
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.why.gr/
mailto:WHY@WHY.GR


ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 

 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 2 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ  2 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3 - 4 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 5 - 6 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 7 - 10 

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 11 - 12 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 13 - 17 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4 18 - 21 

ΠΕΙΡΑΜΑ 5 22 - 23 

ΠΕΙΡΑΜΑ 6 24 - 25 

ΠΕΙΡΑΜΑ 7 26 - 27 

ΠΕΙΡΑΜΑ 8 28 - 29 

ΠΕΙΡΑΜΑ 9 30 - 31 

ΠΕΙΡΑΜΑ 10 32 - 33 

ΠΕΙΡΑΜΑ 11 34 - 35 

ΠΕΙΡΑΜΑ 12 36 - 40 

ΠΕΙΡΑΜΑ 13 41 - 42 

 

 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 

 

 1 Προβολέας. 

 1 Διάφραγμα μονής σχισμής (Λευκό). 

 1 Διάφραγμα διπλής σχισμής (Λευκό). 

 1 Διάφραγμα τριπλής σχισμής (Λευκό). 

 1 Διάφραγμα μεγάλης εγκοπής-παραθύρου (Λευκό). 

 1  Διάφραγμα με φίλτρα τριών βασικών χρωμάτων για πειράματα με χρώματα. 

 1 Λεπτό καθρέφτη, διάστασης 95Χ28 mm, με ξύλινη πλάτη η οποία φέρει εγκοπή σε σχήμα V 

στη μία άκρη. 

 1 Μικρό τετράγωνο καθρέφτη με ξύλινη πλάτη. 

 1 Μικρό τετράγωνο καθρέφτη, επιμεταλλωμένος με χρώμιο, με ξύλινη πλάτη. 

 10 Έγχρωμα φίλτρα: 2 κόκκινα, 2 μπλε, 2 πράσινα, 1 πορτοκαλί, 1 κίτρινο, 1 πρασινογάλαζο, 

1 βαθύ μοβ (ματζέντα). 

 1 Χαρτόνι με χρωματιστές λωρίδες. 

 1 Άχρωμη διαφανής λωρίδα από πλεξιγκλάς με το ένα τρίτο της μίας πλευράς τραχύ.  

 1 Διαφανής λωρίδα από πλεξιγκλάς χρώμα κεχριμπαριού (κεχριμπαρένια) με το ένα τρίτο της 

μίας πλευράς τραχύ. 

 1 Μαύρη αδιαφανής λωρίδα από πλεξιγκλάς.  

 1 Λευκή αδιαφανής λωρίδα από πλεξιγκλάς (μικρός χάρακας).  

 1 Γωνιομετρικός δίσκος. 

 1 Λεκανίδιο από πλεξιγκλάς. 

 1 Ισόπλευρο πρίσμα από πλεξιγκλάς. 

 1 Ορθογώνιο ισοσκελές πρίσμα από πλεξιγκλάς. 

 1 Ημικυλινδρικό πρίσμα από πλεξιγκλάς. 

 1 Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο από πλεξιγκλάς. 

 1 Κυρτός φακός από πλεξιγκλάς. 

 1 Κοίλος φακός από πλεξιγκλάς. 

 1 Κομμάτι από πλεξιγκλάς για να δείχνει διάφορες εσωτερικές ανακλάσεις. 

 1 Λάμπα 12 volt. 

 1 Εγχειρίδιο. 

 

Ο προβολέας χρησιμοποιεί λάμπες των 12 βολτ. 

Επειδή το φως κανενός προβολέα δεν συγκρίνεται με το φως της ημέρας, για καλύτερα 

αποτελέσματα είναι απαραίτητη κάποια συσκότιση. 

Τουλάχιστον ο πάγκος εργασίας να μην φωτίζεται έντονα από το φως της ημέρας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε πειράματα με χρώματα θα πρέπει: 

α) Η λάμπα του προβολέα να φωτοβολεί έντονα, διότι το φως από μια λάμπα η οποία φωτοβολεί 

αμυδρά θα είναι ελλιπές στην περιοχή του μπλε φάσματος του λευκού φωτός. 

β) Το νήμα της λάμπας να είναι παράλληλο με τη σχισμή του φράγματος. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

  

Αυτές οι λέξεις σας δείχνουν τρόπους 
να σκέφτεστε και να ενεργείτε στην επιστήμη. 

 

 Αναγνώριση μιας ουσίας Να αναγνωρίζετε μια ουσία. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να 

προσδιορίζετε τις ιδιότητές της. 

 Ερμηνεία πληροφορίας Να διαβάζετε ένα διάγραμμα, έναν πίνακα ή μια εικόνα και να 

καταλαβαίνετε τι εννοεί. 

 Μέτρημα Να ανακαλύπτετε πόσο μεγάλο, μικρό ή σε τι ποσότητα είναι κάτι. 

 Παρατήρηση Να κοιτάτε, ακούτε, αισθάνεστε ή μυρίζετε κάτι, να παρατηρείτε 

οτιδήποτε μπορείτε σε κάποιο πράγμα ή φαινόμενο. 

 Πρόβλεψη Να λέτε τι πρόκειται να συμβεί εάν κάνετε κάτι. Για να προβλέψετε θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις σας πάνω στις σχέσεις μεταξύ 

των διαφόρων μεγεθών και φαινομένων. 

 Σύγκριση Να κοιτάτε για ομοιότητες και διαφορές μεταξύ δύο πραγμάτων 

 Συμπέρασμα Να σκέφτεστε κάποια δεδομένα και να αποφασίζετε τι σημαίνουν τα 

δεδομένα. Να βγάζετε κάποιο αποτέλεσμα. 

 Ταξινόμηση Να βάζετε διάφορα πράγματα σε ομάδες 

 Τεστ ακρίβειας Να αποφασίζετε για την μέθοδο με την οποία ελέγχετε αν μια ιδέα είναι 

σωστή ή λάθος. Το τεστ πρέπει να είναι ακριβές. Πρέπει να κρατάτε 

όλες τις παραμέτρους (μεγέθη) ίδιες εκτός από μία που θέλετε να 

αλλάζετε. 

 Υπόθεση Να κάνετε μια υπόθεση, αυτό σημαίνει να μαντέψετε σωστά τον λόγο 

για τον οποίο γίνεται κάτι. Η υπόθεση μπορεί να μην είναι σωστή αλλά 

θα πρέπει να είστε σε θέση να μπορείτε να κάνετε ένα σωστό τεστ 

ακριβείας. 

 Υπολογισμός Να κάνετε προσεκτικές πράξεις για τα μέτρα διαφόρων μεγεθών. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

Οι παρακάτω λέξεις είναι έννοιες που χρησιμοποιούνται 

ειδικά σε αυτές τις σημειώσεις οπτικής. 
 

 Αδιαφανές(-ής) Μέσα από ένα αδιαφανές υλικό δεν διέρχεται το φως και δεν 

μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα. 

 Αναδυόμενη ακτίνα Η ακτίνα του φωτός που εξέρχεται από ένα διαφανές υλικό, π.χ. 

από ένα πρίσμα. 

 Ανάκλαση φωτός Όταν το φως συναντά την επιφάνεια ενός σώματος και αλλάζει 

κατεύθυνση παραμένοντας μέσα στο ίδιο διαφανές υλικό. 

 Ανάλυση φωτός Ο χωρισμός του λευκού φωτός στα χρώματα του ορατού φάσματος. 

 Ανεστραμμένο Ανάποδο. 

 Απορρόφηση Η απορρόφηση του φωτός από υγρά, αέρια ή διαφανή στερεά. 

Βλέπε «απορροφώ» 

 Απορροφώ Να τραβάω και να κρατάω. Μερικά υλικά τραβούν και κρατάνε την 

ενέργεια του φωτός. Άλλα τραβούν και κρατάνε υγρά ή αέρια. Π.χ 

ένα πανί απορροφά νερό. 

 Αύξηση Να γίνεται κάτι μεγαλύτερο, να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. 

 Διάδοση φωτός Το πέρασμα του φωτός μέσα από ένα υλικό ή το κενό. 

 Διάθλαση φωτός Όταν από ένα διαφανές υλικό το φως περνά σε ένα άλλο διαφανές 

υλικό, στο οποίο διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα, αλλάζει η 

διεύθυνσή του. 

 Διαθλώμενη ακτίνα Η ακτίνα που έχει αλλάξει κατεύθυνση και υλικό διάδοσης. 

 Διαφανές υλικό Ένα διαφανές υλικό επιτρέπει τη διέλευση ενός μέρους του φωτός 

που πέφτει επάνω του. Μέσα από ένα διαφανές υλικό μπορούμε να 

δούμε ξεκάθαρα. 

 Διάχυση Η ανάκλαση του φωτός από μια ανώμαλη επιφάνεια. 

 Ενέργεια Η ιδιότητα που προκαλεί αλλαγές. Υπάρχει κινητική, δυναμική, 

θερμική, χημική, ηλεκτρική, ηχητική, αιολική και φωτεινή ενέργεια. 

 Εστία Το σημείο σύγκλισης των ακτινών ή των προεκτάσεών τους. 

 Ημιδιαφανές υλικό Ένα ημιδιαφανές υλικό επιτρέπει τη διέλευση ενός μέρους του 

φωτός που πέφτει επάνω του. Δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα 

μέσα από αυτό το υλικό. 

 Μειώνω Μικραίνω. Κάνουμε ένα πράγμα μικρότερο. 

 Ορατό φάσμα Είναι αυτά τα χρώματα φωτός που μπορούν να διακρίνουν τα μάτια 

μας. 

 Πλάγια αναστροφή Να έχει τέτοια ανάκλαση ώστε η αριστερή πλευρά να φαίνεται πως 

είναι η δεξιά. 
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 Πλαστικό γυαλί Μία άλλη λέξη για το πλεξιγκλάς. 

 Πραγματικό είδωλο ή εστία Μπορούμε να δούμε το είδωλο ή την εστία σε μια επιφάνεια επειδή 

οι ακτίνες του φωτός συναντιούνται στην επιφάνεια. 

 Προσπίπτουσα ακτίνα Η ακτίνα που «χτυπάει» μια επιφάνεια. 

 Υπόθεση Μια πιθανή αιτιολογία γιατί συμβαίνει κάτι. Μια πιθανή αιτία, μια 

ιδέα.  

 Υπολογίζω Χρησιμοποιείτε τα μαθηματικά  ώστε να βρίσκετε πόσο μεγάλο ή 

μικρό είναι κάτι. 

 Φαινομενικός Φαίνεται πως είναι κάτι. Ίσως να μην είναι αυτό που δείχνει. 

 Φανταστικό είδωλο ή εστία Δεν μπορούμε να δούμε το είδωλο ή την εστία σε μια επιφάνεια. 

Φαίνεται μόνο πως βγαίνουν ακτίνες φωτός από εκεί. Τα είδωλα 

σχηματίζονται από τις προεκτάσεις των ακτινών. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

Διάδοση, απορρόφηση και ανάκλαση 

 

Πρόβλημα 

Τι γίνεται σε μια ακτίνα φωτός όταν συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια δύο υλικών; 

 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας. 

 Μαύρη λωρίδα πλεξιγκλάς. 

 Λεπτός καθρέφτης διαστάσεων 95x28mm με ξύλινη πλάτη. 

 Διάφραγμα μονής σχισμής 

 Άχρωμη διαφανής λωρίδα πλεξιγκλάς με το ένα τρίτο της μιας πλευράς της τραχύ. 

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις δραστηριότητες με το φως, είναι πολύ σημαντικό να είστε σίγουροι πως ο 

χώρος στον οποίο πραγματοποιείται το πείραμα είναι όσο το δυνατόν σκοτεινός. 

 

Διαδικασία 

 

 

Α.  Σιγουρευτείτε ότι ο προβολέας έχει λάμπα και λειτουργεί. 

 

B.  Σιγουρευτείτε πως το νήμα του λαμπτήρα είναι κατακόρυφο και 

όσο πιο λεπτό γίνεται. 

 

Γ.  Τοποθετείστε το στήριγμα της λάμπας μέσα στον «οδηγό» του 

προβολέα. 

 

 

 

 

Δ.  Σιγουρευτείτε πως ο συγκλίνον φακός είναι τοποθετημένος 

όπως στην εικόνα 2. 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 
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Ε.  Τοποθετήστε το διάφραγμα μονής σχισμής όπως στην εικόνα 3. 

 

Στ.  Συνδέστε τον προβολέα με την μπαταρία ή το τροφοδοτικό 

των 12 volt. 

 

Ζ.  Τοποθετείστε τον προβολέα στο λευκό χαρτί. 

 

 

 

 

Η.  Κοιτάξτε την εικόνα 4. Κρατείστε τη μαύρη λωρίδα από πλεξιγκλάς, μετά τη λωρίδα του 

άχρωμου πλεξιγκλάς και μετά τον καθρέφτη, στην πορεία της ακτίνας, όπως στην εικόνα 4. 

Αφήστε την ακτίνα να πέσει και στις δύο πλευρές των υλικών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήστε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει και απαντήστε στην ερώτηση 1. 

 

Εικόνα 4 

Εικόνα 3 
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Ερωτήσεις 

 

1. Να σχεδιάσετε βέλη σε αυτά τα διαγράμματα για να δείξετε τι συμβαίνει στο φως αφού έχει 

πέσει πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες.  

 

 

2. Για να απαντήσετε στην ερώτηση 3, πρέπει να ξέρετε τη σημασία των παρακάτω λέξεων. 

Κοιτάξτε τις στο λεξιλόγιο και συμπληρώστε: 

«διάδοση» σημαίνει: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«απορρόφηση» σημαίνει: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«ανάκλαση» σημαίνει:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα επιλέγοντας εκφράσεις ή λέξεις από την παρακάτω λίστα: 

«περίπου όλο», «περίπου μισό», «σχεδόν καθόλου» ή «καθόλου». 

 

Επιφάνεια Πόσο φως διέρχεται; 
Πόσο φως 

απορροφάται; 
Πόσο φως ανακλάται; 

Μαύρη 

γυαλιστερή 

(αδιαφανής) 

   

Μαύρη τραχιά 

(αδιαφανής) 
   

Γυαλιστερή 

κεχριμπαρένια 

(διαφανής) 

   

Τραχιά 

κεχριμπαρένια 

(διαφανής) 

   

Καθρέφτης 

(αδιαφανής) 
   

Ξύλινο στήριγμα 

καθρέφτη 

(αδιαφανές) 

   

 

4. Το μπροστινό μέρος του καθρέφτη ανακλά την ακτίνα διαφορετικά από την ξύλινη πλάτη του. 

Τι είναι διαφορετικό σε αυτές τις ανακλάσεις; 

 

5. Το λευκό χαρτί ανακλά σχεδόν όλο το φως, άλλα όχι όπως κάνει ο καθρέφτης. Προσποιηθείτε 

ότι μπορείτε να δείτε την επιφάνεια του χαρτιού και την επιφάνεια του καθρέφτη από ένα 

μικροσκόπιο, συμπληρώστε αυτές τις εικόνες και εξηγήστε γιατί το χαρτί ανακλά διαφορετικά 

από τον καθρέφτη. 

 

 

6. Τι σημαίνει «διάχυση»; 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Εξετάζοντας την ανάκλαση 
 

Πρόβλημα 

Όταν κατευθύνουμε μία δέσμη φωτός σε έναν καθρέφτη, ο καθρέφτης ανακλά 
την δέσμη. Σε ποια κατεύθυνση πάει η δέσμη; Ο καθρέφτης ανακλά την δέσμη 

φωτός πάντα πίσω στον προβολέα; 
 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας  Λεπτός καθρέφτης 95x28mm με ξύλινη πλάτη 

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt  Διάφραγμα μονής σχισμής 

 Γωνιομετρικός δίσκος  Ένα λευκό χαρτί (δεν παρέχεται) 
 

Διαδικασία 

Συνδέστε τον προβολέα με την μπαταρία. Ανάψτε τον. Τοποθετήστε το γωνιομετρικό δίσκο και τον 

προβολέα στο λευκό χαρτί, όπως στην εικόνα 1. Όταν ο καθρέφτης στέκεται στην βάση του, το 

γυαλί ακουμπάει το τραπέζι. Σιγουρευτείτε ότι η φωτεινή ακτίνα προσπίπτει στον καθρέφτη στο 

κέντρο του κύκλου και κάθετα στην επιφάνεια του καθρέφτη.  

 
Περιστρέψτε το γωνιομετρικό δίσκο έτσι ώστε η δέσμη του φωτός να προσπίπτει στον καθρέφτη 

υπό γωνία (βλέπε εικόνα 2). 

 

 
 

Ερωτήσεις 

1. Αν θέλετε να δείτε την λάμπα του προβολέα στον καθρέφτη, από πού θα πρέπει να κοιτάξετε; 

Ζωγραφίστε ένα μάτι στην εικόνα 2 έτσι ώστε αν το μάτι κοιτάει στον καθρέφτη να μπορεί να 

δει την λάμπα. 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 
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Πρέπει να μάθετε τους εξής ορισμούς: 

Η ΑΒ είναι η ακτίνα πρόσπτωσης. 

Το σημείο Β είναι το σημείο πρόσπτωσης. 

Η ΒΓ είναι η ανακλώμενη ακτίνα. 

Η ΒΔ είναι μία ευθεία που είναι κάθετη στην 

επιφάνεια του καθρέφτη και διέρχεται από  

το σημείο της πρόσπτωσης (εδώ το Β). 

φ είναι η γωνία πρόσπτωσης. 

ω είναι η γωνία ανάκλασης. 

 

 

 

2. Βρείτε τη γωνία ανάκλασης για κάθε μία από τις αναγραφόμενες γωνίες πρόσπτωσης του 

παρακάτω πίνακα. (Πριν ξεκινήσετε, σιγουρευτείτε πως η προσπίπτουσα φωτεινή ακτίνα 

συναντά τον καθρέφτη στο κέντρο του γωνιομετρικού δίσκου.) 

 

 

Γωνία πρόσπτωσης Γωνία ανάκλασης 

20ο  

30ο  

40ο  

60ο  

80ο  

 

 

3. Συγκρίνετε τις γωνίες πρόσπτωσης με τις γωνίες ανάκλασης. Είναι ίσες ή όχι; 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

Είδωλα σε καθρέφτη 

Όταν κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, το είδωλο είναι ακριβώς όπως είστε; 

Είπατε ναι; Είστε σίγουροι; 

 

Πρόβλημα 

1:  Ένα αντικείμενο έχει ένα είδωλο στον καθρέφτη. Πόσο μακριά φαίνεται το είδωλο 

από την επιφάνεια του καθρέφτη; 

2:  Έχουν το ίδιο μέγεθος το είδωλο και το αντικείμενο; 

3:  Η αριστερή μεριά του ειδώλου είναι σίγουρα η αριστερή μεριά του αντικειμένου; 

 

Εξοπλισμός 

 Λεπτός καθρέφτης 95x28mm με ξύλινη πλάτη. 

 Διάφραγμα διπλής σχισμής. 

 Προβολέας. 

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt 

 Λευκό χαρτί (δεν παρέχεται) 

 Χάρακας (δεν παρέχεται) 

 2 μολύβια ή στυλό που να είναι ολόιδια μεταξύ τους (δεν παρέχονται) 

 

Διαδικασία 1 

Το είδωλο ενός αντικειμένου φαίνεται πως βρίσκεται πίσω απ’ τον καθρέφτη. 

Πόσο μακριά είναι το είδωλο από την επιφάνεια του καθρέφτη; 

 

 

 

Α. Σχεδιάστε μία ίσια γραμμή κατά 

μήκος και στο μέσο του χαρτιού. Γράψτε 

την λέξη «καθρέφτης» (βλέπε εικόνα 1). 

 

 

 

Β. Τοποθετήστε τον καθρέφτη έτσι ώστε το γυαλί 

να ακουμπάει το χαρτί. Το πίσω μέρος του 

καθρέφτη θα πρέπει να είναι στην γραμμή. 

Γ. Κάντε ένα σημάδι με το μολύβι μπροστά από τον 

καθρέφτη, και κρατήστε το μολύβι όρθιο στο 

σημάδι (βλ. εικόνα 2). Αυτό το μολύβι ας το 

ονομάσουμε «μολύβι 1». Αυτό το μολύβι θα 

θεωρηθεί ως το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.  

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 
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 Βρείτε τη θέση του ΕΙΔΩΛΟΥ του μολυβιού 1. 

 

Δ. Τρία άτομα πρέπει να καθίσουν αρκετά μακριά και να κοιτάξουν το ΕΙΔΩΛΟ του μολυβιού 

στον καθρέφτη. Ένα άτομο πρέπει να κοιτάει από αριστερά και ένα από δεξιά. 

 

Ε. Πάρτε ένα δεύτερο μολύβι, το «μολύβι 2», και μετακινήστε το γύρω από τον καθρέφτη. Όταν 

το μολύβι 2 βρίσκετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο πίσω από τον καθρέφτη, και τα τρία άτομα 

θα δουν πως το μολύβι 2 και το ΕΙΔΩΛΟ του μολυβιού 1 φαίνονται σαν να είναι ένα μολύβι. 

 

Στ. Όταν και τα τρία άτομα συμφωνήσουν ως προς την σωστή θέση για το μολύβι 2 σημειώστε 

τη θέση του μολυβιού 2 στο χαρτί πίσω από τον καθρέφτη. Αυτή είναι η θέση του ΕΙΔΩΛΟΥ 

του μολυβιού 1. 

 

Ζ. Απομακρύνετε τον καθρέφτη και τα μολύβια. 

 

Η. Τραβήξτε μια γραμμή με τον χάρακα η οποία θα ενώνει τα δύο σημεία. 

 

 

Θ. Βρείτε πόσο μακριά από το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ήταν ο 

καθρέφτης. 

 Βρείτε πόσο μακριά ήταν το ΕΙΔΩΛΟ πίσω από τον 

καθρέφτη. 
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Ερωτήσεις 

1. Η απόσταση του σημείου του αντικειμένου από τη γραμμή του καθρέφτη είναι _______ cm. 

Η απόσταση του σημείου του ειδώλου από τη γραμμή του καθρέφτη είναι __________ cm. 

 

2. Συγκρίνετε τις δύο αποστάσεις. Είναι ίσες ή διαφορετικές; 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Η γωνία μεταξύ της γραμμής του καθρέφτη και της γραμμής που ενώνει τα σημεία του 

αντικειμένου και του ειδώλου είναι _______ μοίρες. 

 

Χρησιμοποιείστε τον προβολέα για να καταλάβετε 

γιατί το είδωλο έχει δημιουργηθεί στο σημείο που 

βρίσκετε το δεύτερο μολύβι. 

Ι. Τοποθετείστε τον καθρέφτη έτσι ώστε το γυαλί 

να ακουμπάει το χαρτί. Το πίσω μέρος του 

καθρέφτη θα πρέπει να είναι στην γραμμή. 

Κ. Σχεδιάστε ένα μάτι στο χαρτί όπως στην διπλανή 

εικόνα. 

Λ. Συνδέστε τον προβολέα με τη μπαταρία. 

Μ. Τοποθετήστε το διάφραγμα διπλής σχισμής στον 

προβολέα. 

 

 

 

Μετακινήστε τη βάση της 

λάμπας ώστε οι δύο ακτίνες να 

συγκλίνουν (σε απόσταση 

περίπου 20cm) 

Τοποθετήστε τον προβολέα 

όπως στην διπλανή εικόνα. 

Ν. Ανακλάστε τις δύο ακτίνες 

με τον καθρέφτη.  

Ξ. Απομακρύνετε τον 

καθρέφτη. 
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Ερωτήσεις 

4. Πού τέμνονταν οι ακτίνες όταν απομακρύνατε τον καθρέφτη; 

5. Κοιτάξτε στο σχέδιο της κάτοψης. Σχεδιάστε τις ακτίνες που βλέπετε όταν απομακρύνετε τον 

καθρέφτη. 

 

Διαδικασία 2 

Έχουν το ίδιο μέγεθος το είδωλο και το αντικείμενο; 

 

 

 

Ο. Θα χρειαστείτε δύο μολύβια του ίδιου 

μήκους και του ίδιου χρώματος. 

 

Π. Τοποθετείστε την βάση του καθρέφτη 

όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. 

 

Ρ. Κρατείστε το ένα μολύβι στο σημείο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και το άλλο στο σημείο που 

είχατε ορίσει για το ΕΙΔΩΛΟ. 

 

Σ. Κοιτάξτε προσεχτικά στο μήκη (μεγέθη) 

του πραγματικού μολυβιού και του ειδώλου 

πίσω από τον καθρέφτη. 

 

 

6. Συγκρίνετε το μήκος του ΕΙΔΩΛΟΥ στον καθρέφτη και το μήκος του μολυβιού πίσω από τον 

καθρέφτη. Τι μπορείτε να πείτε για το μήκος του ΕΙΔΩΛΟΥ και το μήκος του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

μπροστά από τον καθρέφτη; 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Οι ακτίνες φωτός δεν προέρχονται από τα μάτια σας.  

Οι ακτίνες φωτός προέρχονται από το αντικείμενο ΠΡΟΣ τα μάτια σας.  

Χρησιμοποιούμε τον προβολέα μόνο για να «αισθητοποιήσουμε» 

τις κατευθύνσεις των ακτινών φωτός. 
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Πρόβλημα 3 

Είναι το αριστερό μέρος του ΕΙΔΩΛΟΥ το αριστερό και του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ; 
Δηλαδή είναι το ΕΙΔΩΛΟ πλάγια ανεστραμμένο ή όχι 

 

Διαδικασία 3 

 

Τ. Κοιτάξτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη (βλέπε διπλανή 

εικόνα). Κλείστε το δεξί σας μάτι. 

 

7. Όταν κλείνετε το δεξί σας μάτι, το είδωλό σας κλείνει το 

_________(δεξί /αριστερό) του μάτι. 

 

Υ. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να απαντήσετε αυτήν 

την ερώτηση ζητήστε από κάποιον να κάτσει απέναντί σας και 

να δείξει το αριστερό του μάτι. 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Τοποθετείστε τον καθρέφτη στην γραμμή. Γιατί η λέξη «ηθικός» δεν φαίνεται αντεστραμμένη; 

 

1. _____________________________ 

   

 

2. Γράψτε τις λέξεις ΒΟΗΘΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ με κεφαλαία γράμματα. Τοποθετείστε έναν 

καθρέφτη στην γραμμή στην ίδια θέση που βάλατε για το ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Γιατί η 

λέξη ΒΟΗΘΟΣ είναι «μαγική λέξη καθρέφτη»; 

3. Μπορείτε να γράψετε το όνομά σας έτσι ώστε να φαίνεται σωστό μόνο αν το κοιτάξετε 

από τον καθρέφτη αλλά όχι αν την κοιτάζετε κανονικά; Υπάρχουν δύο τρόποι να 

κρατήσετε τον καθρέφτη. Ο ένας τρόπος είναι να τοποθετήσετε τον καθρέφτη σε μία 

γραμμή πάνω από το όνομά σας όπως κάνατε με το ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Ο άλλος τρόπος 

είναι να κρατήσετε τον καθρέφτη ψηλά απέναντι από αυτό που έχετε γράψει. 

4. Η διπλανή εικόνα δείχνει ένα καρφί στο 

χαρτί μπροστά από τον καθρέφτη. Έχει 

σχεδιαστεί ένα μάτι στο χαρτί. Αν 

τοποθετήσετε το μάτι σας μπροστά από 

το σχεδιασμένο μάτι, θα είστε σε θέση 

να δείτε το είδωλο του καρφιού. 

 

Μπορείτε να βρείτε ένα τρόπο ώστε 

χρησιμοποιώντας τον προβολέα να «σχεδιάσετε» 

ακτίνες φωτός για να το δείξετε; (για βοήθεια 

κοιτάξτε την ερώτηση 4). Το είδωλο του καρφιού 

θα πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με το πραγματικό 

καρφί, και θα πρέπει να έχουν την ίδια απόσταση 

με τον καθρέφτη. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 4 

Διάθλαση μέσα από ένα κομμάτι πλεξιγκλάς 

Μπορείτε να δείτε μέσα από ένα κομμάτι πλεξιγκλάς. Αλλά αν κρατάτε ένα μολύβι στην 

άλλη μεριά, το μολύβι δεν φαίνεται να είναι στην θέση που περιμένετε να είναι. 

 

Πρόβλημα 

Τι συμβαίνει σε μια ακτίνα φωτός όταν περνάει μέσα από πλεξιγκλάς; Όταν 
περνάει μέσα  από νερό; 

 

Εξοπλισμός 

 Γωνιομετρικός δίσκος  Κομμάτι πλεξιγκλάς 

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt  Προβολέας 

 Δοχείο από πλεξιγκλάς  Διάφραγμα μονής σχισμής  

 Λευκό χαρτί (δεν παρέχεται) 

 

Διαδικασία 

Α. Συνδέστε τον προβολέα με τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό των 12V. 

Β. Τοποθετείστε το πλεξιγκλάς με την ανώμαλή του μεριά πάνω στο λευκό χαρτί. 

Γ. Ρίξτε μία ακτίνα φωτός δια μέσω του πλεξιγκλάς σε μία γωνία όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

Ερωτήσεις 

1. Σχεδιάστε το κομμάτια της ακτίνας που λείπουν στο παραπάνω διάγραμμα. Σιγουρευτείτε 

πως έχετε παρατηρήσει σωστά τις κατευθύνσεις των ακτινών. 

2. Βρείτε στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ την λέξη «διάθλαση». Γράψτε το νόημά της. 
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Πρέπει να μάθετε τους εξής ορισμούς: 

Η «κάθετη» στο σημείο πρόσπτωσης είναι η 

ευθεία που σχηματίζει γωνία 90  με την 

επιφάνεια του πλεξιγκλάς στο σημείο 

πρόσπτωσης της ακτίνας. 

Η ΑΒ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. 

Η ΒΓ είναι η διαθλώμενη ακτίνα. 

Η ΓΔ είναι η αναδυόμενη ακτίνα. 

Η γωνία φ είναι η γωνία πρόσπτωσης 

Η γωνία ω είναι η γωνία διάθλασης. 

 

 

 

Δ. Τοποθετείστε το πλεξιγκλάς στο γωνιομετρικό δίσκο έτσι ώστε η μακριά του πλευρά να  

βρίσκεται στη διάμετρο του δίσκου (βλέπε παρακάτω σχήμα). 

 

 

 

 

Ε. Ρίξτε μία ακτίνα φωτός στο πλεξιγκλάς έτσι ώστε να «πέσει» πάνω του στο μέσο της πλευράς 

του (βλέπε παρακάτω σχήμα). 
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Στ. Στρέψτε το γωνιομετρικό δίσκο έτσι ώστε να έχετε διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης. Κάθε 

φορά, μετρήστε την γωνία της διάθλασης. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας στον πίνακα 1. 

 

 

 

Ζ. Γεμίστε το κοίλο μέρος του δοχείου από πλεξιγκλάς με νερό. Κάντε μετρήσεις (όπως στην 

ερώτηση Στ.) και καταγράψτε τις στον πίνακα 1. 

 

 

 

3. Συμπληρώστε τον πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Γωνία πρόσπτωσης 
Γωνία διάθλασης 

(αέρας – πλεξιγκλάς) 

Γωνία διάθλασης 

(αέρας - νερό) 

12ο   

20ο   

24ο   

30ο   
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Η. Συμβουλευτείτε τον πίνακα της ερώτησης 3. 

 

4. Όταν η προσπίπτουσα ακτίνα πηγαίνει από τον αέρα στο πλεξιγκλάς, το πλεξιγκλάς διαθλά 

την ακτίνα 

 

(προς την «κάθετη» / πιο μακριά από την «κάθετη» / καθόλου;) 

 

5. Όταν η ακτίνα πρόσπτωσης πηγαίνει από τον αέρα στο νερό, το νερό διαθλά την ακτίνα 

 

(προς την «κάθετη» / πιο μακριά από την «κάθετη» / καθόλου;) 

 

 

Επέκταση 

 

1. Κάθε υλικό στο οποίο διαδίδεται φως έχει το δικό του δείκτη διάθλασης. Για παράδειγμα ο 

δείκτης διάθλασης του πλεξιγκλάς είναι 1,5 ενώ του νερού είναι μόνο 1,33. 

 

Ποιο υλικό, νερό ή πλεξιγκλάς, διαθλά περισσότερο το φως; ______________ 

Κοιτάξτε στον πίνακα της ερώτησης 3. Ποιο υλικό έχει το μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης; 

 

 

2. Βάλτε ένα νόμισμα του ενός λεπτού σε μία πλαστική αδιαφανή λεκάνη. Μετακινηθείτε προς 

τα κάτω μέχρι να μην μπορείτε να δείτε το νόμισμα. Τώρα σκεφτείτε δύο τρόπους ώστε να 

κάνετε και πάλι ορατό το νόμισμα, χωρίς να μετακινηθείτε. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 5 
 

Διάθλαση μέσα από ένα πρίσμα ισοσκελούς 

τριγώνου 

 

Πρόβλημα 

Όταν μια ακτίνα φωτός περνάει μέσα από ένα πρίσμα, το πρίσμα διαθλά την 
ακτίνα. Αυτή η διάθλαση ποικίλει (αλλάζει) αν αλλάξετε την γωνία πρόσπτωσης; 

 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας 

 Πρίσμα 60ο 

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt 

 Διάφραγμα μονής σχισμής 

 2 καλώδια. 

 Λευκό χαρτί Α4 (δεν παρέχεται). 

 

Διαδικασία  

Α. Συνδέστε τον προβολέα με την μπαταρία ή το τροφοδοτικό των 12 volt. 

Β. Τοποθετείστε το πρίσμα στο λευκό χαρτί. 

Γ. Φωτίστε με μια ακτίνα φωτός το πρίσμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

  

Ερωτήσεις 

1. Σχεδιάστε γραμμές στο διάγραμμα για να δείξετε την προσπίπτουσα ακτίνα φωτός του 

προβολέα που περνάει από το πρίσμα. Γράψτε ταμπελίτσες για την διαθλασμένη ακτίνα και 

την αναδυόμενη ακτίνα. 

2. Βρείτε το σημείο από το οποίο αναδύεται η αναδυόμενη ακτίνα. Χρησιμοποιήστε ένα 

μοιρογνωμόνιο ή ένα ορθογώνιο τρίγωνο για να σχεδιάσετε την κάθετη στο σημείο ανάδυσης 

(στο διάγραμμα). 
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Επέκταση 

Με τα τριγωνικά πρίσματα των 60ο συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. 

 

 

Δ.  Γυρίστε το πρίσμα πρώτα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και μετά αντίστροφα έτσι 

ώστε η γωνία πρόσπτωσης να μεγαλώνει και να μικραίνει αντίστοιχα. 

 

 

 

3. Όταν το πρίσμα βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη θέση η αναδυόμενη ακτίνα εκτρέπεται λιγότερο 

από ότι σε κάθε άλλη θέση. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη θέση; 

 

Αφού θα έχετε βρει αυτή τη θέση, συγκρίνετε την γωνία πρόσπτωσης και την γωνία ανάδυσης. Η 

προηγούμενη εικόνα δείχνει αυτές τις γωνίες. Τι παρατηρείτε σε αυτές τις γωνίες; 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Προσπαθήστε να δείτε τι συμβαίνει στην αναδυόμενη ακτίνα όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι 

σχεδόν 0. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 6 

Τα χρώματα του ουράνιου τόξου 

Πρόβλημα 

Από πού προέρχονται τα χρώματα του ουράνιου τόξου; 

 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας με διάφραγμα μονής σχισμής 

 Πρίσμα 60ο 

 

Διαδικασία 

Α.  Σταθείτε σε ένα παράθυρο και κρατείστε το πρίσμα στον ήλιο. Μετακινήστε αργά το πρίσμα 

μέχρι να μπορέσετε να δείτε τα χρώματα του ουράνιου τόξου στους τοίχους ή στο πάτωμα. 

Τοποθετήστε ένα λευκό χαρτί σε εκείνη την περιοχή ώστε να «πέφτει» εκεί το φάσμα. (Αν 

αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε μία ακτίνα από τον προβολέα) 

 

 

Ερωτήσεις 

1. Ποιο ήταν το χρώμα του φωτός του ήλιου στο χαρτί πριν περάσει από το πρίσμα; 

2. Πόσα διαφορετικά χρώματα μπορείτε να διακρίνετε στο χαρτί αφού έχει περάσει το φως μέσα 

από το πρίσμα; 

3. Συμπληρώστε τη φράση: Βγαίνουν διαφορετικά χρώματα από το πρίσμα γιατί __________ 

(α)  Το πρίσμα στην πραγματικότητα δεν είναι άχρωμο. 

(β)  Το πρίσμα είναι φτιαγμένο από πλεξιγκλάς. Το πείραμα δεν θα πετύχαινε αν το υλικό 

ήταν διαφορετικό όπως για παράδειγμα, κηροζίνη. 

(γ)  Το λευκό φως είναι ένα μείγμα από διαφορετικά χρώματα. 

 

 

Οι άνθρωποι έχουν δώσει ονομασίες στα 7 βασικά χρώματα του φάσματος: κόκκινο, πορτοκαλί, 

κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί, βιολετί. Φυσικά υπάρχουν περισσότερα από 7 χρώματα: είναι το 

πορτοκαλοκόκκινο και το κιτρινοπράσινο κ.ο.κ. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΔΩ 

4. Κοιτάξτε στο διάγραμμα του πρίσματος. Δίπλα στο διάγραμμα, γράψτε τα ονόματα των 

χρωμάτων με την ίδια σειρά που φαίνονται στον τοίχο. 
 

5. Ποιο χρώμα διαθλάται περισσότερο; 
 

6. Ποιο χρώμα διαθλάται λιγότερο; 
 

7. Κοιτάξτε αυτές τις λέξεις στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ και συμπληρώστε: 

«Ορατό φάσμα»:  ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

«διάχυση φωτός»:  ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 

Επέκταση 

1. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο πρίσμα για να συνδυάσετε το φάσμα των χρωμάτων ώστε πάλι να 

προκύψει το λευκό φως. Σχεδιάστε εδώ μία εικόνα για να δείξετε που τοποθετήσατε τα 

πρίσματα. Δείξτε τις ακτίνες του φωτός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Φτιάξτε το δικό σας φάσμα με ένα γυάλινο κύπελλο με νερό στην άκρη του τραπεζιού. Κοιτάξτε 

για το φάσμα στο πάτωμα. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 7 

Συγκρίνετε τα βασικά χρώματα του φωτός 

 

Πρόβλημα 1 

Μπορούμε να αναμείξουμε το φως διαφορετικών χρωμάτων για να παράγουμε 
λευκό φως; Μπορούμε να φτιάξουμε άλλα χρώματα πέρα από το λευκό; 

 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας  

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt 

 Συγκλίνον φακός 

 Λευκή επιφάνεια 

 Διάφραγμα με κόκκινο, πράσινο και μπλε φίλτρο. 

 Λευκό χαρτί (δεν παρέχεται) 

 

Διαδικασία 

Α. Τοποθετήστε το διάφραγμα με το κόκκινο, πράσινο και μπλε φίλτρο στον προβολέα. Βγάλτε 

τον μικρό κυρτό φακό. Τοποθετήστε την λάμπα κοντά στο διάφραγμα, έτσι ώστε οι 

χρωματιστές ακτίνες να αποκλίνουν όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Τοποθετείστε τον 

συγκλίνοντα φακό έτσι ώστε οι χρωματιστές ακτίνες να συγκλίνουν στην λευκή επιφάνεια. 

 

 

 

Ερωτήσεις 

1. Όταν αναμειγνύετε την κόκκινη, τη μπλε και την πράσινη ακτίνα μαζί στην λευκή επιφάνεια, 

ποιο είναι το χρώμα του φωτός που προκύπτει; _____________________________________ 

 

Β. Παρεμβάλετε ένα φύλλο χαρτί ώστε η κόκκινη ακτίνα να μην φτάνει στην λευκή 

επιφάνεια. 

 

2. Τι χρώμα βλέπετε όταν αναμιγνύετε μόνο το μπλε με το πράσινο φως στην λευκή επιφάνεια; 

Συγκρίνετε αυτό το χρώμα με το πράσινο φως. _____________________________________ 
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3. Τι χρώμα βλέπετε όταν αναμιγνύετε μόνο το κόκκινο με το μπλε φως στην λευκή επιφάνεια; 

Συγκρίνετε αυτό το χρώμα με το κόκκινο φως. _____________________________________ 

 

4. Τι χρώμα βλέπετε όταν αναμιγνύετε μόνο το κόκκινο με το πράσινο φως στην λευκή 

επιφάνεια; Συγκρίνετε το με το χρώμα όταν προσθέτετε κόκκινο, μπλε και πράσινο φως.  

___________________________________________________________________________

  

 

 

Ιδέες «κλειδιά» 

Μπορείτε να αναμείξετε κόκκινο, πράσινο και μπλε για να κάνετε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα 

χρώματα του φωτός. Αυτός είναι ο λόγος που αυτά τα χρώματα τα ονομάζουμε βασικά χρώματα 

του φωτός. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 8 

Τα φίλτρα αφαιρούν τα χρώματα από το φως 
 

Πρόβλημα 

Όταν κοιτάτε μέσα από ένα πράσινο μπουκάλι, όλα μοιάζουν να είναι 
πράσινα ή μαύρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

 

Εξοπλισμός 

 Πρίσμα 60ο  Κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο φίλτρο  

 Προβολέας  Λευκή λωρίδα πλεξιγκλάς. 
 

Διαδικασία 

Α. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε αυτή την δραστηριότητα είναι να κρατήσετε το πρίσμα στο 

φως έτσι ώστε να διακρίνετε το φάσμα σε έναν τοίχο. (αν δεν το καταφέρετε προχωρήστε στη 

διαδικασία Β και Γ.) 

Β. Κάντε το δωμάτιο πολύ σκοτεινό. Συνδέστε τον προβολέα με τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό. 

Τοποθετήστε τον συγκλίνοντα φακό μέσα στον προβολέα. Το κουτί θα πρέπει να έχει το λευκό 

διάφραγμα μεγάλης εγκοπής – παραθύρου και όχι το κόκκινο–πράσινο–μπλε. 

Γ. Τοποθετήστε τον προβολέα, το πρίσμα και την επιφάνεια του πλεξιγκλάς στις θέσεις που 

δείχνει η εικόνα. Τοποθετήστε την λάμπα μέχρι να δείτε ένα διαυγές φάσμα στην επιφάνεια του 

πλεξιγκλάς. 

Δ. Κρατήστε ένα φίλτρο στην πορεία των ακτινών μετά το πρίσμα. Κοιτάξτε το φάσμα. Ποια 

χρώματα μπορείτε ακόμα να δείτε; 

 
Ερωτήσεις 

1. Η εικόνα δείχνει το κόκκινο φίλτρο. Όλα τα χρώματα στο λευκό φως «χτυπάνε» το κόκκινο φίλτρο. 

 

Το κόκκινο φίλτρο απορροφά τα χρώματα ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 29 

 

2. Σχεδιάστε και γράψτε σε αυτήν την εικόνα τα χρώματα που αφήνει να περάσουν το μπλε 

φίλτρο. 

 

Το μπλε φίλτρο απορροφά τα χρώματα ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

3. Σχεδιάστε και γράψτε σε αυτήν την εικόνα τα χρώματα που αφήνει να περάσουν το πράσινο 

φίλτρο. 

 

Το πράσινο φίλτρο απορροφά τα χρώματα ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
 

Αντί να χρησιμοποιήσετε όλο το ορατό φάσμα, κάντε αυτή τη δραστηριότητα μόνο με τα βασικά 

χρώματα του φωτός (κόκκινο, πράσινο και μπλε φως) από το τρίχρωμο διάφραγμα του προβολέα. 

Ανακαλύψτε ποια χρώματα μπορούν να απορροφήσουν το πορτοκαλί, το βαθύ μοβ (ματζέντα) και 

το κυανό. 
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√ 

ΠΕΙΡΑΜΑ 9 

Κοιτάξτε τα υπόλοιπα χρώματα μέσω των 

φίλτρων 

Αυτή η εικόνα δείχνει τη χρωματιστή λωρίδα με τα ονόματα των  

7 βασικών χρωμάτων του φάσματος. 

 

Λευκό 
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Α. Κρατήστε το κόκκινο φίλτρο μπροστά από τα μάτια σας και κοιτάξτε το χρωματιστό χαρτόνι 

μέσα από το φίλτρο. 

 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Σε αυτή την εικόνα σκιάστε τα χρώματα που δεν ανακλούν καθόλου κόκκινο φως. Για 

παράδειγμα το βιολετί έχει σκιαστεί. Σημειώστε τα χρώματα που παραμένουν ίδια. Για 

παράδειγμα έχει σημειωθεί το κόκκινο. 

 

Λευκό -  φαίνεται κόκκινο 

Κ
ό
κ
κ
ιν

ο
 

Π
ο
ρ
τ
ο
κ
α
λ
ί 

Κ
ίτ

ρ
ιν

ο
 

Π
ρ
ά
σ
ιν

ο
 

Μ
π
λ
ε
 

Λ
ο
υ
λ
α
κ
ί 

β
ιο

λ
ε
τ
ί 

Μαύρο 

 

Β. Κρατήστε το μπλε φίλτρο μπροστά από τα μάτια σας και κοιτάξτε την χρωματιστή λωρίδα. 

 

2. Σε αυτήν την εικόνα, σκιάστε τα χρώματα που δεν ανακλούν καθόλου το μπλε φως. Σημειώστε 

τα χρώματα που παραμένουν ίδια. Ποιο χρώμα φαίνεται να έχει η λευκή λωρίδα; 

 

Λευκό -  φαίνεται ________________ 
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Γ. Επαναλάβετε την διαδικασία με το πράσινο φίλτρο. 

 

3. Σε αυτήν την εικόνα σκιάστε τα χρώματα τα οποία δεν ανακλούν καθόλου πράσινο φως. Ποιο 

χρώμα φαίνεται να έχει η λευκή λωρίδα; 

 

Λευκό -  φαίνεται __________ 
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4. Η λευκή λωρίδα του χαρτονιού ανακλά τα χρώματα, αλλά η μαύρη λωρίδα ανακλά _________ 

___________________________________________________________________________ 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 10 

Πραγματικό και φαινομενικό βάθος 

 

Πρόβλημα 

Όταν κοιτάμε μέσα σε μία λιμνούλα ή σε μια πισίνα με καθαρό νερό πάντα 
μοιάζει να είναι ποιο ρηχή από ότι στην πραγματικότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

 

Εξοπλισμός 

 Διάφραγμα διπλής σχισμής  Πλαστική λεκάνη αδιαφανής (δεν παρέχεται) 

 Πλεξιγκλάς τραχύ   Γυάλινο κύπελλο (δεν παρέχεται) 

 Ορθογώνιο κομμάτι πλεξιγκλάς  Νόμισμα (δεν παρέχεται) 

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt  Νερό (δεν παρέχεται) 

 Προβολέας 

 

Διαδικασία 

Α. Βάλτε δύο νομίσματα σε λευκό χαρτί. Τοποθετήστε το ορθογώνιο κομμάτι από 

πλεξιγκλάς πάνω από το ένα νόμισμα (όπως στο διπλανό σχήμα). 

Β. Κοιτάξτε το νόμισμα μέσα από την κορυφή του πλεξιγκλάς. 

Συγκρίνετε τον τρόπο που φαίνονται σε σας τα δύο νομίσματα. Γράψτε στο χώρο 

δίπλα από την Αντιγόνη τι βλέπει. 

 

Γ. Ρίξτε ένα νόμισμα στην πλαστική λεκάνη. 

Δ. Κοιτάξτε το νόμισμα. Απομακρύνετε αργά το κεφάλι σας μέχρι να μην είναι ορατό το νόμισμα. 

Τώρα μην κουνήσετε το κεφάλι σας. 

Ε. Βάλτε κάποιον συμμαθητή σας να ρίχνει νερό, πολύ αργά, μέσα στην λεκάνη. 
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Χρησιμοποιήστε τον προβολέα για να απαντήσετε στην ερώτηση της Αντιγόνης. 

ΣΤ. Γεμίστε το λεκανίδιο από πλεξιγκλάς με νερό και τοποθετήστε το στο ορθογώνιο διάγραμμα 

αυτής της σελίδας. 

Ζ. Τοποθετήστε το διάφραγμα διπλής σχισμής στον προβολέα. Τοποθετήστε τον προβολέα πίσω 

από την εικόνα του ματιού. 

Η. Μετακινήστε την λάμπα μπρος-πίσω μέχρι οι δύο 

ακτίνες να συναντηθούν στο σημείο Χ. 

 

Χρησιμοποιούμε τον προβολέα για να αισθητοποιήσουμε 

τη διαδρομή του φωτός. Στην πραγματικότητα το φως 

κατευθύνεται από το νόμισμα προς το μάτι σας και όχι 

από το μάτι σας προς το νόμισμα. 

 

Θ. Απομακρύνεται την λεκάνη με το νερό αλλά μην 

μετακινήσετε τον προβολέα. 

Ι. Οι δύο ακτίνες συναντιούνται σε ένα καινούριο 

σημείο. Σημειώστε το σημείο αυτό με ένα στυλό και 

γράψτε Υ δίπλα του. 

 

Το μάτι δεν γνωρίζει πως το 

φως από το Χ έχει διαθλαστεί 

(λυγίσει) γιατί το μάτι «ξέρει» 

ότι το φως ταξιδεύει 

ευθύγραμμα. Έτσι το μάτι 

βλέπει το Υ στο σημείο Χ. Έτσι 

το νόμισμα φαίνεται να είναι 

σε μικρότερο βάθος από ότι 

είναι στην πραγματικότητα. 

  

 

Ερωτήσεις 

1. Συμπληρώστε το σχέδιο: σχεδιάστε τις ακτίνες φωτός που κατευθύνονται από το νόμισμα 

προς το μάτι. Δείξτε που διαθλώνται οι ακτίνες φωτός. δείξτε πως το σημείο Χ του 

νομίσματος βρίσκετε σε χαμηλότερο βάθος από ότι είναι στην πραγματικότητα. 

 

 

2. Βρείτε το νόημα της λέξης «φαινομενικός» στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ και συμπληρώστε: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 11 

Τα ισοσκελή πρίσματα και η γωνία απόκλισης 

 

Πρόβλημα 

Ένα πρίσμα μπορεί να διαθλάσει (λυγίσει) μία ακτίνα φωτός. όμως πάντα μία 
ακτίνα φωτός διαθλάται το ίδιο; 

 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας  Διάφραγμα μονής σχισμής 

 Πρίσμα 60ο  Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt 

 Λευκό χαρτί (δεν παρέχεται) 

 

Διαδικασία  

Α. Συνδέστε τον προβολέα με τη μπαταρία ή το τροφοδοτικό. 

Β. Βάλτε το πρίσμα σε αυτή τη σελίδα, πάνω στο διάγραμμα. 

Γ. Ρίξτε μία ακτίνα φωτός στο πρίσμα όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

Ερωτήσεις 

1. Δείτε αν η ακτίνα του φωτός περνάει στην πραγματικότητα μέσα από το τριγωνικό πρίσμα σε 

αυτή την κατεύθυνση. Γράψτε «διαθλώμενη ακτίνα» και «αναδυόμενη ακτίνα» στα σωστά 

σημεία του διαγράμματος. 

2. Χρησιμοποιήστε ένα μοιρογνωμόνιο και μετρήστε την γωνία μεταξύ της κάθετης στο σημείο 

πρόσπτωσης και την πλευρά του πρίσματος, σε αυτό το διάγραμμα. Η γωνία είναι ________ 

μοίρες. 

3. Χρησιμοποιήστε ένα χάρακα και ένα μολύβι για να προεκτείνετε την προσπίπτουσα ακτίνα μέσα 

στο πρίσμα. Να προεκτείνετε και την αναδυόμενη ακτίνα προς τα αριστερά μέχρι να «κόψει» 

την πρώτη γραμμή που έχετε ζωγραφίσει. Η οξεία γωνία μεταξύ των δύο γραμμών είναι η 

γωνία της απόκλισης. Μετρήστε την γωνίας της απόκλισης που έχετε ζωγραφίσει. Είναι περίπου 

_______ μοίρες. 
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Δ. Περιστρέψτε το πρίσμα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και έπειτα αντίστροφα έτσι 

ώστε η γωνία πρόσπτωσης να αυξάνει και να μειώνεται. 

 

4. Η γωνία της απόκλισης μένει ίδια; ________________ 

 

5. Όταν το πρίσμα είναι σε ένα σημείο, η γωνία της απόκλισης είναι μικρότερη από ότι σε κάθε 

άλλη θέση. Τοποθετήστε το πρίσμα σε ένα καθαρό κομμάτι χαρτί, έπειτα βρείτε την ειδική 

θέση. Μόλις την βρείτε, σχεδιάστε γραμμές κατά μήκος της προσπίπτουσας ακτίνας και της 

αναδυόμενης ακτίνας. Επίσης σχεδιάστε το περίγραμμα του πρίσματος για να δείξετε που ήταν. 

Σχεδιάστε τα σημεία πρόσπτωσης και ανάδυσης στα σωστά σημεία. Τώρα μετρήστε τις γωνίες 

της απόκλισης και της διάθλασης. 

 

Συμπληρώστε: Όταν η γωνία της απόκλισης παίρνει την μικρότερη τιμή, η γωνία πρόσπτωσης και 

η γωνία διάθλασης είναι ______________(ίσες /σχεδόν ίσες). 

 



ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 36 

ΠΕΙΡΑΜΑ 12 

Πλήρης εσωτερική ανάκλαση 
 

Πρόβλημα 

Έχουμε δει πώς μπορούμε να κάνουμε την γωνία της διάθλασης μικρή ή μεγάλη. 

Αν μεγαλώσουμε την ακτίνα της διάθλασης μέχρι 90, η διαθλώμενη ακτίνα 
κατευθύνεται κατά μήκος του της πλευράς του πρίσματος. Τι γίνεται, όμως, αν 

προσπαθήσουμε να κάνουμε την γωνία διάθλασης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από 90; 
 

Εξοπλισμός 

 Διάφραγμα μονής σχισμής  Προβολέας  

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt  Ημικυκλικό πρίσμα 

 Γωνιομετρικός δίσκος  Κομμάτι πλεξιγκλάς 

 Λευκό χαρτί (δεν παρέχεται) 

 

Διαδικασία 

Α. Τοποθετήστε το ημικυκλικό πρίσμα πάνω στο γωνιομετρικό δίσκο. Σιγουρευτείτε ότι η ευθεία 

πλευρά είναι κατά μήκος μίας από τις μαύρες κάθετες γραμμές (βλέπε παρακάτω σχήμα). 

Β. Τοποθετήστε τον προβολέα έτσι ώστε η ακτίνα να περνάει από το κέντρο του γωνιομετρικού 

δίσκου. Κοιτάξτε προσεχτικά σε αυτήν την εικόνα για να είστε σίγουροι ότι το πρίσμα είναι στη 

δεξιά μεριά. 

 

Γ. Στρέψτε τον γωνιομετρικό δίσκο έτσι ώστε η ω (γωνία διάθλασης) ολοένα και να μεγαλώνει. 

Δ. Στρέψτε τον γωνιομετρικό δίσκο μέχρι η γωνία της διάθλασης να γίνει 90. Τώρα η γωνία 

πρόσπτωσης είναι η «κρίσιμη γωνία». 
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Ερωτήσεις 

1. Μετρήστε την κρίσιμη γωνία. Η κρίσιμη γωνία του πλεξιγκλάς στον αέρα είναι _____ μοίρες. 

Αν τώρα κάνετε την γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία; 

2. Συμπληρώστε την εικόνα: σχεδιάστε την ακτίνα που λείπει. 

 

Όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία, η ακτίνα του φωτός αλλάζει 

πορεία μέσα στο πλεξιγκλάς. Αυτό το ονομάζουμε ΠΛΗΡΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ. 

 

Πλήρης εσωτερική ανάκλαση μπορεί να συμβεί και μέσα από άλλα είδη πρισμάτων:  

 

 

Διαδικασία 

Χρησιμοποιήστε τον προβολέα για να καταλάβετε τι κάνει ένα πρίσμα. 

Ε. Τοποθετήστε το διάφραγμα διπλής σχισμής στον προβολέα. 

Στ. Μετακινήστε την λάμπα μπρος-πίσω μέχρι οι ακτίνες να γίνουν παράλληλες.  

Ζ. Τοποθετήστε το πρίσμα των 45 στις επόμενες εικόνες. 

Η. Να κατευθύνετε τις δύο ακτίνες φωτός μέσα στο πρίσμα όπως δείχνουν τα βέλη του σχήματος 

της επόμενης σελίδας. 
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Ερωτήσεις 

3. Σχεδιάστε στο επάνω διάγραμμα την πορεία των ακτινών μέσα σε κάθε πρίσμα μέχρι και την 

έξοδο τους από αυτό. 

 

4. Δείτε γιατί το πρίσμα των 45 κάνει, όπως λέει η Αντιγόνη, τα πάντα πάνω κάτω; Στη θέση 3, 

μπλοκάρετε την επάνω ακτίνα με το δάχτυλό σας έτσι ώστε μόνο η κάτω ακτίνα να πηγαίνει 

μέσα στο πρίσμα. Η κάτω ακτίνα βγαίνει από πάνω ή από κάτω; 

 

Θ. Τοποθετήστε το διάφραγμα μονής σχισμής στον προβολέα. 

 

Ι. Κατευθύνετε την ακτίνα του φωτός μέσα από πολλαπλές ανακλαστικές επιφάνειες όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

5. Σε αυτήν την εικόνα, σχεδιάστε τι συμβαίνει στην ακτίνα του φωτός. Τώρα μετακινήστε 

το πίσω μέρος του προβολέα από την μία μεριά στην άλλη, καθώς κρατάτε την ακτίνα 

στο ίδιο σημείο στο πλεξιγκλάς.  
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Τα τηλεφωνικά μηνύματα συνήθως μεταφέρονται με γρήγορες εναλλαγές στο ρεύμα μέσα από 

χάλκινα καλώδια. Οι μοντέρνες οπτικές ίνες στα τηλεφωνικά συστήματα δεν χρησιμοποιούν 

χάλκινα καλώδια αλλά γυάλινα καλώδια (οπτικές ίνες). Τα μηνύματα μεταφέρονται με γρήγορες 

εναλλαγές της ποσότητας του φωτός που διοχετεύονται μέσα στην οπτική ίνα. Δεν χάνεται σχεδόν 

καθόλου φως γιατί μέσα στην οπτική ίνα συμβαίνει πλήρης εσωτερική ανάκλαση. 

 

6. Σχεδιάστε σε αυτή την εικόνα την πορεία μίας ακτίνας φωτός η οποία εισέρχεται στην οπτική 

ίνα στο Α και μεταφέρεται μέχρι το Β. 

 

 

Επέκταση 

 

 

 

7. Γιατί η Ιφιγένεια και η Αντιγόνη δεν συμφωνούν; 

 

Γεμίστε το λεκανίδιο από πλεξιγκλάς ως τη μέση με νερό. Κατευθύνετε μία ακτίνα φωτός μέσα από 

την μία κοντή μεριά του πλεξιγκλάς. Μπορείτε να βρείτε την θέση όπου συμβαίνει η πλήρης 

εσωτερική ανάκλαση. 
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Βοηθείστε τον Αλέξανδρο! 

Κάντε την διαδικασία Δ. ξανά αλλά αυτή τη φορά βάλτε το ημικυκλικό πρίσμα μέσα στο λεκανίδιο 

από πλεξιγκλάς. Ρίχνετε σιγά-σιγά νερό. Μπορείτε να έχετε πλήρη εσωτερική ανάκλαση με το 

ημικυκλικό πρίσμα όταν υπάρχει νερό έξω από αυτό; 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 13 

Το φως δια μέσω φακών 

 

Πρόβλημα 

Ματογυάλια, κάμερες, κιάλια, και μικροσκόπια, όλα έχουν φακούς. Τι κάνουν οι 
φακοί στη κατεύθυνση του φωτός; 

 

Εξοπλισμός 

 Προβολέας 

 Διάφραγμα μονής σχισμής  

 Συγκλίνον φακός   

 Διάφραγμα τριπλής σχισμής  

 Μπαταρία ή τροφοδοτικό 12 volt 

 Αποκλίνον φακός  

 

 

 

Διαδικασία  

Α.  Τοποθετήστε το διάφραγμα τριπλής σχισμής στον προβολέα και ανάψτε τον. 

Β. Μετακινήστε την λάμπα μέχρι οι ακτίνες να γίνουν παράλληλες. 

Γ. Τοποθετήστε τον συγκλίνοντα φακό σε αυτή τη σελίδα. Κατευθύνετε τις τρεις παράλληλες 

ακτίνες προς τον φακό, όπως στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

Ερωτήσεις 

1. Ανιχνεύστε τις ακτίνες έτσι ώστε να συμπληρώσετε το διάγραμμα. Δείξτε που πηγαίνουν οι 

ακτίνες αφού έχουν περάσει μέσα από τους φακούς. Σημειώστε το γράμμα Ε (στο διάγραμμά 

σας) στο σημείο όπου συναντιόνται οι τρεις ακτίνες. Το σημείο Ε ονομάζεται εστιακό σημείο ή 

πρωταρχική εστίαση του φακού. Η απόσταση από το κέντρο του φακού μέχρι το εστιακό 

σημείο είναι η εστιακή απόσταση. Φακοί με μεγάλο πάχος έχουν μικρή εστιακή απόσταση. 

Λεπτοί φακοί έχουν μεγάλη εστιακή απόσταση. 

 

2. Η εστιακή απόσταση του φακού αυτού είναι ____________ mm. 
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Δ. Τοποθετείστε τον αποκλίνοντα φακό 

σε αυτή την σελίδα. Κατευθύνετε τις 

τρεις παράλληλες ακτίνες προς το 

φακό, όπως στο διπλανό σχήμα. 

 

 

 

 

3. Η εστιακή απόσταση αυτού του αποκλίνοντος φακού είναι ____________ mm. 

4. Βρείτε τις λέξεις «συγκλίνω» και «αποκλίνω» στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. Δώστε περιληπτικά την εξήγηση 

που λέει το ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 

Συγκλίνω: ____________________________________________________________________ 

Αποκλίνω: ____________________________________________________________________ 

5. Βρείτε τις λέξεις «πραγματικό εστιακό σημείο» και «εικονικό εστιακό σημείο» στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 

Δώστε περίληψη. 

Πραγματικό εστιακό σημείο: ____________________________________________________ 

Εικονικό εστιακό σημείο: _______________________________________________________ 

6. Συμπληρώστε:  

Ένας συγκλίνον φακός κάνει τις παράλληλες ακτίνες φωτός να ___________________________ 

(συγκλίνουν / αποκλίνουν / μένουν παράλληλες), έτσι ώστε οι ακτίνες φωτός να διέρχονται από 

ένα _________________________ (πραγματικό / φανταστικό) εστιακό σημείο. 

Ένας αποκλίνον φακός κάνει τις παράλληλες ακτίνες φωτός να __________________________ 

(συγκλίνουν / αποκλίνουν / μένουν παράλληλες), έτσι ώστε οι ακτίνες του φωτός να έχουν ένα 

____________________ (πραγματικό / φανταστικό) εστιακό σημείο. 

ΣΤ. Τοποθετήστε το διάφραγμα μονής σχισμής στον προβολέα. 

Ζ. Τοποθετείστε τον συγκλίνοντα φακό στο παρακάτω διάγραμμα. 

Η. Κατευθύνετε την ακτίνα προς τον φακό από τρεις διαφορετικές θέσεις όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Το Ο είναι το οπτικό κέντρο του φακού. Το Χ είναι το οποιοδήποτε σημείο πάνω από το Ο. 

7. Ανιχνεύστε και σχεδιάστε τις ακτίνες που βλέπετε έτσι ώστε 

να συμπληρώσετε το διάγραμμα. Θα πρέπει να δείξετε 

ακριβώς που πηγαίνουν οι ακτίνες αφού έχουν περάσει το 

σημείο Ο και Χ. 

8. Ποια ακτίνα ή ακτίνες αλλάζουν κατεύθυνση αφού έχουν 

περάσει μέσα από τον φακό; 

_______________________________________________ 

9. Ποια ακτίνα ή ακτίνες δεν αλλάζουν κατεύθυνση αφού 

έχουν περάσει μέσα από τον φακό; 

_______________________________________________ 


