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ΑΝΑΚΛΑΣΗ και ΔΙΑΘΛΑΣΗ 

ΣΤΟΦΟΙ 

 Να δείμεηο πεηξακαηηθά όηη θαηά ηελ αλάθιαζε θσηεηλήο δέζκεο πάλσ ζηελ 

ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, ε γσλία πξόζπησζεο είλαη ίζε κε ηε γσλία 

αλάθιαζεο. 

 Να δείμεηο πεηξακαηηθά όηη ε δηεύζπλζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θσηόο αιιάδεη όηαλ 

κηα θσηεηλή δέζκε δηέξρεηαη από ηελ επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δπν δηαθαλή 

ζώκαηα 

 Να κεηξήζεηο ην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ λεξνύ σο πξνο ηνλ αέξα 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

Δηάβαζε από ην βηβιίν ζνπ Φπζηθή Γ’ ηάμεο Γπκλαζίνπ όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 

128-129 θαη 141-143 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 Φαθόο ιέηδεξ 

 Γπάιηλν νξζνγώλην δνρείν  

 εινηέηπ 

 Νεξό βξύζεο 

 Μνηξνγλσκόλην 

 1/4 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιεύξη ή θνξλ-θιάνπξ ή αιάηη 

 Υαξηί θαη αλαπηήξαο 

 Γπάιηλν ζθέπαζκα ή δηαθαλήο κεκβξάλε 

 Τπνδεθάκεηξν (πξναηξεηηθά) 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1.πλαξκνιόγεζε ηε δηάηαμε ηεο εηθόλαο 1 
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 Ρίμε κέζα ζην γπάιηλν δνρείν λεξό κέρξη ε ζηάζκε ηνπ λα θηάζεη ζε ύςνο 10 

cm πεξίπνπ. Ρίμε κέζα ζην λεξό ην αιεύξη (ή ην αιάηη) θαη αλαθάηεςε ιίγν γηα 

λα δηαιπζεί. ηεξέσζε κε ζεινηέηπ ην κνηξνγλσκόλην ζην πιεπξηθό ηνίρσκα 

ηνπ δνρείνπ. Φξόληηζε ώζηε ε επζεία 0⁰-180⁰ηνπ κνηξνγλσκνλίνπ λα 

ηαπηίδεηαη κε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηνπ δνρείνπ. θέπαζε ην δνρείν κε ην 

γπάιηλν ζθέπαζκα. 

 

 Με ηνλ αλαπηήξα θάςε ιίγν ην ραξηί ζηελ άθξε ηνπ ώζηε λα δεκηνπξγεζεί 

θαπλόο θαη ζβήζε ην θπζώληαο ην. Πξόζζεζε ιίγν θαπλό κέζα ζην δνρείν 

παξακεξίδνληαο ειαθξώο ην γπάιηλν ζθέπαζκα. θέπαζε μαλά ην δνρείν κε 

ην γπάιηλν ζθέπαζκα ώζηε λα εγθισβηζηεί κέζα ν θαπλόο . 

Ο θαπλόο θαη ην αιεύξη  βνεζνύλ ζην λα είλαη νξαηή ε δέζκε ιέηδεξ ζηνλ 

αέξα θαη ην λεξό αληίζηνηρα. 

 

2. Με  ην θαθό ιέηδεξ ξίμε κηα θσηεηλή δέζκε πάλσ ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ.      Φξόληηζε ώζηε ε θσηεηλή δέζκε λα ζπλαληά ην κνηξνγλσκόλην ζην θέληξν 

ηνπ. Μέηξεζε  κε ην κνηξνγλσκόλην ηε γσλία πξόζπησζεο (π ), ηε γσλία αλάθιαζεο 

(α)θαη ηε γσλία δηάζιαζεο(δ).  

Καηάγξαςε όιεο ηηο κεηξήζεηο ζνπ ζηνλ πίλαθα (Α)ηνπ θύιινπ εξγαζίαο excel. 

3. Επαλέιαβε ην βήκα 2 γηα αθόκα ηέζζεξηο ηηκέο ηεο γσλίαο πξόζπησζεο. 

Καηάγξαςε όιεο ηηο κεηξήζεηο ζνπ ζηνλ πίλαθα (Α).   

4.ύκθσλα κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία : 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο γσλίαο πξόζπησζεο (π) θαη ηεο γσλίαο 

αλάθιαζεο(α); 

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο γσλίαο πξόζπησζεο (π) θαη ηεο γσλίαο 

δηάζιαζεο(δ); 

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

5. Τπνιόγηζε ηα εκίηνλα ησλ γσληώλ π θαη δ θαη ην δείθηε δηάζιαζεο ε ηνπ λεξνύ                

(η= 
   

   
 ). πκπιήξσζε όια ηα θειηά ηνπ πίλαθα (Α) 

6. Τπνιόγηζε ηε κέζε ηηκή ησλ πεηξακαηηθώλ ηηκώλ ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ε ηνπ 

λεξνύ. ύγθξηλε ην απνηέιεζκα πνπ βξήθεο  κε ηελ ζεσξεηηθή ηηκή πνπ ππάξρεη ζην 

βηβιίν ηεο θπζηθήο ζνπ.  

Η ηηκή πνπ βξήθεο είλαη πεξίπνπ ίδηα κε απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν ηεο 

θπζηθήο;  ΝΑΙ-ΟΥΙ 


