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 Ζννοιεσ και φυςικά μεγζθη 

Φωτεινι δζςμθ - Προςπίπτουςα και διακλϊμενθ ακτίνα - Γωνία πρόςπτωςθσ - Γωνία 
διάκλαςθσ - Δείκτθσ διάκλαςθσ 

 τόχοι 

1. Να δείχνεισ πειραματικά ότι θ διεφκυνςθ τθσ διάδοςθσ του φωτόσ αλλάηει 
όταν μια φωτεινι δζςμθ διζρχεται από τθν επιφάνεια που διαχωρίηει δφο 
διαφανι ςϊματα. 

2. Να ςυναρμολογείσ και να χειρίηεςαι τθν προτεινόμενθ πειραματικι διάταξθ, με 
ςκοπό τθ μζτρθςθ του δείκτθ διάκλαςθσ του ελαιόλαδου ωσ προσ τον αζρα. 

3. Να επεξεργάηεςαι τα πειραματικά δεδομζνα: να μετράσ τισ γωνίεσ πρόςπτωςθσ 
και διάκλαςθσ κατά τθ διζλευςθ φωτεινισ ακτίνασ από τον αζρα ςτο 
ελαιόλαδο και να υπολογίηεισ το δείκτθ διάκλαςθσ του ελαιόλαδου ωσ προσ 
τον αζρα. 

4. Να είςαι ςε κζςθ να αξιοποιείσ τον δείκτθ διάκλαςθσ, ωσ μζςον 
ταυτοποίθςθσ διαφόρων ουςιϊν-να διακρίνει πχ το βρϊςιμο θλιζλαιο απο 
ελαιϊδθ τοξικά μίγματα . 

 Θεωρητικζσ επιςημάνςεισ 
 

1. Μια λεπτι δζςμθ φωτόσ διαδίδεται ςτον αζρα και προςπίπτει ςτθν επιφάνεια 
νεροφ που θρεμεί.  

2. Τότε ζνα μζροσ τθσ δζςμθσ ανακλάται και ςυνεχίηει να διαδίδεται ςτον αζρα, ενϊ το 
κφριο μζροσ τθσ δζςμθσ ειςχωρεί μζςα ςτο νερό και διαδίδεται μζςα ςε αυτό. Γενικά 
το φαινόμενο τθσ διζλευςθσ μιασ φωτεινισ δζςμθσ από ζνα διαφανζσ μζςο ςε ζνα 
άλλο ονομάηεται διάθλαςη του φωτόσ. 

 

3. Το φωσ διαδίδεται με μικρότερθ ταχφτθτα ςτο ελαιόλαδο απ' ό,τι ςτον αζρα. Κάκε 
διαφανζσ μζςο (όπωσ ο αζρασ και το ελαιόλαδο) χαρακτθρίηεται από ζνα φυςικό 
μζγεκοσ που ονομάηεται δείκτθσ διάκλαςθσ (n) του μζςου.  

 
Η τιμι του δείκτθ διάκλαςθσ εξαρτάται από το είδοσ του υλικοφ και τθ ςυχνότθτα τθσ 
προ- ςπίπτουςασ ακτινοβολίασ. 
 
4.Όταν μια λεπτι δζςμθ φωτόσ ςυναντά τθ διαχωριςτικι επιφάνεια δφο διαφανϊν 
μζςων, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 2, τότε θ δζςμθ που διακλάται αλλάηει διεφκυνςθ.  

 
5. Η  γωνία διάκλαςθσ εξαρτάται από το δείκτθ διάκλαςθσ  του  μζςου  (n) και 
τθ γωνία πρόςπτωςθσ.  
Αποδεικνφεται ότι ιςχφει θ ακόλουκθ ςχζςθ,που είναι γνωςτι ωσ νόμοσ 
του Snell. 

 
 
 
 
όπου α είναι η γωνία πρόςπτωςησ και β η γωνία διάθλαςησ. 
 





n  



 

6. Στθν άςκθςθ αυτι κα μετρήςουμε πειραματικά τθ γωνία πρόςπτωςησ α και τθν 
αντίςτοιχθ γωνία διάθλαςησ δ, όταν μια λεπτι φωτεινι δζςμθ διακλάται από τον αζρα ςτο λάδι.  

7. Έτςι, μποροφμε να βροφμε τθ διεφκυνςθ τθσ διακλϊμενθσ ακτίνασ ΟΒ και χρθςιμοποιϊντασ 
το γωνιομετρικό χαρτί, μποροφμε να μετριςουμε τόςο τη γωνία πρόςπτωςησ α όςο και τθ 
γωνία διάθλαςησ β που ςχθματίηονται με τθν κάκετθ ευκεία ςτθν επιφάνεια CD. 
8. Για διαφορετικζσ κζςεισ τθσ δζςμθ φωτόσ, μποροφμε να μετράμε κάκε φορά τθ γωνία 
πρόςπτωςησ α και τη γωνία διάθλαςησ β.  
9. Ο δείκτησ διάθλαςησ του ελαιόλαδου μπορεί να προςδιοριςτεί από τθν κλίςη τησ ευθείασ 
y = nx, όπου y=ημα και x=ημβ. 

 
Για να εξαςφαλίςουμε μια λεπτι ιςχυρι δζςμθ μονοχρωματικοφ φωτόσ ςτθν πειραματικι 
διαδικαςία χρθςιμοποιοφμε ζνα φακό λζιηερ. 
 
Εξοπλιςμόσ και υλικά: 
1. Ημικυλινδρικό δοχείο/ πρίςμα 
2. Κομμάτι φελιηόλ (24 cm x 24 cm x2,5cm) και γωνιομετρικό χαρτί  
3. Φακόσ Laser 
4. Ποτιρι ηζςεωσ των 100mL με ελαιόλαδο 
5. Υπολογιςτισ τςζπθσ. 
6. Χάρακασ, μιλιμετρζ χαρτί, μολφβι, ςτυλό, χαρτί κουηίνασ. 
 
Πειραματική διαδικαςία 
 

1. Θα χρθςιμοποιιςουμε τθν πειραματικι διάταξθ που φαίνεται ςχθματικά ςτθν 
εικόνα 2 κακϊσ και ςτθν παρακάτω φωτογραφία: 
 

 

 
 
 
 

Η δζςμθ φωτόσ ΑΟ ξεκινϊντασ από τθν κζςθ Α του φακοφ laser, και περνϊντασ μζςα 
από το κζντρο Ο (είναι ςθμειωμζνο ςτο μζςο τθσ επίπεδθσ πλευράσ) του θμικυλινδρικοφ 
πρίςματοσ (το οποίο περιζχει ελαιόλαδο) διαθλάται ακολουκϊντασ τθν διεφκυνςθ τθσ 
ευκείασ OΒ.  
 



 
1) Γεμίςτε το θμικυλινδρικό δοχείο με ελαιόλαδο.  
Ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφτθκε προθγουμζνωσ βρείτε τθ διακλϊμενθ 
ακτίνα και μετριςτε τθ γωνία διάκλαςθσ, για πζντε διαφορετικζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ: 30, 
40, 50, 60 και 70 μοιρών. 
 
2) Καταγράψτε τισ μετριςεισ ςασ ςτον παρακάτω πίνακα ςυμπλθρϊνοντασ τθν δεφτερθ και 
τθν τζταρτθ ςτιλθ του πίνακα Ι. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

Γωνία πρόςπτωςησ α 
(μοίρεσ)  

Γωνία διάθλαςησ β 
(μοίρεσ) 

ημα ημβ 
Δείκτησ διάθλαςησ 

n=ημα/ημβ 

30 

 
  

 40 

 
  

 50 

 
  

 60 

 
  

 70 

 
  

 ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ   n   

 
  
 
3) Σχεδιάςτε τθ γραφική παράςταςη του ημα ςε ςυνάρτθςθ με το ημβ με βάςθ τισ 
μετριςεισ ςασ από τον πίνακα Ι φζρνοντασ τθν καταλλθλότερθ ευκεία γραμμι που 
διζρχεται από τθν αρχι των αξόνων.  
 
Από τθ γραφικι ςασ παράςταςθ προςδιορίςτε  
(από τθν κλίςθ τθσ ευκείασ θμα=noil.θμβ) το δείκτη διάθλαςησ noil του ελαιόλαδου. 
 
4) Υπολογιςμοί: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
noil = ………….............................................................................................................................. 
 
5)  Έχετε ςτον πάγκο του εργαςτθρίου ςασ, δυο δοχεια : το ζνα περιζχει άγνωςτθσ 
ςφςταςθσ και τοξικότθτασ αραιό μίγμα βιομθχανικϊν αποβλιτων με κιτρινωπι απόχρωςθ 
και ελαιϊδθ υφι, ενϊ το άλλο δοχείο περιζχει θλιζλαιο. 
Πρότεινε μια φυςικι μζκοδο ταυτοποίθςθσ των δυο μιγμάτων και περιζγραψε τθν 
διαδικαςία που κα ακολουκιςεισ. 
 

υλικο Δεικτησ διαθλαςησ 

Γυαλι 1,54 

Λάδι 1,46 

Νερό 1,33 

 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΜΕΣΡΗΕΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 
Γωνία 

πρόςπτωςθσ α 
(μοίρεσ)  

Γωνία 
διάκλαςθσ β 

(μοίρεσ) 
θμα θμβ n=θμα/θμβ nϋ=α/β 

30 20 0,5 0,342 1,462 1,5 
40 26 0,643 0,438 1,466 1,538 
50 32 0,766 0,530 1,446 1,563 
60 36 0,866 0,588 1,473 1,667 
70 40 0,940 0,643 1,462 1,750 

              

Κλίςθ = noil =  1,465 Νόμοσ του Snell   
                

Κλίςθ = nϋoil =  1,977 Νόμοσ του Πτολεμαίου   
 
 

 
 

 
 
5)  ¨Άγνωςτο μίγμα : 

 

y = 1,465x - 0,001

R² = 0,999 Νόμος Snell

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800

ημα

ημβ

Δείκτησ διάθλαςησθμβ θμα 

   
0,342 

0,5 

   
0,438 

0,643 

0,530 0,766 

0,588 0,866 

0,643 0,940 

  

ΥΛΙΚΟ Γωνία 
πρόςπτω

ςθσ α 
(μοίρεσ)  

Γωνία 
διάκλαςθσ β 

(μοίρεσ) 

θμα θμβ n=θμα/θμβ 

Λάδι (ΙΙ) 30 20 0,5 0,342 1,46 
Αραιό μιγμα 

αποβλιτων (Ι) 30 22 
0,5 0,375 

1,33 


