 كيف يسﲑ الضوء :

يسﲑ الضوء ﰲ خطوط مستقيمة

وﳝكن إثبات ذلك عن طريق :

 -١رؤية ضوء الشمس عﱪ فذة الغرفة

 -٢تكون الظل ﳉسمك عندما يعﱰض ضوء الشمس

 ﳕوذج الشعاع الضوئي :

 اعتقد العاﱂ إسحاق نيوتن أن الضوء سيل من جسيمات متناهية الصغر ﻻ ﳝكن ﲣيلها ،تتحرك بسرعة كبﲑة جدا
أطلق عليها اسم كر ت ضوئية أو جسيمات ضوئية

وﱂ يستطع ﳕوذج نيوتن تفسﲑ خصائص الضوء ﲨيعها

إذ بينت التجارب أن الضوء يسلك سلوك اﳌوجات أيضاً

 ﳝكن ﲤثيل الضوء بشكل شعاع مستقيم

 مصادر الضوء :

 -١مصادر طبيعية مثل الشمس  ،اللهب ..

 -٢مصادر صناعية مثل اﳌصباح ،الليزر ....

 الفرق بﲔ إضاءة الشمس و إضاءة القمر :

 -الشمس مصدر مضيء يصدر الضوء من ذاته

 -بينما القمر مصدر مستضيء يصدر الضوء عن طريق انعكاس الضوء عنه

 كيف ﳝكن رؤية اﻷجسام من حولنا :

ﻻبد للضوء أن ينعكس عن اﻷجسام أو ينفذ منها لكي نستطيع رؤيتها .

 أنواع اﻷوساط اﳌادية :

 -١الوسط اﳌعتم وهو الذي ﻻ ينفذ الضوء من خﻼله ويعكس بعض الضوء.
 -٢الوسط الشفاف وهو الذي ﳝر الضوء من خﻼله مثل الزجاج  ،اﳍواء

 -٣الوسط شبه الشفاف وهو الذي ينفذ الضوء من خﻼله لكنه ﻻ يسمح برؤية اﻷجسام بوضوح .
التدفق الضوئي ) : ( P

س:ﰲ الشكل اﳌقابل  :قارن بﲔ اﳌصباحﲔ من حيث شدة إضاء ما ؟
 -يعرف التدفق الضوئي نه معدل انبعاث الطاقة من اﳌصدر الضوئي

ﲟعﲎ أخر هو معدل انبعاث اﻷشعة الضوئية من اﳌصدر اﳌضيء

وحدة قياس التدفق الضوئي تسمى ) لومن( يرمز له لرمز lmلنفرض أن مصباح موضوع داخل كرة نصف قطرها  1mفإنه سيبعث ﻷشعة الضوئية ﰲ ﲨيع اﻻﲡاهات
فإذا فرضنا أن التدفق الضوئي ﳍذا اﳌصباح يساوي  1750 lmفكم سيكون التدفق الضوئي
أذا كان نصف قطر الكرة  2m؟ وﳌاذا؟

اﻹجابة سيكون نفسه  1750 lmﻻن العدد الكلي لﻸشعة الضوئية الصادرة عن اﳌصباح ﻻ يتغﲑ .
اﻻستضاءة ): ( E

نسمي كمية اﻷشعة الﱵ تسقط علي سطح ما ) وحدة مساحات ( فتضيئه ﻻستضاءة-نرمز لﻼستضاءة لرمز  Eويقاس بوحدة )لوكس (lx
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قانون شدة اﻻستضاءة :
حيث :

 Eشدة اﻻستضاءة

 Pالتدفق الضوئي للمصدر الضوئي

 rبعد اﳉسم عن اﳌصدر الضوئي

 -العوامل اﳌؤثرة علي مقدار اﻻستضاءة :

 -١التدفق الضوئي للمصدر الضوئي نوع العﻼقة طردية مع شدة اﻻستضاءة .
 -٢بعد اﳉسم عن اﳌصدر الضوئي نوع العﻼقة عكسية .

شدة اﻹضاءة :IV :

ﳝكن قياس ضوء اﳌصادر بكمية نسميها شدة اﻹضاءة وتقاس بوحد الكاندﻻ )(cd

وهي تساوي التدفق الضوئي الذي يسقط على مساحة قدرها 1m2من مساحة السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1m
قانو ا:

IV=P/4π
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الطبيعة اﳌوجية للضوء

 هل ﳝكن اعتبار أن الضوء موجة ؟

أن الضوء يسلك سلوك اﳌوجات مثل اﻻنعكاس و اﻻنكسار ﻹضافة إﱃ خاصيتﲔ وهي اﳊيود واﻻستقطاب .

اﳊيود والنموذج الضوئي :

-افﱰض انك تسﲑ ﰲ اﳌمر فستسمع أصوات الطﻼب ﰲ الفصل ا اور إذا كانت اﻷبواب مفتوحة وذلك ﻻن الصوت يصل إلىنا ﳓراقه

حول حافة الباب ﰲ حﲔ يسﲑ الضوء الذي ﳚعلك تراهم ﰲ خطوط مستقيمة فإذا كان الضوء عبارة عن موجة ﳌاذا ﻻ يسلك الطريقة
نفسها الﱵ يسلكها الصوت؟

ﰲ الواقع فإن الضوء يسلك نفس سلوك الصوت إﻻ أن ثﲑه يكون أقل وضوحا من
الصوت

-ﰲ الشكل اﳌقابل مل كيف تكون حواف الظل ؟ هل حواف الظل حادة أم ﻻ ؟

توصل العاﱂ اﻻيطإﱃ فرانسيسكو جرﳝالدي إﱃ أن حواف الظﻼل ليست حادة ﲤاما

وﲰيت هذه الظاهرة ﳊيود .

-حاول العاﱂ هيجنز تفسﲑ ظاهرة اﳊيود فقام بتجربة حيث وضع لوح به ثقب أمام كشاف واستقبل الضوء علي حاجز فوجد أن نصف

أن الضوء اﳋارج من الثقب حدث له اﳓناء
قطر الضوء ُ
اﳌستقبل على اﳉدار ﻻ يساوي نصف قطر الثقب على اللوح والسبب ﰲ ذلك ّ
-اﳊيود هو  :اﳓناء الضوء حول اﳊواجز

تفسﲑ ظاهرة اﳊيود :

يفسر ظاهرة اﳊيود ﲟبدأ هيجنز الذي ينص على

أن نقاط مقدمة اﳌوجة هي مصادر جديدة ﳌوجات صغﲑة تنتشر ﰲ
ﲨيع اﻻﲡاهات.
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اﻷلوان :

عندما مرر نيوتن الضوء خﻼل منشور زجاجي كما ﰲ الشكل اﳌقابل ﻻحظ ترتيبا منظما لﻸلوان أطلق عليه الطيف وﲰيت هذه اﻷلوانلوان الطيف اﳌرئي وقد فسر نيوتن ذلك ن جسيمات الضوء تتفاعل بطريقة متفاوتة ﰲ الزجاج لتوليد الطيف

و اﻵن ماذا ﳛدث إذا وضعنا منشور أخر مقابل اﻷلوان ؟

-عند القيام بذلك فان اﳌنشور الثاﱐ سيقوم بعكس ﲢلل اﻷلوان و يعيد تراكبها لتكون اللون اﻷبيض

-و ﲟا أن اﻷلوان عبارة عن موجه) بناءا على ﲡارب هيجنز ( فإن الكميات الفيز ئية الﱵ نقيسها لكل لون هي طوﳍا اﳌوجي فلكل لون من

اﻷلوان طول موجي ﳏدد خاص به وأطوﳍا هو اللون اﻷﲪر إﱃ اقلها طوﻻ موجيا وهو البنفسجي وعند دخول هذه اﻷلوان إﱃ اﳌنشور
فان كل لون منها له زاوية انكسار خاصة به وهذه الزوا اﳌختلفة هي الﱵ تسبب ﲢلل الضوء اﻷبيض على شكل طيف.

يرتبط الطول اﳌوجي والﱰدد لكل لون لعﻼقة :

 اللون بواسطة مزج أشعة الضوء :
 -١اﻷلوان اﻷساسية :

تسمى اﻷلوان الثﻼثة ) اﻷﲪر واﻷخضر واﻷزرق ( ألوان أساسية ﻷ ا اﻷلوان الﱵ عندما ﲡتمع مع بعضها البعض تشكل اللون اﻷبيض أو ما

يسمى ) ﲨع اﻷلوان (
 -٢اﻷلوان الثانوية :

كذلك عندما مزج أي لونﲔ من اﻷلوان اﻷساسية فإ ا تشكل لو لثا فمثﻼ :

ينتج عن تداخل اللون اﻷﲪر واﻷخضر

و ينتج عن تداخل اللون اﻷﲪر واﻷزرق

اللون اﻷصفر

اللون اﻷرجواﱐ

تسمى هذه اﻷلوان ﻷلوان الثانوية

و ينتج عن تداخل اللون اﻷخضر واﻷزرق اللون اﻷزرق الفاتح
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-٣اﻷلوان اﳌتتامة :

نسمي اللو ن الضوئيان اللذان ﳚمعان مع بعض لتكوين الضوء اﻷبيض ﻷلوان اﳌتتامة

فاللون الذي يتداخل مع اللون اﻷﲪر لتكوين اللون اﻷبيض هو اﻷزرق الفاتح

و اللون الذي يتداخل مع اللون اﻷخضر لتكوين اللون اﻷبيض هو اللون اﻷرجواﱐ
و اللون الذي يتداخل مع اللون اﻷزرق لتكوين اللون اﻷبيض هو اللون اﻷصفر
اللون بواسطة اختزال أشعة الضوء :

س :كيف نرى ألوان اﻷجسام ؟ فمثﻼً كيف نرى التفاحة ﲪراء ؟

عندما ﳝتص الضوء فان طاقته تنتقل إﱃ اﳉسم الذي سقط عليه فالتفاحة اﳊمراء

لو ا اﲪر ﻻن اﳌواد اﳌلونة فيها تعكس اللون اﻷﲪر إﱃ أعيننا بينما ﲤتص بقية اﻷلوان

وهو ما يسمى ) اختزال أشعة الضوء (

6

 اﻻستقطاب :

 -يعرف اﻻستقطاب نه إنتاج الضوء يتذبذب ﰲ اﲡاه واحد

 -لنظر إﱃ الشكل اﳌقابل يتضح أن الضوء العادي غﲑ مستقطب

أي انه يهتز ﰲ ﲨيع اﻻﲡاهات .
اﻻستقطاب لﱰشيح ) الفلﱰة (

 -الضوء العادي ﳛتوي على موجات تتذبذب ﰲ كل اﲡاه عمودي على اﲡاه انتقاﳍا

وعند وضع مرشح لﻼستقطاب ﰲ طريقها ) كما لشكل اﳌقابل ( فان اﳌوجات الﱵ

ستنفذ من خﻼله هي فقط الﱵ تكون ﰲ اﲡاه ﳏور اﻻستقطاب نفسه و لتاﱄ ﳓصل على ضوء مستقطب .

 ﲢليل اﻻستقطاب

لنفرض انك حصلت علي ضوء مستقطب ستخدام مرشح استقطاب

فماذا ﳛدث إذا وضعت مرشح استقطاب آخر ﰲ مسار الضوء اﳌستقطب ؟

عندما يكون ﳏور اﳌرشح الثاﱐ مواز ﶈور اﳌرشح اﻷول ﳝر كامل الضوء

وعندما يكون ﳏور اﳌرشح الثاﱐ عمود على ﳏور اﳌرشح الثاﱐ ﻻ ﳝر الضوء .

ويسمى القانون الذي يوضح مدى اﳔفاض شدة الضوء عندما يعﱪ مرشح استقطاب
ﱐ

بقانون مالوس

I2 = I1 cos θ
2
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سرعة اﳌوجات الضوئية :

ﻷلوان الضوء اﳌختلفة ترددات وأطوال موجية ﳐتلفة ولكنها تنتقل ﲨيعها ﰲ الفراغ بسرعة تساوي سرعة الضوء  cوﳝكن حساب الطول
اﳌوجي ﻷي لون من اﳌعادلة :

حيث  λالطول اﳌوجي  C ،سرعة الضوء  f ،الﱰدد
اﳊركة النسبية والضوء :

ماذا ﳛدث إذا ﲢرك مصدر ضوئي ﲡاهك أو ﲢركت أنت ﰲ اﲡاه مصدر الضوء ؟

إذا ﲢرك مصدر ضوئي ﲡاهك فان الطول اﳌوجي ﳍذا اﳌصدر سوف يقل و لتاﱄ فان
انز حا للضوء اﳌرئي ﳓو اﻷزرق بينما لو ﲢرك اﳌصدر الضوئي مبتعدا عنك فان الطول

اﳌوجي ﳍذا اﳌصدر سوف يزيد و لتاﱄ ﳛدث انز ح للضوء اﳌرئي ﳓو اللون اﻷﲪر ويسمى هذا التأثﲑ بتأثﲑ دوبلر.
نستطيع حساب تردد الضوء كما يراه اﳌراقب ﳌعادلة :
نستخدم اﻹشارة اﳌوجبة ) اﳉمع ( إذا ﲢرك كل من اﳌصدر واﳌراقب ﰲ اﲡاه اﻵخر ) أي يقﱰبون من بعض (

ونستخدم اﻹشارة السالبة ) الطرح ( أذا ﲢرك اﳌصدر واﳌراقب مبتعدين عن بعض ) أي ﰲ اﲡاه متعاكسﲔ (
انز ح دوبلر :

يرمز ﻹزاحة دوبلر لرمز )  ( Δ λوالذي ﳝثل الفرق بﲔ الطول اﳌوجي اﳌراقب للضوء والطول اﳌوجي اﳊقيقي (

التغﲑ اﳌوجب ﰲ الطول اﳌوجي يعﲏ أن الضوء مزاح ﳓو اﻷﲪر وهذا ﳛدث إذا كان اﳌصدر مبتعداً عن اﳌراقب-التغﲑ السالب ﰲ الطول اﳌوجي يعﲏ أن الضوء مزاح ﳓو اﻷزرق وهذا ﳛدث إذا كان اﳌصدر مقﱰ ً عن اﳌراقب

تطبيقات انز ح دوبلر:

ﲢديد كيفية ﲢرك اﻷجسام الفلكية لنسبة لﻸرض ستخدام جهاز اﳌطياف ﳌراقبة طيف الضوء اﳌنبعث من النجوم ﰲ ا رة

فقد استخدمها عاﱂ الفلك اﻷمريكي هابل عام  ١٩٢٩ﰲ رصد النجوم .وكانت دهشته كبﲑة عندما وجد عن طريق ظاهرة دوبلر أن كل تلك

ا رات تبتعد عنا بسرعات عظيمة وﰲ ﲨيع اﻻﲡاهات.
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الدرس اﻷول اﻻنعكاس عن اﳌرا اﳌستوية :

مقدمة :

عندما يسقط الضوء على جسم معتم ككتاب مثﻼ فان هذا اﳉسم ﳝتص جزءا من الضوء الساقط

ويتحول إﱃ طاقة حرارية كما ينعكس جزء آخر من الضوء الساقط ويعتمد الضوء اﳌنعكس على
طبيعة السطح العاكس وعلى زاوية سقوط الضوء .

قانو اﻻنعكاس :

 -١الشعاع الساقط والشعاع اﳌنعكس والعمود اﳌقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط تقع ﲨيعها ﰲ مستو واحد .
 -٢زاوية السقوط )  = ( θiزاوية اﻻنعكاس ) ( θr

أنواع اﻻنعكاس :

 -١اﻻنعكاس اﳌنتظم وﳛدث عندما تسقط اﻷشعة على سطح متوازية وتنعكس عنه
متوازية مثل سقوط الضوء على اﳌرآة .

 -٢اﻻنعكاس غﲑ منتظم وﳛدث عندما تسقط اﻷشعة متوازية على سطح ما لكنها تنعكس

غﲑ متوازية مثل سقوط الضوء على قطعة خشب.
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 ﲡربة ) إثبات قانون اﻻنعكاس ( :

 -١اسقط شعاع ساقط علي اﳌرآة وﻻحظ ماذا ﳛدث ؟
 -٢قس زاوية السقوط وزاوية اﻻنعكاس ؟

 -٣غﲑ من زاوية السقوط وﻻحظ ماذا ﳛدث لزاوية اﻻنعكاس ؟
 -٤دون النتائج ﰲ اﳉدوﻻلتاﱄ؟
اﶈاولة

زاوية السقوط

زاوية اﻻنعكاس

 -٥ماذا تستنتج ؟
كيف ﳝكن تطبيق قانو اﻻنعكاس على اﻻنعكاس الغﲑ منتظم ؟

ﰲ الشكل اﳌقابل تنعكس اﻷشعة عن سطح خشن ) غﲑ منتظم ( تكون زاوية سقوط اﻷشعة مساوية لزاوية
انعكاسها اﻻ أن اﻷعمدة اﳌقامة على السطح عند مواقع سقوط اﻷشعة غﲑ متوازية لذا ﻻ ﳝكن أن تكون

اﻷشعة اﳌنعكسة متوازية ﻷن السطح اﳋشن حال دون توازيها .وﰲ هذه اﳊالة تتفرق اﻷشعة اﳌنعكسة ﰲ

ﲨيع اﻻﲡاهات .

اﻷجسام والصور ﰲ اﳌرا اﳌستوية :

اﳌرآة اﳌستوية هي عبارة عن سطح مستو أملس مصقول ينعكس عنه الضوء انعكاسا منتظما . -إن اﳉسم لنسبة للمرآة اﳌستوية هو مصدر اﻷشعة الضوئية الﱵ ستنعكس عنها فقد يكون

مصدرا مضيئا كمصباح أو مستضيئا كإنسان .
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صفات الصور ﰲ اﳌرا اﳌستوية :

يوضح الشكل اﳌقابل تساوي بعد اﳉسم وبعد الصورة عن اﳌرآة وكذلك
تساوي طول اﳉسم وطول الصورة

و للصورة ﰲ اﳌرآة اﳌستوية الصفات التالية :

-١خيالية :فهي ﲡة عن التقاء امتدادات اﻷشعة الضوئية .
 -٢معتدلة ) ليست مقلوبة (.

 -٣مساوية لطول اﳉسم ) ليست مكﱪة وﻻ مصغرة (.
ﳝكن حساب بعد الصورة عن اﳌرآة اﳌستوية ﳌعادلة التالية :

تدل اﻹشارة السالبة على أن الصورة خيإلىة

كما ﳝكن حساب طول الصورة ﰲ اﳌرآة اﳌستوية ﳌعادلة :

الصورة اﳊقيقية والصورة اﳋيإلىة :

الصورة اﳊقيقية هي تلك الصورة الﱵ تتكون من التقاء اﻷشعة الضوئية الصادرة من اﳉسم
أما الصورة اﳋيإلىة فهي الصورة الﱵ تتكون من التقاء امتدادات اﻷشعة الضوئية

مﻼحظة هامة  :كل صورة حقيقية هي صورة مقلوبة وكل صورةخياليةهي صورة معتدلة
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اﳌرا الكروية

هي مرا عبارة عن جزء ماخوذ من كرة جوفاء :

فإذا ﰎ صقل جزءها الداخلي فنحصل علي مرآة مقعرة.

وإذا ﰎ صقل جزءها اﳋارجي فنحصل علي مرآة ﳏدبة.
 مصطلحات خاصة ﳌراة الكروية :

انظر للشكل أد ه :

 قطب اﳌرآة )  : ( Mهو نقطة تقع ﰲ منتصف سطح اﳌرآة.

 البؤرة اﻷصلية للمرآة) :(Fهي نقطة تتجمع فيها اﻷشعة اﳌوازية ﶈور اﳌرآة بعد انعكاسها.
البعد البؤري )  : ( fهو البعد بﲔ قطب اﳌرآة وبؤر ا اﻷصلية .

 مركز التكور )  : ( Cهو نقطة ﲤثل مركز تكور الكرة الﱵ اقتطعت منها هذه اﳌرآة.
 نصف قطر هذه الكره )  = ( rضعف البعد البؤري ) .(2 C

 ﳏور اﳌرآة الرئيس :هو خط يصل بﲔ قطب اﳌرآة ومركز تكورها ﳑتدا من اﳉهتﲔ.
 بعد اﳉسم عن اﳌرآة )  ( d0وبعد الصورة عن اﳌرآة ) ( di
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الطريقة اﳍندسية لتحديد موقع الصورة :

لرسم الصورة ﳓتاج إﱃ رسم شعاعﲔ لتلتقي للحصول علي الصورة
 -١الشعاع اﻷول

شعاع موازي للمحور ينعكس ماراً لبؤرة

 -٢الشعاع الثاﱐ

شعاع ماراً لبؤرة ينعكس موازي للمحور

مﻼحظة هامة /

مكان التقاء هذين الشعاعﲔ تتكون هناك الصورة ويكون نوعها حقيقية فإن التقت امتدادات اﻷشعة تكون الصورةخيالية
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حاﻻت تكون الصورة ﰲ اﳌرا اﳌقعرة :
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اﳌرآة اﶈدبة :

حالة تكون الصور ﰲ اﳌرآة اﶈدبة :
موقع الصورة  :خلف اﳌرآة

أوصاف الصورة  :خيالية – معتدلة-مصغرة

 الطريقة الر ضية لتحديد موقع الصورة :
الرموز هي

 fالبعد البؤري للمرآة
 hoطول اﳉسم

معادلة اﳌرا الكروية

/

 doبعد اﳉسم عن اﳌرآة

 hi /طول الصورة

الصورة حقيقية مقلوبة +

/

/

 diبعد الصورة عن اﳌرآة
 mمقدار التكبﲑ

/

 +ﰲ اﳌرآة اﳌقعرة
 -ﰲ اﳌرآة اﶈدبة

الصورة خيالية معتدلة -

 التكبﲑ

أقل من  1مصغرة
أكﱪ من  1مكﱪة

=  1مساوية للجسم
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 ما معﲎ اﻻنكسار ومﱴ ﳛدث ؟

هو اﳓراف مسار الشعاع الضوئي عندما ينتقل من وسط ﻵخر ﳜتلف عنه .
وﳛدث بسبب تغﲑ سرعة الضوء عند مروره ﰲ الوسطﲔ

ﰲ الشكل اﳌقام يظهر العمود اﳌقام علي السطح الفاصل حيث

زاوية السقوط  ɵ1وهي الزاوية بﲔ العمود اﳌقام والشعاع الساقط

زاوية اﻻنكسار  ɵ2وهي الزاوية بﲔ العمود اﳌقام والشعاع اﳌنكسر
 قانون سنل :

يوضح قانون سنل أن انكسار الضوء يعتمد علي زاوية السقوط وزاوية اﻻنكسار وعلي الوسطﲔ الشفافﲔ ) أي علي مقدار بت يعتمد علي
اﳌادة يسمى معامل اﻻنكسار للوسط ويرمز له لرمز ( n
الصيغة الر ضية لقانون سنل :

حيث :

 = n1معامل اﻻنكسار اﳌطلق للوسط الشفاف اﻷول الذي يسقط منه الضوء .
 = n2معامل اﻻنكسار اﳌطلق للوسط الشفاف الثاﱐ الذي ينكسر فيه الضوء
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تطبيق قانون سنل :

 -١عند اﻻنتقال من وسط ) معامل انكساره قليل (
إﱃ وسط كثيف ) معامل انكساره كبﲑ (

 -٢عند اﻻنتقال من وسط )معامل انكساره كبﲑ(
إﱃ وسط )معامل انكساره قليل(

θ1 > θ2

θ1 <θ2

n1<n2

n1>n2

اﻻنعكاس الكلي الداخلي :

 عندما ينتقل الضوء إﱃ وسط معامل انكساره أقل تكون زاوية

اﻻنكسار أكﱪ من زاوية السقوط كما لشكل اﳌقابل ومع ز دة زاوية السقوط تزداد

زاوية اﻻنكسار إﱃ أن نصل إﱃ زاوية انكسار = 90 O

أي أن الشعاع اﳌنكسر يكون على امتداد اﳊد الفاصل بﲔ الوسطﲔ

وتسمى زاوية السقوط الﱵ يكون زاوية انكسارها  90°لزاوية اﳊرجة

نرمز للزاوية اﳊرجة لرمز  ɵcوهي الزاوية اﳊرجة هي زاوية سقوط ﰲ وسط تقابلها زاوية انكسار قدرها  90°درجة ﰲ اﳍواء
وتعطى من القانون :
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إذا زادت زاوية السقوط عن الزاوية اﳊرجة فإن الشعاع الضوئي ينعكس

وتسمى هذه الظاهرة ﻻنعكاس الكلي الداخلي

تطبيقات ظاهرة اﻻنعكاس الكلي الداخلي :
 -١السراب :

وسببه هو حدوث اﻻنكسار اﳌتكرر) انكسارات متتإلىة ( للضوء عند انتقاله من طبقات الباردة للهواء إﱃ الطبقات الساخنة حيث ينكسر
الضوء مبتعداً عن العمود اﳌقام إﱃ أن تصل زاوية السقوط إﱃ قيمة أكﱪ من الزاوية اﳊرجة فيحدث اﻻنعكاس الكلي الداخلي ﳑا يسبب

حدوث السراب .

 -٢اﻷلياف الضوئية :

تعد اﻷلياف الضوئية تطبيقا مهما لﻼنعكاس الكلي الداخلي ففي الليف الضوئي
يدخل الضوء بزاوية أكﱪ من الزاوية اﳊرجة لذلك ينعكس الضوء انعكاسا كليا

داخليا لذلك ﳛافظ الضوء على شدته على طول اﳌسافة الﱵ ﳝتدها الليف الضوئي .
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الدرس الثاﱐ العدسات اﶈدبة واﳌقعرة

العدسة :

هي قطعة من مادة شفافة مثل الزجاج أو البﻼستيك تستخدم
ﰲ ﲡميع الضوء أو تفريقه و تكوين الصور.

أنواع العدسات :

 -١عدسة ﳏدبة ) ﳎمعة (  :وهي الﱵ تكون ﲰيكة من وسطها ورقيقة من أطرافها

 -٢عدسة مقعرة ) مفرقة ( :وهي الﱵ تكون رقيقة من وسطها وﲰيكة من أطرافها.

حاﻻت تكون الصور ﰲ العدسة اﶈدبة :
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حالة تكون الصور ﰲ العدسة اﳌقعرة :
حالة وحيدة فقط :

مكان اﳉسم  :ﰲ أي مكان أمام العدسة

مكان الصورة  :أمام العدسة ﰲ جهة اﳉسم

صفات الصورة اﳌتكونة :خيالية ،معتدلة  ،مصغرة
=======================================================================

الطريقة الر ضية لتحديد موقع الصورة :
الرموز هي

 fالبعد البؤري للعدسة
 hoطول اﳉسم

معادلة العدسة الرقيقة

/

 doبعد اﳉسم عن العدسة

 hi /طول الصورة

الصورة حقيقية +

/

/

 diبعد الصورة عن العدسة
 mمقدار التكبﲑ

/

 +ﰲ العدسة اﶈدبة

 -ﰲ العدسة اﳌقعرة

الصورة الوﳘية -
 التكبﲑ

أقل من  1مصغرة
أكﱪ من  1مكﱪة

=  1مساوية للجسم
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الدرس الثالث تطبيقات العدسات

العدسات ﰲ العينﲔ :

العﲔ وعاء كروي تقريباُ انظر الشكل :

القرنية هي اﳌسئولة عن ﲡميع الضوء الداخل إﱃ العﲔ

بينما العدسة هي اﳌسئولة عن التجميع الدقيق الذي يسمح لك برؤية

اﻷجسام البعيدة والقريبة بوضوح م .وذلك بواسطة العضﻼت اﶈيطة لعﲔ
حيث تغﲑ من البعد البؤري للعدسة فعندما ترﲣي العضﻼت يزيد البعد
البؤري لرؤية اﻷجسام البعيدة وعندما تنقبض يقل البعد البؤري
لرؤية اﻷجسام القريبة .

 عيوب النظر :

العﲔ السليمة تكون الصورة علي الشبكية وإذا ﱂ تتكون الصورة علي الشبكية فتكون الصور غﲑ واضحة
العيب

السبب
تكون الصورة

طول النظر

قصر النظر

البعد البؤري للعﲔ اﳌصابة بقصر النظر أقل من البعد

البعد البؤري للعﲔ اﳌصابة بطول النظر أكﱪ من البعد

فتتكون الصورة أمام الشبكية

فتتكون الصورة خلف الشبكية

البؤري للعﲔ السليمة .

البؤري للعﲔ السليمة .

ﰲ العﲔ
طريقة

التصحيح

يستخدم عدسات ﳏدبة

يستخدم عدسات مقعرة

وذلك لتفريق الضوء الداخل للعﲔ و لتاﱄ ز دة بعد الصور وذلك لتجميع الضوء الداخل للعﲔ و لتاﱄ تكوين الصورة
على الشبكية

عن العدسة وتكوين الصورة على الشبكية

الرسم
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الدرس اﻷول التداخل

الضوء اﳌﱰابط و غﲑ اﳌﱰابط :

تداخل الضوء اﳌﱰابط ) اﳌتزامن ( :
 ﲡربة يونج :

أوﻻً ضوء أحادي

ﳛدث نتيجة تداخل موجات ضوئية صادرة من مصادر ضوئية مﱰابطة فقط
استخدم ضوء أحادي ) له طول موجي واحد ( أسقطها علي شقﲔ ضيقﲔ وقريبة ﰲ حاجز
يتداخل الضوء اﳋارج من الشقﲔ ويظهر هذا التداخل علي الشاشة
نﻼحظ تكون حزم مضيئة ) تداخل بناء ( وحزم معتمة ) تداخل هدام ( تسمى أهداب التداخل

أهداب التداخل هي حزم مضيئة يفصل

هدب مركزي

بينهما مسافات متساوية وعرضها متساوي
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شدة إضاءته قوية

تفسﲑ تداخل الشق اﳌزدوج :

عند تداخل الضوء القادم من الفتحتﲔ على اﳊاجز فالتداخل إما أن يكون تداخﻼ بناءا ) ينتج أهداب مضيئة( أو تداخﻼ هداما ) ينتج
أهدا مظلمة (

ضوء غﲑ مﱰابط

حاجز ذو شقﲔ

ضوء مﱰابط

تذكﲑ هام :

التداخل البناء

ﳛدث عندما يكون للموجتﲔ نفس الطور ) قمة مع قمة وقاع مع قاع (
التداخل اﳍدام

ﳛدث عندما يكون فرق الطور بﲔ اﳌوجتﲔ  ) πقمة تقابل قاع (
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حاجز ذو شق ضيق

قياس الطول اﳌوجي للضوء :

من الشكل السابق ﳓسب الطول اﳌوجي للضوء اﳌستخدم ﰲ ظاهرة التداخل من القانون :

حيث :

 : λالطول اﳌوجي للضوء اﳌستخدم .

 : χاﳌسافة بﲔ أي اﳍدب اﳌضيء اﳌركزي واﳍدب اﳌضيء اﻷول .
:dاﳌسافة بﲔ الشقﲔ .

 :Lاﳌسافة بﲔ الشقﲔ واﳊاجز الذي نستقبل عند الضوء.
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الدرس الثاﱐ اﳊيود
اﳊيود هو اﳓناء اﳌوجات الضوئية حول حواف فتحة ﰲ حاجز أثناء مرورها من الفتحة ) شق أحادي (

ويفسر اﳊيود من مبدأ هيجنز الذي ينص علي أن كل نقطة علي مقدمة اﳌوجة تعتﱪ مصدر ضوئي نقطي

حيود الشق اﻷحادي :

عندما ﳝر للضوء اﻷزرق مثﻼً من خﻼل شق صغﲑ فإن الضوء ﳛيد عن كلتا اﳊافتﲔ و تتكون سلسلة من اﻷهداب اﳌضيئة واﳌعتمة على

شاشة بعيدة تسمى أهداب اﳊيود كما لشكل التاﱄ:

حساب عرض اﳊزمة اﳌضيئة ﰲ حيود الشق اﳌفرد :

حيث :

: χ1عرض اﳊزمة اﳌركزية اﳌضيئة

 :λالطول اﳌوجي للضوء اﳌستخدم.
:Lبعد الشاشة عن الشق .
:Wعرض الشق .

25

ﳏزوزات اﳊيود :

هو أداة مكونة من شقوق عدة مفردة تسبب حيود الضوء وﳝكن أن يتجاوز عدد الشقوق  10000شق لكل cm
أنواع ﳏزوزات اﳊيود :

 -١ﳏزوزات اﻻنعكاس يصنع ﲝفر خطوط رفيعة جدا على سطوح معدنية أو زجاج عاكس مثل سطح قرص )(dvd،cd

 -٢اﶈزوز الغشائي يصنع بضغط صفيحة رقيقة من البﻼستيك على ﳏزوز زجاجي وعند سحبها يتكون أثر على سطحها ﳑاثل
للمحزوز الزجاجي .

 -٣ﳏزوز النفاذ يصنع بعمل خدوش رفيعة جدا على زجاج منفذ للضوء بواسطة رأس من اﻷﳌاس .

قياس الطول اﳌوجي :

يوضح الرسم اﳌقابل تركيب جهاز اﳌطياف الذي يستخدم لقياس اﻷطوال
اﳌوجية للضوء.

ومن اﳉهاز ﳝكن قياس الطول اﳌوجي ستخدام القانون :

 :θالزاوية الﱵ يتكون عندها اﳍدب اﳌضيء ذو الرتبة اﻷوﱃ .
 :dاﳌسافة الفاصلة بﲔ الشقوق.

θ
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معلومات سابقة

تتكون اﳌادة من ذرات  ،وتتكون الذرة من إلكﱰو ت وبروتو ت ونيوترو ت  ،ومن اﳌعلوم أن الذرة متعادلة كهر ئيا ) أي أ ا غﲑ مشحونة

( وذلك ﻷن اﻹلكﱰون ﳛمل شحنة سالبة والﱪوتون ﳛمل شحنة موجبة وهذان النوعان من الشحنات متعادلﲔ ﰲ اﳌقدار ولكنهما متعاكسﲔ

ﰲ اﻹشارة  ،و لكن عندما تفقد الذرة بعضا من إلكﱰو ا فإ ا تكتسب شحنة موجبة  ،وعندما تكتسب الذرة عددا من اﻹلكﱰو ت فإ ا
تكتسب شحنة سالبة .
نشـاط ١

خذ مسطرة بﻼستكية وأدلكها بقطعة من الصوف ﰒ قر ا من قصاصات الورق .
 -١ما هي القوة اﳌؤثرة علي قصاصات الورق قبل تقريب اﳌسطرة ؟

قوة اﳉاذبية اﻷرضية إﱃ أسفل وقوة دفع الطاولة إﱃ أعلي ) قوة رد الفعل (
 -٢ما هي القوة اﳌؤثرة علي قصاصات الورق بعد تقريب اﳌسطرة ؟

قوة اﳉاذبية اﻷرضية إﱃ أسفل وقوة جذب كهر ئية إﱃ أعلى ) اكﱪ ﰲ اﳌقدار (

ﳌاذا تسقط اﻷوراق أو تتطاير بعد

فﱰة قصﲑة ؟؟

ﻷ ا تكتسب شحنات متشا ة لشحنات
اﳌسطرة

 -٣فسر ماذا ﳛدث عند دلك اﳌسطرة بقطعة الصوف ؟

عند الدلك تفقد إحدى اﳌادتﲔ اﻻلكﱰو ت فتصبح شحنتها موجبة وتنتقل هذه اﻻلكﱰو ت
إﱃ اﳌادة اﻷخرى فتصبح شحنتها سالبة.
خﻼصة النشاط

توجد قوة كهر ئية تنشأ بسبب الدلك والدلك هو احتكاك جسمﲔ ﳐتلفﲔ ببعضهما ﳑا يسبب انتقال اﻻلكﱰو ت من احدﳘا إﱃ اﻵخر

فيصبح فائض من اﻻلكﱰو ت فيقال عنه مشحون بشحنة سالبة ويصبح لﻶخر نقص ﰲ اﻻلكﱰو ت فيقال عنه مشحون بشحنة موجبة .
الشحنة الكهر ئية  :هي صفة تطلق على اﻻلكﱰو ت و الﱪوتو ت حيث ﲢمل

اﻻلكﱰو ت شحنة سالبة والﱪوتو ت شحنة موجبة .

عندما نصف جسما ما نه مشحون فإن ذلك تعبﲑا عن الز دة
أو النقص ﰲ عدد اﻻلكﱰو ت لنسبة للﱪوتو ت ﰲ ذلك
اﻷجسام اﳌشحونة :
اﳉسم

الكهر ء الساكنة  ....دراسة الشحنات الكهر ئية الﱵ تتجمع

ﰲ مكان ما.
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نشـاط٢

 -١ماذا تﻼحظ عند لصق الشريطﲔ علي سطح الطاولة ﰒ سحبهما وتقريبها من بعض ؟
يتنافر الشريطﲔ عن بعضهما ﻷ ا اكتسبا نفس الشحنة

 -٢ماذا تﻼحظ عند دلك الشريطﲔ ِ
بيدك بلطف ؟

تفرغ شحنات الشريط ﰲ اليد ) إزالة الشحنات من الشريط (

 -٣ماذا ﳛدث عند لصق الشريطﲔ علي سطح الطاولة ﲝيث يكو علي بعضهما ﰒ سحبهما وتفريقهما ؟
يتجاذب الشريطﲔ ) ﻷ ما اكتسبتا شحنة ﳐتلفة

 خﻼصة النشاط

هناك نوعﲔ من الشحنات الكهر ئية ) شحنات موجبة  +وشحنات سالبة ( -
وتؤثر اﻷجسام اﳌشحونة فيما بينها بقوى ﲡاذب وتنافر

الشحنات اﳌتشا ة

الشحنات اﳌختلفة

تتنافر

تتجاذب
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قانون حفظ الشحنة الكهر ئية

ﻻ ﳝكن إنتاج الشحنة الكهر ئية وﻻ إنقاصها ) فهي ﳏفوظة ( والشحن ليس إﻻ فصل الشحنات ونقل اﻻلكﱰو ت
اﳉسم اﳌتعادل  .....هو جسم عدد اﻻلكﱰو ت السالبة = عدد الﱪوتو ت اﳌوجبة
اﳌوصﻼت والعوازل :

أنواع اﳌواد من حيث الكهر ئية
اﳌواد العازلة

اﳌواد اﳌوصلة
هي ...الﱵ تسمح نتقال الشحنات من

هي ...اﳌادة الﱵ ﻻ تسمح نتقال

مثل  ....اﳊديد والنحاس

مثل ...اﳌطاط والزجاج

خﻼﳍا ) وتتوزع علي سطحها (

هل ﳝكن أن تنتقل شحنات خﻼل مادة معروفه

الشحنات من خﻼﳍا

ا عازلة ؟

نعم ﲢت ظروف معينة مثل انتقال الشحنات ﰲ اﳍواء ﲢت ظرف التفريغ الكهر ئي
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القوة اﳌؤثرة ﰲ اﻷجسام اﳌشحونة :
ﻻحظ الشكل اﳌقابل :

-١كم نوع من الشحنات الكهر ئية ؟ وما العﻼقة بينهما ؟

هناك نوعﲔ من الشحنات  +و -

 ،الشحنات اﳌتشا ة تتنافر والشحنات اﳌختلفة تتجاذب

-٢ما ثﲑ الشحنات ﰲ بعضها ؟ هل ﳚب أن تكون متﻼمسة حﱴ تؤثر ﰲ بعضها ؟ ومﱴ تزداد ؟
تؤثر الشحنات ﰲ بعض بقوى عن بعد  ،تكون القوة أكﱪ عندما تكون الشحنات متقاربة .

الكشاف الكهر ئي :

استخدامه :

هو جهاز يكشف عن الشحنات الكهر ئية ونوعها .

تركيبه :

يﱰكب الكشاف الكهر ئي من قرص فلزي مثبت على ساق فلزي متصلة بقطعتﲔ فلزيتﲔ خفيفتﲔ ورقيقتﲔ ) الورقتﲔ (
كشاف كهر ئي

الشحن لتوصيل :

هو شحن جسم ﲟﻼمسته جسماً آخر مشحون

3
3

1
1

2
2
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فصل الشحنات علي اﻷجسام اﳌتعادلة :

ﰲ الشكل اﳌقابل :ماذا ﳛدث للكرة اﳌتعادلة عندما نقرب ساق مشحونة بشحنة سالبة إليها؟
تتنافر الشحنات السالبة ﰲ الكرة من الشحنات اﳌوجبة ﰲ الساق و لتاﱄ تكون هناك

شحنات موجبة ﰲ الطرف القريب من الساق وشحنات سالبة ﰲ الطرف البعيد منها

) تسمى هذه العملية بفصل الشحنات ( .
الشحن ﳊث :

هو حث جسم مشحون لشحنات موصل متعادل على اﻻنفصال .
طريقة الشحن اﳊث :

 -١نقوم بتقريب اﳉسم اﳌشحون من اﳌوصل .

 -٢يؤدي ذلك إﱃ انفصال شحنات هذا اﳌوصل .

 -٣تتجمع الشحنات اﳌوجبة عند احد الطرفﲔ والشحنات السالبة عند الطرف اﻵخر .
نبعد الكرتﲔ عن بعض

تﻼمس

فتتوزع الشحنات

كرتﲔ

فنحصل علي كرتﲔ
مشحونة

تقريب جسم مشحون

متعادلتﲔ

فيحدث فصل للشحنات

التأريض:

وضح ماذا ﳛدث للكرة ﰲ كل مرحلة أثناء شحنها ؟ مع ذكر نوع الشحن ؟
تقريب جسم

ﳛدث فصل

تفريغ للشحنات

مشحون

للشحنات

عن طريق التأريض
التأريض :

هو عملية توصيل اﳉسم ﻷرض للتخلص من الشحنات الفائضة .
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جسم متعادل

قانون كولوم :

درس كولوم العوامل اﳌؤثرة علي القوة الكهر ئية ووجد أ ا :

-١كمية الشحنتﲔ )  ( qنوع العﻼقة  ....طردية وتقاس بوحدة  ...الكولوم C

 -٢اﳌسافة بﲔ الشحنتﲔ )  ( rنوع العﻼقة  ...عكسية تربيعية وتقاس بوحدة  ...اﳌﱰ
نص قانون كولوم



تتناسب القوة اﳌتبادلة بﲔ جسمﲔ مشحونﲔ تناسباً طرد ً مع حاصل ضرب مقداري شحنتهما وعكسياً مع مربع اﳌسافة بينهما
الصيغة الر ضية لقانون كولوم

مﻼحظات هامة :

 -تبلغ شحنة اﻹلكﱰون أو الﱪوتون .1.6x10-19 c

-

 -القوة كمية متجهة أي ﳍا مقدار و اﲡاه .

بت كولوم 9.0 x 109 ( N . m2 / C2 ) =K
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مقدمة :

ﳝكن أن نقول أن هناك منطقة حول الشحنة تظهر القوة الكهر ئية ﳍذه الشحنة فعندما يؤثر جسم مشحون  Aﰲ جسم مشحون آخر B

بقوة كهر ئية فإن هذه يعﲏ أن اﳉسم  Aﳚب أن يغﲑ بطريقة ما خصائص الوسط وسيشعر اﳉسم  Bبطريقة ما بذلك التغﲑ وأطلق على
هذا التغﲑ ا ال الكهر ئي .

ا ال الكهر ئي :

) هي اﳌنطقة الﱵ ﲢيط لشحنة الكهر ئية والﱵ تظهر فيها آ ر هذه الشحنة (
شحنة اﻻختبار :

لدراسة ا ال الكهر ئي نضع فيه شحنة موجبة صغﲑة جداً ﲝيث ﻻ تؤثر ﰲ الشحنات اﻷخرى نرمز ﳍا لرمز 'q
شدة ا ال الكهر ئي :

هو ....مقدار القوة اﳌؤثرة ﰲ شحنة اختبار موجبة مقسوما على مقدار هذه الشحنة .

نرمز ﳍا لرمز )  ( Eوحدة قياسها ) (N l C

 شدة ا ال الكهر ئي كمية متجهة ولذلك ﳓتاج إﱃ مقدار واﲡاه لتحديده : -١اﳌقدار :
 -٢اﻻﲡاه :

أو

ﲤثيل ا ال الكهر ئي :

نسمي هذه اﳋطوط

ﲞطوط ا ال الكهر ئي
ونﻼحظ أ ا

...ﲣرج من الشحنة اﳌوجبة
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..تدخل

إﱄ الشحنة السالبة

تطبيقات ا اﻻت الكهر ئية
 فرق اﳉهد الكهر ئي :

هو النسبة بﲔ الشغل الﻼزم لتحريك شحنة ومقدار تلك الشحنة .

وحدة قياسه  J / C :وتسمى الفولت وهي كمية قياسية .

-اﳉهاز الذي يقيس فرق اﳉهد الكهر ئي بﲔ نقطتﲔ يسمى الفولتميﱰ .

مﱴ يكون فرق اﳉهد موجبا ومﱴ يكون سالبا؟

-إذا بذلت الشحنة شغل ) الشغل سالب – فرق اﳉهد سالب (

إذا ُبذل على الشحنة شغل خارجي ) شغل موجب –فرق اﳉهد موجب(هل ﳝكن قياس فرق اﳉهد الكهر ئي عند نقطة مفردة؟

ﻻ  ،ﻻن فرق اﳉهد بن نقطتﲔ هو مقياس ﳌقدار الشغل الﻼزم لنقل شحنة من نقطة إﱃ أخرى.

هل هناك دائما فرق جهد بﲔ نقطتﲔ ؟

كما لشكل اﳌقابل  :ﻻ ،عندما يكون فرق اﳉهد الكهر ئي بﲔ نقطتﲔ أو أكثر يساوي صفر نسمي هذه
النقاط بسطح تساوي اﳉهد.

اﳉهد الكهر ئي ﰲ ﳎال كهر ئي منتظم :

ا ال الكهر ئي اﳌنتظم هو ا ال الذي تكون شدة ا ال الكهر ئي بتة مقداراً واﲡاهاً .

مثال علي ا ال الكهر ئي اﳌنتظم.ا ال بﲔ لوحﲔ موصلﲔ مستويﲔ أحدﳘا مواز لﻶخر أحدﳘا

مشحون لشحنة اﳌوجبة واﻵخر لشحنة السالبة .ويكون شكل ا ال الكهر ئي بينهما خطوط
متوازية .

قانون فرق اﳉهد الكهر ئي ﰲ ﳎال كهر ئي منتظم :
حيث  dهي اﳌسافة بﲔ اللوحﲔ
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 bتوزيع الشحنات :

ﰲ الشكل اﳌقابل  :ماذا ﳛدث عندما تفتح اﶈبس بﲔ طرﰲ اﻹ ءين ؟

سينتقل اﳌاء من اﳌستوى العاﱄ إﱄ اﳌستوى اﳌنخفض.

بنفس الطريقة لنسبة للشحنات إذا انتقلت بﲔ جسمﲔ فإ ا ستتوزع حسب مساحة سطحي اﳉسمﲔ ﲝيث تنتقل الشحنات من اﳉهد

العاﱄ إﱄ اﳌنخفض حﱴ يتساوى جهد السطحﲔ وعندها يتوقف انتقال الشحنات بﲔ اﳉسمﲔ .
 -ﰲ اﻷشكال التالية :

 -١صف ما ﳛدث عندما تتﻼمس كر ن ﳍما نفس اﳊجم إحداﳘا موجبة واﻷخرى متعادلة ؟
ﳛدث انتقال للشحنات

يصبح للكرتﲔ

وتتوزع علي الكرتﲔ لتساوي

نفس اﳉهد

كرتﲔ متساوية ﰲ

ﻷن حجمهما متساوي

اﳊجم أحدﳘا مشحونة

واﻷخرى متعادلة

 -٢صف ما ﳛدث عندما تتﻼمس كر ن ﳐتلفﱵ اﳊجم ﳍما نفس الشحنة ؟
يتساوى ﰲ اﳉهد

الكرة الصغﲑة شحنتها أقل

والكرة الكبﲑة شحنتها أكﱪ

تنتقل الشحنات من اﳉهد
العاﱄ إﱄ اﳉهد اﳌنخفض

حﱴ يتساوى اﳉهد

كرتﲔ ﳐتلفة ﰲ اﳊجم
والشحنة متساوية

ا اﻻت الكهر ئية لقرب من اﳌوصﻼت :

كيف تتوزع الشحنات على كل من  :اﳌوصل اﳌصمت واﳌوصل اﻷجوف واﳌوصل غﲑ اﳌنتظم ؟
الغﲑ منتظم  :تتوزع علي

السطح اﳋارجي مع تقارب

الشحنات عند الرؤؤس اﳌدببة

اﻷجوف  :تتوزع نتظام علي
السطح اﳋارجي فقط
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اﳌوصل :

تتوزع الشحنات نتظام على

ﲨيع أجزاءه..

 cﲣزين الشحنات ) اﳌكثف ( :

اﳌكثف الكهر ئي جهاز يعمل علي ﲣزين الشحنات الكهر ئية .

تركيبه :

يتكون من لوحﲔ متوازيﲔ أحدﳘا مشحون بشحنة موجبة واﻵخر مشحون بشحنة سالبة يفصل بينهما مادة عازلة  .إما اﳍواء أو الورق أو
الزجاج أو ...........

يتم شحن اﳌكثف الكهر ئي عن طريق البطارية

السعة الكهر ئية :

يرمز للسعة الكهر ئية لرمز  Cوهي النسبة بﲔ الشحنة الكهر ئية إﱃ فرق اﳉهد الكهر ئي.

وحد ا :

) C/V

 Fالفاراد (
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توليد التيار الكهر ئي :

يعرف التيار الكهر ئي )  :( Iنه معدل تدفق الشحنات الكهر ئية خﻼل وحدة الزمن أي أن :

وحدة قياسه :يقاس التيار بوحدة )كولوم /نية ( أو اﻷمبﲑ.
اﳉهاز الذي يستخدم لقياس التيار الكهر ئي هو اﻷمبﲑ.

توليد التيار الكهر ئي:

 ﻹنتاج طاقة كهر ئية نستخدم أجهزة منها البطارية اﳉافة والﱵ ﲢول الطاقة الكيميائية بداخلها إﱃ طاقة كهر ئية -ويتوقف التدفق عندما يصبح فرق اﳉهد بﲔ قطﱯ البطارية صفرا.

اﲡاه سر ن التيار :

هناك اﲡاهان للتيار الكهر ئي :
اﻻﲡاه اﻻصطﻼحي:

اﻻﲡاه اﳊقيقي:

ﲣرج اﻻلكﱰو ت من القطب

ﲣرج اﻻلكﱰو ت من القطب

اﳌوجب وتدخل للقطب

السالب وتدخل للقطب اﳌوجب

السالب

القدرة الكهر ئية ) :( P

هي الطاقة الكهر ئية اﳌبذولة لكل وحدة من الزمن أي أن :

حيث  E :الطاقة الكهر ئية  :t ،الزمن  P ،القدرة الكهر ئية : I،شدة التيار الكهر ئي:V،فرق اﳉهد الكهر ئي
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الدوائر الكهر ئية :

 -الدائرة الكهر ئية هي حلقة مغلقة أو مسار موصل يسمح بتدفق الشحنات الكهر ئية حيث تعمل مضخة الشحنات ) البطارية (

على تدفق اﳉسيمات اﳌشحونة والﱵ بدورها تشكل التيار الكهر ئي.

ﲤثيل الدوائر الكهر ئية :

ﳝكن وصف دائرة كهر ئية لتمثيل التصويري للدائرة أو لتمثيل التخطيطي ﳍا

الرسم التصويري

الرسم التخطيطي
ﰲ الرسم التخطيطي للدوائر الكهر ئية هناك رموز ﻷجزاء الدائرة الكهر ئية ومنها :
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أنواع توصيل اﻷجهزة ﰲ الدوائر الكهر ئية

أنواع التوصيل
على التواﱄ

التيار يسﲑ ﰲ الدائرة
ﰲ مسار واحد فقط

على التوازي

التيار يتفرع ﰲ الدائرة

إﱃ مسارين أو أكثر

مثال  :توصيل الفولتميﱰ الذي يقيس فرق

مثال  :توصيل اﻷميﱰ الذي يقيس شدة

اﳉهد الكهر ئي .

التيار الكهر ئي
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اﳌقاومة الكهر ئية ):( R

) هي خاصية ﳑانعة اﳌوصل ﳌرور التيار الكهر ئي فيه ﳑا ينتج عنها ارتفاع ﰲ درجة حرارته (

سببها :

ﻷن اﻻلكﱰو ت أثناء حركتها داخل السلك تصطدم ببعض ذرات السلك فيتحول جزء من طاقة حركتها إﱃ حرارة.
وحدة قياس اﳌقاومة :

)اﻷوم ( ورمزها ) ( 

العوامل اﳌؤثرة علي مقدار اﳌقاومة الكهر ئية :

من الشكل اﳌقابل العوامل اﳌؤثرة علي مقدار اﳌقاومة الكهر ئية:
 -١طول اﳌوصل :كلما زاد طول اﳌوصل زادت اﳌقاومة .

 -٢مساحة مقطع اﳌوصل  :كلما زادت مساحة مقطع اﳌوصل قلت اﳌقاومة .
 -٣درجة اﳊرارة  :كلما زادت درجة اﳊرارة زادت مقاومة السلك .
 -٤نوع مادة السلك .
أنواع اﳌقاومات :

 -١مقاومات بتة وهي اﳌقاومات الﱵ تكون بتة اﳌقدار ويرمز ﳍا ﰲ الدوائر الكهر ئية لرمز
 -٢مقاومات متغﲑة وهي اﳌقاومات الﱵ مقدارها يتغﲑ بتغﲑ إحدى العوامل اﳌؤثرة عليها
ويرمز ﳍا لدوائر الكهر ئية
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قانون أوم :

يدرس القانون العﻼقة بﲔ شدة التيار) ( Iاﳌار ﰲ مقاومة وفرق اﳉهد بﲔ طرفيها )(V

نص القانون:

)تتناسب شدة التيار اﳌار ﰲ موصل طرد مع فرق اﳉهد بﲔ طرفيه (.

و بصورة ر ضية :

V α I
بت × V = I

بت التناسب يسمى اﳌقاومة الكهر ئية )(R

V=I×R
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استخدام الطاقة الكهر ئية
ﲢوﻻت الطاقة ﰲ الدوائر الكهر ئية :

-ﳝكن استخدام الطاقة الﱵ تدخل دائرة كهر ئية بطرائق ﳐتلفة؛ فاﶈرك الكهر ئي ﳛول الطاقة الكهر ئية إﱃ طاقة ميكانيكية  ،وﳛول

اﳌصباح الطاقة الكهر ئية إﱃ ضوء.

كذلك تزداد درجة حرارة مقاومة عندما ﳝر به تيار كهر ئي بسبب تصادم اﻻلكﱰو ت مع ذرات اﳌقاومة وقد استغلت هذه اﳋاصية ﰲ

اﳌدفأة الكهر ئية وﰲ الكواية تتحول الطاقة الكهر ئية إﱃ طاقة حرارية .
قوانﲔ القدرة الكهر ئية :

P=IxV

قوانﲔ الطاقة اﳊرارية :

اﳌوصﻼت الفائقة التوصيل :

هي اﳌوصﻼت الﱵ تكون مقاومتها ) للتيار ( = صفر و لتاﱄ فهي تنقل الطاقة بدون حدوث ضياع ﳍذه الطاقة

ويتم اﳊصول علي اﳌوصﻼت فائقة التوصيل عن طريق تﱪيدها إﱃ درجات حرارة منخفضة تصل إﱃ اقل من ) (100 Ko
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نقل الطاقة الكهر ئية :

ﳏطات التوليد الكهر ئية قادرة علي إنتاج كميات كبﲑة من الطاقة الكهر ئية حيث تنقل هذه الطاقة إﱄ مسافات كبﲑة حﱴ تصل للمنازل

.

فكيف ﳝكن أن ﲢدث عملية النقل قل خسارة ﳑكنة من للطاقة علي شكل طاقة حرارية ؟؟

يتم تقليل القدرة الضائعة ) الطاقة اﳊرارية الضائعة ( بطريقتﲔ :
 -١تقليل اﳌقاومة :

وعندها يستخدم أسﻼك ذات موصلية كبﲑة وقطر كبﲑ فتكون مقاومتها قليلة إﻻ أن هذه اﻷسﻼك تكون هظة الثمن و وثقيلة الوزن .
 -٢تقليل شدة التيار :

ولنقل القدرة الكهر ئية مسافات طويلة تستخدم خطوط نقل القدرة الكهر ئية جهوداً تزيد علي 500 000 V
تقل إﱄ 2400 V
تقل إﱄ 220 V , 110 V

حساب تكاليف استخدام جهاز معﲔ :

ﳊساب تكاليف الكهر ء ﳉهاز معﲔ ﻻبد من معرفة اﻵﰐ :

) (Pالقدرة لكيلوواط .

)  ( tالزمن الذي يعمله اﳉهاز لساعة .
)  ( cﲦن الكيلوواط  .ساعة ﳍلﻼت.

ﰒ نعوض ﰲ اﳌعادلة التالية :

=P t Cالتكاليف
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عند ﳏطة التوليد

عند اﶈطات الفرعية
ﰲ اﳌنازل

درسنا ﰲ الفصل السابق أنواع توصيل اﻷجهزة الكهر ئية وهي :

توصيل على التوازي

توصيل على التواﱄ

دوائر التواﱄ الكهر ئية:

تسمي الدائرة ﰲ الشكل التاﱄ والﱵ ﳝر ﰲ ِ
كلّ جزء من أجزائها التيار نفسه دائرة التواﱄ.

اﳌقاومة اﳌكافئة :

هي اﳌقاومة الﱵ ﲢل ﳎموعة من اﳌقاومات أي أن :

ﰲ التوصيل علي التواﱄ تساوي اﳌقاومة اﳌكافئة ﳎموع هذه اﳌقاومات اﳌتصلة علي التواﱄ:

ﰲ التوصيل علي التواﱄ

…… R = R1 + R2 +
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ويصبح التيار الكهر ئي اﳌار ﰲ ﳎموعة من اﳌقاومات اﳌتصلة علي التواﱄ
ﰲ التوصيل علي التواﱄ

حيث  Rهي اﳌقاومة اﳌكافئة

اﳍبوط ﰲ فرق اﳉهد ﰲ دائرة التواﱄ :

أفرض أن لدينا بطارية جهدها  9Vونريد فرق جهد مقداره  5Vفماذا نفعل لكي ﳔفض اﳉهد من  9Vإﱃ
 5V؟

تعرفنا سابقاً أن ا موع الكلي للتغﲑات ﰲ اﳉهد يساوي صفر.

لذا نستخدم دائرة تسمى ﳎزئ اﳉهد وهي دائرة تواﱄ تستخدم ﻹنتاج جهد منخفض من بطارية ذات جهد مرتفع.

ويكون اﳍبوط ﰲ اﳉهد ﰲ اﳌقاومة  RBهو :

انظر للدائرة ﰲ اﻷعلى ﳌعرفة معاﱐ الرموز
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دوائر التوازي الكهر ئية :

تسمي الدائرة الﱵ ﲢتوي على مسارات متعددة للتيار الكهر ئي دائرة التوازي.

اﳌقاومة اﳌكافئة موعة مقاومات موصولة على التوازي :

ﰲ التوصيل علي التوازي

حيث  Rهي اﳌقاومة اﳌكافئة
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أدوات السﻼمة :

الدرس الثامن  :تطبيقات الدوائر الكهر ئية

اﳌنصهرات والقواطع :

اﳌنصهرات هي :قطعة قصﲑة من معدن موصل تنصهر عندما ﳝر فيها تيار كبﲑ وتقطع التيار عن الدائرة وﲰك هذه القطعة الفلزية ﳛدده
مقدار التيار الﻼزم لعمل الدائرة الكهر ئية ،ﲝيث ﳝر فيها التيار الكهر ئي مان دون أن يؤدي إﱃ تلفها.

أما القاطع الكهر ئي فهو  :مفتاح كهر ئي آﱄ يعمل على فتح الدائرة الكهر ئية عندما يتجاوز مقدار التيار اﳌار فيها القيمة اﳌسموح ا ،

ﻷن مرور هذا التيار ﳛدث ﲪﻼ زائدا على الدائرة فيعمل هذا القاطع على فتح الدائرة الكهر ئية وإيقاف التيار .

فائدة اﳌنصهرات وقواطع الدوائر الكهر ئية :

تعمل كأدوات ﲪاية وسﻼمة وﲤنع حدوث ﲪل زائد ﰲ الدائرة الكهر ئية عند تشغيل عدة أجهزة ﰲ وقت واحد .

الدوائر الكهر ئية اﳌركبة :

تسمي الدائرة الﱵ ﲢتوي على نوعي التوصيل التواﱄ والتوازي معا دائرة كهر ئية ُ مركبة كما ﻻشكال التالية :
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اﻷميﱰات و الفولتميﱰات :

الفولتميﱰ

اﻷميﱰ

الرسم

الشكل
طريقة توصيله ﰲ
الدائرة

استخدامه

يوصل على التوازي مع اﳉهاز

يوصل على التواﱄ

قياس فرق اﳉهد الكهر ئي بﲔ نقطتﲔ

قياس شدة التيار الكهر ئي
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