
 .3مبا أن الزاوية يف اهلواء دائما أكرب من الزاوية يف املادة ،فإن  n2هو مقدار أكرب من  .1وبالفعل معامال انكسار املواد
هي أكرب من  ،1وللهواء (الفراغ) . n  1
الزاوية احلرجة :كما ذكرنا أعاله ،الزاوية تكون أكرب يف الوسط الذي معاملة أصغر .هلذا السبب عند انتقال الضوء من
وسط معامل انكساره كبري إىل وسط معامل انكساره صغري (مثال من الزجاج إىل اهلواء كما هو يف هذه التجربة) ،فإن
زاوية االنكسار تكون أكرب من زاوية السقوط كما هو مبني يف الشكل التالي ( .)2يف هذه احلالة إذا أخذنا بتكبري زاوية
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السقوط تدرجييا ،فإن زاوية االنكسار سوف تكبُر أيضا ،ومبا أنها أكرب من زاوية السقوط دائما فإنه سوف نصل إىل زاوية
سقوط معينة واليت تكون زاوية انكسارها  . 90نُطلق على هذه الزاوية اسم الزاوية احلرجة .وذلك ألنها تفصل بني
االنكسار واالنعكاس كما سنرى بعد قليل.

شكل  :2الزاوية يف اهلواء أكرب من الزاوية يف املادة.

الشرط للحصول على الزاوية احلرجة هو أن ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره كبري إىل وسط معامل انكساره أصغر،
ويف هذه احلالة حنصل على أن الزاوية احلرجة معطاة بالعالقة التالية:
n2
n1

sin  c 

()3

حيث أن   cهي الزاوية احلرجة n1 ،هو معامل انكسار الوسط القادم منه الضوء ،و  n2هو معامل انكسار الوسط
الثاني.

االنعكاس الكلي:

عندما يسقط الضوء من وسط معامل انكسار كبري إىل وسط معامل انكسار أصغر ،وتكون زاوية

السقوط أكرب من الزاوية احلرجة ،فإن الضوء يف هذه احلالة ينعكس كليا عن السطح الفاصل بني الوسطني ،أي أن السطح
الفاصل بني الوسطني يتحول إىل مرآة .نُطلق على هذه الظاهرة اسم االنعكاس الكلّي.
الشروط للحصول على االنعكاس الكلي هي:
 .1انتقال الضوء من وسط معامل انكساره كبري إىل وسط معامل انكساره أصغر.
 .2أن يسقط الضوء بزوايا أكرب من الزاوية احلرجة.
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 .3األجهزة واألدوات:
يف هذه التجربة نستخدم األجهزة واألدوات التالية:
 .1جهاز ليزر.
 .2جسم زجاجي على صورة نصف أسطوانة كما هو مبني يف
الشكل (.)1
 .3قاعدة دائرية خشبية حتتوى على تقسيم للزوايا ،حبيث
نُثبت يف مركزها نصف األسطوانة الزجاجية .هذه القاعدة
تُمكننا من قياس زوايا السقوط واالنكسار للشعاع الساقط
واملنكسر (أنظر إىل الشكل .)1

شكل  :1جهاز لقياس زوايا السقوط

واالنكسار.

 .4سري التجربة:
اجلزء األول :التحقق من قانون سنيل وقياس معامل انكسار الزجاج.
 .1نُثبّت نصف االسطوانة الزجاجية على القاعدة اخلشبية حبيث أن مركزها يقع يف مركز القاعدة اخلشبية ،وحبيث أن
خط الصفر معامد لسطح االسطوانة .يف هذا الوضع حنصل على أن الزاوية اليت يُشري إليها الشعاع عند سقوطه هي
زاوية السقوط ،والزاوية اليت يُشري إليها الشعاع املنكسر هي زاوية االنكسار.
 .2نقوم بإسقاط شعاع الليزر بزوايا سقوط خمتلفة ابتداءً من الصفر ،ويف كل مرة نقيس زاوية االنكسار ،وحنضر جدوال
لزوايا االنكسار كدالة لزوايا السقوط.
اجلزء الثاني :قياس الزاوية احلرجة :من أجل قياس الزاوية احلرجة:
 .1نوجّه شعاع الليزر من اجلهة املنحنية لنصف االسطوانة حبيث يسقط
على مركزها كما هو مبني يف الشكل (.)3
 .2نبدأ بتكبري زاوية السقوط تدرجييا حتى نصل إىل أن زاوية االنكسار
هي  . 90نسجل زاوية السقوط يف هذه احلالة ،واليت هي الزاوية
احلرجة.
 .3نُوجه الشعاع بزاوية سقوط أكرب من الزاوية احلرجة ونتفحّص
ظاهرة االنعكاس الكلي.

شكل :3

 .5حتليل النتائج:
حتليل اجلزء األول:
 .1من اجلدول الذي حنصل عليه يف اجلزء األول حنضر جدوال لساين زاوية االنكسار كدالة لساين زاوية السقوط.
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 .2نرسم رمسا بيانيا يصف ساين زاوية االنكسار كدالة لساين زاوية السقوط ،ونتحقق من أن الرسم هو خطي مير من
نقطة األصل.

 .3جند ميل الرسم البياني .ميل الرسم هو مقلوب معامل االنكسار  . 1/ n من امليل جند معامل االنكسار.
حتليل اجلزء الثاني:
 .1حنسب الزاوية احلرجة حبسب العالقة ( ،)3وباالعتماد على معامل االنكسار الذي وجدناه يف القسم السابق.
 .2نقارن الزاوية احلرجة اليت حسبناها يف القسم السابق مع الزاوية اليت قسناها يف التجربة.

 .6أسئلة حتضريية:
 .1أعط أمثلة من احلياة اليومية لظواهر مرتبطة بانكسار الضوء.
 .2ما هي وحدات معامل االنكسار؟
 .3عرّف( :أ) الزاوية احلرجة( .ب) االنعكاس الكلي.
 .4ما هي الشروط للحصول على زاوية حرجة؟
 .5ما هي الشروط للحصول على ظاهرة االنعكاس الكلي؟
 .6توصّل للمعادلة ( )3باالعتماد على قانون سنيل.
 .7ملاذا نرسم ساين زاوية االنكسار كدالة لساين زاوية السقوط وليس العكس؟ اشرح.
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