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األصتار  :محمذ عماري

جزء الضىء – الذرس الخامش

تصنٌف العدسات

 – 1تعرٌف العدسة جسم شفاف ومتجانس محدود بوجهٌن كروٌٌن أو بوجه كروي و آخر مستو.
ملحوظة ٌ -كون الوجه الكروي إما محدبا أو مقعرا.
 العدسة الرقٌقة هً التً ٌكون سمكها فً الوسط صغٌرا جدا أمام شعاعً وجهٌهاالكروٌٌن .
 -2األشكال المختلفة للعدسات
 -3التصنٌف الهندسً للعدسات الرقٌقة وتمثٌلها.
تصنف العدسات الرقٌقة بمقارنة سمكها فً الحافة مع سمكها فً الوسط إلى صنفٌن وهما :
 عدسات رقٌقة ذات حافة رقٌقة  :وهً التً تكون حافتها أرق من وسطها وتمثل بما ٌلً : عدسات رقٌقة ذات حافة سمٌكة  :وهً التً تكون حافتها أسمك من وسطها وتمثل بما ٌلً : -4التصنٌف الفٌزٌائً للعدسات
أ -تجربة
المركز البصري O
األشعت الواردة
األشعت المنبثقت

المحور البصري الرئيسي
األشعت الواردة

ب -إستنتاج
العدسات ذات حافة رقٌقة عدسات مجمعة والعدسات ذات حافة سمٌكة عدسات مفرقة .

.II
-1
-2
-3
-4

ممٌزات العدسات المجمعة
المركز البصري لعدسة رقٌقة هو مركز تماثلها ونرمز له بالحرف .O
المركز البصري Centre optique
المحور البصري الرئٌسً  Axe optique principalهو المستقٌم المار من المركز البصري والعمودي على العدسة
البؤرة الرئٌسٌة الصورة Foyer image principalهً نقطة تجمع األشعة التً تكون متوازٌة مع محورها البصري
الرئٌسً ونرمز لها بالرمز ’ Fوهً نقطة تنتمً إلى المحور البصري الرئٌسً.
البؤرة الرئٌسٌة الشًء  Foyer objet principalهً النقطة المماثلة للبؤرة الصورة الرئٌسٌة ونرمز لها بالحرف F
ولدٌنا ’OF= OF

البؤرة الشئ الرئيسيت

البؤرة الصورة الرئيسيت

 -5المسافة البؤرٌة ( البعد البؤري ) Distance focale
المسافة البؤرٌة هً المسافة بٌن المركز البصري للعدسة وإحدى بؤرتٌها  Fأو  Fونرمز لها بالحرف  fولدٌنا :
’

f = OF =OF’=FF’/2

 -6قوة العدسة المجمعة Convergence d’une lentille convergente
تختلف العدسات المجمعة فً قوة تجمٌعها لألشعة الضوئٌة ونالحظ أن قوة العدسة تكون كبٌرة كلما كانت المسافة البؤرٌة صغٌرة
ونستنتج أن هناك تناسب عكسً بٌنهما .قوة العدسة نرمز لها بالحرف  Cوتساوي مقلوب المسافة البؤرٌة  fونكتبC=1/f :
وحدة قوة العدسة فً النظام العالمً للوحدات هً الدٌوبتري ونرمز لها بالرمز  أما الوحدة العالمٌة للمسافات فهً المتر m
ملحوظات
 بماأن  Cتساوي مقلوب  fفإن  fأٌضا تساوي مقلوب  Cونكتب f=1/C عند تطبٌق العالقة ٌ C=1/fجب تحوٌل  fإلى المتر .m -العدسة المجمعة ذات قوة تجمٌع كبٌرة هً التً تجمع األشعة المتوازٌة بالقرب منها ـ و تكون أكثر كروٌة.

تطبٌقات
 -حدد البعد البؤري للعدسة علما أن كل ٌ 1cmمثل 4cm

 أحسب قوة تجمٌع العدسة المجمعة ذات البعد البؤري f = 20 cmالجواب
 العالقة التحوٌل إلى المتر -ت.ع

الجوابf = OF =OF’= 4 cm x 2,5 = 10 cm

C = 1/f
f = 20cm =0,2m
C = 1/0,2 = 5 

الضنة الثانية ثانىي إعذادي

.III

جزء الضىء – الذرس الخامش

األصتار  :محمذ عماري

الصىرة المحصل عليها بىاصطة عذصة مجمعة

 -1طبٌعة الصورة
أ -تجربة ومالحظة نضع على نضد بصري عدسة مجمعة بٌن شًء مضًء وشاشة ثم نقوم بتقرٌب هذا الشًء تدرٌجٌا من العدسة .
نالحظ تكون صورة مقلوبة على الشاشة تكبر وتبتعد عن العدسة كلما اقترب الشًء من المركز البصري .كما نالحظ أن الصورة ال
تظهر على الشاشة عندما تصبح المسافة بٌن الشًء والعدسة  OAأصغر من المسافة البؤرٌة  (OA<f) fوفً هذه الحالة تظهر
الصورة عبر العدسة وتكون معتدلة أي غٌر مقلوبة ونقول إنها وهمٌة ( غٌر حقٌقٌة ).
ب -إستنتاج تكون طبٌعة الصورة المتكونة بواسطة عدسة مجمعة إما حقٌقٌة أو وهمٌة .
 الصورة الحقٌقٌة  Image réelleوهً الصورة التً تتكون على الشاشة وتكون مقلوبة بالنسبة للشًء ونحصل علٌها إذا كانتالمسافة بٌن الشًء والعدسة أكبر من المسافة البؤرٌة ). (OA>f
 الصورة الوهمٌة  Image virtuelleوهً الصورة التً ال تظهر على الشاشة وإنما تظهر من خالل العدسة وتكون معتدلةبالنسبة للشًء ونحصل علٌها إذا كانت المسافة بٌن الشًء والعدسة أصغر من المسافة البؤرٌة ). (OA<f
ملحوظة
 ممٌزات الصورة هً  :الطول  ،الموضع و الطبٌعة . تكون الصورة الوهمٌة دائما أكبر من الشًء أما الصورة الحقٌقٌة فٌمكن أن تكون أصغر من الشًء أو مقاٌسة له أو أكبر منه. -2الشروط الالزمة للحصول على صورة واضحة .
المركز البصري
:
هما
و
Conditions
de
gauss
ص
كو
شرطً
لكً تصبح الصورة أكثر وضوحا ٌجب تطبٌق
O
 ٌجب أن ٌكون الشًء المضًء قرٌبا من المحور البصري الرئٌسً و متعامدا معه . ٌجب وضع حجاب له ثقب صغٌر أمام المركز البصري للعدسة المجمعة .ملحوظة  :تكون الصورة أكثر وضوحا كلما كان ثقب الحجاب صغٌرا و لكنها تكون أقل اضاءة .
البؤرة الصورة
 -3االنشاء الهندسً Construction géométrique
الرئيسيت
 الشعاع المار من المركز البصري.أ -أشعة خاصة
كل شعاع وارد ٌمر من المركز البصري  Oلعدسة مجمعة ٌجتاز العدسة بدون انحراف .
 الشعاع الموازي للمحور البصري الرئٌسً .'
F
الصورة
الرئٌسٌة
البؤرة
كل شعاع وارد ٌوازي المحور البصري الرئٌسً لعدسة مجمعة ٌمر من
البؤرة الشئ
بعد اجتٌازه للعدسة.
الرئيسيت
 الشعاع المار من البؤرة الرئٌسٌة الشًء Fكل شعاع وارد ٌمر من البؤرة الرئٌسٌة الشًء ٌ Fصبح موازٌا للمحور البصري الرئٌسً بعد اجتٌازه
للعدسة.
ب -اإلنشاء الهندسً لصورة شًء مضًء )(AB
 كل نقطة  Mمن الشًء ترسل حزمة ضوئٌة نحو العدسة المجمعة حٌث تجمعها فً نقطة واحدة ’ Mتسمى صورة النقطة  Mأو ٌتم اإلنشاء الهندسً للصورة المحصلة بواسطة عدسة مجمعة وفق الخطوات التالٌة :مرافقتها.
 تمثٌل المعطٌات باستعمال سلم مناسب  - .رسم شعاعٌن من األشعة الخاصة الواردة من B -إسقاط النقطة ’ (Bصورة ) Bعمودٌا على المحور البصري للحصول على النقطة ’. A

أمثلة
 -1الحالة  : 1المعطٌات :لدٌنا
 طول الشًء هو AB = 20 cm موضعه أي بعده عن العدسة هو OA = 60 cm : المسافة البؤرٌة للعدسة هً f = 20 cm :الحالة األولى
أنشئ صورة هذا الشًء بالسلم ٌ 1 cmمثل )1/10( 10 cm
صىرة حقيقية
النتائج  :ممٌزات الصورة المحصل علٌها
 طبٌعتها  :حقٌقٌة و مقلوبة ألن OA>f طولها ٌ :قاس على التبٌانة باستعمال السلم A’B’ = 1×10 cm=10 cm . موضعها ٌ :قاس على التبٌانة باستعمال السلم OA’ = 3×10 cm=30 cm. -2الحالة  2المعطٌات :لدٌنا
 طول الشًء هو AB = 1 cmالحالة الثانية
 موضعه أي بعده عن العدسة هو OA = 2 cm :صىرة وهمية
 المسافة البؤرٌة للعدسة هً f = 3 cm :أنشئ صورة هذا الشًء بالسلم الحقٌقً
النتائج  :ممٌزات الصورة المحصل علٌها
 طبٌعتها  :وهمٌة و معتدلة ألن OA<f طولها ٌ :قاس على التبٌانة بالمسطرة A’B’ =3 cm. موضعها ٌ :قاس على التبٌانة بالمسطرة OA’ = 6 cm.ملحوظة عندما تكون  OA<fفإن األشعة الواردة من Bال تتقاطع عند اجتٌازها للعدسة و لكن امتداداتها تتقاطع خلف الشًء لتعطً
صورة وهمٌة و معتدلة للشًء .

