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∆ΙΑΘΛΑΣΗ 
( ∆ιαµορφωµένη η εργαστηριακή άσκηση 12) 

ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Μια λεπτή δέσµη φωτός διαδίδεται στον αέρα και προσπίπτει πλάγια στην 
επιφάνεια νερού που ηρεµεί. 
Τότε: 
i. ένα µέρος της δέσµης ανακλάται και συνεχίζει να διαδίδεται στον αέρα, 

ενώ το κύριο µέρος της δέσµης εισχωρεί µέσα στο νερό και διαδίδεται 
µέσα σε αυτό µε µειωµένη όµως ταχύτητα.  

ii.  Η φωτεινή δέσµη µέσα στο νερό αλλάζει διεύθυνση διάδοσης, σαν 
συνέπεια της µεταβολής της ταχύτητας. 

 
Γενικά το φαινόµενο της διέλευσης µιας φωτεινής δέσµης από ένα διαφανές µέσο σε ένα άλλο ονοµάζεται 
διάθλαση του φωτός. 

Κάθε διαφανές µέσο (όπως ο αέρας και το νερό) χαρακτηρίζεται από ένα φυσικό µέγεθος που ονοµάζεται 
δείκτης διάθλασης (n) του µέσου. Ο δείκτης διάθλασης (n) ενός διαφανούς µέσου ορίζεται ως το πηλίκο 
της ταχύτητας του φωτός στο κενό (c) προς την ταχύτητα του φωτός στο µέσο (cµ): 

         Στο νερό η ταχύτητα του φωτός είναι c
ν
 = 225.000 km/s, 

         ενώ στο κενό είναι c = 300.000 km/s. 

          Έτσι, ο δείκτης διάθλασης του νερού είναι: 
iii.  Η προσπίπτουσα, η ανακλώµενη, η διαθλώµενη και η κάθετη στην επιφάνεια, στο σηµείο πρόσπτωσης, 

βρίσκονται πάντα στο ίδιο επίπεδο. 
iv. Όταν η προσπίπτουσα διαδίδεται στον αέρα τότε η γωνία διάθλασης εξαρτάται από το δείκτη 

διάθλαση του µέσου που προσπίπτει κι από τη γωνία πρόσπτωσης. Ισχύει  ο νόµος του Snell 

 
Απαιτούµενα όργανα και υλικά 

1. Συσκευή Λέιζερ (µονοχρωµατικό φως)  
2. Λεκάνη γυάλινη φαρδιά  
3. Χάρακες ,Μοιρογνωµόνιο  
4. Λαβίδα µεταλλική απλή  
5. Σύνδεσµος απλός  
6. Νερό βρύσης  
7. Βάση παραλληλόγραµµη  
8. Ράβδος µεταλλική 0,60m 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
1. Συναρµολόγησε  τη  διάταξη  της  εικόνας   

o  Στερέωσε  µε  πλαστική  κολλητική  ταινία  τον  ένα  χάρακα  στον  πυθµένα  του  κενού  
γυάλινου  δοχείου  και  τον  άλλο  στο  πλευρικό  τοίχωµα  του  δοχείου ,  ώστε  να  βρίσκονται 
στο  ίδιο  κατακόρυφο  επίπεδο .  Φρόντισε  ώστε  η  ένδειξη  του  µηδενός  (Ο) του  
κατακόρυφου  χάρακα  (Οy) να  βρίσκεται  ακριβώς  στον  πυθµένα  του  δοχείου  και  να 
ταυτίζεται  µε  την  ένδειξη  του  µηδενός(Ο) του  οριζόντιου  χάρακα  (Οx).                                                                                                                                                                     
o  Στερέωσε  το  φακό  λέιζερ  στη  λαβίδα  και  ρύθµισε  τη  θέση  του  ώστε  η  φωτεινή  δέσµη  
να  διέρχεται  πολύ  κοντά  από  µια  ορισµένη  χαραγή  (Φ) του  κατακόρυφου  χάρακα .  
Σηµείωσε  την  ένδειξη  ΟΦ  του  χάρακα ,  που  αντιστοιχεί  στη  θέση  του  φακού  λέιζερ :  

                                                ΟΦ= ………cm 

o  Η  δέσµη  λέιζερ  να  συναντά  τον  οριζόντιο  χάρακα  σ ' ένα  σηµείο  του .  Κατάγραψε  την 
αντίστοιχη  ένδειξη  (ΟΒ) του  χάρακα  που  προσδιορίζει  τη  θέση  της  φωτεινής  κηλίδας  
πάνω  σ '  αυτόν .                                   OB= …………cm 
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2.  Χωρίς  να  µετακινήσεις  κανένα  όργανο  ή  µέρος  της  διάταξης ,  ρίξε  µέσα  στο  γυάλινο  
δοχείο  νερό  µέχρις  ότου  η  στάθµη  του  φτάσει  περίπου  στα   
2cm. Μέτρησε  µε  τον  κατακόρυφο  χάρακα  το  ύψος  (h)  του  
νερού  και  κατάγραψέ  το  στην  πρώτη  στήλη  του  πίνακα  Α .  
Στη  συνέχεια  παρατήρησε  και  κατάγραψε  τη  νέα  θέση  (Ο∆) 
της  φωτεινής  κηλίδας  πάνω  στον  οριζόντιο  χάρακα  (ΟΧ).  
Επανάλαβε  την  ίδια  διαδικασία  για  ακόµα  τρείς  τιµές  του  
ύψους  του  νερού  5 ,8  και  12cm. [Κάθε  φορά  να  προσθέτεις  
ποσότητα  νερού  στο  δοχείο ] .  Κατάγραψε  όλες  τις  
µετρήσεις  σου  στον  πίνακα  Α .  
                                                                                                                                                                                                      

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Συµπλήρωσε στον πίνακα Α τις τιµές που κατέγραψες κατά την πειραµατική διαδικασία 
 

Πίνακας Α 
ΟΦ = Η = ………….cm          ΟΒ = ……………..cm 

h cm ΟΓ cm π (µοίρες) δ (µοίρες) ηµπ ηµδ 
n= 

ηµπ/ηµδ 
       

       

       

       

                                                                                                               Μέση τιµή του n  

 
2. Με βάση τα πειραµατικά σου δεδοµένα, σχεδίασε µε κλίµακα 1:2 µια αναπαράσταση της πειραµατικής 

διάταξης παρόµοια µε αυτή της εικόνας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Βαθµονόµησε τους δύο ορθογώνιους άξονες ΟΧ και ΟΥ σε cm, σύµφωνα µε την κλίµακα που επέλεξες. 
4. Με ένα µοιρογνωµόνιο µέτρησε τις γωνίες πρόσπτωσης π και διάθλασης δ και κατέγραψε τις. 
5. Υπολόγισε τα ηµίτονα των γωνιών π και δ και το δείκτη διάθλασης, για κάθε γραµµή του πίνακα. 
6. Υπολόγισε τη µέση τιµή των πειραµατικών τιµών του δείκτη διάθλασης του νερού.. 
7. Σύγκρινε το αποτέλεσµα που βρήκες µε την τιµή που υπολογίσαµε θεωρητικά δηλαδή n= 1,33. 

Που οφείλεται η τυχόν διαφορετική τιµή; 

Κατακόρυφος 
χάρακας 

ΟΦ, στάθµη νερού 

Οριζόντιος χάρακας 
Θέση φωτεινής κηλίδας 


