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∆ιάθλαση και ολική ανάκλαση σε ηµισφαίριο. 

 

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα γυάλινο ηµισφαίριο κέντρου Ο, όπως στο αριστερό σχήµα. Από µια φω-

τεινή πηγή εκπέµπεται µια µονοχρωµατική ακτίνα µε κατεύθυνση προς το κέντρο Ο του ηµισφαιρίου, η 

διεύθυνση της οποίας σχηµατίζει γωνία θ=30ο µε την οριζόντια διεύθυνση. ∆ίνεται ότι ο δείκτης  διάθλασης 

του γυαλιού αυτού, για την συγκεκριµένη ακτίνα, είναι ίσος µε n1 =1,5. 

i)   Αφού σχεδιάστε την πορεία της ακτίνας, µέχρι και την έξοδό της από το ηµισφαίριο, να υπολογίστε τη 

γωνιακή εκτροπή της ακτίνας (τη γωνία που σχηµατίζει η αρχική διεύθυνση της ακτίνας µε την τελική 

διεύθυνση διάδοσής της). 

ii) Επαναλαµβάνουµε το πείραµα, αλλά τώρα τόσο το ηµισφαίριο, όσο και η φωτεινή πηγή, είναι τοποθε-

τηµένα σε δοχείο, το οποίο έχουµε γεµίσει µε υγρό, δείκτη διάθλασης n2=1,4. Να βρεθεί ξανά η γωνια-

κή εκτροπή της ακτίνας, µέχρι την έξοδό της από το γυαλί. 

iii) Αντικαθιστούµε το παραπάνω υγρό µε άλλο, το οποίο έχει δείκτη διάθλασης n3=1,5. Να βρεθεί τώρα η 

εκτροπή της ακτίνας, µέχρι την έξοδό της από το γυαλί. 

∆ίνονται ηµ60°≈0,86 και ηµ68°≈0,93. 

Απάντηση: 

i) Η διεύθυνση της ακτίνας που φτάνει στο γυαλί, έχει κατεύθυνση 

προς το κέντρο του ηµισφαιρίου, συνεπώς έχει την διεύθυνση της 

ακτίνας, αλλά τότε είναι κάθετη στην εφαπτόµενη του ηµισφαιρί-

ου στο σηµείο Α. Μια ακτίνα όµως που προσπίπτει κάθετα  στην 

επιφάνεια, δεν θα αλλάξει διεύθυνση και θα συνεχίσει ευθύγραµµα, φτάνοντας στο Ο. Η γωνία πρό-

σπτωσης φ=60°. Βρίσκουµε την κρίσιµη γωνία για τη διάθλαση από το γυαλί προς τον αέρα: 
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≈=ηµϕ . Παρατηρούµε ότι η γωνία πρόσπτωσης φ=60° είναι µεγαλύτερη από την ο-

ριακή ή κρίσιµη γωνία. Άρα η ακτίνα δεν θα διαθλαστεί αλλά θα υποστεί ολική ανάκλαση και ξανά υπό 

γωνία ανάκλασης φ=60°, ακολουθώντας την διεύθυνση της ακτίνας, θα πέσει κάθετα στην επιφάνεια 

και χωρίς αλλαγή στην διεύθυνση διάδοσης, θα βγει στον αέρα. 
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Με βάση το παραπάνω σχήµα, η γωνιακή εκτροπή είναι ίση µε την γωνία ε, όπου: 
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ii)  Και στην περίπτωση αυτή, στο σηµείο Α δεν θα αλλάξει πο-

ρεία η ακτίνα, οπότε θα πέσει στην επιφάνεια γυαλί-υγρό στο 

σηµείο Ο, υπό γωνία φ=60°. Βρίσκουµε ξανά την οριακή γω-

νία µεταξύ του γυαλιού-υγρού: 
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Βλέπουµε λοιπόν ότι η γωνία των 60° είναι µικρότερη από την κρίσιµη η οποία είναι περίπου 69° και η 

ακτίνα θα διαθλαστεί στο σηµείο Ο. Με εφαρµογή του νόµου του Snell παίρνουµε: 
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Με βάση το παραπάνω σχήµα η γωνιακή εκτροπή θα είναι ε=ω-φ=8°. 

Να σηµειωθεί ότι η διάθλαση δεν θα είναι το µόνο φαινόµενο που θα εµφανιστεί στο κέντρο Ο, αφού 

ένα µέρος της ακτίνας θα ανακλαστεί µε αποτέλεσµα να υπάρχει και ακτίνα, όπως στην προηγούµενο 

ερώτηµα µε εκτροπή 60°. 

iii)  Με βάση την προηγούµενη ανάλυση, η ακτίνα θα φτάσει στο 

σηµείο Ο. Στη θέση αυτή φτάνει στο υγρό, το οποίο όµως έ-

χει τον ίδιο δείκτη διάθλασης µε το πρίσµα, συνεπώς θα κι-

νηθεί ευθύγραµµα, χωρίς να µεταβληθεί ούτε η ταχύτητά της 

ούτε η διεύθυνση διάδοσής της, συνεπώς η ακτίνα δεν θα ε-

κτραπεί. 
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