Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Μπορούµε να φωτίσουµε το σηµείο;
∆ιαθέτουµε ένα δοχείο µε βάθος h=40cm, το οποίο είναι γεµάτο πλήρως µε υγρό µε δείκτη διάθλασης
η= 2 , για µια µονοχρωµατική ακτινοβολία φωτός, που παράγεται από µια συσκευή Laser. Στο πάνω µέρος,
είναι καλυµένη µε αδιαφανές κάλυµα, η µισή ελεύθερη επιφάνεια του δοχείου, όπως στο σχήµα. Στον πυθµένα του δοχείου υπάρχουν δύο σηµεία Α και Β, όπως στο σχήµα, όπου (ΑΒ)=40cm.

i) Μια ακτίνα φωτός φτάνει στο σηµείο Α, αφού διαθλαστεί στο σηµείο Κ, όπου (ΜΚ)=30cm. Να βρεθεί
η γωνία πρόσπτωσης φ.
ii) Μπορούµε να ρίξουµε φως στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, σε σηµείο Λ δεξιά του Κ και να φωτίσουµε το σηµείο Α ;
iii) Να εξετάσετε αν θα µπορούσαµε να φωτίσουµε το σηµείο Β, µε χρήση ακτίνας από την ίδια συσκευή
Laser.
Απάντηση:
i) Έστω µια ακτίνα µονοχρωµατικού φωτός που προσπίπτει από τον άερα στην επιφάνεια του υγρού, στο
σηµείο Κ υπό γωνία φ και διαθλάται υπό γωνία θ.
Από το νόµο του Snell παίρνουµε: nαερ·ηµφ=n·ηµθ (1).
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Οπότε ηµφ=0,6 2 ≈0,85
ii) Ναι µπορούµε να ρίξουµε µια ακτίνα δεξιά του σηµείου Κ, απλά στην
περίπτωση αυτή αυξάνουµε την οριζόντια απόσταση (ΜΛ)>(ΜΚ), άρα
θα αυξηθεί και η γωνία θ, οπότε θα πρέπει να αυξηθεί και η γωνία πρόσπτωσης φ, ώστε να έχει ηµίτονο µεγαλύτερο από 0,86.
iii) Το σηµείο Β βρίσκεται στο σκεπασµένο µέρος και για να µπορέσουµε να
το φωτίσουµε θα ρίξουµε την ακτίνα κοντά στο σηµείο Μ, ώστε να πετύχουµε τη µέγιστη δυνατή αποµάκρυνση από το σηµείο Α.
Έστω λοιπόν ότι η ακτίνα προσπίπτει υπό κατάλληλη γωνία α στο σηµείο
Μ και φτάνει στο σηµείο Β. Το τρίγωνο ΒΑΜ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, συνεπώς θ=45° και από το νόµο του Snell παίρνουµε: nαερ·ηµα=n·ηµθ
ηµα= 2 ⋅

2
= 1 άρα η γωνία α=90°.
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Ναι αλλά τι σηµαίνει αυτό; Θα κινηθεί η ακτίνα παράλληλα στην επιφάνεια και θα διαθλαστεί;
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Προφανώς όχι. Μια ακτίνα που κινείται παράλληλα στην επιφάνεια, δεν θα εισχωρήσει στο υγρό, αλλά
θα συνεχίσει την διάδοσή της στον αέρα. Άρα το σηµείο Β δεν πρόκειται να φωτιστεί στην περίπτωσή
µας.
Σχόλιο:
Η γωνία των 45° στο παράδειγµά µας είναι η οριακή γωνία
κατά την πορεία της ακτίνας από το Β προς το σηµείο Μ.
Αλλά µε βάση την αντίστροφη πορεία του φωτός, (αφού
προηγούµενα είπαµε ότι η ακτίνα δεν θα µπει στο υγρά και
δεν θα φτάσει στο σηµείο Β), η ακτίνα θα υποστεί µόνο
ολική ανάκλαση, χωρίς ένα µέρος της να κινηθεί παράλληλα στην επιφάνεια.
Να το πούµε αλλιώς. Αν η γωνία πρόσπτωσης µιας ακτίνας είναι µικρότερη από την κρίσιµη, έχουµε εν
µέρει διάθλαση, αλλά αν η γωνία είναι ίση ή µεγαλύτερη από την κρίσιµη έχουµε µόνο ολική ανάκλαση.

Επιµέλεια
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