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1. Teoria lucrãrii: O razã de luminã monocromaticã, trecând printr-o prismã, se refractã de 

douã ori, astfel încât, raza emergentã este deviatã faţã de raza incidentã. Unghiul de 

deviaţie depinde de unghiul de incidenţã pe prima faţã a prismei şi are valoare minimã când 

raza trece prin prismã perpendicular pe planul bisector. Pentru a gãsi expresia unghiului de 

deviaţie δ se observã cã în triunghiul I1I1’E (figura 2.6), unghiul δ este exterior. Se scrie : 

       '''' rriiriri      (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din 

triunghiul I1I1’P , în care unghiul α al prismei este exterior, se gãseşte : 

   'rr                    (2) 

Relaţia (2.4) se poate scrie, ţinând cont de relaţia (2.5): 

     'ii        (3) 

2. Tema lucrãrii :  

a. Studiul mersului razelor de luminã prin prismã şi verificarea relaţiilor (2) şi (3). 

b. Determinarea unghiului de deviaţie minimã. 

3. Aparate şi materiale necesare: Planşetã, hârtie de desen, echer, riglă gradatã, raportor, 

ace cu gãmãlie, piuneze, prismã opticã. 

4. Dispozitivul experimental: Se fixeazã hârtia de desen pe planşetã. Pe hârtie se aşeazã 

prisma (figura 2.7) şi se traseazã conturul ei 
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5. Procedeul experimental. 

Tema a – Cu ajutorul acelor C0 şi C1 se fixeazã raza incidentã C0I1 .Privind din partea opusã a 

prismei se determinã raza emergentã I1’C3, potrivind acele C2 şi C3, astfel încât sã fie vãzute 

coliniar cu acele C0 şi C1 privite prin prismã. 

- se repetã operaţiile de 3-4 ori pentru alte grupuri de ace C0,D1, D2, D3, etc. 

- se ridicã prisma şi se traseazã mersul razelor pentru fiecare operaţie. Se mãsoarã 

unghiurile i1, r1, i1’, r1’, α, δ1 pentru fiecare razã incidentã. 

 

 

Tema b – Pe conturul desenat al prismei se iau distanţele BL=BF , se înfig ace în L şi F , apoi 

se reaşeazã prisma pe locul iniţial; 

- privind prin faţa BM se înfige acul G, astfel încât sã fie coliniar cu acul L şi cu 

imaginea acului F vãzutã prin prismã. 

- privind prin faţa BN se repetã procedeul cu acul H. 

- se ridicã prisma, se traseazã dreptele GL, LF, FH şi se completeazã desenul astfel 

încât sã poatã fi mãsurat unghiul de deviaţie minimã. 

6. Valorificarea rezultatelor : se trec rezultatele în tabelul : 

 

i r i’ r’ αmãsurat r+r’ αmãsurat- ( r+r’) δ i+i’-α 

         

 

Ce se întâmplã cu raza de luminã C0I1 în punctele I1 şi I2 ? Dar cu razele C0I2, C0I3 ? 

Folosind valorile gãsite pentru i, i’, r, r’ sã se determine indicele de refracţie al 

materialului din care este confecţionatã prisma. 

 


