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Problema 1. 

Pentru determinarea indicelui de refracţie al gheţii, un elev realizează următorul experiment: Într-un disc de sticlă, 
bombat biconvex, cu pereţii foarte subţiri introduce apă şi apoi o pune la congelator, obţinând o lentilă subţire biconvexă de 
gheaţă. Apoi aşează această lentilă pe bancul optic între o sursă de lumină monocromatică şi un ecran, aflate la distanţa 
L=2,5m. Deplasează lentila între sursă şi ecran. Distanţa între cele două poziţii ale lentilei pentru care pe ecran se obţin 
imagini clare ale sursei este d1=1,5m. 
În timp ce efectua calculele, gheaţa s-a topit. Elevul reia măsurătorile cu lentila de apă, păstrând aceeaşi distanţă L între sursă 
şi ecran (indicele de refracţie al apei este n2=1,33). Distanţa între cele două poziţii ale lentilei de apă pentru care se obţin 
imagini clare ale sursei este d2=161,5cm. 

a) Construieşte cele două imagini clare care se obţin pe ecran pentru cele două poziţii ale lentilei. 
b) Exprimă distanţa focală a lentilei în funcţie de distanţa L între sursă şi ecran şi de deplasarea d a lentilei între cele 

două poziţii pentru care se obţin imagini clare. 
c) Calculează indicele de refracţie al gheţii n1. 

Problema 2. 

Într-un bloc de sticlă (n=1,5) de forma unei prisme cu unghiul de 400 se practică un canal triunghiular, asemenea cu 
prisma. Pe una din feţele acestei prisme se trimite o rază de lumină monocromatică sub un unghi i0= 600. 

a) Desenează mersul razelor de lumină prin prisma cu canal triunghiular. 
b) Calculează unghiul de deviaţie între direcţia razei emergente şi direcţia razei incidente. 

Problema 3. 

Ana şi-a împodobit bradul de Crăciun cu globuri, beculeţe şi ornamente de sticlă. Un beculeţ, un ornament de sticlă 
(n=1,5) de forma unei lentile biconvexe cu raza de curbură de 4cm şi un glob cu diametrul de 6cm sunt coliniare. Distanţa 
dintre beculeţ şi ornamentul de sticlă este de 10cm, iar distanţa dintre ornament şi glob este de 12cm. Căutând darurile de la 
Moş Crăciun, Ana vede în globuleţ imaginea răsturnată a beculeţului. 

a) Construiţi imaginea beculeţului în ornamentul de sticlă şi glob. 
b) Calculaţi raportul între dimensiunea imaginii şi dimensiunea beculeţului. 
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