
 
 

 

 

 

 

 رنگین کمان – سومفصل 
شود که باعث روشن شدن محیط رسد، نور مرئی نامیده میوری که از خورشید به زمین مینبخشی از رتی از انرژی است. نور صو

از نورهای رنگی تشکیل شده است. به کمک منشور یا همان نور سفید نامند. نور مرئی خورشید حا آن را نور سفید میشود و اصطالمی

 توان نور سفید را به هفت نور رنگی تجزیه نمود. این نورهای رنگی عبارتند از:می

 بنفش نیلی آبی سبز زرد نارنجی قرمز

 

 

 

 

 

 

 گویند.می مرئیطیف نور  ،به این هفت نور رنگی

 

ورهای رنگی که میزان انرژی یکسانی ندارند، با زوایای متفاوتی کند، نوقتی نور سفید به سطح منشور برخورد می ی نور:تجزیه

شود. می ی آنی نور سفید به هفت نور رنگی تشکیل دهندهکه همین موضوع باعث تجزیهکنند منشور عبور میداخل از شکسته شده و 

را  بیشترین انرژیکه  بنفشنور و  کندرا پیدا می کمترین شکسترا دارد و  کمترین انرژی نور قرمزدر بین این نورهای رنگی، 

ترین ترین نور و نور قرمز باالود در طیف نور رنگی، نور بنفش پایینشعث میو همین موضوع با را پیدا کرده بیشترین شکستدارد، 

 نور دیده شود.

گین منزلتان و یا ن لوستری تراش خوردهو یا آویز کریستال کریستال ی شفاف خودکار بیک، گلدان توانید به کمک لولهشما می

  الماس انگشتر نور را تجزیه کنید.

  :مانرنگین ک

ب ریز آ قطراتخورشید نمایان شود، نور خورشید به  ،ارش بارانپس از ببالفاصله اگر 

 نوراین قطرات مانند منشور عمل کرده و دارند برخورد کرده و  که هنوز در هوا وجود

 ،مخورشید به آسمان نگاه کنی کنند و اگر ما پشت بهجزیه میرا به نورهای رنگی ت خورشید

  هفت نور رنگی را در آسمان مشاهده کنیم.نیم رنگین کمان زیبایی متشکل از توامی

 نکته:

 تجزیه نور سفید توسط منشور
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  :بینذره

دس ع ها را معموال از شیشه و یا پالستیک شفاف و به شکلبینذره بینند.ای است که به کمک آن اجسام را بزرگتر میبین وسیلهذره

 گویند.نیز می عدسیها آنسازند. به همین دلیل به می

  :انواع عدسی

عبارتند از: همگرا و ر این نوع عدسی دیگ هاینام) ی محدب:عدس .1

 ( برآمده

های ضخامت قسمت وسط عدسی بیشتر از لبهدر این نوع عدسی، 

شکند که آن است. این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را طوری می

به همگرا شده و در یک نقطه به هم برسند.  ،از عدسی پس از عبور

ا ی بین کانون عدسی تبه فاصله گویند.می کانون عدسیاین نقطه 

 گویند.می ی کانونیفاصلهوسط عدسی نیز 

ر د آنکنند پس از عبور از داریم، پرتوهای نوری که به عدسی برخورد میعدسی محدب را در برابر نور خورشید نگه یک اگر

رود ، دما در این نقطه باال میی کانونی()فاصلهداریمرا در این فاصله نگه یتیره رنگ ی کاغذع شده و اگر ما ورقهکانون، جممحل 

 سوزد.میپس از چند لحظه ی کاغذ و ورقه

 به اشد، کانونرآمدگی یا همان تحدب عدسی بیشتر بب هرچه

 (است وچکتری کانونی کعنی فاصله)ی باشددیکتر میعدسی نز

قدرت عدسی در بزرگتر نشان دادن اجسام  در این صورت و

 است. ترعدسی قویگویند و اصطالحا می خواهد بودبیشتر 

 انواع تصویر در عدسی محدب: 

از جسم ایجاد ( و ته سرشه تصویری معکوس)عدسی محدب همی

ی از عدستصویر مستقیم توانیم میکند فقط در یک صورت می

محدب به دست آوریم و آن هم زمانی است که جسم ما در 

ی کانونی از عدسی قرار داشته باشد. در ای کمتر از فاصلهفاصله

 .بین در بزرگتر نشان دادن اجسام به همین دلیل است()عملکرد ذره اهد بودقیم و بزرگتر از جسم خواین صورت تصویر مست

ی موارد تصویر حاصل از عدسی محدب همواره معکوس است. البته اگر جسم به عدسی نزدیک باشد)کمی بیشتر از در بقیه

کتر و دور باشد، تصویر کوچعدسی  و اگر جسم ازاست ( تصویر بزرگتر و معکوس با عدسی فاصله داشته باشد ی کانونیفاصله

 معکوس خواهد بود.

 

 نکته:
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د پس از شوکه از باال وارد عدسی مینوری  یاین است که اگر دقت داشته باشید پرتوعلت وارونه بودن تصویر نسبت به جسم نیز 

که  شکندکند پس از عبور از عدسی طوری میرخورد میدسی برود و پرتوی نوری که از پایین به ععبور از عدسی به سمت پایین می

 آید. به شکل زیر دقت کنید تا بهتر متوجه شوید.از جسم به دست میوارونه و معکوس  تیجه تصویریرود و در نباال میبه سمت 

 

 

 

 

 

شوید که عدسی اید مقایسه کنید، متوجه میها آشنا شدهکروی که پارسال با آن هایحدب را با آینهاگر عملکرد عدسی م

  کند. ی فرورفته )مقعر( عمل میده )محدب( مثل آینهبرآم

 اجسام را بزرگتر شکند کهو نور را چنان میه نیز مانند عدسی عمل کرد درون لیوان و یا بطری آب

 دهد.و معکوس نشان می

، اما تصویر حاصل از اشاره داردسیاه به سمت راست  پیکانبینید، همانطور که در شکل روبرو می

 .شوددیده میخود پیکان بزرگتر  دهد و ازجهت چپ را نشان می ،عبور نور از لیوان آب

 

 

 
 

و  واگراعبارتند از: ر این نوع عدسی دیگ هاینام) عدسی مقعر: .2

 (فرورفته

است. این کمتر های آن از لبهعدسی این نوع ضخامت قسمت وسط 

ها پس از شکند که آنطوری مینوع عدسی پرتوهای نور موازی را 

 .شوندمییعنی از هم دور  شوندمیواگرا عبور از عدسی 

 : مقعرتصویر در عدسی 

کوچکتر از جسم ایجاد مستقیم و شه تصویری همی مقعرعدسی 

 بر خالف عدسی محدب تصاویر حاصل از عدسی مقعرکند. البته می

 ه یا دیوار انداخت.توان بر روی پردرا نمی
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 نکته:

 نکته:



 
 

 

 

 
 

 :هاعدسی کاربردهای

 ی ما کاربردهای فراوانی دارند.در زندگی روزانهها عدسی

 های طبی و ی، عینکبین، میکروسکوپ، تلسکوپ، دوربین دوچشمی، دوربین عکاسساخت ذره)محدب( در  از عدسی همگرا

 شود.استفاده می هاو جواهرساز هاعدسی ساعت ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.بین و همینطور چشمی درب منازل استفاده میاز عدسی واگرا )مقعر( در ساخت عینک افراد نزدیک 
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