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Από πού θα εξέλθουν οι ακτίνες; 

 

Η τοµή ενός πρίσµατος είναι ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, όπου η γωνία Β 

είναι ίση µε φ=60°. Στο σχήµα βλέπετε το ύψος ΑΜ και δυο µονοχρω-

µατικές ερυθρές ακτίνες (α) και (β) που προσπίπτουν στα σηµεία Κ και 

Λ, κάθετα στην υποτείνουσα ΒΓ. Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσµα-

τος για τις ακτίνες αυτές είναι ίσος µε n=1,25.  

i)  Η ακτίνα (α) θα εξέλθει από το πρίσµα, από την πλευρά: 

α) ΑΒ  β) ΑΓ  γ) ΒΓ 

ii)  Η ακτίνα (β) θα εξέλθει από το πρίσµα, από την πλευρά: 

α) ΑΒ  β) ΑΓ  γ) ΒΓ 

Απάντηση: 

i) Η ακτίνα (α) θα κινηθεί ευθύγραµµα (χωρίς να αλλάξει πορεία στο 

σηµείο Κ) και θα πέσει στο σηµείο Ε της πλευράς ΑΒ. Με βάση 

το διπλανό σχήµα, στο ορθογώνιο τρίγωνο ΚΒΕ φ+x=90°, ενώ 

φέρνοντας την κάθετο στην (ΒΑ) στο σηµείο πρόσπτωσης Ε, φ+x, 

δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε φ=60°. 

Βρίσκουµε την κρίσιµη γωνία για την ολική ανάκλαση, κατά την 

πρόσπτωση της ακτίνας από το πρίσµα, προς τον αέρα: 
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Ενώ ηµφ=ηµ60°= 86,0
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≈ , συνεπώς η γωνία πρόσπτωσης είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη γωνία 

και η ακτίνα θα υποστεί ολική ανάκλαση και θα φτάσει στο σηµείο Ζ της πλευράς ΑΓ, µε γωνία πρό-

σπτωσης x=30°. Αλλά ηµ30°= ½ συνεπώς η γωνία πρόσπτωσης είναι µικρότερη από την κρίσιµη και η 

ακτίνα θα διαθλαστεί. Με εφαρµογή του νόµου του Snell παίρνουµε: 

n·ηµx=nαερ·ηµω → 625,0
2
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25,1 =⋅=⋅= xn ηµηµω  

ii)  Και η ακτίνα (β) θα κινηθεί χωρίς αλλαγή πορείας στο σηµείο Λ 

και θα φτάσει στο σηµείο Η της ΑΓ. Η γωνία πρόσπτωσης είναι 

ίση µε τη γωνία Γ=x=30°, µικρότερη από την κρίσιµη γωνία και η 

ακτίνα θα διαθλαστεί, ξανά µε γωνία διάθλασης ω, όπως και προ-

ηγουµένως µε ηµω=0,625. 
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Σχόλια: 

1) Προφανώς στα σηµεία Ζ και Η δεν θα έχουµε µόνο διάθλαση αλλά εν µέρει και ανάκλαση. Στα παραπά-

νω σχήµατα δεν έχουν σχεδιαστεί οι ανακλώµενες ακτίνες για να µην επιβαρυνθούν τα σχήµατα. 

2) Η άσκηση αυτή είναι µια, επί το ευκολότερο, παραλλαγή της άσκησης που είχε πέσει στον διαγωνισµό 

των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) του 2000. Μου την υπενθύµισε φίλος και την λύση της µπορείτε να δείτε 

διαβάζοντας το αρχείο «αντιστροφή ακτίνας». 

 

Επιµέλεια: 

 ∆ιονύσης Μάργαρης 

 


