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Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 

επικοινωνίας.        

Διάρκεια: 21/2  ώρες 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

 (Χωρίς τη χρήση συγγραμμάτων, βοηθημάτων ή σημειώσεων) 

 

Θέμα 1
ο
: (α) Η εξίσωση κίνησης των δέσμιων ηλεκτρονίων ενός ισότροπου 

διηλεκτρικού μέσου υπό την επίδραση ενός εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου   

   
    είναι   

   

   
      

  

  
     

     Εξηγείστε τους όρους της εξίσωσης 

και πως αυτή διαφοροποιείται όταν αντί για δέσμια ηλεκτρόνια έχουμε ελεύθερα 

ηλεκτρόνια σε έναν αγωγό. (β)  Ένα φωτεινό κύμα περιγράφεται από την Ε(z,t) = 

E0[cos(kz-ωt)x + cos(kz-ωt+π)y]. Περιγράψτε την κατάσταση πόλωσης του κύματος. 

Δικαιολογήστε. (γ) Στο σχήμα σας δίνεται η γεωμετρική πορεία των παράλληλων 

ακτίνων ερυθρού χρώματος  που συναντούν μια σταγόνα 

βροχής, υπό γωνία ελάχιστης εκτροπής. Εξηγείστε τη 

πορεία των ακτίνων. Αναπαράγετε το σχήμα στο γραπτό 

σας και σχεδιάστε με εστιγμένες γραμμές τη πορεία που 

θα έχουν οι ακτίνες με ιώδες χρώμα (δ.δ. του νερού 1.332 

για το ερυθρό και 1.339 για το ιώδες). (εναλλακτικά 

σχεδιάστε το δικό σας σχήμα που περιγράφει το 

φαινόμενο). Εξηγείστε το διαχωρισμό των χρωμάτων και 

την εμφάνιση του πρωτεύοντος ουράνιου τόξου. Όπως 

βλέπετε ένα ουράνιο τόξο ποιο χρώμα, το ερυθρό ή το 

ιώδες, παρατηρείται ψηλότερα πάνω απ’ τον ορίζοντα; 

 

 

Θέμα 2
ο
: Μια παράλληλη δέσμη φυσικού (μη-πολωμένου) μονοχρωματικού φωτός 

μήκους κύματος στον αέρα λ0 = 680 nm (κόκκινο) (δείκτης διάθλασης-δ.δ. αέρα nα ≈ 

1.0) προσπίπτει σε επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια αέρα-νερού (δ.δ. nν = 1.33, για το 

κόκκινο). (α) Υπολογίστε την ανακλαστικότητα της επιφάνειας για γωνία 

πρόσπτωσης θi = 0
0
. (β) Με βάση το Ν. Snell και τις εξισώσεις Fresnel βρείτε ότι η 

γωνία Brewster κατά τη πρόσπτωση από τον αέρα στο νερό είναι θBr≈53
0
. (γ) Ένας 

υποβρύχιος κολυμβητής σε βάθος d=2.0 m διαθέτει καθρέφτη προσανατολισμένο 

παράλληλα στη διαχωριστική επιφάνεια. Ποια θα 

είναι η διαφορά οπτικού δρόμου της δέσμης 1 που 

θα ανακλαστεί στο καθρέφτη σε σχέση με τη 

δέσμη 2 που ανακλάται στην διαχωριστική 

επιφάνεια αέρα-νερού για γωνία πρόσπτωσης ίση 

με τη θBr  όταν συμβάλλουν σε μεγάλη απόσταση; 

(δ)  Υπάρχει διαφοροποίηση του μήκους κύματος 

της φωτεινής δέσμης όταν αυτή εισέλθει στο νερό 

και αν ναι, ποιό θα είναι το νέο μήκος κύματος της ακτινοβολίας; Δικαιολογήστε.  



 

Θέμα 3
ο
: Ένας επιπεδόκυρτος γυάλινος λεπτός φακός δ.δ. n = 1.5 και ακτίνας 

καμπυλότητας R = 20.0 cm περιβάλλεται από αέρα δ.δ. nα ≈ 1.0. (α) Προσδιορίστε 

την εστιακή απόσταση του φακού και αποφανθείτε αν ο φακός είναι συγκλίνων ή 

αποκλίνων. (β) Αν ένα εγκάρσιο αντικείμενο μήκους y = 3.0 cm τοποθετηθεί σε 

απόσταση s = 60 cm αριστερά του φακού, ποια θα είναι η θέση και το είδος 

(πραγματικό ή φανταστικό) του ειδώλου που θα σχηματιστεί; (γ) Ποιο θα είναι το 

εγκάρσιο μήκος του ειδώλου; (δ) Επιβεβαιώστε τα αποτελέσματά σας με μια γραφική 

κατασκευή του ειδώλου. (Σημείωση: Στην κατασκευή του ειδώλου αναφέρετε τις 

χαρακτηριστικές φωτεινές ακτίνες που χρησιμοποιείτε και σημειώστε τη θέση των 

εστιών). (ε) θεωρείστε ότι αντί για 

επιπεδόκυρτο έχετε επιπεδόκοιλο φακό με 

ακτίνα καμπυλότητας R = 20.0 cm. Ποια θα 

είναι η θέση και το είδος (πραγματικό ή 

φανταστικό) του ειδώλου που θα σχηματιστεί; 

 

Θέμα 4
ο
: Μονοχρωματική δέσμη φωτός προσπίπτει κάθετα σε ορθογώνιο πρίσμα το 

οποίο αποτελείται από δύο ισομεγέθη ισοσκελή τριγωνικά πρίσματα ίδιου 

διπλοθλαστικού υλικού και συγκεκριμένα ΝaΝΟ3 με 

τους οπτικούς άξονες όπως φαίνονται στο σχήμα. Αν 

η προσπίπτουσα δέσμη αποτελείται από δύο 

συνιστώσες πόλωσης, τη μια (↕) παράλληλη στο 

επίπεδο του σχήματος και την άλλη (•) κάθετη σ’ 

αυτό, ποιά θα είναι η πορεία τους μέχρι την έξοδό 

τους από το πρίσμα. δ.δ. ΝaΝΟ3: no = 1.5854, ne = 

1.3369 και δ.δ. αέρα nα ≈ 1.0. Σχολιάστε τα 

αποτελέσματα. 

 

 

Χρήσιμες Σχέσεις:  

Εξ. Fresnel 

r = (n1cosθi – n2cosθt)/ (n1cosθi + n2cosθt), r = - {sin(θi - θt)}/{sin(θi + θt)},      

r//= (n2cosθi – n1cosθt)/(n2cosθi + n1cosθt);  r//= {tan(θi - θt)}/{tan(θi + θt)} 

 

Εξ. Κατασκευαστών Φακών για λεπτούς φακούς 

1/f = (n – 1)(1/R1 – 1/R2)     

 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 

n=1.0


