فصل

۱۴

نور
و ویژگی های آن

معمـاران ایـران زمیـن ،در بناهایـی کـه می سـاختند بسـیار هنرمندانـه از نـور و ویژگی هـای آن
استفاده می کردند.
دریاچه هـای آبـی رنـگ ،جنگل هـای سـبز ،ابرهای سـفید ،غروب سـرخ رنگ خورشـید ،برای هر
ٔ
مطالعه بخشی از علوم به نام نورشناسی که رفتار
شـخصی که آنها را می بیند ،لذت بخش اسـت .ولی با
نور را بررسی می کند ،می توان به درک بهتری از دنیای قابل مشاهده دست یافت.

چشمه های نور

ٔ
در علوم ٔ
چشمه نور نامیده
دوره ابتدایی آموختید هر جسمی که از خود نور تولید می کند ،جسم منیر یا
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می شـود .خورشـید ،المپ روشـن و هر جسم شـعله ور ،مانند شمع
ٔ
چشـمه نورنـد امـا جسـم هایی ماننـد مـداد،
روشـن ،نمونه هایـی از
کتـاب و بیشـتر چیزهایـی کـه در اطرافمـان می بینیـم ،از خود نور
تولید نمی کنند و جسم غیر منیر نامیده می شوند.
جسـم های غیرمنیـر ،نـوری را کـه از چشـمه های نـور بـه آنها
تابیده می شود ،به طرف چشم ما بازمی تابانند و ما آنها را می بینیم
(شکل ۱ــ)۱۴
خورشـید و المـپ روشـنی کـه زیـر آن مطالعـه می کنیـم،
ٔ
ٔ
گسـترده نورانـد .همچنیـن سـتارگانی که در
چشـمه
نمونه هایـی از
ً
ٔ
آسمان شب می درخشند یا المپ روشنی که در فاصله نسبتا دوری
از ما قرار دارد ،از جمله چشمه های نقطه ای نورند.

چشـمه های نـور را می بینیـم
زیرا از خود نور تولید می کنند.

اجسـام غیرمنیر را
می بینیم ،زیرا آنها
نور را بازمی تابانند.
شـکل ۱ــ۱۴ــ هرگاه از جسـمی ،نوری وارد
چشم ما شود آن را می بینیم.

نور چگونه حرکت می کند؟

وقتی نور از شکاف ایجاد شده میان یک یا چند جسم کدر عبور
ٔ
باریکـه نور تشـکیل می دهد
می کنـد ،مسـیر نـور روی زمیـن ،یک
ٔ
(شـکل ۲ــ .)۱۴هرچه عرض شـکاف کمتر باشد ،باریکه نوری که
تشکیل می شود ،نازک تر خواهد بود.

شـکل ۲ــ۱۴ــ مسیر نوری که از شکاف بین
دو سـنگ گذشـته ،روی زمیـن باریکـۀ نـور
تشکیل داده است.

آزمایش کنید

ٔ
باریکه نور
هدف آزمایش :ایجاد
مواد و وسایل :چراغ قوه ،یک تکه مقوا ،نوارچسب

مقوا

شکاف

الف)

روش اجرا:

ٔ
۱ــ دایره ای به ٔ
شیشه چراغ قوه از مقوا جدا کنید.
اندازه سطح
۲ــ شکافی به عرض یک تا دو میلی متر مطابق شکل الف روی مقوا ایجاد کنید.
۳ـــ مقوای شـکاف دار را بـر ٔ
دهانه چراغ قوه با نوارچسـب نصب کنید تا
آن را به طور کامل بپوشاند.
ً
ٔ
۴ـــ در مکانی نسـبتا تاریـک ،چراغ قوه را مطابق شـکل ب در لبه میز
ٔ
باریکه نور بر سطح میز تشکیل می شود.
نگه دارید و آن را روشن کنید.

ب)
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شـکل ۳ــ۱۴ــ لیـزر مدادی
وسـیلۀ مناسـب برای تولید باریکۀ
نـور ،امـروزه ایـن لیزرهـا را به سـادگی و یا
قیمت مناسب می توان تهیه کرد.

ٔ
باریکه نوری را که بتـوان تصور کرد ،پرتو نور نامیده
نازک تریـن
ٔ
می شود .هر باریکه نور در عمل از تعداد بی شماری پرتو نور موازی
تشکیل شده است (شکل ۳ــ .)۱۴هرچند هرگز نمی توان پرتوهای
نور را به طور جداگانه ایجاد کرد ،ولی در مبحث نورشناسـی ،مدل
پرتو نور برای نمایش مسیر نور روی کاغذ بسیار مفید است.

ٔ
باریکـه نـور ایجاد شـده را به طرف چشـم خـود یا دیگـران نگیرید.
هنـگام کار بـا لیـزر ،هیـچ گاه
نگاه کردن مستقیم به نور لیزر می تواند آسیب جدی به چشم وارد کند.
ٔ
روزانـه مـا نشـان می دهـد کـه نـور در خط راسـت
تجربه هـای
منتشر می شود .برای مثال پرتوهای نور خورشید وقتی از البه الی
شاخ و برگ درختان به زمین می رسند ،نشانگر این است که نور در
خط راست منتشر می شود (شکل ۴ــ.)۱۴
شکل ۴ــ۱۴ــ روی شکل چند پرتو فرضی نور را یا خط راست و پیکانی روی آن ،که جهت
انتشار نور را مشخص می کند ،نشان داده ایم.

فعالیت

راست منتشر می شود.

آزمایشـی طراحـی و اجـرا کنید که بـه کمک آن بتوان نشـان داد نور در خط

آیا می دانید؟
دوربین روزنه ای یکی از ابتدایی ترین دوربین هاسـت که نزدیک به  ۵۰۰سـال
پیش ساخته شد .در این دوربین درواقع از انتشار نور در خط راست برای ٔ
تهیه تصویر استفاده می شد.
دوربین روزنه ای شـامل جعبه ای اسـت که در یک سـمت آن ٔ
روزنه کوچکی ایجاد شـده است و مقابل
ٔ
صفحه کاغذ نیم شـفاف (کاغذپوسـتی) قرار دارد (شـکل زیر) .شـما نیـز می توانید یک
ایـن روزنه یک
دوربین روزنه ای بسازید و تصویری از اشیا و مناظر اطراف روی کاغذ پوستی تشکیل دهید.
کاغذ نیم شفاف

تصویر
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روزنه

جسم

سایه چگونه تشکیل می شود؟
فعالیت
ٔ
چشمه نور ،مانند
الف) چند جسم کدر متفاوت را به طور جداگانه مقابل یک
المپ یا شـمع روشـن بگیرید و به ٔ
سـایه تشکیل شده توسط هرکدام روی پرده (یا دیوار کالس) توجه
کنید .آیا شـکل ٔ
سـایه هر جسـم با خود جسـم مشـابه اسـت؟ برای پاسـخ خود دلیل کافی به کالس
درس ارائه دهید.
ٔ
ب) از پشـت یک تکه مقوا ،یک ورقه شیشـه ای تمیز و یک کاغذ پوسـتی ،به یک شمع یا المپ
روشن نگاه کنید و نتیجه را به کالس درس گزارش دهید.

برخی اجسام مانند شیشه و آب ،نور را از خود عبور می دهند و بسیاری دیگر مانند چوب ،سنگ و مقوا
جلوی عبور نور را می گیرند .به جسـم هایی که نور از آنها عبور می کند ،جسـم شـفاف و به جسـم هایی که
مانع عبور نور می شـوند ،جسـم کدر می گویند .همچنین به جسـم هایی مانند کاغذ پوستی ،که تنها بخشی
از نور تابیده شده را عبور می دهند و از پشت آنها اجسام به وضوح
دیده نمی شوند ،جسم نیمه شفاف گفته می شود.
ٔ
چشـمه نور قرار گیرد ،در پشت
هرگاه جسـم کدری مقابل یک
جسـم فضـای تاریکـی ایجـاد می شـود که بـه آن سـایه می گویند
(شکل ۵ــ.)۱۴

شکل   ۵ــ۱۴ــ تشکیل سایه

فکر کنید

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیلی بر انتشار نور به خط راست باشد؟
یکی از تماشایی ترین سایه ها را روی زمین وقتی می بینیم که ماه از فضای بین زمین و خورشید عبور
کند و هرسـه در یک راسـتا قرارگیرند این حالت خورشـیدگرفتگی (کسـوف) نامیده می شود .شکل ۶ــ ۱۴با
مقیاس مناسبی رسم نشده است ،ولی ٔ
پدیده زیبای خورشیدگرفتگی را نشان می دهد.
زمین

ماه

ناحیۀ مرکزی سایه
شکل   ۶ــ۱۴ــ کسوف ،مردمی که در ناحیۀ مرکزی سایه زندگی می کنند .هیچ نوری از خورشید به آنها نمی رسد.
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ماه گرفتگـی یـا خسـوف ٔ
پدیده طبیعی دیگری اسـت کـه وقتی زمین بین ماه و خورشـید قرار می گیرد و
با آنها در یک راسـتا باشـد ،رخ می دهد (شـکل ۷ــ .)۱۴هنگام ماه گرفتگی نور خورشـید به ماه نمی رسد و
ٔ
سایه زمین روی ماه می افتد.
زمین

ماه

سایه زمین
شکل ۷ــ۱۴ــ خسوف

فکر کنید

الف) با توجه به شکل های ۶ــ ۱۴و ۷ــ ۱۴توضیح دهید ٔ
پدیده خورشیدگرفتگی را افراد بیشتری
می بینند یا ٔ
پدیده ماه گرفتگی را؟
ب) بررسی کنید که در یک ٔ
دوره معین ،آیا کسوف امکان وقوع بیشتری دارد یا خسوف؟
فعالیت
بـه کمـک یک توپ تنیس روی میز (ماه) یک ٔ
کره جغرافیایی (زمین) و یک
المپ (خورشید) ،آزمایش ساده ای برای نمایش پدیده های خسوف و کسوف طراحی و اجرا کنید.

هیچ گاه حتی هنگام خورشـیدگرفتگی ،بدون محافظ ایمنی چشـم که به همین منظور سـاخته
ٔ
صدمه شدید و جبران ناپذیری به چشم
می شود ،به خورشید نگاه نکنید .تماشای مستقیم خورشید،
وارد می کند.
این پرتو وارد چشم می شود.

این پرتو از سطح جسم باز می تابد.
شـکل   ۸ــ۱۴ـــ پرتوهایـی کـه پـس از بازتـاب از
سـطح جسـم به چشـم مـا می رسـند ،سـبب دیده
شدن جسم می شوند.
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بازتاب نور

تـا این جـا آموختید که چشـمه های نـور مانند خورشـید ،المپ
ٔ
شـعله شـمع به این دلیل دیده می شوند که نور ایجاد شده
روشـن و
توسـط آنها به طور مسـتقیم به چشم ما می رسـد .همچنین اجسام
ٔ
چشمه نور مانند المپ
غیرمنیر هنگامی دیده می شوند که نور یک
روشـن از سـطح آنها برگردد و به چشـم ما برسـد (شـکل   ۸ــ.)۱۴
برگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور می نامند.
ً
اگر سطح یک جسم ،مانند آینه ها تخت ،کامال صاف و هموار

باشد ٔ
همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند ،به صورت پرتوهای موازی باز می تاباند (شکل ۹ــ .)۱۴این
بازتاب را بازتاب منظم می نامند.
آیا می دانید؟
قانون بازتاب نور برای ٔ
همه سـطوح ،حتی اگر بسـیار ناهموار باشـند ،نیز برقرار
است .شکل زیر تصویر بزرگ شده ای از یک سطح ناهموار ،مانند کاغذ را نشان می دهد.

ً
کامال صاف و هموار باشـدٔ ،
همه پرتوهای مـوازی را که به آن
اگـر سـطح یـک جسـم ،مانند آینه تخـت
می تابند ،به صورت پرتوهای موازی باز می تاباند (شکل ۹ــ .)۱۴این بازتاب را بازتاب منظم می نامند.
سـطح بسـیاری از اجسـامی که در اطراف ما وجود دارد ،ناصاف است .حتی اگر با میکروسکوپ سطح
یک ٔ
ورقه کاغذ یا مقوا را مشـاهده کنیم ،برخالف تصور ما ،بسـیار ناهموار اسـت (شـکل ۱۰ــ)۱۴؛ بنابراین
ٔ
صفحه می تابد ،در جهت های مختلف و به طور نامنظم بازمی تابند
وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح
(شکل ۱۰ــ ۱۴ب) این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند.
پرتوهای بازتاب

پرتوهای تابش (فرودی)

شـکل ۹ــ۱۴ـــ بازتـاب منظـم از یک سـطح
صاف و هموار

شکل ۱۰ــ۱۴ــ الف) تصویر
میکروسکوپی از سطح کاغذ

پرتوهای بازتاب

پرتوهای تابش (فرودی)

ب) بازتاب نامنظم (پخش شده) از یک
سطح ناهموار

ً
فعالیت
در یـک اتـاق نسـبتا تاریک ،ابتدا نور چـراغ قوه یا لیزر را به سـطح یک آینه و
سپس به سطح دیوار بتابانید ،تفاوت بازتاب نور را از این دو سطح باهم مقایسه کنید .این فعالیت را به
ً
کمک دو قطعه فویل آلومینیمی ،یکی با سطح کامال صاف و دیگری با سطح چروکیده ،انجام دهید.

قانون بازتاب نور

شـکل ۱۱ـــ ۱۴بازتاب یک پرتو نور را از سـطح یـک ٔ
آینه تخت
نشـان می دهد .خط عمود بر آینه در ٔ
نقطه تابش با خط چین نشـان
زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را ٔ
داده شـده اسـتٔ .
زاویه تابش و

زاویۀ بازتاب
پرتو بازتاب
آینه

خط عمود

زاویۀ تابش
پرتو تابش

شکل ۱۱ــ۴ــ بازتاب نور از آینۀ تخت
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زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را ٔ
ٔ
زاویه بازتاب می نامند.
برای تمامی سـطوحی که نور را بازمی تابانند ،از جمله ٔ
آینه تخت ،قانونی به نام قانون بازتاب نور وجود
دارد .برای آشنایی با این قانون ابتدا آزمایش زیر را انجام دهید.
آزمایش کنید

هدف آزمایش :بررسی قانون بازتاب نور
ّ
مواد و وسایلٔ :
آینه تخت کوچک ،باریکه ساز (مانند چراغ قوه یا لیزر مدادی) ،مقوا و نقاله
روش اجرا:

۱ــ تصویری از نقاله ای که در اختیار دارید ،روی یک مقوا به دقت رسم کنید.
۲ــ آینه را عمود بر مقوا و مماس بر سطح صاف نقاله قرار دهید.
باریکه نور با ٔ
ٔ
زاویه تابش دلخواهی به آینه بتابانید؛ به طوری که پرتو بازتاب بر سطح مقوا دیده
۳ــ
ٔ
ٔ
می شود (شکل الف) .در این وضعیت زاویه های تابش (زاویه  )Aو بازتاب (زاویه  )Bرا باهم مقایسه
کنید .آیا این دو زاویه با هم برابرند؟
ً
ٔ
۴ـــ آزمایـش را بـه ازای چند زاویه تابش دیگر (مثال  ۴۵ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰و  ۶۰درجه) تکرار کنید و
نتیجه را در گروه خود به بحث بگذارید.

الف

الف
تصویر نقاله

تصویر نقاله

ب

بـا انجـام آزمایش باال به این نتیجه می رسـیم کـه زاویه های تابش و بازتاب باهـم برابرند .این نتیجه به
قانون بازتاب نور موسوم است.
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خود را بیازمایید

در هریک از شـکل های زیر پرتو نوری نشـان داده شـده اسـت که به سطح یک ٔ
آینه تخت تابیده
است .با توجه به قانون بازتاب نور ،پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.

۷۵°

۹۰°

۸۰°

تصویر در آینۀ تخت

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که تصویر یک جسم در ٔ
آینه تخت ،که سطحی صاف و صیقلی
دارد ،چگونه تشکیل می شود؟
ٔ
ٔ
وقتـی جسـمی مقابـل یـک آینه تخت قـرار می گیرد ،پرتوهای نـور از هر نقطه آن به آینـه می تابند .این
پرتوها پس از بازتاب از آینه به چشم ما می رسند و سبب دیده شدن جسم در آینه می شوند (شکل ۱۲ــ.)۱۴
تصویری که در ٔ
آینه تخت تشـکیل می شـود ،شـبیه جسم است و به نظر می رسد ،در پشت آینه قرار دارد .از
آنجا که می دانیم در پشـت آینه چیزی وجود ندارد .به همین دلیل می گوییم تصویر تشـکیل شـده در ٔ
آینه
تخت ،تصویر مجازی است.
جسم
آینۀ تخت
چون پرتوهای نور در خط راست حرکت می کنند .چشم
پرتوهای آمده از یک نقطه از پشت آینه را می بیند.

محل تصویر تشکیل شده توسط آینه

شکل ۱۲ــ۱۴ــ نحوۀ تشکیل تصویر در آینۀ تخت .برای سادگی تنها دو پرتو که از جسم
به آینه تابیده و بازتاب یافته اند ،نشان داده شده است.

فعالیت
آینه تخت بایسـتید و با توجه بـه ویژگی های تصویر در ٔ
جلـوی یک ٔ
آینه تخت
عبارت های زیر را کامل کنید.
الف) تصویر نسبت به جسم ………… است.
ب) تصویر …………… است و به نظر می آید ،در پشت آینه تشکیل شده است.
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آینه های کروی

همان طور که دیدیمٔ ،
آینه تخت تصویری تشکیل می دهد که درست به همان ٔ
اندازه جسم است (شکل
۱۳ــ ۱۴الف) .ولی موارد زیادی پیش می آید که الزم است تصویر نسبت به جسم بزرگ تر یا کوچک تر باشد
(شکل ۱۳ــ ۱۴ب و پ).

ب)

الف)

پ)

شکل ۱۳ــ۱۴ــ به ویژگی های تصویر در هرکدام از آینه ها توجه کنید.

آینه هایی که مطابق شـکل ۱۳ــ ۱۴ب و پ تصویری بزرگ تر یا کوچک تر از جسـم تشـکیل می دهند،
ٔ
آینه کروی نامیده می شـوند .سـطح این آینه ها ،قسـمتی از سطح یک کره است (شکل ۱۴ــ .)۴اگر سطح
بیرونـی کـره را با ٔ
ٔ
دهنـده نور خواهد بود .در
الیه نازکی از جیوه بپوشـانیم ،سـطح درونی آن صیقلی و بازتاب
آینه مقعر یا کاو می گویند (شکل ۱۴ــ ۱۴الف) .همچنین اگر سطح درونی کره را با ٔ
این صورت به آنٔ ،
الیه
نازکی از جیوه بپوشـانیم ،به آنٔ ،
آینه محدب یا کوژ گفته می شـود (شـکل ۱۴ــ۱۴ب) .در آینه های محدب
ٔ
دهنده نور است.
سطح بیرونی یا برآمده ،صیقلی و بازتاب
آزمایش کنید

هدف آزمایش :یافتن کانون ٔ
آینه مقعر
آینه مقعر و یک تکه مقوا با ٔ
مواد و وسایلٔ :
ورقه کاغذ
روش اجرا:

۱ــ ٔ
آینه مقعر را مقابل پرتوهای نور خورشید بگیرید.
۲ــ صفحه کاغذ را جلوی آینه جابه جا کنید تا ٔ
لکه روشنی روی آن مشاهده کنید.
ٔ
۳ـــ صفحـه کاغـذ را بـه آرامـی حرکت دهیـد تا ٔ
صفحـه کاغذ ،به
لکه نورانی تشـکیل شـده روی
بیشـترین درخشـندگی و کوچک ترین ٔ
اندازه ممکن برسـد .در این حالت تصویر حقیقی خورشید روی
سطح کاغذ و در کانون ٔ
آینه مقعر تشکیل شده است.
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توجـه :اگر بخواهید ایـن آزمایش را در کالس
انجـام دهید ،می توانید آزمایشـی را مطابق شـکل
زیر انجام دهید .پرده را آنقدر جابه جا کنید تا تصویر
واضحی از جسـم خیلی دور روی آن تشکیل شود.
در این حالت می توان گفت تصویر حقیقی با تقریب
خوبی در کانون آینه تشکیل شده است.
ٔ
نتیجه آزمایش باال را به کمک پرتوهای نور نشـان دهیم ،می توان گفت :هرگاه جسـمی
اگر بخواهیم
ٔ
فاصله دوری از یک آینه قرار داشـته باشـد ،پرتوهایی که از آن جسـم به سـطح آینه می تابند ،با یکدیگر
در
ٔ
موازی اند .این پرتوها پس از بازتاب از آینه مقعر ،همگرا می شوند و یکدیگر را در نقطه ای به نام کانون آینه
قطع می کند (۱۴ــ.)۴
کانون آینۀ مقعر
پرتوهایی که از
یک جسم دور به
طرف آینه می آیند یا
یکدیگر موازی اند.
تصویر جسم خیلی دور
شکل ۱۴ــ۱۴ــ آینۀ مقعر و کانون آن

شکل ۱۵ــ۱۴ــ وقتی جسمی بین آینه و کانون
آینۀ مقعر باشد ،همواره تصویری مجازی و
بزرگ تر درآینه تشکیل می شود.

آینه هـای مقعـر کاربردهای فراوانی دارند .برای مثال دندان پزشـکان برای دیـدن لکه های دندان ،از
ٔ
آینه مقعر استفاده می کند .برای این کار ،آینه را طوری پشت دندان ها قرار می دهند که دندان موردنظر در
ٔ
فاصلـه بیـن آینـه و کانون آینه قرار گیرد .در این حالت تصویری مجازی و بزرگ تر از دندان در آینه تشـکیل
می شود (شکل ۱۵ــ .)۴برای بررسی ویژگی های تصویر در ٔ
آینه مقعر ،وقتی جسم خارج از کانون آینه قرار
دارد ،آزمایشی را که در ادامه آمده است ،انجام دهید.
آزمایش کنید

هدف آزمایش :تشکیل تصویر حقیقی در ٔ
آینه مقعر
مواد و وسایلٔ :
آینه مقعر ،شمع ،پرده
روش اجرا:

۱ــ شمع روشنی را بین آینه و پرده قرار دهید.
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۲ـــ شـمع را آن قـدر بـه آینه نزدیـک کنید تـا تصویر
مجازی شـمع را در آینه ببینید .در این وضعیت شـمع در
ٔ
فاصله کانونی آینه قرار دارد.
آینۀ مقعر
شمع
۳ـــ اکنـون شـمع را بـه آرامـی از آینه دور و بـه پرده
نزدیـک کنیـد .شـمع را آنقـدر جابه جـا کنیـد تـا تصویـر
واضحی از آن روی پرده تشکیل شود (شکل باال) .به این تصویر که روی پرده دیده می شود ،تصویر
حقیقی می گوییم.
۴ــ ویژگی های تصویر را در مقایسه با جسم بنویسید.

تصویر
حقیقی
شمع روی
پرده

آینه های کوژ

کانون آینۀ کوژ

فاصلۀ کانونی

شکل ۱۶ــ۴ــ کانون در آینه های کوژ

وقتی پرتوهای موازی نور به سطح یک ٔ
آینه کوژ بتابند ،پس از
بازتـاب از آینـه ،از یکدیگر دور یا واگرا می شـوند .امتداد این پرتوها
در پشت آینه یکدیگر را قطع می کنند (شکل ۱۶ــ .)۴به این نقطه
ٔ
ٔ
کانون مجازی ٔ
فاصله
فاصله کانون تا آینه،
آینه کوژ گفته می شود.
کانونی نامیده می شود.

فعالیت
ٔ
آینه کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به صورت خود دور
و نزدیک کنید .با توجه به ویژگی های تصویر تشکیل شده در آینه ،عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر در آینه های کوژ ،همواره ……… از جسم ……… ،و ……… است.
فکر کنید

آینه های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می شوند .همچنین از این آینه ها در فروشگاه های
بـزرگ و پیـچ تند جاده ها اسـتفاده می شـود (شـکل روبه رو) .به نظر شـما کدام ویژگـی آینه های کوژ
سبب کاربرد آنها در این موارد می شود؟
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شکست نور

تا اینجا با انتشـار نور در خط راسـت و تشـکیل تصویر در آینه های مختلف در اثر بازتاب نور آشنا شدیم.
در ٔ
ادامه این فصل به آثار ناشی از شکست پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف
دیگر خواهیم پرداخت (شکل ۱۷ــ.)۴

آزمایش کنید

هدف آزمایش :بررسی شکست نور در یک ٔ
تیغه شیشه ای
مواد و وسایل :چراغ قوه یا لیزر مدادیٔ ،
تیغه شیشه ای
روش اجرا:

ٔ
۱ـــ ٔ
باریکه
تیغه شیشـه ای را روی سـطح میز قرار دهیـد و
نور را به طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید (شکل الف).
باریکـه نـور پـس از عبـور از تیغـهٔ
ٔ
۲ـــ بـا توجـه بـه مسـیر
ٔ
باریکه نور را در شکل الف کامل کنید.
شیشه ای ،امتداد
۳ـــ آزمایـش را بـرای حالتـی کـه مطابـق شـکل ب تیغـهٔ
ٔ
شیشه ای اندکی چرخیده است ،انجام دهید .با ّ
نتیجه
توجه به
ٔ
باریکه نور را روی شکل ب کامل کنید.
آزمایش ،امتداد

شکل ۱۷ــ۱۴ــ هنگامی که نور به یک
محیط شفاف وارد یا از آن خارج می شود ،در
اثر شکست نور اثرهای جالبی پدید می آید.
الف

لیزر مدادی

تیغۀ شیشه ای

ب

باریکه نور به طور عمود بر سـطح یک ٔ
ٔ
تیغه شیشـه ای
همان طور که با انجام آزمایش باال دیدید ،وقتی
یا هر جسم شفاف دیگری بتابد ،بدون شکست به مسیر خود ادامه می دهد (شکل ۱۸ــ الف) در حالی که
ٔ
باریکه نور شکسته می شود (شکل ۱۸ــ ب) .به این پدیده که هنگام عبور نور از یک محیط شفاف به
اگر
محیط شفاف دیگر رخ می دهد ،شکست نور می گویند.
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لیزر مدادی

شکل ۱۸ــ۱۴ــ الف ــ هرگاه
باریکۀ نور به طور عمود برسطح
جدایی دو محیط شفاف بتابد،
شکسته نمی شود.
ب ــ وقتی نور از محیطی رقیق
وارد محیطی غلیظ می شود،
باریکۀ نور به طرف خط عمود بر
سطح شکسته می شود.

لیزر مدادی
خط عمود بر سطح جداکنندۀ دو محیط شفاف

باریکۀ نور فرودی

هوا (محیط شفاف رقیق)
شیشه (محیط شفاف غلیظ)
امتداد باریکۀ نور در صورتی
که از شیشه نمی گذشت.

الف)

باریکۀ نور در شیشه (محیط غلیظ)
شیشه

باریکۀ نور در هوا (محیط رقیق)

شکل ۱۹ــ۱۴ــ شکست نور هنگام عبور باریکۀ
نور از شیشه به هوا

ب)

باریکۀ شکست

باریکه نور از ٔ
ٔ
تیغه
در آزمایشی که انجام دادید ،دیدید که وقتی
شیشـه ای وارد هوا می شـود ،دوباره شکسته می شود (شکل .)۲۳
ٔ
ٔ
نکته مهمی که باید به آن ّ
باریکه نور
توجه شود ،آن است که وقتی
از شیشـه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا (محیط رقیق) شـود ،از
خط عمود بر سطح دور می شود.

خود را بیازمایید

شـکل روبه رو مسـیر پرتو نوری را در دو محیط شـفاف
متفاوت نشان می دهد .با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از
دو محیط رقیق تر است.

محیط شفاف اول
محیط شفاف دوم

فعالیت
درون کاسه با لیوان کدری که روی میز قرار دارد ،سکه ای بیندازید .یکی از
افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از ٔ
لبه کاسه ببیند.
سـپس از دوسـت خـود بخواهیـد تـا کمی عقب تر بـرود ،به طوری که ٔ
سـکه درون کاسـه را نبیند
(شکل ب) .اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید تا دوستتان دوباره سکه را ببیند .علت دیده شدن
سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.

الف)
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ب)

شکست نور در منشور

وجه منشور

منشور ،قطعه ای شفاف از جنس شیشه یا پالستیک است که
ً
ٔ
قاعده منشورها معموال به
کاربرد زیادی در وسیله های نوری دارد.
شکل مثلث است (شکل ۲۰ــ.)۱۴

قاعدۀ منشور

شکل ۲۰ــ۱۴ــ منشور با قاعدۀ مثلث و سه وجه غیرموازی

آزمایش کنید

هدف آزمایش :مسیر نور در منشور
مواد و وسایل :منشور ،لیزر مدادی
ٔ
روش اجرا :منشـور را از طرف قاعده مثلثی شـکل آن روی میز قرار
ٔ
باریکه نور را به طور مایل به یکی
دهید .لیزر مدادی را روشن کنید و
از وجه های آن بتابانید (شکل باال) .با توجه به مسیر نور در منشور،
ٔ
باریکه نور را کامل کنید.
امتداد
ٔ
باریکه نور پس از
همان طور که با انجام آزمایش دیدید ،مسـیر
عبور از منشور تغییر می کند (شکل ۲۱ــ.)۴
شکل ۲۱ــ۱۴ــ مسیر باریکۀ نور در منشور
مسیر باریکۀ نور پس از عبور از منشور

امتداد باریکۀ نور در صورتی
که از منشور نمی گذشت

باریکۀ نور فرودی

خود را بیازمایید

الف) جاهای خالی را با ّ
توجه به شکل ۲۱ــ ۱۴و ٔ
پدیده شکست نور پرکنید.
ٔ
باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور ،طوری شکسته می شود که به خط عمود ……… شود.
ٔ
باریکـه نـور از منشـور بـه هوا ،طوری شکسـته می شـود ،کـه از خط عمود
همچنیـن هنـگام خـروج
……… شود.
فعالیت
ٔ
باریکه نوری که توسـط چراغ قوه تشـکیل داده اید ،به یک وجه منشور
الف)
بتابانید .در طرف دیگر منشـور ،پرده یا یک ورق کاغذ سـفید را در مسـیر نور خروجی از منشـور قرار
ٔ
نتیجه فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.
دهید (مطابق شکل).
ً
توجه :بهتر است این فعالیت را محیطی نسبتا تاریک انجام شود.
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پرده

ً
ب) ظرف نسـبتا بزرگی را مطابق شکل روبه رو
از آب پر کنید و آن را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار
دهید .سپس یک ٔ
آینه تخت را به طور کج درون آب
قـرار دهید .در این حالت قسـمتی از آب که جلوی
آینـه قـرار دارد ،ماننـد یـک منشـور عمـل می کند.
ظـرف را آنقـدر جابه جـا کنیـد تا طیف نور خورشـید
روی یک مقوای سفید رنگ تشکیل شود.

باریکۀ نور سفید

ٔ
باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ های مختلفی
همان طور که با انجام فعالیت باال دیدید،
ٔ
تجزیـه می شـود (شـکل ۲۲ــ۱۴الـف) .این پدیده را پاشـندگی نـور می نامنـد .رنگ های تشـکیل دهنده نور
سفید ،که در رنگ های حاصل از رنگین کمان نیز دیده می شوند ،در شکل ۲۲ــ۱۴ب نشان داده شده اند به
مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید ،طیف نور سفید می گویند.
شکل ۲۲ــ۱۴ــ الف) پاشندگی نور سفید در منشور
ب) رنگ های تشکیل دهندۀ طیف نور سفید

فکر کنید

قرمز
نارنجی

الف)

زرد
سبز
آبی
نیلی
بنفش

باریکۀ نور سفید
ب)

در پاشـندگی نور سـفید توسـط منشـور ،کدام یک از رنگ های نور بیشـتر و کدام یک کمتر شکسـته
شده است؟

عدسی ها

یکـی از آشـناترین وسـیله های نـوری کـه به طـور گسـترده ای
اسـتفاده می شوند ،عدسی ها هستند (شـکل ۲۳ــ .)۱۴عدسی ها
از مواد شفافی مانند شیشه یا پالستیک فشرده ساخته می شوند.
وقتی یک عدسـی را با دسـتمان لمس می کنیم ،ممکن است
وسط آن ضخیم تر از لبه های آن باشد .به این نوع عدسی ،عدسی
همگـرا یـا کوژ می گویند (شـکل ۲۴ـــ ۱۴الف) .ولی اگـر لبه های
عدسـی از وسـط آن ضخیم تر باشد ،به آن عدسـی واگرا یا عدسی
کاو گفته می شود (شکل ۲۴ــ ۱۴ب).
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شـکل ۲۳ــ۱۴ـــ شـخصی کـه هنـگام مطالعـه،
عینک به چشم می زند ،در واقع از میان دو عدسی
به نوشته های کتاب نگاه می کند.
شـکل ۲۴ــ۱۴ـــ عدسـی ها را بـا
توجـه بـه نیازی که بـه آنها داریم،
به شکل های مختلفی می سازیم
الف) عدسی کوژ یا همگرا
ب) عدسی کاو یا واگرا
ب)
الف)

آیا می دانید؟
نخسـتین بـار نیوتن دانشـمند انگلیسـی (۱۷۲۷ــ  ،)۱۶۴۲با عبـور دادن نور
سفید خورشید از یک منشور ،نشان داد که نور سفید آمیزه ای از نورهایی به رنگ های مختلف است
کـه در رنگین کمـان نیـز دیـده می شـود .جالـب
اسـت بدانیـد ایـن آزمایش باعث مشـهور شـدن
نیوتون شد .نیوتون همچنین نخستین تلسکوپ
بازتابی را در سال  ۱۶۷۲میالدی ساخت.

آزمایش کنید

ٔ
فاصله کانونی عدسی همگرا (ذره بین)
هدف آزمایش :یافتن کانون و
مواد و وسایل :عدسی همگرا ،یک تکه مقوا و خط کش
روش اجرا:

۱ــ ذره بین را مقابل نور مستقیم خورشید بگیرید.
ٔ
۲ـــ مقـوا را در طـرف دیگـر ذره بیـن بـه آرامـی جابه جا کنیـد .هنگامی کـه لکه نورانی در سـطح
مقوا کوچک ترین اندازه را دارد مقوا را ثابت نگه دارید (شکل
روبه رو).
ٔ
۳ـــ محل تشـکیل لکـه روشـن را کانون عدسـی همگرا
ٔ
فاصله بین وسط ذره بین تا مقوا را به
می نامند .در این حالت
ٔ
کمـک خط کش اندازه بگیرید .این فاصلـه را ،فاصله کانونی
عدسی می گویند.
فکر کنید

بـا توجـه بـه ٔ
نحوه شکسـت نـور در منشـور ،دریافت
خود را از شکل های (الف) و شکل (ب) بیان کنید.

الف)

ب)
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شـکل زیر دو عدسـی همگرا و واگرا را نشـان می دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده
ٔ
شـیوه شکسـت نـور ،دلیل نام گـذاری همگـرا و واگرا بودن این عدسـی ها را
شـده اسـت .با توجه به
توضیح دهید.

فعالیت
یک عدسـی واگرا را در فاصله های مختلف از یک جسـم بگیرید .با ّ
توجه به
ویژگی های تصویری که در عدسی واگرا می بینید ،عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر ٔ
همه اجسام از پشت عدسی واگرا ……… از جسم و نسبت به جسم ……… است.
آیا می دانید؟
نزدیک بینـی و دوربینـی از جمله معایب متداول چشـم اسـت کـه با بهره گیری
از عینک هـای مناسـب می تـوان تا حـدود زیادی آنها را برطرف کرد .شـخص نزدیـک بین در دیدن
اجسام دور مشکل دارد که به کمک عینکی با عدسی های واگرا این مشکل رفع می شود .همچنین
شـخص دوربین ،در دیدن اجسـام نزدیک مشـکل دارد که به کمک عینکی با عدسـی های همگرا
این مشکل رفع می شود.
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فصل

۱۵

نوسان و موج

امواج عالوه بر کاربردهای فراوانی که دارند ،می توانند ٔ
مایه سرگرمی و نشاط ما نیز باشند.
امواج در زندگی ما بسـیار مهم اند و همواره از آنها اسـتفاده می کنیم .با تولید و انتشـار موج ،صداها
به گوش ما ،نور به چشم و عالئم الکتریکی و مغناطیسی به دستگاه های رادیو و تلویزیون و تلفن های
همـراه مـا می رسـند .حتی وقتـی زلزله ای رخ می دهـد ،خبر وقوع آن به شـکل امواج لـرزه ای از درون
ٔ
پیکره زمین حرکت می کند و به سطح زمین می رسد.

حرکت نوسانی

امـواج در بیشـتر جنبه هـای زندگـی ما حضور دارند و همواره از آنها اسـتفاده می کنیم (شـکل ۱ــ)۱۵؛
اما برای شـناخت بهتر امواج و ماهیت آنها ،ابتدا باید درک درسـتی از حرکت نوسـانی و ویژگی های آن به
دست آوریم.
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شکل ۱ــ۱۵ــ از امواج برای دیدن ،شنیدن ،ارتباطات و حتی پخت و پز غذا نیز استفاده می شود.

اگر مطابق شـکل ۲ــ۱۵ــ الف گلوله ای را به انتهای نخی بیاویزیم ،آونگ سـاده ای خواهیم داشـت.
اگـر آونـگ را از راسـتای قائـم کمی منحرف و رها کنیم (شـکل ۲ــ۱۵ــ ب) .به طـور منظم دو طرف وضع
تعادل حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد (شکل ۲ــ۱۵ــ پ) .این نوع حرکت ،حرکت نوسانی یا حرکت
تناوبی نامیده می شود و جسم در حال نوسان را نوسانگر می نامند.
شکل ۲ــ -۱۵الف) آونگ در وضع تعادل
ب) آونک نسبت به وضع تعادل منحرف شده
است.
پ) آونگ دو طرف وضع تعادل نوسان می کند.

فکر کنید

وضع تعادل

الف)

ب)

پ)

حرکـت پاهـای شـما هنگامـی کـه راه می رویـد ،حرکـت زمین بـه دور خورشـید و حرکـت رفت و
برگشـتی پیسـتون ها در موتور ماشین ،نوعی حرکت تناوبی یا نوسانی است .شما نیز چند نوع حرکت
نوسـانی را نام ببرید که در پدیده های طبیعی یا ابزارهای مختلف وجود دارد .برای پاسـخ خود دلیل
کافی ارائه دهید.

دوره و بسامد نوسان
آزمایش کنید

هدف آزمایش :اندازه گیری مدت زمان یک نوسان آونگ ساده
گلوله فلزی یا ٔ
مواد و وسایل :نخٔ ،
تیله شیشه ای ،زمان سنج
روش اجرا:

۱ــ به کمک نخ و گلوله ،آونگ ساده ای به طول تقریبی  ۷۰سانتی متر بسازید.
۲ــ آونگ را از وضعیت تعادل خارج و رها کنید تا شروع به نوسان کند .هم زمان با شروع نوسان
آونگ ،به کمک زمان سنج ،زمان چند نوسان کامل را اندازه بگیرید و جدول زیر را کامل کنید.
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تعداد نوسان
آزمایش اول

۲۰

آزمایش دوم

۴۰

آزمایش سوم

۶۰

زمان نوسان ها (ثانیه)

زمان یک نوسان (ثانیه)

۳ــ آزمایش را برای آونگی با طول دو برابر (حدود یک متر) انجام دهید و جدولی را مشـابه باال
برای آن کامل کنید.
۴ــ نتایج آزمایش را در گروه خود به بحث بگذارید و به کالس درس ارائه دهید.
توجه :جدول باال را همچنین میتوانید با انجام آزمایش توسط یک دستگاه وزنه ــ فنر کامل کنید.
گلوله آونگ از نقطه ای مانند  ،۱شـروع به نوسـان کند و به ٔ
هرگاه مطابق شـکل ۳ــٔ ،۱۵
نقطه  ۲برسـد
نقطه  ۲تا ٔ
و سـپس از ٔ
نقطه  ۱نوسـان کند ،نوسـانگر یک نوسـان کامل را انجام داده است .مدت زمان یک
نوسـان کامل را ٔ
دوره نوسـان می نامند .دوره با نماد  Tنشـان داده می شـود و یکای آن ثانیه ( )sاسـت .به
دوره نوسانٔ ،
ٔ
دوره تناوب نیز می گویند .توجه کنید که برای درنظر گرفتن یک نوسان کامل ،می توان شروع
نوسان را هر ٔ
نقطه دلخواه ،مانند وضع تعادل نوسانگر ،درنظر گرفت (شکل ۴ــ.)۱۵
الف)

شکل ۳ــ۱۵ــ زمان یک نوسان کامل ،دوره
نامیده می شود.

وضع تعادل

ب)

شـکل ۴ــ۱۵ـــ نمایـش یک نوسـان کامـل الف)
در یـک دسـتگاه وزنه فنـر و ب) در یک آونگ در
حال نوسان

بسامد نوسان :به تعداد نوسان هایی که یک نوسانگر در مدت یک ثانیه انجام می دهد .بسامد نوسان
یا به اختصار بسامد (فرکانس) می گویند .بسامد با نماد  fنشان داده می شود و یکای آن هرتز ( )Hzنامیده
می شود.
هرچه نوسانگری تندتر نوسان کند ،بسامد نوسان آن بیشتر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که با
تندتر شدن نوسان ،مدت زمان هر نوسان کمتر و بسامد آن بیشتر می شود.
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دوره تناوب  Tو بسامد  fنتیجه می گیریم که این دو عکس یکدیگرند؛ یعنی هرچه ٔ
از تعریف ٔ
دوره تناوب
کوچک تر باشد ،بسامد بزرگ تر است و هرچه ٔ
دوره تناوب بزرگ تر باشد ،بسامد کوچک تر است.
 T = 1یا
f

1
T

=f

آیا می دانید؟
آونـگ بـا چنان نظمی نوسـان می کند که طی چندین قرن بـرای تنظیم دقیق
بیشتر ساعت ها به کار گرفته می شد.
آیا می دانید؟
ٔ
فرسـتنده امـواج رادیویـی اف ام ( )FMحـدود ۱۰۰
الکترون هـا در آنتن هـای
میلیـون بـار در ثانیه نوسـان می کنند و موج های رادیویی با بسـامد حـدود  ۱۰۰میلیون هرتز ()MHz
تولید می کنند.

مثال:
شـکل زیـر یـک نوسـان کامل بال زدن زنبور عسـل را نشـان می دهد که در مـدت  ۰/۰۰۵ثانیه
انجام می شود .بسامد بال زدن زنبور عسل را پیدا کنید.
پاسخ :با توجه به داده های مسئلهٔ ،
دوره نوسان بال زدن زنبور عسل برابر  s     ۰۰۵/۰ = Tاست.
از ٔ
رابطه بین دوره و بسامد داریم:
1
1
=
= 200Hz
T 0 / 005s

=f

این نتیجه نشان می دهد که زنبور عسل در هر ثانیه ۲۰۰ ،مرتبه بال می زند .خوب است بدانید
صدای ِوز ِوز زنبورها در حین پرواز ،مربوط به بسامد زیاد بال زدن آنهاست!
فعالیت
همان طـور کـه می دانیـد ،زمان بال زدن پرنـدگان خیلی بیشـتر از زمان بال
زدن زنبـور یـا مگس اسـت با توجه به منطقـه ای که در آن زندگی می کنید زمـان بال زدن یک پرنده
مانند کبوتر ،کالغ ،گنجشک و … را تخمین بزنید و بسامد آن را به دست آورید.
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مطابـق شـکل ۴ــ۱۵ـــ الف ،وزنـه ای را از انتهای فنری آویـزان می کنیم .هـرگاه وزنه را اندکی
پایین بکشـیم و رها کنیم ،در امتداد قائم شـروع به نوسـان می کند .اگر بسـامد نوسـان وزنه ۴۰ Hz
باشدٔ ،
دوره تناوب آن را پیدا کنید.

تولید و انتشار موج

ّ
اگـر سـنگ کوچکـی را در آب آرام اسـتخر یـا برکـه ای بیندازیـد ،در محـل برخـورد سـنگ بـا آب،
موحک هایـی به وجـود می آیـد کـه بـه تدریـج گسـترده می شـوند آشـفتگی هایی ماننـد ایـن موجک هـا،
دوام کمـی دارنـد و پـس از مـدت زمـان کوتاهی از بین می روند (شـکل   ۵ـــ .)۱۵به همیـن دلیل به این
آشـفتگی ها ،تپ های موجی می گویند.

شکل ۵ــ۱۵ــ تپ های موجی به صورت دایره های هم مرکز ،در همۀ جهت ها منتشر می شوند.

آزمایش کنید

هدف آزمایش :تولید موج
مواد و وسایل :فنر یا طناب به طول تقریبی یک متر یا بیشتر
روش اجرا:قسمت اول
۱ـــ فنـر را روی سـطح میـز یا زمیـن صاف قرار دهیـد؛ به طوری که هـر دو انتهـای آن به حالت
کشیده باشد.
۲ـــ یـک طـرف فنر را بگیریـد و آن را عمود بر امتداد فنر یک بار به طرف باال حرکت دهید و رها
کنید .به تپ تشکیل شده در فنر که در طول آن حرکت می کند ،توجه کنید (شکل الف).
(شکل الف)

تپ در طول فنر و در این جهت حرکت می کند.

یک بـار حرکت به طـرف باال،
یک تپ در فنر ایجاد می کند.
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۳ـــ فنـر را بـه حالـت اول در آوریـد .یـک طـرف آن را بگیریـد و آن را عمود بر امتـداد فنر به طور
موج در حال حرکت در فنر توجه کنید (شکل ب).
پی درپی به باال و پایین حرکت دهید .به ِ
(شکل ب)

موج در این جهت در حال حرکت است.

تکـرار حرکـت بـاال و
پاییـن ،یـک مـوج در
فنر ایجاد می کند.

روش اجرا:قسمت دوم
۴ــ فنر را به طور افقی روی سـطح میز یا زمین صاف قرار دهید .یک طرف فنر را با دسـت خود
بگیرید و آن را به طرف خود بکشید و رها کنید .به تپ در حال حرکت در فنر توجه کنید (شکل پ).

(شکل پ)

یـک بـار کشـیدن،
یـک تپ در فنـر ایجاد
می کند.

تپ در طول فنر و در این جهت حرکت می کند.

  ۵ـــ دوبـاره فنـر را بـه حالت افقی درآوریـد و یک طرف آن را با دسـت خود بگیرید .با کشـیدن و
فشردن پی درپی فنر ،به موج در حال حرکت در آن ّ
توجه کنید (شکل ت).
با تکرار کشیدن عقب و جلو ،یک موج در فنر ایجاد می شود.

(شکل ت)

موج در این جهت در حال حرکت است.

اگـر در حیـن انجام آزمایش بـاال ،به چگونگی تولید و انتظار موج در فنر دقت کنید ،پی خواهید برد که
حلقه های فنر در مکان خود حرکت نوسـانی انجام می دهند ،بدون آنکه از محلی به محل دیگر بروند .به
عبارت دیگر وقتی موج در طول فنر منتشـر می شـود ،به هر حلقه از فنر که می رسـد ،آن حلقه را وادار به
حرکت نوسانی می کند؛ بدون آنکه حلقه ،همراه موج از جایی به جای دیگر انتقال یابد (شکل ۶ــ  .)۱۵
شکل   6ــ15ــ وقتی موج به هر حلقۀ فنر می رسد ،در مکان خود شروع به نوسان می کنند.
جهت انتشار موج

الف)
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راستای نوسان حلقۀ فنر

جهت انتشار موج

راستای نوسان دست
ب)

راستای نوسان حلقۀ فنر
راستای نوسان دست

ویژگی های موج

همان طور که در شـکل ۷ــ   ۱۵دیده می شـود ،با حرکت نوسـانی دسـت ،موجی در فنر تولید و منتشـر
ٔ
چشـمه موج رفتار می کند و
شـده اسـت .به بیان دقیق تر می توان گفت ،حرکت نوسـانی دسـت مانند یک
سبب ایجاد موج در فنر می شود.
موج در فنر با سـرعت معینی حرکت می کند که به آن سـرعت انتشـار می گوییم .سرعت انتشار موج در
ٔ
درباره
فنـر بـه ویژگی هـای فیزیکی آن ،از جمله جنس فنر و سـختی و نرمی آن بسـتگی دارد .ایـن موضع
ً
محیط های مادی دیگری که موج در آنها منتشر می شود ،نیز برقرار است .مثال سرعت انتشار موج در آب
با سرعت انتشار موج های صوتی در هوا متفاوت است.
ٔ
ٔ
ٔ
یکی از ویژگی های موج ،طول موج نام دارد .فاصله بین دو قله پیاپی موج یا فاصله دو ٔ
دره پیاپی موج
را طول موج می نامند (شکل ۷ــ  .)۱۵
همچنین بیشترین ارتفاع یا جابه جایی موج نسبت به وضع تعادل ،دامنۀ موج نامیده می شود.
شکل 7ــ  15ــ برخی از ویژگی های موج .خط
چین افقی ،مربوط به وضع تعادل فنر است که
هنوز موجی در آن منتشر نشده است.

قلۀ موج

طول موج

درۀ موج

دامنۀ موج
طول موج

ً
آیا می دانید؟
ٔ
چشمه
در آزمایشگاه معموال از دیاپازون به عنوان
موج اسـتفاده می شـود .وقتی به یکی از شـاخه های دیاپـازون ضربه زده
می شـود ،با بسـامد معینی ،که روی آن درج شـده است ،شروع به نوسان
می کنـد .از دیاپـازون بـرای کوک کردن سـازهای موسـیقی نیـز می توان
استفاده کرد.
ٔ
وقتی موجی در یک محیط منتشر می شود ،هر نقطه محیط که موج
ٔ
چشمه موج ،شروع به نوسان می کند.
به آن رسیده باشد ،با همان بسامد
موج حامل انرژی استٔ :
همه امواج دارای انرژی اند و با انتشار در یک محیط ،انرژی را از محلی به
محل دیگر منتقل می کنند .از نور خورشـید ،موج های سـاحلی دریا و موج لرزه ای انرژی دریافت می کنیم
(شـکل   ۸ــ   .)۱۵وقتی موج در محیطی (مانند :آب ،هوا ،فنر یا طناب) منتشـر می شـود ،دره های محیط
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را به تدریج به نوسـان در می آورد .به این روش موج می تواند انرژی
خود را از یک ناحیه به ٔ
ناحیه دیگر محیط منتقل کند.

شکل    8ــ  15ــ موج های دریا می توانند انرژی بسیار زیادی داشته باشند.

ً
فعالیت
یک سر طناب یا فنر نسبتا بلندی را
خودتـان و سـر دیگر آن را دوسـتتان بگیـرد و آن را به حالت
کشـیده نگـه داریـد (شـکل الـف) .از دوسـتتان بخواهیـد تا
ضربـه ای عمود بر راسـتای طناب وارد کنـد تا یک تپ موج
در طنـاب منتشـر شـود (شـکل ب) .وقتـی این تـپ موج به
دسـت شـما می رسـد ،چه احساسـی دارید؟ نتیجه ای که از
این فعالیت می گیرید ،در کالس درس به بحث بگذارید.

صوت و احساس شنوایی

(الف)
(ب)

(پ)

تمـام صوت هـا توسـط اجسـامی که نوسـان می کنند ،به وجـود می آیند .وقتـی حرف می زنیـم ،تارهای
صوتـی مـا نوسـان می کننـد و صـدای مـورد نظر مـا تولید می شـود .وقتـی به پوسـت طبل یا تنبـک ضربه
می زنیم ،مرتعش می شـود و صوت تولید می شـو .یا وقتی به سـیم های تار و سه تار ضربه می زنیم شروع به
ارتعـاش می کنند و صوت های موسـیقی به وجود می آورنـد .همچنین وقتی زنبور پرواز می کند ،بال هایش
را به سرعت به هم می زند و صدای وزوزی ایجاد می شود.
الف)
صدایی که یک جسـم ایجاد می کند ،به کمک
موج هـای صوتـی بـه گـوش مـا می رسـند .در واقع
وقتـی جسـمی نوسـان می کند ،هوای اطـراف خود
را نیـز بـه ارتعـاش وا مـی دارد و یـک مـوج صوتـی
تولیـد می کنـد .بـرای مثـال ،وقتی زنگـی را به صدا
ب)
در می آوریـم ،ارتعـاش می کند و هـوای اطرافش را
شکل 9ــ  15ــ (الف) زنگ نوسان نمی کند (ب) زنگ نوسان می کند
وذرات هوای مجاور خود را نیز وادار به نوسـان می کند .این نوسـان از هم به ارتعاش در می آورد (شکل ۹ــ   )۱۵موج های
یک ذره به ذره های همسـایه
منتقل می شـود تا سرانجام صدای زنگ صوتی هر چه دورتر شـوند ،ضعیف تر می شـوند .به
(چشمۀ صوت) به گوش ما برسد.
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همین علت است که ما صدای دور را به خوبی صدای نزدیک نمی شنویم.
بیشـتر صداهایـی کـه می شـنویم ،از طریـق موج های صوتی که در هوا منتشـر می شـوند ،به گوش ما
می رسند .با این همه ،موج های صوتی در مایع ها و جامدها نیز منتشر می شوند.
سرعت موج های صوتی در هوا در مقایسه با مایع ها و جامدها ،بسیار کمتر است .سرعت صوت در آب
ً
تقریبا  ۴برابر سرعت آب در هوا ،و در فوالد حدود  ۱۵برابر سرعت صوت در هواست.
آیا می دانید؟
وقتـی در بسـتر دریـا یـا اقیانـوس زمیـن لـرزه ای رخ می دهد ،تعـادل آب در
امتداد قائم به طور ناگهانی به هم می خورد و موج هایی موسوم به سونامی یا آبتاز به وجود می آید که
می توانند بسـیار پرانرژی و ویرانگر باشـند (شـکل
ً
زیـر) .موج هـای سـونامی معمـوال طـول موجـی
حدود  ۱۰۰کیلومتر و دوره ای حدود یک سـاعت
دارنـد .در حالـی کـه موج هـای دریـا و موج هـای
ناشی از جزر و مد ،در سطح کم عمق آب به وجود
می آیند و دوره ای کوتاه (حدود چند ثانیه) و طول
موجی در حدود چند ده متر دارند.

فعالیت

۱ــ آزمایش سـاده ای طراحی و اجرا کنید که نشـان دهید آیا صوت در خالء

منتشر می شود یا خیر.
۲ــ یک خط کش بلند ( ۳۰تا  ۵۰سانتی متر) را به دو صورت زیر به ارتعاش درآورید ،و به صوتی
که ایجاد می شود ،توجه کنید.
ٔ
الف) قسـمت کمی از خط کش (حدود یک سـوم) را روی لبه میز قرار دهید و به انتهای آزاد آن
ضربه ای بزنید تا شروع به ارتعاش کند.
ٔ
ب) دسـت کـم دوسـوم طـول خط کش را روی لبه میز قـرار دهید و به انتهـای آزاد آن ضربه ای
بزنید تا شروع به ارتعاش کند.
ٔ
نتیجـه فعالیـت را در گـروه خود به بحث بگذارید .در کدام حالت ،صدایی که با ارتعاش خط کش
تولید می شود نازک تر (زیرتر) و در کدام حالت صدای تولید شده ،ضخیم تر (بم تر) است؟
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گسـترۀ شـنوایی :گوش انسـان تا اوایل میانسـالی به موج های صوتی که بسـامد آنها از حدود  ۲۰تا
ٔ
ٔ
گستره
گسـتره بسـامد،
 ۲۰۰۰۰هرتز باشـد ،حسـاس اسـت و می تواند آنها را بشـنود .به همین دلیل به این
ٔ
گسـتره شـنوایی ،به ویژه در انتهای بسـامد زیاد،
شـنوایی گفته می شـود .وقتی پیرتر می شـویم ،حدود این
کاهـش می یابـد .امـواج صوتی با بسـامدهای زیر  ۲۰هرتز را فروصوتی و امواج صوتی با بسـامدهای باالتر
از  ۲۰۰۰۰هرتـز را فراصوتـی می نامنـد .خفاش هـا از موج های فراصوتی برای شـنیدن اسـتفاده می کنند.
همچنین دلفین ها برای تعیین محل و شناسایی اجسام اطراف خود از این امواج بهره می گیرند.
آیا می دانید؟
وقتـی پزشـکی بخواهـد رشـد یـک جنیـن را در رحـم مـادری بررسـی کنـد ،از
موج های فراصوتی اسـتفاده می کند ،زیرا این موج ها نسـبت به پرتوهای ایکس ،خطر کمتری برای
جنیـن دارند .موج های فراصوتی که از ٔ
ناحیه شـکم به درون
بدن فرستاده می شوند ،از مرزها و فصل مشترک بین بافت ها
و اعضـای داخلی بدن ،بازتابیده می شـوند .این امواج پس از
خـروج از بدن ،وارد یک آشـکار سـاز شده ،توسـط یـک رایانه
پـردازش می شـوند و در نتیجـه می توان تصویـری از جنین را
روی نمایشگر مشاهده کرد (شکل زیر).

موج های الکترومغناطیسی

تـا اینجـا موج هایـی را بررسـی کردیم که برای انتشـار خـود به محیط مـادی نیاز دارند .بـه همین دلیل
بـه موج هایـی ماننـد موج هایـی صوتی و موج هایی که در آب یا هر محیط کشسـان دیگر مانند فنر منتشـر
می شوند،موج های مکانیکی گفته می شود.
برخلاف موج هـای مکانیکـی ،موج هـای الکترومغناطیسـی برای انتشـار خـود به محیط مـادی نیاز
ندارند .نوری که از خورشید به ما می رسد ،یا شب هنگام از ستاره های دور دست می بینیم ،در واقع موجی
ً
الکترومغناطیسـی اسـت کـه در فضایـی (تقریبا) خالی با سـرعت ۳۰۰/۰۰۰کیلومتر بـر ثانیه حرکت کرده
اسـت .با وجود این ،موج های الکترومغناطیسـی و موج های مکانیکی وجوه مشـترک زیادی نیز دارند و با
زبان یکسانی توصیف می شوند.
طیف الکترومغناطیسـی :تمام موج های الکترومغناطیسـی در خالء با سرعت یکسان حرکت می کنند
و تنها از لحاظ بسـامد با هم تفاوت دارند .طبقه بندی موج های الکترومغناطیسـی برحسـب بسـامد ،طیف
الکترومغناطیسی نامیده می شود (شکل ۱۰ــ  .)۱۵
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موج هـای الکترومغناطیسـی بـا بسـامد چنـد هـزار هرتـز ( )kHzتـا چنـد میلیـون هرتـز ( )MHzرا به
عنـوان موج هـای رادیویـی طبقه بنـدی می کننـد .چشـم مـا فقـط می تواند بخش بسـیار کوچکـی از طیف
الکترومغناطیسـی را به طور مسـتقیم با احسـاس دیدن آشـکار کند .این گسـتره را نور مرئی می نامیم .نور
سـفید معمولی شـامل ٔ
همه بسـامدهای مرئی اسـت .همان طور که در فصل قبل دیدیم ،به کمک منشـور
ٔ
دهنده آن تجزیه کرد.
می توان نور سفید را به رنگ های تشکیل
افزایش بسامد و انرژی موج های الکترومغناطیسی

نور مرئی
پرتوهای
ایکس

پرتوهای گاما

موج های رادیویی
فروسرخ

فرابنفش

ریز موج ها

TV

MW SW FM

موج های تلویزیونی

موج های متوسط رادیویی
موج های کوتاه رادیویی

بنفش

نیلی

آبی

سبز

زرد

نارنجی

قرمز

شکل 10ــ    15ــ طیف الکترومغناطیسی ،گسترۀ پیوسته ای از موج های ًرادیویی
تا پرتوهای پرانرژی گاما است .نام های مورد استفاده در این بخش ها صرفا یک
طبقه بندی تاریخی است؛ زیرا ماهیت و سرعت تمام موج ها یکی است و تنها بسامد و
طول موج آنها با هم تفاوت دارد.

فکر کنید

ٔ
مـوج موج هـای رادیویی،
بـا توجـه به شـکل ۱۰ــ   ۱۵مطلوب اسـت مقایسـه بیـن( :الف) طول ِ
نورمرئی و پرتوهای گاما( ،ب) انرژی پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما (پ) بسامد نور آبی با نور قرمز.
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