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ΕΡΓΑΙΑ  

Προθεζμία παράδοζης 8/2/11 

 

Άζκηζη 1 

Έλα θεξί ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν 

θακππιόηεηαο ελόο θνίινπ 

θαηόπηξνπ κε εζηηαθή απόζηαζε 

10.0cm θαη έλαο ζπγθιίλσλ θαθόο κε 

εζηηαθή απόζηαζε 32.0 cm 

ηνπνζεηείηαη ζε απόζηαζε 85.0cm 

δεμηά ηνπ θεξηνύ. Αλ θνηηάμνπκε ην 

θεξί από ηα δεμηά δηα κέζνπ ηνπ θαθνύ βιέπνπκε δύν είδσια. Τν πξώην 

ζρεκαηίδεηαη από ηηο αθηίλεο πνπ πεξλνύλ θαηεπζείαλ από ην θαθό. Τν δεύηεξν από 

ηηο αθηίλεο πνπ αλαθιώληαη ζην θάηνπηξν θαη κεηά δηέξρνληαη από ην θαθό.  

Α) Σρεκαηίζηε θαζέλα από ηα δύν είδσια  ρξεζηκνπνηώληαο δηαγξάκκαηα ησλ 

θύξησλ αθηίλσλ θαη  βξείηε αλ είλαη πξαγκαηηθό ή θαληαζηηθό, νξζό ή αλεζηξακκέλν  

Β) Πξνζδηνξίζηε ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θάζε εηδώινπ. 

 

Άζκηζη 2 

Έλα κηθξό ςάξη βξίζθεηαη 4 κέηξα θάησ από ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ην παξαηεξνύκε από 

κία βάξθα κε έλα ιεπηό, ζπγθιίλνληα θαθό κε 

εζηηαθή απόζηαζε 30 κέηξα.  Αλ ν θαθόο 

βξίζθεηαη δύν κέηξα πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ πνύ βξίζθεηαη ην είδσιν ηνπ ςαξηνύ όπσο 

ην βιέπεη ν παξαηεξεηήο; Υπνζέηνπκε όηη ην ςάξη βξίζθεηαη ζηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ 

θαθνύ θαη όηη  nαεξα=1, nλεξό=1.33. 

 

Άζκηζη 3 

Πξίζκα από ππξηηύαιν γσλίαο 50oA   βπζίδεηαη ζε αιθνόιε. Αλ ην θσο πξνζπίπηεη 

ππό γσλία 30oi     

A)λα ππνινγηζηεί ε δηαθνξά ησλ γσληώλ εθηξνπήο  C , F  κεηαμύ ησλ αθηίλσλ ηεο 

γξακκήο C- θαη F- Fraunhofer.  

B)Πόζε είλαη ε γσλία εθηξνπήο δ γηα 75.632 10    m; Φξεζηκνπνηήζηε ηα 

δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 21-3 ζει 219 ησλ Αιόλζν-Φηλλ. 

 

Άζκηζη 4 

Λεπηή παξαμνληθή κνλνρξσκαηηθή δέζκε εμ αληηθεηκέλνπ Α πξνζπίπηεη από ηα 

αξηζηεξά ζε παρύ ακθίθπξην θαθό θεληξηθνύ πάρνπο d, κε δείθηε δηαζιάζεσο n θαη 

κε αθηίλεο θακππιόηεηαο αξηζηεξά Lr  θαη δεμηά Rr ,  δηαζιάηαη ζηα ζεκεία L θαη R 
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ησλ δύν επηθαλεηώλ, θαη εζηηάδεη ζην 

είδσιν Ε δεμηά ηνπ θαθνύ, κε πνξεία 

όπσο ζην Σρήκα. 

Αλ ε απόζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη α, 

λα γξαθνύλ  

Α) νη απνζηάζεηο θαη ηα είδε ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ησλ εηδώισλ ησλ δύν 

επηθαλεηώλ, Β) νη κεγεζύλζεηο απηώλ, 

θαζώο θαη ε ηειηθή κεγέζπλζε ηνπ θαθνύ. 

 

 

Άζκηζη 5 

Η θεξαία ηνπ ξαληάξ ελόο 

αληηηνξπηιηθνύ ε νπνία βξίζθεηαη 

ζε ύςνο 8m από ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο ιακβάλεη ζήκα από έλα 

αεξνπιάλν επξηζθόκελν ζε 

απόζηαζε 12km. Τν  ζήκα θηάλεη 

αθελόο άκεζα (δηαδξνκή ΒΑ ζην 

Σρήκα) θαη αθεηέξνπ κεηά από 

αλάθιαζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (δηαδξνκή ΒΓΑ ζην Σρήκα). Τν ξαληάξ 

ιεηηνπξγεί ζε κήθνο θύκαηνο 0.10m.  Πνην είλαη ην ειάρηζην ύςνο ηνπ αεξνπιάλνπ, 

από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, γηα ην νπνίν ην ζήκα πνπ ιακβάλεη ην ξαληάξ 

παξνπζηάδεη ειάρηζην; 
Υπόδεημε: (1) Μπνξείηε λα επεθηείλεηε ηελ ΒΓ κέρξη λα ηκήζεη ηελ πξνέθηαζε ηεο θεξαίαο. 

(2) Θεσξείζηε όηη ην δεηνύκελν ύςνο είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξν από ηελ απόζηαζε 

αεξνπιάλνπ-ξαληάξ. 

 

Άζκηζη 6 

Θεσξνύκε έλα ζύζηεκα ηξηώλ όκνησλ ζρηζκώλ  όπσο ζην ζρήκα 

νη νπνίεο θσηίδνληαη κε κνλνρξσκαηηθν θώο.  Η δεύηεξε ζρηζκή 

απέρεη απόζηαζε d από ηελ πξώηε ελώ ε ηξίηε απέρεη 3d/2 από 

ηελ δεύηεξε. 

 A)Σε πνηά ηηκή ηεο γσλίαο ζ βξίζθεηαη ην πξώην κέγηζην;  

B)Έζησ ε γσλία ηεο εξώηεζεο (A) είλαη ζ1. Αλ ε έληαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζην κεδεληθήο ηάμεο κέγηζην γηα ζ=0 είλαη Ι0 λα 

βξεζεί ε έληαζε ζε κνλάδεο ηνπ Ι0 ζηελ θαηεύζπλζε ζ1/2.  Ιζρύεη 



  d  . 
Υπόδεημε: Σην (A) κπνξείηε λα αλαπηύμεηε ηελ έληαζε σο άζξνηζκα 

ζεηξάο ζπλεκηηόλσλ θαη λα εμεηάζεηε πόηε όια ηα ζπλεκίηνλα είλαη ίζα 

κε ηελ κνλάδα. 

 

Άζκηζη 7 

Σε έλα θπκαηαγσγό δηαδίδεηαη ειεθηξνκαγλεηηθό (ΗΜ) θύκα ζύκθσλα κε ηελ 

εγθάξζηα καγλεηηθή ιύζε (ΤΜ). Τν ΗΜ πεδίν θαη ε δηάηαμε ησλ αγσγώλ δίλεηαη από 

ηηο ζρέζεηο ζηε ζει. 279 ησλ Αιόλζν-Φηλλ.  

A)Να δείμεηε όηη ην ΗΜ πεδίν είλαη ιύζε ησλ εμηζώζεσλ ηνπ Maxwell.  

B) Να ππνινγηζηεί ε ηαρύηεηα θάζεο pv  θαη νκάδαο gv  ηνπ ΗΜ θύκαηνο θαη ν ιόγνο 

/p gv v . Πνηα από ηηο δύν είλαη κεγαιύηεξε; Αλ θάπνηα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 
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ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό c  ζρνιηάζηε γηαηί  απηό δελ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε 

ηελ αξρή ηεο ζρεηηθόηεηαο.  

 

Άζκηζη 8 

Σε πείξακα ζπκβνιήο εθ Ν = 4 ηζαπερνπζώλ νκνίσλ ζρηζκώλ, εθάζηεο εύξνπο b, 

παξαηεξείηαη όηη ην 3
νλ

 θύξην κέγηζην ειιείπεη σο 1
νλ

 ειιείπνλ κέγηζην.  

Α) Να βξεζεί ε απόζηαζε α κεηαμύ ησλ ζρηζκώλ. 

Β) Να εμεηαζζεί αλ θαη θαηά πόζνλ πξαθηηθώο (ζε πνζνζηό ηεο εληάζεσο ηνπ 

θεληξηθνύ κεγίζηνπ) ειιείπνπλ θαη ηα δύν ακέζσο γεηηνληθά δεπηεξεύνληα κέγηζηα 

εθαηέξσζελ ηνπ σο άλσ ειιείπνληνο 3
νπ

 θπξίνπ κεγίζηνπ. 

 

Άζκηζη 9 

Θεσξείζηε κηα ιεπηή κεκβξάλε από ζαπνύλη (δείθηεο δηάζιαζεο 1.34) πάρνπο 

550.0nm.  

Α) Βξείηε ηα κήθε θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηα νπνία δελ αλαθιώληαη όηαλ ε 

κεκβξάλε θσηίδεηαη θάζεηα κε ην θσο ηνπ ειίνπ από ηε κηα πιεπξά. 

Β) Έλαο θνηηεηήο θνηηάεη ηνλ ήιην κέζα από ηε ιεπηή κεκβξάλε ηνπ εξσηήκαηνο (Α) 

πνηα κήθε θύκαηνο δελ ζα βιέπεη (ζε ζρέζε κε ηα κήθε θύκαηνο πνπ ζα έβιεπε αλ 

δελ ππήξρε ε κεκβξάλε); 

 

Άζκηζη 10 

Σε έλα πέηαζκα πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 20 κέηξσλ από έλα θξάγκα 

απνηεινύκελν από Ν ηαπηόζεκεο, παξάιιειεο  ζρηζκέο παξαηεξείηαη ε έληαζε ηνπ 

θσηόο ζαλ ζπλάξηεζε ηεο 

απόζηαζεο όπσο ζην ζρήκα.   

Τν θώο πνπ δηέξρεηαη από ηηο 

ζρηζκέο έρεη κήθνο θύκαηνο 



  6000A
o

 ελώ θάζε ζρηζκή 

έρεη πιάηνο  a θαη απόζηαζε 

από ηελ επόκελε d. 

Α)Να βξεζνύλ νη ηηκέο ησλ Ν, 

a, d. 

Β)Να δνζεί ε έθθξαζε ηεο 

δηαθεθνκκέλεο γξακκήο πνπ πεξηβάιεη ηα κεγάια κέγηζηα θαη λα πεξηγξαθεί ε 

θπζηθή ηεο ζεκαζία. 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

1) Ο κπσπηθόο νθζαικόο είλαη κεγαιύηεξνο (βαζύηεξνο) ηνπ θπζηνινγηθνύ, ελώ ν 

ππεξκεηξσπηθόο είλαη κηθξόηεξνο (ξερόηεξνο) ηνπ θπζηνινγηθνύ, πξάγκα πνπ ν 

θαθόο ηνπ νθζαικνύ δελ ην «μέξεη». Γηαηί ηα γηαιηά κπσπίαο έρνπλ απνθιίλνληεο 

θαθνύο ελώ ηεο ππεξκεηξσπίαο ζπγθιίλνληεο; 

 

2) Γηα ην θάηνπηξν ηνπ Loyd ην νπνίν παξάγεη 

ζπκβνιή από κία κόλα πεγή λα ζρεδηαζηεί έλα 

ηζνδύλακν ζύζηεκα κε δύν ζύκθσλεο πεγέο.  Τη 

ζπκπεξαίλεηε αλ ν θξνζζόο ζην ζεκείν Ο είλαη 

ζθνηεηλόο; 

 

3) Πξίζκα κηθξήο γσλίαο 1A rad έρεη δείθηε δηάζιαζεο  n . Είλαη βπζηζκέλν ζε 

δύν πγξά έηζη ώζηε ε επηθάλεηα ζηελ νπνία ην θώο πξνζπίπηεη λα είλαη ζε επαθή κε 
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πγξό δείθηε δηάζιαζεο  1n  ελώ ε επηθάλεηα από ηελ νπνία ην θώο αλαδύεηαη λα είλαη 

ζε επαθή κε πγξό δείθηε δηάζιαζεο 2n .  Αλ ε γσλία πξόζπησζεο ηνπ θσηόο ζην 

πξίζκα είλαη 1i rad λα  ππνινγίζεηε πξνζεγγηζηηθά  ηε γσλία εθηξνπήο ηνπ θσηόο 

 . Τη ζπκπεξαίλεηε όηαλ 1 2n n ; 

4) Εμεγείζηε γηαηί ηα θηεξά κηαο αθίλεηεο πεηαινύδαο θαίλνληαη λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθό ρξώκα αλάινγα κε ηε γσλία  πνπ ηα θνηηάκε.  

5) Η νιηθή έληαζε Ι ηεο επαιιειίαο δύν ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ (ηδίαο 

ζπρλόηεηαο θαη θπκαηαλύζκαηνο, αιιά δηαθνξεηηθώλ πιαηώλ θαη θάζεσο) ηζνύηαη κε 

ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο εληάζεσλ Ι1+Ι2. Τη ζπκπεξαίλεηε γηα ηα ειεθηξηθά πεδία 

1E θαη 2E ησλ δύν θπκάησλ; 

  

 


