
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ 2019-2020 

Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ 

Διδάσκων: Αθανάσιος Κόντος  -  Εξάμηνο/Ακαδ. Έτος: 5
ο
/2019-2020  -       Αθήνα / Αύγουστος 2020 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.  

Λύνετε ένα από τα δύο θέματα γεωμετρικής (ΓO) & ένα από τα δύο θέματα κυματικής οπτικής (ΚO)  

Διάρκεια: 1 ώρα και 15΄ 

  
Θέμα ΓΟ1: (α) Χρησιμοποιώντας την αρχή του Fermat (αρχή ελάχιστου χρόνου) αποδείξτε ότι η δέσμη που ξεκινά από 

τη θέση P και καταλήγει στη θέση Q προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα νερού υπό γωνία θ1 τέτοια ώστε να 

ακολουθείται ο νόμος του Snell. Ο δ.δ. του αέρα είναι n1~1.0 και του νερού n2 (Σχήμα 1). Για να βοηθηθείτε θεωρείστε 

ότι η δέσμη διανύει συνολική οριζόντια απόσταση l και αποστάσεις h και h΄ πάνω και κάτω απ’ τη διαχωριστική 

επιφάνεια. (β) Στο Σχήμα 2 βλέπετε δέσμη μη πολωμένου φωτός που σκεδάζεται στην ατμόσφαιρα προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Εξηγείστε σε ποια θέση (την Α ή τη Β) το φως φτάνει στο παρατηρητή πολωμένο και ποια είναι η 

διεύθυνση της πόλωσης. 

 

Θέμα ΓΟ2: (α) Μέσω της εξίσωσης των λεπτών φακών διερευνήστε το είδος (πραγματικό ή φανταστικό) του ειδώλου 

που σχηματίζεται από έναν αμφίκυρτο λεπτό φακό εστιακής απόστασης f όταν η θέση του αντικειμένου είναι (α1) s = 

2f, (α2) s = 3f, (α3) s=3f/2 και (α4) s=2f/3.  (β) Επιβεβαιώστε τα συμπεράσματά σας από τη διερεύνηση με γεωμετρική 

κατασκευή του εκάστοτε ειδώλου και αποφανθείτε (από την κατασκευή) για τον προσανατολισμό (ορθό ή 

αντεστραμμένο) και το σχετικό μέγεθος (μεγενθυμένο ή σε σμίκρυνση) του ειδώλου σε κάθε περίπτωση. Για τη 

διευκόλυνσή σας δείτε στο Σχήμα 3 τη θέση του αντικειμένου στη περίπτωση α1. 

 

Θέμα  ΚΟ1:  (α) Προσδιορίστε αναλυτικά την κατάσταση πόλωσης του συνιστάμενου φωτεινού κύματος που 

προκύπτει από την επαλληλία δύο γραμμικά πολωμένων κυμάτων σε κάθετες διευθύνσεις ίδιας συχνότητας και ίδιου 

πλάτους που διαδίδονται στην ίδια κατεύθυνση με αρχική διαφοράς φάσης: (α1) φ=0, (α2) φ=π και (α3) φ=π/2, όπου 

Ε1= E0 cos(kz – ωt) î   και Ε2= E0 cos(kz – ωt-φ) ĵ. (β) Προσδιορίστε τη συνθήκη για το ελάχιστο πάχος d που πρέπει να 

έχει ένα πλακίδιο κρυστάλλου (με θετική διπλοθλαστικότητα και δ.δ. no και ne, για την τακτική και έκτακτη ακτίνα) για 

να μετατρέψουμε γραμμικά πολωμένο φως υπό γωνία 45
ο
 ως προς τον οπτικό άξονα σε κυκλικά πολωμένο (Σχήμα 4).  

Θέμα ΚΟ2: Μονοχρωματική δέσμη φωτός που αποτελείται από δύο συνιστώσες πόλωσης, τη μία (•) κάθετη στο 

επίπεδο του σχήματος και την άλλη (↕) παράλληλη σ’αυτό, διέρχεται εντός διαφανούς υλικού με άγνωστο δ.δ.  ng. Η 

δέσμη προσπίπτει κάθετα σε κάθετη έδρα σε τριγωνικό ορθογώνιο πρίσμα που είναι εγκιβωτισμένο εντός του υλικού 

και εφάπτεται τέλεια μαζί του, όπως φαίνεται στο Σχ. 5. Το πρίσμα είναι από διπλοθλαστικό υλικό (ανθρακίτης) με το 

οπτικό του άξονα κάθετο στο επίπεδο του σχήματος και με δείκτες διάθλασης, no = 1.6584 για την τακτική και ne = 

1.4864 για την έκτακτη ακτίνα. (α) Υποδείξτε ποιά από τις δύο συνιστώσες πόλωσης αποτελεί την τακτική δέσμη και 

ποιά την έκτακτη όταν αυτές βρίσκονται στο διπλοθλαστικό πρίσμα. (β) Προσδιορίστε την τιμή που πρέπει να έχει ο 

δ.δ. ng του υλικού ώστε οι δύο συνιστώσες πόλωσης να διαχωριστούν συμμετρικά (στη διεπιφάνεια διαφανούς-

διπλοθλαστικού υλικού) εκατέρωθεν της διεύθυνσης της προσπίπτουσας δέσμης, δηλαδή να προκύψουν δύο γραμμικά 

πολωμένες δέσμες με ξεχωριστές (συμμετρικές) πορείες.  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:                 
   

 
    

   

 
   ,                

   

 
    

   

 
 

1/s + 1/s´ = 1/f,     M = y´/y = -(s´/s),   δφ = (2π/λ0) Δ(MΟΔ), όπου Δ(ΜΟΔ)= Διαφορά Μήκους Οπτικής Διαδρομής. 

 

 

 


