
Reflexia şi Refracţia 

Luminii 

Studiul luminii î-ţi va dezvălui proprietăţile 
nebănuite ale acesteia. Proprietăţile luminii au fost 
valorificate prin realizarea lentilelor ,aparatelor de 
fotografiat,fibrelor optice(pentru Internet, telefonie, 
TV),a microscoapelor, ochelarilor, Spectrografelor  

Legile Reflexiei şi Refracţiei au fost demonstrate pe 
baza ipotezei că lumina are o natură ondulatorie, deci 
se propagă asemenea undelor sonore, sau mecanice 
(de exemplu, ca undele de pe suprafaţa apei) 



Reflexia luminii 

Definiție: 

Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a 

luminii în mediul din care a venit, când întâlnește 

o suprafață de separare dintre două medii. 

 

 

Ex. Are loc când lumina întâlnește suprafața de 

separare dintre aer și oglindă 



Legile Reflexiei 

Legea1: raza incidentă, raza reflectată şi normala 

sunt în acelaşi plan 

Legea2: unghiul de incidenţă este egal cu unghiul 

de reflexie 

. 

unghiul de 

incidenţă i 

unghiul de 

reflexie r 

normala 

rază reflectată 
      raza 
incidentă 



Observaţi că tulpinile florilor din imagine se văd 

deformate prin apă, şi par a fi în alt loc decât sunt 

în realitate 

Fenomenul 
“responsabil” este 
refracţia luminii 

Razele de Lumină îşi 
schimbă direcţia când 
trec dintr-un mediu în 
altul(de exemplu din 
aer în apă, sau sticlă). 
Acest fenomen se 
numeşte refracţie 



Observaţi că raportorul din 

imagine se vede deformat prin 

apă, datorită refracţiei. 

Observaţi că linguriţa din imagine se vede 

deformată şi frântă datorită refracţiei. În plus, 

partea din apă nu se vede în locul în care este în 

realitate:pare a fi situată cu câţiva centimetri 

mai în stânga! 

Iată drumul razelor de 

lumină: 



Trimiţând cu o lanternă o rază de lumină(numită raza 

incidentă) pe suprafaţa apei dintr-un vas, se va remarca o 

rază refractată(care pătrunde în apă) şi o rază 

reflectată(care se întoarce în aer)  

 Legea I a refracţiei- normala, şi razele: incidentă, 

refractată(dar şi raza reflectată) sunt în acelaşi plan  

 Legea II a refracţiei 
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n1 şi n2 sunt indicii de refracţie, V1 şi V2 reprezintă viteza 

luminii în mediile prin care trece lumina  
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Dacă priveşti(pe o direcţie oblică) un obiect aflat 

în apă, el nu se află  exact acolo unde observi 

imaginea ! Eşti derutat de refracţie!  

De exemplu, dacă o 

persoană “vede” imaginea 

obiectului în punctul C(pe 

direcţia privirii sale), de fapt 

obiectul este în punctul B 
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În fotografie, în punctul 1 observaţi refracţia 

şi reflexia, iar în punctul 2 doar refracţia : 

B C 



Proprietăţile refracţiei 

1.Orice mediu transparent este caracterizat de un 
indice de refracţie “n” (exemple: naer=1, napa=1,33  ; 
nsticla=1,5) . Cu cât indicele de refracţie al unui 
mediu este mai mare, cu atât mai mult deviază 
lumina la trecerea din aer în acel mediu. 

De aceea, lumina 

deviază mai mult 

când intră într-o piesă 

din sticlă decât în apă 
sticlă apă 

* indicele de refracţie este mărime adimensională   

(nu are unitate de măsură) 
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2. Când lumina trece dintr-un mediu 

cu indice de refracţie mic într-un 

mediu cu indice de refracţie mare(de 

exemplu din aer în apă, sau din aer în 

sticlă) razele de lumină(refractate) se 

apropie de normală 

 

3. Când lumina trece dintr-un 

mediu cu indice de refracţie 

mare într-un mediu cu indice 

de refracţie mic (de exemplu 

din apă în aer, sau din sticlă în 

aer) razele de lumină refractate 

se îndepărtează de normală 

normala rază 
refractată 

Proprietăţile refracţiei 

n1=1,33 

n2 =1 

n2 =1 

n2=1,33 

 



Proprietăţile refracţiei 
4.Razele de lumină perpendiculare 

pe suprafaţa de separaţie a două 

medii trec nedeviate 

Efectele refracţiei 

Mirajul, sau amurgul multicolor sunt efecte 
ale refracţiei.Seara soarele se mai vede pe cer 
chiar şi după apusul astronomic.In realitate, 
soarele e sub linia orizontului,dar vedem 
imaginea sa datorită refracţiei(în straturi de 
aer atmosferic calde şi reci, care au indici de 
refracţie diferiţi.)In plus, indicii de refracţie 
depind şi de culoarea luminii(dispersie!) 

Pe Lună,neexistând atmosferă nu există astfel 

de amurguri,se trece brusc de la lumină la 

întuneric deplin 



Mirajul se produce în zile călduroase, în apropierea 

nisipurilor sau şoselelor încălzite de soare. 

Explicaţia Mirajului: 
lumina se refractă în 
straturile de aer cald 
din apropierea 
pământului şi ne 
creează impresia că ar 
fi o reflexie pe apă 

Efectele refracţiei 

Lumina străbate drumul ABCDE 

(frânt,datorită refracţiei), dar ne 

creează impresia că ar urma 

drumul EDI 



Reflexia Totală 

 Uneori, reflexia se produce fără 
refracţie.Acest fenomen se numeşte 
reflexia totală  şi se produce dacă 
lumina cade oblic,la un unghi de 
incidenţă mai mare ca un unghi limită l, 
pe un mediu cu indice de refracţie mai 
mic(de exemplu din apă în aer) 

In general ,reflexia şi refracţia se produc amândouă odată.  

In fotografia din imagine, observaţi şi pietrele din apă(prin 

refracţie),dar şi reflexia cerului pe oglinda apei 

A 

B 

In punctul A se 

produce reflexia totală 

, iar în punctul B se 

produce şi reflexie dar   

şi refracţie 

Prin intermediul reflexiei 
totale se pot transmite 
semnale TV,radio, internet, 
prin fibre optice, chiar daca 
acestea nu sunt drepte  
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4. Ştiind naer=1, napa=1,33  ; nsticla=1 ,5 
 A)  Desenaţi drumul razei de lumină cu unghiul de incidenţă este 30°, 
ce trece din: I. Din aer în sticlă ,    II. Din apă în aer 
III. Din sticlă în apă 
 B)   Calculaţi unghiul de refracţie, în unul din cele 3 cazuri  
C) Dacă unghiul de incidenţă este 60°, în care din cele 3 cazuri apare 
reflexia totală? 

 3.Dacă un pescăruş “vede” un peşte 
în punctul C(pe direcţia privirii 
sale) şi plonjează exact acolo, va 
prinde peştele? II.Unde se află 
peştele? In punctul:A , B, C, sau D 
Explicaţi de ce !   III. Dacă unghiul 
de incidenţă este 30°, aflaţi sinusul 
unghiului de refracţie (napa=1,33 ) 

A B C D 

Exerciţii-Scrieţi răspunsurile pe caiet 
1.Vedem obiectele aflate în apă prin intermediul 
razei reflectate sau refractate? 
2. Vedem obiectele aflate în apă exact în locul în 
care se află sau nu? De ce? 



5. Ştiind naer=1; napa=1,33  ; nsticla=1,5 ; nalcool=1,36  
precizaţi: lumina deviază mai mult când trece din aer 
în : A) apă, B)sticlă, C)alcool 

 6. Un peşte tropical, insectivor,observă o 
 insectă în punctul D.  I. O va prinde dacă 
 sare direct spre acel punct? De ce? 
 II. Unde se află insecta?: a) în punctul A 
 b) în B , c) în C , d) în D , e) în E  . Explicaţi ! 

 III.Dacă insecta zboară astfel încât unghiul de 
incidenţă(al privirii peştelui)  să se mărească, 
este posibil să se producă reflexia totală şi să nu 
o vadă peştele? Cât să fie unghiul de incidenţă? 

Exerciţii-Scrieţi răspunsurile pe caiet 

A B C E D 

8.Precizaţi asemănări 

şi deosebiri între 

reflexie, refracţie, şi 

reflexie totală 

7. Există 

raze de 

lumină 

care trec 

nedeviate 

din apă în 

aer ? 


