
ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΘΛΑΣΗ 

1 Ανάκλαση. 

 Για τθν επαλικευςθ του νόμου τθσ ανάκλαςθσ κα χρθςιμοποιθκεί 
θ διάταξθ τθσ εικόνασ. Αυτι περιλαμβάνει: γωνιομετρικό χαρτί 
ςτθριγμζνο ςε χαρτόνι, κακρζπτθ από χαρτί μεταλιηζ, καρφίτςεσ 
και λίγθ πλαςτελίνθ.  

Τοποκετείςτε τον ‘κακρζπτθ’ ςτο μζςο του γωνιομετρικοφ χαρτιοφ, 
ςτον άξονα 90⁰-270⁰ και  ςτερεώςτε τον με πλαςτελίνθ ι 
καρφίτςεσ. Στο ςθμείο ‘0’ καρφώςτε κατακόρυφα τθ μια καρφίτςα. 
Τοποκετείςτε μια καρφίτςα Κ1, που κα παίξει το ρόλο τθσ φωτεινισ 
πθγισ. Κοιτώντασ μζςα ςτον κακρζπτθ κα φζρετε ςε ευκεία αυτιν τθν 
καρφίτςα με εκείνθ που βρίςκεται ςτο ‘0’. ( Η παρατιρθςθ να γίνει ςτο 
ίδιο επίπεδο με το γωνιομετρικό χαρτί). Στθν προζκταςθ τοποκετείςτε 
μια ακόμα Κ2. Μετρείςτε τισ γωνίεσ πρόςπτωςθσ κπ και ανάκλαςθσ κα, 
που ςχθματίηουν οι διευκφνςεισ Κ1-0 και Κ2-0 με τθ γραμμι 0⁰. 

Επαναλάβετε τθ διαδικαςία για άλλεσ δυο γωνίεσ πρόςπτωςθσ. Τι παρατθρείτε για τα 
ηευγάρια των γωνιών πρόςπτωςθσ και ανάκλαςθσ; 

 

 

2 Διάθλαση. 

Για τθν επαλικευςθ του νόμου του Snell και τον υπολογιςμό του 
δείκτθ διάκλαςθσ ενόσ υγροφ κα χρθςιμοποιθκεί θ διάταξθ τθσ 
εικόνασ. Αυτι περιλαμβάνει: γωνιομετρικό χαρτί ςτθριγμζνο ςε 
χαρτόνι, διαφανζσ δοχείο χωριςμζνο ςε δυο θμικυλινδρικά μζρθ, 
καρφίτςεσ και λίγο νερό.  

Τοποκετείςτε το δοχείο ςτο μζςο του γωνιομετρικοφ χαρτιοφ, 
ώςτε το διαφανζσ χώριςμα να βρίςκεται ςτον άξονα 90⁰-270⁰. 
Γεμίςτε με νερό το ζνα μζροσ του δοχείου. Στο ςθμείο ‘0’ καρφώςτε 
κατακόρυφα τθ μια καρφίτςα. Τοποκετείςτε μια καρφίτςα Κ1, που κα 
παίξει το ρόλο τθσ φωτεινισ πθγισ, ςτο θμιεπίπεδο που βρίςκεται το 
άδειο μζροσ. Κοιτώντασ μζςα από το νερό κα φζρετε ςε ευκεία αυτιν τθν 
καρφίτςα με εκείνθ που βρίςκεται ςτο ‘0’. ( Η παρατιρθςθ να γίνει ςτο 
ίδιο επίπεδο με το γωνιομετρικό χαρτί). Στθν προζκταςθ τοποκετείςτε 
μια ακόμα Κ2. Μετρείςτε τισ γωνίεσ πρόςπτωςθσ κπ και διάκλαςθσ κδ, 
που ςχθματίηουν οι διευκφνςεισ Κ1-0 και Κ2-0 με τθ γραμμι 0⁰. 

Επαναλάβετε τθ διαδικαςία για άλλεσ δυο γωνίεσ πρόςπτωςθσ ( μεταξφ 
30⁰ και 60⁰) και ςυμπλθρώςτε τον πίνακα. Υπολογίςτε τα θμίτονα των 
γωνιών και, από το λόγο τουσ, το δείκτθ διάκλαςθσ. 

Υπολογίςτε το μζςο δείκτθ διάκλαςθσ. 
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