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Μελέτη των ιδιοτήτων του φωτός με εικονικό πείραμα 
 
Διδακτικοί Στόχοι:    

1. Να ελέγξεις την ισχύ  των νόμων της Ανάκλασης και της Διάθλασης του φωτός. 
2. Να μετρήσεις την ένταση του φωτός 
3. Να πραγματοποιήσεις ανάλυση του φωτός κατά την διέλευση του από ένα πρίσμα. 
4. Να κατανοήσεις τη δημιουργία του ουράνιου τόξου. 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Όταν το φως συναντήσει την επιφάνεια ενός σώματος και αλλάξει διεύθυνση 

διάδοσης παραμένοντας μέσα στο ίδιο διαφανές υλικό, λέμε ότι ανακλάται.   Όταν το 

φως συναντήσει την επιφάνεια που διαχωρίζει το μέσον στο οποίο διαδίδεται από ένα 

άλλο διαφανές μέσο, στο οποίο διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα, ένα μέρος του 

ανακλάται και το υπόλοιπο μέρος του διαθλάται, δηλαδή περνάει στο δεύτερο μέσο, 

αλλάζοντας πορεία. Εικόνα 1  

Προετοιμασία 

 Να  κατεβάσεις την προσομοίωση από https://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light 
 
 
 
 
 
 

 Να ανοίξεις την εισαγωγή. 

 Να εξοικειωθείς με τη χρήση των εργαλείων που 
διαθέτει αξιοποιώντας και τις βοηθητικές 
σημειώσεις που σου δίνονται στην Εικόνα 2. 

 

 

 
Πειραματική διαδικασία 

1ο Πείραμα : Ανάκλαση - Διάθλαση 
 
1. Να πραγματοποιήσεις στο περιβάλλον του εικονικού 

πειράματος τη διάταξη που φαίνεται στην εικόνα 3, 
επιλέγοντας το φως να περνά από τον αέρα στο νερό. 

2. Πάνω στην εικόνα 3 να σημειώσεις με π τη γωνία 
πρόσπτωσης του φωτός, με α τη γωνία ανάκλασης και με δ 
τη γωνία διάθλασης. 

3. Μετακινώντας την φωτεινή πηγή έτσι ώστε η γωνία 
προσπτώσεως να παίρνει τις τιμές που αναγράφονται στον 
Πίνακα 1, να μετρήσεις τις γωνίες και την ένταση του 
ρεύματος στην ανακλώμενη και τη διαθλώμενη ακτίνα και να 
συμπληρώσεις τα κενά του Πίνακα 1. 

4. Να επαναλάβεις την παραπάνω διαδικασία επιλέγοντας το 
φως να περνά από το νερό στον αέρα και να καταγράψεις τις 
μετρήσεις σου στον Πίνακα 2. 

 

Εικόνα 2 

Εικόνα 1 

Εικόνα 3 

https://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light
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Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων – Συμπεράσματα 

Να συμπληρώσεις το παρακάτω κείμενο επιλέγοντας τιμή γωνίας ή κατάλληλη λέξη από τις: 

μικρότερη, μεγαλύτερη, ίση, αλλάζει, δεν αλλάζει, ολική, μερική, προσπτώσεως, διαθλάσεως, ανάκλασης 

Σύμφωνα με τα πειραματικά μου αποτελέσματα καταλήγω στα εξής συμπεράσματα: 

 Όταν το φως πέφτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια δυο διαφανών υλικών …………………………. πορεία. 

 Η γωνία ανακλάσεως είναι πάντα  ………………………………… με τη γωνία ………………………………….. 

 Η γωνία διαθλάσεως είναι ………………………………….. από τη γωνία προσπτώσεως όταν το φως περνά από υλικό 
που διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε υλικό που διαδίδεται με μικρότερη. 

 Όταν το φως περνά από υλικό που διαδίδεται με ……………………………. ταχύτητα σε υλικό που διαδίδεται με 
μεγαλύτερη, η γωνία διαθλάσεως είναι …………………………………. από την γωνία προσπτώσεως. 

 Όταν το φως διαδίδεται στο νερό για να περάσει στον αέρα πρέπει η γωνία προσπτώσεως να είναι μικρότερη 
από ………………., διαφορετικά υφίσταται …………………… ανάκλαση. 

 Κατά τη διέλευση του φωτός από τον αέρα στο νερό η ένταση της ανακλώμενης ακτίνας είναι πολύ ……………. 
από την ένταση της διαθλώμενης. Όσο πιο πλάγια πέφτει το φως στο νερό τόσο ………………………………….. είναι 
η ένταση της ανακλώμενης και βλέπουμε το νερό να γυαλίζει. 

 

 

  

Πίνακας 1 

Από αέρα σε νερό 

π α δ 
Ένταση 

ανακλώμενης (%) 
Ένταση 

διαθλώμενης(%) 

0ο     

20ο     

40ο     

60ο     

80ο     

Πίνακας 2 

Από νερό σε  αέρα 

π α δ 
Ένταση 

ανακλώμενης (%) 
Ένταση 

διαθλώμενης(%) 

0ο     

20ο     

30ο     

40ο     

50ο     

60ο     
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Εικόνα 4 

2ο Πείραμα : Εκτροπή του φωτός 
 
1. Να μετακινηθείς στο περιβάλλον Πρίσματα 

(με κλικ στο κάτω μέρος της προσομοίωσης) 
εικόνα 4 
 
Στην Οπτική πρίσμα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε 

διαφανές στερεό σώμα από ομοιογενές ισότροπο 

υλικό στο οποίο μπορεί να διέρχεται μια ακτίνα 

φωτός. 

 

2. Να επιλέξεις τετράγωνο πρίσμα.  

3. Να πραγματοποιήσεις στο περιβάλλον του εικονικού πειράματος τη διάταξη που φαίνεται στην εικόνα 5 και 
να μετρήσεις τις γωνίες προσπτώσεως και διαθλάσεως τόσο κατά την είσοδο της ακτίνας από τον αέρα στο 
γυαλί, όσο και κατά την έξοδό της και πάλι στον αέρα. Να καταγράψεις τις μετρήσεις σου στον Πίνακα 3. 

 

 

4. Δεδομένου ότι στη διαχωριστική επιφάνεια των δυο υλικών ένα μέρος του φωτός ανακλάται, να σχεδιάσεις 
πάνω στην εικόνα 3 τις ανακλώμενες ακτίνες και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο του φωτός από το 
πρίσμα. 
 

Συμπέρασμα 

Σύμφωνα με τα πειραματικά μου αποτελέσματα καταλήγω στο εξής συμπέρασμα: 

Η γωνία δ2 (γωνία εκτροπής) με την οποία εξέρχεται το φως από ένα τετράγωνο πρίσμα είναι ………………………….. 

(ίση, μικρότερη, μεγαλύτερη)  με τη γωνία προσπτώσεως π1. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε 

παράλληλη μετατόπιση μιας δέσμης φωτός. 

 

  

Πίνακας 3 
Από αέρα σε γυαλί Από γυαλί σε αέρα 

π1 δ1 π2 δ2 
    

Εικόνα 5 
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3ο Πείραμα : Ανάλυση του φωτός 

1. Να επαναφέρεις στην αρχική κατάσταση την επιφάνεια εργασίας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

2. Να επιλέξεις τρίγωνο πρίσμα.  

3. Να πραγματοποιήσεις στο περιβάλλον του εικονικού πειράματος τη διάταξη που φαίνεται στην εικόνα 6 . 
 

4. Να μετρήσεις τη γωνία διαθλάσεως ( γωνία εκτροπής) στην έξοδο  της ακτίνας του κόκκινου φωτός από το 
πρίσμα και να την καταγράψεις στον πίνακα 4.  

5. Να επιλέξεις διαδοχικά φως διαφορετικού χρώματος και να επαναλάβεις τη διαδικασία 4.  
 

 

 

 

 

 

6. Να επιλέξεις τώρα λευκό φως. Τι παρατηρείς; πως μπορείς να το ερμηνεύσεις; 
 

 

Πίνακας 4 

χρώμα φωτός γωνία εκτροπής 

κόκκινο  

πορτοκαλί  

κίτρινο  

πράσινο  

μπλε  

ιώδες  

Εικόνα 6 

Παρατήρηση-Ερμηνεία 


