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 -نظرية التجربة :

وسط  عند انتقاله من)تغير في إتجاه سرعة الضوء(هو عبارة عن انحراف الضوء عن مساره  الضوء انكسار

 . .يختلف عنه في الكثافة إلى وسط شفاف آخر شفاف

 بحاثأندي ويليبرورد سنل في القرن السابع بدراسة ظاهرة االنكسار واستناداً على قام العالم الفيزيائي الهول

وذلك بتعريفه لمصطلح "معامل انكسار سابقة تمكن من وضع القوانين األساسية التي تشرح انكسار الضوء 

 . vإلى سرعته في ذلك الوسط  cالضوء" وهو النسبة بين سرعة الضوء في في الفراغ 

 n =  
𝑐

𝑣
 . 

 ناًء على معاملي االنكسار للوسطينوذلك ب وزاوية السقوط زاوية االنكساربين وقد قام سنل أيضاً بإيجاد عالقة 

 الشهير: التي تعرف بقانون سنل

 𝑛1 sin 𝜃1 =  𝑛2  sin 𝜃2 

ر الضوء ينكس ونالحظ من قانون سنل أنه إذا انتقل الضوء من وسط ذو كثافة أقل إلى وسط كثافته أعلى فإن

تعدا أخر أقل فإنه ينكير مب إذا إنتقل من وسط أكبر كثافة إلى ا من العمود المقام في نقطة السقوط، كما أنهمقترب

 عن العمود.

) زاوية السقوط: هي الزاوية بين  وفي تجربتنا الحالية فإن الضوء يسقط على منشور زجاجي بزاوية معينة

مقتربا من العمود)لماذا( قطة السقوط ( ثم ينكسر داخله نوجه الموشور في  ىالشعاع الساقط والعمود المقام عل

بحيث ينحرف الضوء  سرا مبتعدا عن العمود)لماذا(أن يصل للوجه المفابل للموشور ويخرج منه منك الى

 الخارج بمساره عن مسار الضوء الساقط مشكال بذلك زارية اإلنحراف.

 الزاوية الحاصلة بين إمتداد الشعاع الساقط وإمتداد الشعاع الخارج. تعريف زاوية اإلنحراف: هي

وقد لوحظ أنه بزايادة زاوية السقوط تقل زاوية اإلنحراف تدريجبا ثم تعود لتزداد تدريجيا مع استمرار زيادة 

عدة قالموازياً  الموشور داخلالضوء نكسر ها يعند.و𝛿𝑚 زاوية السقوط فتمر بذلك بقيمة إنحراف أصغري

 الوجه األول للموشور. روج تساوي تماما زاوية السقوط علىويخرج بزاوية خشور المن

 Aشور غرى له ومعرفة زاوية رأس المنشور بمعرفة زاوية االنحراف الصيد معامل انكسار مادة المنتحدويمكن 

 عن طريق العالقة :
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