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∆ιάθλαση ή ολική ανάκλαση; 

 Μια µονοχρωµατική ακτίνα φωτός προσπίπτει υπό γωνία φ σε µια γυάλινη 

πλάκα Α µε δείκτη διάθλασης n1. Η διαθλώµενη φτάνει στο σηµείο Α. 

i) Η ακτίνα στο Α, θα υποστεί: 

α) µόνο ανάκλαση β) µόνο διάθλαση  γ) ανάκλαση και διάθλαση. 

ii) Κάτω από την πλάκα αυτή, βάζουµε µια δεύτερη µε διαφορετικό δείκτη 

διάθλασης n2. Τότε η ακτίνα στο σηµείο Α, θα υποστεί: 

α) µόνο ανάκλαση   

β) µόνο διάθλαση   

γ) ανάκλαση και διάθλαση  

δ) εξαρτάται από την τιµή του δείκτη διάθλασης n2. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Η γωνία πρόσπτωσης στο σηµείο Α είναι ίση µε θ, αφού οι κάθετες στα 

σηµεία Ο και Α είναι παράλληλες και οι δυο γωνίες που έχουν σηµειωθεί 

είναι εντός εναλλάξ. 

Εφαρµόζοντας το νόµο του Snell για τη διάθλαση στο σηµείο Ο, έχου-

µε: 

nαερ·ηµφ=n1·ηµθ (1) 

Εφαρµόζοντας τον ίδιο νόµο για τη διάθλαση στο Α έχουµε: 

nαερ·ηµω=n1·ηµθ (2) 

Από (1) και (2) προκύπτει ότι ω=φ, δηλαδή η ακτίνα διαθλάται και µάλιστα η γωνία διάθλασης είναι 

ίση µε την αρχική γωνία πρόσπτωσης. Να τονισθεί ότι στο σηµείο Α θα έχουµε και µερική ανάκλαση. 

Συνεπώς σωστή είναι η γ) πρόταση. 

ii)  Τοποθετώντας την δεύτερη πλάκα, προφανώς θα έχουµε πάντα ανάκλα-

ση µερική ή ολική. Άρα το ερώτηµα είναι αν υποστεί και διάθλαση ή ό-

χι. 

Αν υποθέσουµε ότι η ακτίνα διαθλάται. Τότε παίρνοντας το νόµο του 

Snell στο σηµείο Α θα έχουµε: 

n2·ηµτ==n1·ηµθ (3) 

Με σύγκριση των (1) και (3) έχουµε: 

nαερ·ηµφ= n2·ηµτ →
2n

ηµϕ
ηµτ =  
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αλλά ο δείκτης διάθλασης n2 είναι µεγαλύτερος της µονάδας, συνεπώς ηµτ<ηµφ ή διαφορετικά η α-

κτίνα θα διαθλαστεί µε µικρότερη γωνία, από την γωνία µε την οποία αρχικά έφτασε στην πάνω πλά-

κα. Να το πούµε µε άλλα λόγια, αν η γωνία πρόσπτωσης στο Α, εδώ η γωνία θ, ήταν ίση µε την κρίσι-

µη, τότε η γωνία στην πλάκα Β θα ήταν 90°, ενώ αν ήταν µεγαλύτερη, θα υπολογίζαµε γωνία µε 

ηµτ>1, πράγµα που δεν µπορεί να συµβεί. Παραπάνω υπολογίσαµε µια γωνία τ<φ, συνεπώς η ακτίνα 

διαθλάται. 

Το παραπάνω αποτέλεσµα είναι ανεξάρτητο της τιµής του δείκτη διάθλασης n2, απλά αν n2>n1, τότε η 

γωνία διάθλασης θα ήταν µικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης θ, ενώ αν n2<n1 τότε τ>θ. 

Άρα σωστή απάντηση είναι γ). 
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