
 

 

Φφλλο Εργαςίασ 

Διάθλαςη ςε πλακίδιο 

 

 Πρόβλεψη  

  

Αναρωτικθκεσ ποτζ ςου γιατί όταν είμαςτε ςτθ κάλαςςα, βλζπουμε τα πόδια μασ, που είναι μζςα ςτο 
νερό, ςπαςμζνα (χωρίσ φυςικά αυτά να είναι ςπαςμζνα). 
Το «ςπάςιμο» του ποδιοφ φαίνεται το ίδιο απ’ όλεσ τισ γωνίεσ παρατιρθςθσ; 
 
Αν αντί για νερό είχαμε άλλο διαφανζσ υλικό, π.χ. λάδι, θ παρζκκλιςθ του φωτόσ κα ιταν θ ίδια; 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Παρατήρηςη και πειραματική εξάςκηςη 

 

o 1η παρατήρηςη και μζτρηςη 

 

Τα όργανα και τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 1ο ςυρτάρι.  

Φόρτωςε ςτθν διάταξθ τθ λευκι ςθμειακι πθγι. Τοποκζτθςε ζνα πλακίδιο, πάνω ςε ζναν γωνιομετρικό 

δίςκο. Διάλεξε το n1 = 1,2 με πάχοσ d1. 

Τι παρατθρείσ ςτθν πορεία των ακτίνων, μετά τθν πρόςπτωςι τουσ ςτο πλακίδιο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Να μεταβάλεισ τθ γωνία πρόςπτωςθσ περιςτρζφοντασ ελαφρά το γωνιομετρικό δίςκο άρα και το 

ςτθριηόμενο ς’ αυτό πλακίδιο. Τι παρατθρείσ ςτθν πορεία των ακτίνων, μετά τθν πρόςπτωςι τουσ ςτο 

πλακίδιο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Στθ ςυνζχεια να διαλζξεισ τθν ακτίνα μόνον από τον κεντρικό laser και να μεταβάλλεισ τθ γωνία 

πρόςπτωςθσ τθσ ακτίνασ  Για κάκε γωνία πρόςπτωςθσ να μετριςεισ με το μοιρογνωμόνιο (Επιλογζσ – 

Όργανα μζτρθςθσ –μοιρογνωμόνιο μοντελοχώρου) τθ αντίςτοιχθ γωνία διάκλαςθσ ςτο μοντελοχώρο και 

να ςυμπλθρώςεισ τον Πίνακα. Για μεγαλφτερθ ακρίβεια να κάνεισ τισ μετριςεισ ςτο μοντελοχώρο. 

Ο δείκτθσ διάκλαςθσ περιβάλλοντοσ είναι n0=1,0 και ο δείκτθσ διάκλαςθσ του πλακιδίου είναι n2. 
 



 

 

 Γωνία πρόςπτωςθσ Ημίτονο n0 Χ θμκ0 Γωνία διάκλαςθσ Ημίτονο n1 X θμκ1 
 

1 10ο 0,17 1,0 X 0,17    

2 20ο 0,34 1,0 X 0,34    

3 30ο 0,50 1,0 X 0,50    

4 40ο 0,64 1,0 X 0,64    

 

Τι παρατθρείσ για το εκάςτοτε γινόμενο «n1 X θμκ1»; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o 2η παρατήρηςη και μζτρηςη 

Τοποκζτθςε άλλο πλακίδιο πάνω ςτον γωνιομετρικό δίςκο. Διάλεξε το n2 =1,5, ιδίου πάχουσ, d1. 

Τι παρατθρείσ ςτθν πορεία των ακτίνων, μετά τθν πρόςπτωςι τουσ ςτο πλακίδιο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Να μεταβάλεισ τθ γωνία πρόςπτωςθσ περιςτρζφοντασ ελαφρά το γωνιομετρικό δίςκο άρα και το 

ςτθριηόμενο ς’ αυτό πλακίδιο. Τι παρατθρείσ ςτθν πορεία των ακτίνων, μετά τθν πρόςπτωςι τουσ ςτο 

πλακίδιο;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συμπλιρωςε πάλι τον Πίνακα για δείκτθ διάκλαςθσ περιβάλλοντοσ n0=1,0 και νζο δείκτθ διάκλαςθσ του 
πλακιδίου n2: 
 

 Γωνία πρόςπτωςθσ Ημίτονο n0 Χ θμκ0 Γωνία διάκλαςθσ Ημίτονο n2 X θμκ2 
 

1 10ο 0,17 1,0 X 0,17    

2 20ο 0,34 1,0 X 0,34    

3 30ο 0,50 1,0 X 0,50    

4 40ο 0,64 1,0 X 0,64    

 
Τι παρατθρείσ για το εκάςτοτε γινόμενο «n2 X θμκ2»; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ερμηνεία και ςυμπεράςματα 

Παρατθρείσ ότι τα γινόμενα n1 X θμκ1 και n2 X θμκ2 είναι ςτακερά. (Νόμοσ του Snell) 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

Μπορείσ τώρα να ερμθνεφςεισ γιατί όταν είμαςτε ςτθ κάλαςςα, βλζπουμε τα πόδια μασ, που είναι μζςα 

ςτο νερό, ςπαςμζνα; 


