Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

∆ιάθλαση και ολική ανάκλαση
Η τοµή ενός πρίσµατος είναι ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, όπου η γωνία Γ είναι ίση µε θ=30°. Στο σηµείο Ο της
πλευράς ΒΓ, όπου (ΓΟ)<(ΑΒ), προσπίπτει µια µονοχρωµατική ακτίνα, όπως στο σχήµα, παράλληλη προς
την ΑΓ.

Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσµατος για την ακτίνα αυτή είναι n=√3, να χαράξετε την πορεία της, µέχρι
την έξοδό της από το πρίσµα.
Απάντηση:
Παίρνουµε το νόµο του Snell για τη διάθλαση της ακτίνας στο σηµείο Ο:

nαερ·ηµφ=n·ηµρ
όπου η γωνία πρόσπτωσης φ=60°, αφού είναι συµπληρωµατική της θ και ρ η γωνία διάθλασης.
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δηλαδή η γωνία ρ=θ=30°. Αλλά το άθροισµα των γωνιών στο τρίγωνο Ο∆Γ είναι 180° και αφού η γωνία
ΓΟ∆ είναι ίση µε 90°+30°=120°µ και η γωνία Ο∆Γ είναι επίσης 30°, οπότε η γωνία πρόσπτωσης της ακτίνας
σ τη πλευρά ΑΓ είναι ίση µε σ=60°.
Τι θα συµβεί µε την ακτίνα αυτή; Θα υποστεί διάθλαση ή ολική ανάκλαση;
Για την κρίσιµη (οριακή) γωνία έχουµε:
n·ηµθcrit=nαερ·ηµ90° →
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ενώ το ηµσ= ηµ60° =
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παρατηρούµε δηλαδή ότι η γωνία πρόσπτωσης έχει µεγαλύτερο ηµίτονο από την κρίσιµη γωνία, άρα και
www.ylikonet.gr
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σ>θcrit (µιλάµε για ηµίτονα στο α΄ τεταρτηµόριο), οπότε η ακτίνα δεν διαθλάται αλλά υπόκειται σε ολική
ανάκλαση, κινούµενη παράλληλα προς τη πλευρά ΒΓ.
(Η ακτίνα σχηµατίζει µε τη πλευρά ΑΓ γωνία Ε∆Α=90°-σ=30°)
Έστω Ε το σηµείο πρόσπτωσης της ακτίνας στην ΑΒ. Η γωνία που σχηµατίζει µε την κάθετη (γωνία πρόσπτωσης) είναι ίση µε τη γωνία Ε∆Α (εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΓΑ και της κάθετης στην πλευρά
ΑΒ), δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε ρ=30°.
Από τον νόµο του Snell για τη διάθλαση της ακτίνας στο σηµείο Ε:
n·ηµρ = nαερ·ηµθδ →
ηµθδ=
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Η ακτίνα δηλαδή θα βγει από το σηµείο Ε σχηµατίζοντας µε τη κάθετη γωνία 60°.
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