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ته  روزمره ما به کار گرف لیاز وسا یار یاست که در بس یا دهیشکست نور پد
 زین میشو  ی با آن ها مواجه م عتیکه در طب ی اتفاقات ی برخ شده است و

ما فراهم کرده    یرا برا یی کاربردها   دهیپد  نیا .نشات گرفته از آن هستند
 .شود  ی موضوع م  تی است که باعث اهم

 .میبپرداز دهیپد نی علت و نکات ا ی تا به بررس دیما همراه باش با

 

 (Light Refraction) ست؟یشکست نور چ 1#

  زین گریعبارت است از خم شدن نور )در مورد صدا، آب و امواج د شکست
 .شود ی منتقل م گریماده شفاف به ماده د کیاز  ی افتد( وقت  ی اتفاق م
در امواج   دهیپد  نی ا اما است؛ ی ج یرا اریبس دهیدر امواج نور پد شکست

 شکست .افتد ی اتفاق م  زین ی امواج صوت ایهمچون امواج آب و  گرید
  نیمنشور و رنگ ،یعدس ن،یمانند ذره ب ینور  یشود که ابزارها ی باعث م

 بدون .دارند یچشمان ما به شکست نور بستگ  ی حت .میکمان داشته باش
 .میچشم خود متمرکز کن هی شبک ینور را رو میتوان  ی شکست، ما نم
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 علت شکست نور 2#

متفاوت حرکت   ی طیبه مح یا هیبا زاو طیمح کینور از  یزمان که پرتو هر
سرعت   رییتغ نی ا .کند ی م  رییشود و سرعتش تغ ی شکست م دچار کند،

عنوان مثال، وارد شدن نور از هوا به  به .شود ی جهت م رییمنجر به تغ 
آن،  هیزاو ریی وارد شدن نور به داخل آب و تغ با .دیریداخل آب را در نظر بگ

نکته در مورد وارد شدن نور از هوا به  نیا .ابدی ی اهش م سرعت نور ک
  ی منتقل م شهیکه نور از هوا به ش ی هنگام  ی عنی کند؛ ی هم صدق م  شهیش

 .کند ی م  رییتغ  ی نور کم شده و جهت آن کم سرعت شود،
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  ی ماده متراکم تر م کیماده کمتر متراکم به  کینور از  ی وقت  ی عبارت  به
که اگر  دیکن توجه .ابدی ی شود و سرعت آن کاهش م  یشکسته م  نور رود،

  شود، کی دو سطح نزد  نیدر جهت عمود بر سطح به مرز ب یموج نور 
 .شود ی سرعت، دچار شکست نم رییرغم تغ ی نور عل یپرتو 

 

 :دارد ی بستگ  زیشکست به دو چ زانیم

کاهش سرعت نور  ای شی باعث افزا  یدر سرعت: اگر ماده ا رییتغ •
 .شکند ی شود، نور م 

 زانیوارد ماده شود، م ی شتر یب هیتابش نور: اگر نور با زاو هیزاو •
  ما  یاگر نور مستق گر،ید یسو از .محسوس تر خواهد بود زیشکست ن

درجه نسبت به سطح(، نور   0  هیشود )با زاو دیوارد ماده جد
جهت  ر ییوجه تغ چیشود؛ اما به ه ی سرعت م  ر ییهمچنان دچار تغ

 .دهد ی دهد و شکست رخ نم ی نم
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 ست؟یشکست چ بی ضر  3#

 بیضر .کند  ی م فی عبور نور از مواد را توص ی شکست چگونگ بیضر
شکست نسبت   بی ضر ن،ی ماده مع کی یبرا .شکست بدون واحد است

  بیضر اگر .است (v) طیو سرعت نور در مح (c) سرعت نور در خأل نیب
 :شود ی محاسبه م ریمول ز نشان داده شود، با فر n با ط یمح  کیشکست 

 

دهد و   ی م  ریینور جهت خود را تغ یپرتو  ط،یشکست مح بیاساس ضر بر
با  ینور وارد ماده ا اگر .شود ی دچار شکست م  طی دو مح نیدر مرز ب

 ی آن کاهش م  سرعت ( شود،شه ی)مانند هوا از ش شتریشکست ب بیضر
 بیبا ضر ینور وارد ماده ا اگر .شود ی و به سمت خط عمود منحرف م  ابدی

 در .ابدی  ی م شی تر )مانند آب از هوا( شود، سرعت آن افزا نی شکست پا
 .شود یحالت نور از خط عمود منحرف م  نیا
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 یواقع  یشکست نور در زندگ 4#

 .هستند که علت وقوع آن ها شکست نور است  یادی ز یها دهیپد
  زین لیاز ابزارها و وسا ینور در ساخت دسته ا ی ژگیو نی از ا نیهمچن

 .می پرداز  ی موارد م  نیاز ا ی بخش به برخ نیا در .شود ی استفاده م 

شکست  جهیوجود ندارد، در نت  تیاز آب که در واقع یتصور  سراب، •
 .شود ی م  جادینور ا

  رسد؛ یکم عمق تر از آنچه که هست به نظر م   شهیشنا هم استخر •
نور در  یشکست پرتو لیبه دل  دیآ ی که از کف استخر م  ینور  رایز

 .شود ی سطح خم م

 

 یپرتوها رای ز از شکست است؛ یکمان نمونه ا نیرنگ یر یگ شکل •
  ی م  جادیکمان ا  نیشوند و رنگ ی در قطرات باران شکسته م دیخورش
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شود که هر رنگ در هنگام   ی م   جادیا لیدل نیکمان به ا نیرنگ .شود
شود و  یداخل منعکس م  از شکسته شده، ی متفاوت یایورود در زوا 

کمان با  نیرنگ جادیا .کند ی سپس هر قطره کوچک باران را ترک م
کمان  نیرنگ .و آفتاب آسان است یاسپر  یبطر  کیاستفاده از 

 یاز انعکاس هر پرتو  ی ناش شود، ی م  دهی اوقات د ی که گاه یا هیثانو
بازتاب دوم باعث  نیا .نور در داخل هر قطره قبل از خروج آن است

قرمز   رنگ .برعکس شوند هیکمان ثانو نیرنگ یشود رنگ ها ی م
 ه،یکمان ثانو نیدر باال قرار دارد، اما در رنگ هیکمان اول نیرنگ یبرا

 .است نیرنگ قرمز در پا
با استفاده از  وتنین زاکیا .کند جادیا ینور  فیتواند ط ی م  شکست •

را انجام   یمشهور   شیبه نام منشور آزما ی مثلث یا  شهیقطعه ش کی
  جادی ا یبرا د،یدرخش  ی که از پنجره اش م  دیاز نور خورش او .داد
 شی آزما نی ا .از رنگ ها در طرف مقابل اتاقش استفاده کرد ی فیط

کمان ساخته  نیگرن یدرواقع از تمام رنگ ها دینشان داد که نور سف 
  ی م انیب ROY G BIV یهفت رنگ با نام اختصار  نیا .شده است

 .و بنفش ی لین ،ی زرد، سبز، آب ،یشوند: قرمز، نارنج 

 

 Light Refraction یکاربردها  5#

 ینور  یها یاست و در فناور  کیاپت  نهیکاربرد شکست در زم نیتر  متداول
 .دارد یادیز یکاربرد ها
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 :شده اند ستیل ریبرجسته در ز یکاربرد ی از برنامه ها ی برخ

دهد  ی نور را شکست م یماده شفاف است که اشعه ها کی  ی عدس •
 ی طراح   یها به گونه ا ی عدس .شوند کی نقطه به هم نزد کی در تا

  ی نقطه کانون کیبه آن ها با شکست در  یورود  نور شده اند که
 .کند ی م د یجسم را تول کیشده از  یی بزرگنما یر ی تصو و متمرکز شده

مشاهده   یها برا کروسکوپیها و م نیها در ذره ب ی از عدس معموال  
قابل  رمسلحی ها که با چشم غ سمیکروارگانیاجسام کوچک مانند م

ها در  ی از عدس  نیهمچن .شود ی استفاده م  ستند،یمشاهده ن
شما   به شود که ی و تلسکوپ استفاده م  ی دوچشم یها نیدورب

 .د یجامع از اجسام دور را مشاهده کن ریدهد تصاو ی امکان م 
دستگاه گوه   کی منشور .شود ی استفاده م  زیدر منشورها ن شکست •

 یشده به آن به رنگ ها ده یشود نور تاب ی شکل است که باعث م
 ات یشود منبع نور با جزئ  ی امر باعث م  نیا .شود  میمختلف تقس

 .ردیمورد مطالعه قرار گ
دارند، از اصل شکست   یی ناینقص ب یکه افراد دارا یی ها نکیع •

 .کنند ی استفاده م 
و   لمیپروژکتور ف ن،یدرب خانه، دورب یها ی در چشم  شکست •

 شود.  ی تلسکوپ استفاده م 
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