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Εργαστηριακή άσκηση: Πειραματικός προσδιορισμός δείκτη διάθλασης 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Προσαρμογή της Εργαστηριακής Άσκησης 12) 

Απαιτούμενα όργανα  

 2 πλαστικοί διαφανείς χάρακες (0-30) 

 Ορθοστάτης  

 Λαβίδα με σύνδεσμο 

 Διαφανής κολλητική ταινία  

 Φακός λέιζερ 

 Γυάλινο ορθογώνιο δοχείο 

 Δοχεία ή ποτήρια ή κανάτα για μεταφορά νερού 

 Νερό  

 Μιλιμετρέ χαρτί 

 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη της εικόνας 1. Φροντίστε ώστε η ένδειξη (Ο) στον κατακόρυφο 

χάρακα (ΟΨ) ακριβώς στον πυθμένα του δοχείου και  να ταυτίζεται με την ένδειξη (Ο) του 

οριζόντιου  χάρακα (ΟΧ). 

 

 
                                            Ο 

Εικόνα 1. Πειραματική διάταξη Εικόνα 2. Αναπαράσταση πορείας φωτεινής δέσμης 

 

2. Στερεώστε το φακό λέιζερ  στη λαβίδα. Ρυθμίστε τη θέση του και μετρήστε την (ΟΦ), όπου 

(Φ) το σημείο του χάρακα από το οποίο διέρχεται η φωτεινή δέσμη.  Σημειώστε στον πίνακα 

ΟΦ=Η= ….cm 

3. Η φωτεινή δέσμη συναντά τον οριζόντιο χάρακα στο σημείο (Β). Καταγράψτε στον πίνακα 

την αντίστοιχη ένδειξη (ΟΒ) του οριζόντιου χάρακα. (ΟΒ= ….cm) 

4. Χωρίς να μετακινήσεις οτιδήποτε στη διάταξη, ρίξε μέσα στο γυάλινο δοχείο νερό μέχρις 

ότου η στάθμη του να φτάσει στα 4cm του κατακόρυφου χάρακα Σημειώστε h1=4cm στην 

στήλη h στον πίνακα δεδομένων. 
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5. Παρατηρήστε και καταγράψτε τη θέση (ΟΔ) της φωτεινής δέσμης πάνω στον οριζόντιο 

χάρακα. Σημειώστε στον πίνακα δεδομένων ΟΔ=…cm. 

6. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία δύο φορές προσθέτοντας νερό μέχρις ότου η στάθμη του 

νερού στη λεκάνη να γίνει: h2=8 cm και h3=12cm αντίστοιχα.  

7. Καταγράψτε κάθε φορά τις αντίστοιχες μετρήσεις της στάθμης του νερού (h) και  της θέσης 

της φωτεινής δέσμης (ΟΔ) στον πίνακα δεδομένων. 

Πίνακας Δεδομένων 

ΟΦ=Η ΟΒ h OΔ ημπ ημδ n=ημπ/ημδ 

     
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

 
  

Μέση τιμή του n  

*Συμπληρώνουμε τα λευκά κελιά 

8. Σχεδιάστε δύο ορθογώνιους άξονες Ox και Oy σε μιλιμετρέ χαρτί και βαθμολογήστε τους σε 

cm, χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα και στους δύο άξονες.  

9. Στον άξονα Oy τοποθετήστε 4 σημεία σε αποστάσεις Η (ΟΦ), h1, h2 και h3 cm (στήλη h του 

πίνακα) από το σημείο O.  

10. Στον άξονα Ox τοποθετήστε 4 σημεία σε αποστάσεις ΟΒ, ΟΔ1, ΟΔ2 και ΟΔ3  (τιμές της 

στήλης ΟΔ του πίνακα)από το σημείο O.  

11. Σχεδιάστε τη ΦΒ (αναπαριστά την πορεία της φωτεινής δέσμης όταν το δοχείο είναι κενό).  

12. Σχεδιάστε παράλληλες με τον άξονα του Οx από τα h1, h2 και h3 (αναπαριστούν τη στάθμη 

του νερού) οι οποίες τέμνουν την ΦΒ στα σημεία Α1, Α2 και Α3 αντίστοιχα. 

13. Σχεδιάστε τις Α1Δ1, Α2Δ2 και Α3Δ3 (αναπαριστούν την πορεία της φωτεινής δέσμης όταν το 

δοχείο όταν το δοχείο περιέχει νερό με στάθμη h1, h2 και h3 αντίστοιχα). 

14. Σχεδιάστε από τα σημεία Α1, Α2 και Α3 κάθετες ως τον άξονα Οx, οπότε σχηματίζονται οι 

γωνίες πρόσπτωσης (π) και διάθλασης (δ). 

15. Υπολογίστε τα ημίτονα των γωνιών πρόσπτωσης (π) και διάθλασης (δ) και τον δείκτη 

διάθλασης n για κάθε στάθμη νερού στο δοχείο και τη μέση τιμή του δείκτη διάθλασης n. 
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Εργαστηριακή άσκηση: Πειραματικός προσδιορισμός θέσης ειδώλου  

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Προσαρμογή της Εργαστηριακής Άσκησης 13) 

Απαιτούμενα όργανα  

 Συγκλίνων φακός 

 Χάρακας ή μετροταινία 

 Κεράκια  

 Μικρή οθόνη από χαρτί/χαρτόνι 

 Κολλητική ταινία 

 Μιλιμετρέ χαρτί 

Πειραματική διαδικασία 

1. Με το χαρτί και την κολλητική ταινία κατασκευάστε μια οθόνη που μπορεί να στέκεται. 

Σχηματίστε ευκρινώς στην οθόνη πάνω στον κύριο άξονα του φακού το είδωλο ενός 

απομακρυσμένου φωτεινού αντικειμένου (ήλιος, ανοιχτό παράθυρο ή ένας λαμπτήρας) Το 

είδωλο είναι σχεδόν σημειακό. Μετρήστε την εστιακή απόσταση του φακού f= … cm 

2. Τοποθετείστε το κεράκι όσο πιο μακριά μπορείτε από τον φακό και μετακινείστε την οθόνη 

μέχρις ότου διακρίνεται το είδωλο της φλόγας πάνω της. Μετρήστε την απόσταση του 

ειδώλου από τον φακό. Συγκρίνετε την απόσταση με την εστιακή απόσταση του φακού. 

 

3. Τοποθετήστε το κεράκι σε απόσταση α=2f cm από τον φακό, πάνω στον κύριο άξονά του. 

4. Μετακινείστε  την οθόνη μέχρις ότου διακρίνεται το είδωλο της φλόγας πάνω της. 

Παρατηρήστε το είδωλο της φλόγας, είναι ορθό ή αντεστραμένο; 

5. Μετρήστε με την μετροταινία την απόσταση του ειδώλου από τον φακό β = … cm. 
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Το Σχήμα 1 είναι παράδειγμα του θεωρητικού γεωμετρικού σχεδιασμού της θέσης ενός ειδώλου. 

Κάθε ακτίνα παράλληλη με τον κύριο άξονα του φακού μετά από τη διάθλαση περνά από την 

εστία του φακού. Οι ακτίνες που περνούν από το κέντρο του φακού δεν αλλάζουν πορεία. Μια 

ακτίνα που περνά από την εστία του φακού μετά από τη διάθλαση γίνεται παράλληλη με τον 

κύριο άξονα 

 

Σχήμα 1. Θεωρητικός γεωμετρικός σχεδιασμός της θέσης ειδώλου 

 

1. Σε μιλιμετρέ χαρτί σχεδιάστε ένα φακό όπως στο Σχήμα 2. Σε απόσταση  α=2f cm από τον 

φακό σχεδιάστε ένα βέλος. Τοποθετήστε τις εστίες του φακού. Προσοχή θα χρησιμοποιήσετε 

την τιμή της εστιακής απόστασης που μετρήσατε στο πρώτο πείραμα 

 

Σχήμα 2. Γεωμετρικός σχεδιασμός θέσης ειδώλου σε μιλιμετρέ χαρτί 

2. Σχεδιάστε το είδωλο του βέλους ως προς τον φακό όπως στο Σχήμα 1 και υπολογίστε την 

θέση του (απόστασή του από τον φακό)  β΄= … cm. 

3. Συγκρίνατε την τιμή αυτήν με την πειραματική τιμή β. 

 


