انًزآج انًظرٕٚح ْ ٙكم ططح يظٕ عاكض نهضٕء انذ٘ ٚزد عه.ّٛ
أيثهح  - :صفٛحح فهشٚح يظرٕٚح ٔيصقٕنح  -صفٛحح سجاجٛح يظرٕٚح  -ططح ياء طاكٍ

.....

َظرعًم صفٛحح سجاجٛح ذهعة دٔر انًزآج انًظرٕٚح ٔشًعر ٍٛيرًاثهر. ٍٛ
َثثد انصفٛحح انشجاجٛح رأطٛا َٕٔقذ إحذٖ انشًعرَٔ ٍٛضعٓا أياو انًزآج انًظرٕٚح فُشاْذ صٕرذٓا عثز انًزآج.
َالحظ أٌ انصٕرج انر ٙذعطٓٛا انًزآج ال ًٚكٍ نًظٓا تانٛذ أٔ ذجظٛذْا عهٗ شاشح َ ،قٕل أٌ انصٕرج ًْٔٛح .

َزطى انخط انزاتط ت ٍٛانشًعر ٍٛثى َقارٌ انًظافح ت ٍٛانشٙء ٔانًزآج يع انًظافح ت ٍٛانصٕرج ٔانًزآج.
َجذ أٌ انخط انزاتط تًُٓٛا عًٕد٘ عهٗ يظرٕٖ انًزآج ٔٚرٕاجذاٌ فَ ٙفض انًظافح يٍ انًزآج.
نهرأكذ يٍ كٌٕ انصٕرج ٔانشٙء نًٓا َفض انطٕلَ ،ضع انشًعح انثاَٛح غٛز يشرعهح خهف انًزآج َٔحزكٓا إنٗ أٌ ذُطثق يع انصٕرج فرثذٔ ٔكأَٓا يشرعهح
ٔنهرأكذ يٍ كٌٕ انضٕء انًُثعث يٍ انشٙء انًٕجٕد أياو انًزآج ُٚعكض عهٗ انًزآج رغى أَّ ٚثذٔ ٔكأَّ قادو يٍ انصٕرج َ ،ضع ٔرقح ت ٍٛاألشعح
انًُثعثح يٍ انشٙء ٔانًزآج ،ففْ ٙذِ انحانح ال ًٚكٍ يشاْذج انصٕرج  ،يًا ٚذل عهٗ اٌ األشعح نٛظد قاديح يٍ انصٕرج.
انًزآج انًظرٕٚح ذعط ٙنشٙء يٕضٕع أيايٓا صٕرج ًْٔٛح يشاتٓح نهشٙء.
نرحذٚذ يٕضع انصٕرج ' Aانًْٕٛح نشٙء  Aتانُظثح نًزآج يظرٕٚح َظرعًم انطزٚقح انرانٛح :
عُذيا َزطى انخط انعًٕد٘ عهٗ انًزآج انًظرٕٚح ٔانًار يٍ انُقطح  Aتحٛث َ Hقطح ذقاطع ْذا انخط يظرٕٖ انًزآج  ،فإٌ يٕضع انصٕرج 'A
ٚحذد تكٌٕ . HA  HA' :
ٔنرحذٚذ يظار انشعاع انضٕئ ٙانًُعكض عهٗ انًزآج َحٕ ع ٍٛانًشاْذ .
َزطى أٔال انخط انذ٘ ٚصم انع ٍٛيع انصٕرج ( كأٌ انشعاع انضٕئ ٙقادو يٍ انصٕرج) نكٍ ف ٙانٕاقع فٕٓ قادو يٍ انشٙء ثى اَعكض عهٗ انًزآج .

 )1إبراز مجال الرؤية لمرآة مستوية:
عُذيا ٚقف شخص أياو يزآج يظرُٕٚح ٔٚثقٗ ثاترا ف ٙيكاَّ فإَّ ال ٚزٖ صٕرج رجه ّٛعثز انًزآج ألًَٓا خارج يجال انزؤٚح .

ُٚحذد يجال رؤٚح انًزآج يٍ خالل صٕرج ع ٍٛانًشاْذ ٔطزف ٙانًزآج كًا ٚث ُّٛانشكم انران:ٙ

ًٚكٍ ذغٛٛز يجال رؤٚح انًزآج انظاتقح نكٚ ٙرًكٍ انًشاْذ يٍ رؤٚح قذي ّٛإيا تاقرزاب انًشاْذ يٍ انًزآج أٔ ترغٛٛز اذجاِ انًزآج.

 )2تعريف مجال الرؤية لمرآة مستوية :

انرٕجٓٛاخ انًرعهقح تانذرص :

Abdelkrim SBIRO
)(Pour toutes observations contactez moi
sbiabdou@yahoo.fr
ال تىسووا مه صالح دعائكم ووسال اهلل لكم العون والتوفيق

