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Pentru determinarea caracterist
set de materiale experimentale, 
a) Sistem de aliniere optică, alc

1. Banc optic 
2. Suport de susţinere a
3. Trei călăreţi 

b) Sistem de iluminare  alcătuit
1. Pointer laser  
2. Suportul pointerului 
3. Tija de fixare în călă

menţine în poziţia ap
Atenţie! Nu priviţi direct  raza l
care vă aflaţi. Raza laser poate 
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raza laser. Pe fundul
utilizarea sa ca rapo

2. Bilă dintr-un materia
3. Ecran  de culoare ne

ecran trebuie fixată 
albă. 

 
d) Accesorii 

4. Ecran alb având în p
5. Riglă gradată în mil
6. O coală de hârtie mi

 
Probleme experimentale 
 

I. Studiind mersul r
indicelui de refra
cuvei. 

II. Studiind mersul r
distanţa focală a 
materialului bilei

III. Îndepărtaţi  de pe
ecranul negru. A
prin zona transpa
centrul ecranului

IV. Analizaţi sursele
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Satu Mare 
Proba experimentală 
icilor optice ale unor obiecte şi dispozitive, vi se pune la dispoziţie un 
instrumente de măsurare şi accesorii. 
ătuit din: 

l vasului cilindric 

 din: 

reţ. Prin culisarea pointerului laser în suportul său, se poate apăsa şi 
ăsat întrerupătorul de funcţionare. 
aser şi nu îndreptaţi raza laser către persoanele din încăperea în 
produce îmbolnăvirea ochilor. 

etrul de 110mm conţinând un lichid difuzant, în care se poate urmări 
 vasului este un disc alb pe care  sunt trasate semne care permit 
rtor pentru determinarea unghiurilor făcute de razele laser. 
l transparent cu diametrul de 33,7mm. 
agră având în zona centrală un obiect transparent. Tija suport a acestui 
perpendicular pe latura ecranului opusă laturii însemnate cu o banda 

artea inferioară o riglă marcată în milimetri 
imetri 
limetrică 

azei laser  prin cuva cilindrică transparentă, determinaţi valoarea 
cţie al lichidului din cuvă. Se va neglija efectul pereţilor de sticlă ai 

azei de lumină prin bila transparentă cufundată în lichid, determinaţi 
sistemului optic reprezentat de bilă şi indicele de refracţie al 
 
 bancul optic cuva cu lichid şi suportul cuvei. Aliniaţi pe bancul optic 

nalizând imaginea care apare pe ecranul alb atunci când lumina trece 
rentă a ecranului negru, decideţi ce reprezintă obiectul transparent din 
. Caracterizaţi din punct de vedere optic acest obiect. 
 de erori ale măsurărilor şi estimaţi valorile acestor erori 

sor Viorel SOLSCHI şi Profesor Nicolae MATEIAN 
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Foaie de răspunsuri – clasa XII-a 
I. 

1 Descrierea  metodei folosite pentru determinarea indicelui de refracţie al lichidului din 
vasul cilindric. 

 
 
 
 

1. Tabel cu date considerate utile 
 
    1         2     3 4 5 6 ……. 
        
        

 
 

2. Valoarea determinată prin analiza datelor din tabel ( eventual prin analiză grafică)  pentru 
indicele de refracţie al lichidului_______________ 

II.  
 

1. Descrierea metodei pentru determinarea distanţei focale pentru bilă. 
 
 
 

2. Valoarea distanţei focale ________ 
3. Descrierea metodei pentru determinarea indicelui de refracţie al materialului bilei . 

 
 
 

4. Valoarea indicelui de refracţie al materialului bilei __________ 
III. 

1. Descrierea metodei pentru identificarea obiectului insertat în ecranul negru.. 
2. Caracteristicile obiectului 

 
Caracteristica 1 __________________ Valoarea numerică_________ 
Caracteristica 2 __________________ Valoarea numerică_________ . . . . 

IV. 
1. Erori la determinarea indicelui de refracţie al lichidului 

 
2. Erori la determinarea distanţei focale şi a  indicelui de refracţie al bilei 

 
3. Erori la determinarea caracteristicilor optice ale obiectului înserat în ecranul negru. 

 
 
 
 


