3.ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ

Τάμε: Γ Λπθείνπ.
Μάζεκα : Γ ιπθείνπ Φπζηθή Γελ παηδείαο .
Τίηινο Γεληθήο ελόηεηαο: ΣΟ ΦΩ
.
Τίηινο καζήκαηνο: ΜΗΚΟ ΚΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΦΩΣΟ
Καζεγεηήο: Σαρηλίδεο Σπκεώλ
Τκήκα:
Ηκεξνκελία:
Λνγηζκηθό: PhET

Oι πποβλέτειρ
Σπδεηήζηε ζηελ νκάδα ζαο ηηο παξαθάηω εξωηήζεηο θαη απαληήζηε
γξάθνληαο (Ναη ή Όρη)
α. Τν θωο δηαδίδεηαη ζε όια ηα νπηηθά πιηθά κέζα κε νξηζκέλε
ηαρύηεηα……
β. Η γωνία ανάκλαςησ είναι ίςη με την γωνία διάθλαςησ ςε ζνα οπτικό
μζςο;….
γ. Οη αθηίλεο πνπ εηζέξρνληαη ζην γπαιί αιιάδνπλ δηεύζπλζε δηάδνζεο.
…….
δ. Η ταχφτητα του φωτόσ μικραίνει, όταν το φωσ περνά από πυκνότερο
ςε αραιότερο οπτικό υλικό μζςο…….
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Πειπαμαηιζμόρ και επιβεβαίυζη

Αλνίμηε ην ινγηζκηθό bending-light_el ,επηιέμηε από ην Μελνύ
Επηιέγνληαο αθηίλα.
Υπάξρνπλ 2 νπηηθά κέζα. Τν πξώην (επάλω) θαη ην δεύηεξν (θάηω)

1.Επηιέγνπκε από ην πξώην αέξα θαη από ην δεύηεξν αέξα.
Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αθηίλαο παηνύκε ην θόθθηλν θνπκπί

Παξαηεξνύκε ηελ πνξεία ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο ζηα δύν νπηηθά
κέζα.
2.Σηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε από ην πξώην αέξα θαη από ην δεύηεξν ην
λεξό. Παξαηεξήζηε ηελ αλαθιώκελε θαη ηελ δηαζιώκελε αθηίλα
3. Από ηην επγαλειοθήκη

επηιέγνπκε ηο μοιπογνυμόνιο γηα λα κπνξνύκε λα κεηξάκε ηελ γωλία
ηεο πξνζπίπηνπζαο, ηελ αλαθιώκελε θαη ηελ δηαζιώκελε.
Τν ηνπνζεηνύκε όπωο ηελ εηθόλα.
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Η γωλία ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο είλαη ίζε κε ηελ αλαθιώκελε.
4.Ελ ζπλερεία θξαηώληαο ζην πξώην νπηηθό κέζν ηελ επηινγή αέξα θαη
ζην δεύηεξν ηελ επηινγή λεξό θαη ζηελ ζπλέρεηα γπαιί παξαηεξήζηε αλ :
εμαθνινπζεί λα ηζρύεη η γυνία ηηρ πποζπίπηοςζαρ ακηίναρ είναι ίζη
με ηην γυνία ηηρ ανακλώμενηρ ακηίναρ.
Η γωλία ηεο δηαζιώκελεο αθηίλαο κεηαβάιιεηαη γηα ην λεξό θαη γηα ην
γπαιί θαη κε πνην ηξόπν αλ δειαδή κεγαιώλεη ε κηθξαίλεη.
ηη ζςνέσεια
5.Επηιέγνπκε από ην επάλω κέξνο ηελ επηινγή πεπιζζόηεπα επγαλεία.

Επαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία επηιέγνληαο κήθνο θύκαηνο από
ην κελνύ ι=650nm.
Από ηην επγαλειοθήκη επηιέγνπκε ηον μεηπηηή ηασύηηηαρ.

θαη ηνλ ηνπνζεηνύκε όπωο ζηηο δύν εηθόλεο γηα λα κεηξάκε ηελ
ηαρύηεηαο ηεο πξνζπίπηνπζαο θαη ηεο δηαζιώκελεο.

Καηαγξάθεηαη ε ηαρύηεηα ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο.
Γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ n βξίζθνπκε ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο
γωλίαο δηάζιαζεο. Απηέο ηηο ηηκέο ηηο κεηαθέξνπκε ζηνλ πίλαθα.
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n

1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Γωνία
διάθλαςησ
ταχφτητα

Παξαηεξείζηε αλ ππάξρεη αιιαγήο ζηελ ηαρύηαηα θαη ζηελ γωλία
δηάζιαζεο κεηαβάιινληαο ην n.
Από ηον πίνακα μποπείηε να αποδείξεηε αν ιζσύει
n

C0
C

ςμπεπάζμαηα.
1. Τν νπηηθά ππθλόηεξν κέζν είλαη απηό πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν δείθηε
…….
2.Η πξνζπίπηνπζα αθηίλα ζπλερίδεη ηελ ίδηα πνξεία όηαλ κεηαβαίλεη από
έλα νπηηθό κέζν ζε άιιν;…..
3. Η γωλία αλάθιαζεο είλαη ίζε κε ηελ γωλία δηάζιαζεο ζε έλα νπηηθό
κέζν;………………..
4.Γηα νξηζκέλν ι κεηαβάιινληαο ην n κεηαβάιιεηαη ε γωλία δηάζιαζεο
θαη ε ηαρύηεηα θαη κε πνην ηξόπν.
5.Η ηαρύηεηα ηνπ θωηόο όηαλ αιιάδεη κέζν κεηαβάιιεηαη. Από αξαηό ζε
ππθλό ε ηαρύηεηα ……………. (κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη)
6. Όηαλ νη αθηίλεο εηζέξρνληαη από ηνλ αέξα ζην γπαιί, ηόηε νη
δηαζιώκελεο αθηίλεο…………ηελ θάζεην ζηε δηαρωξηζηηθή επηθάλεηα ,
ελώ, όηαλ εηζέξρνληαη από ην γπαιί ζηνλ αέξα, απνκαθξύλνληαη από ηελ
………. (πιεζηάδνπλ ή απνκαθξύλνληαη)
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