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Δίκεηαη ε ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ 

πεδίμο  εκόξ ειεθηνμμαγκεηηθμύ θύμαημξ ημ μπμίμ 

δηαδίδεηαη ζημ θεκό, με ηαπύηεηα . Πμηα από ηηξ αθόιμοζεξ πνμηάζεηξ είκαη ε 

ζςζηή;  

 

Η αθηηκμβμιία ακήθεη:  

 

α) ζημ μναηό θάζμα.  

 

β) ζημ οπενηώδεξ θάζμα.  

 

γ) ζημ οπένοζνμ θάζμα.  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.

Ηιεθηνμμαγκεηηθό θύμα δηαδίδεηαη ζε οιηθό με ηαπύηεηα . Πμημ από ηα 

παναθάης δεύγε εληζώζεςκ μπμνεί κα πενηγνάθεη ημ θύμα;  

 

α) (S.I.).  

 

β) (S.I.).  

 

γ) (S.I.).  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

Δύμ δηαθμνεηηθά ειεθηνμμαγκεηηθά θύμαηα, ζοπκμηήηςκ  θαη , ώζηε , 

δηαδίδμκηαη ζε δηαθμνεηηθά οιηθά με ηαπύηεηεξ  θαη  ακηίζημηπα. Πμηα από ηηξ 

αθόιμοζεξ πνμηάζεηξ είκαη ε ζςζηή;  

Τα μήθε θύμαημξ ηςκ αθηηκμβμιηώκ ζηα οιηθά πμο δηαδίδμκηαη ζα ηθακμπμημύκ ηε ζπέζε:  
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α) .                      β) .                                γ) .  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

 Δύμ δηαθμνεηηθά ειεθηνμμαγκεηηθά θύμαηα, ζοπκμηήηςκ  θαη , ώζηε , 

δηαδίδμκηαη ζε δηαθμνεηηθά οιηθά με ηαπύηεηεξ  θαη  ακηίζημηπα. Πμηα από ηηξ 

αθόιμοζεξ πνμηάζεηξ είκαη ε ζςζηή;  

Τα μήθε θύμαημξ ηςκ αθηηκμβμιηώκ ζηα οιηθά πμο δηαδίδμκηαη ζα ηθακμπμημύκ ηε ζπέζε:  

 

       α) .                           β) .                       γ) .  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.

 Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία με μήθμξ θύμαημξ  δηαδίδεηαη ζε οιηθό, 

με ηαπύηεηα . Ακ ε ίδηα αθηηκμβμιία δηαδηδόηακ ζημ θεκό, ηόηε ημ μήθμξ 

θύμαημξ  ζα ήηακ:  

 

α) .                    β) .                      γ) .  

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό .

 Ηιεθηνμμαγκεηηθό θύμα δηαδίδεηαη ζε οιηθό μέζμ με ηαπύηεηα μέηνμο . Πμηα 

από ηηξ παναθάης εληζώζεηξ μπμνεί κα πενηγνάθεη ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ 

πεδίμο θαηά ηε δηάδμζε ημο ζημκ μνηδόκηημ άλμκα;  

 

α)  

 

β)  

 

γ)  

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.

Η ελίζςζε ε μπμία πενηγνάθεη ηεκ έκηαζε ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο θαηά ηε δηάδμζε ημο 

ζημκ μνηδόκηημ άλμκα εκόξ οιηθμύ μέζμο 
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είκαη: . Τμ πιάημξ ηεξ έκηαζεξ ημο 

δηαδηδόμεκμο μαγκεηηθμύ πεδίμο ηζμύηαη με: 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.

Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πνμζπίπηεη ζε ακαθιαζηηθή επηθάκεηα, έηζη ώζηε ε 

πνμζπίπημοζα αθηίκα κα είκαη θάζεηε ζηεκ ακαθιώμεκε. Η γςκία ακάθιαζεξ ηζμύηαη με:  

 

α) .                          β) .                              γ) .  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

 

Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ δηαδίδεηαη ζε μπηηθό μέζμ (Α) θαη δηένπεηαη ζε μπηηθό 

μέζμ (Β). Τμ πειίθμ ημο πιάημοξ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο πνμξ ημ πιάημξ ηεξ 

έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο όηακ ημ θςξ δηαδίδεηαη ζημ μέζμ (Α) είκαη μεγαιύηενμ από ημ 

ακηίζημηπμ όηακ δηαδίδεηαη ζημ μέζμ (Β). Ο δείθηεξ δηαζιάζεςξ ημο μέζμο (Α) ζε ζπέζε με ημκ 

ακηίζημηπμ ημο μέζμο (Β) είκαη:  

               α) μεγαιύηενμξ.                β) μηθνόηενμξ.                       γ) ίζμξ.  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.

Ονηδόκηηα μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ 

πνμζπίπηεη ζε επίπεδε ακαθιαζηηθή επηθάκεηα, ε 

μπμία ζπεμαηίδεη γςκία  με ημκ μνίδμκηα. Ακ 

ε ακαθιώμεκε δέζμε είκαη θαηαθόνοθε ηόηε ε 

γςκία ζ ηζμύηαη με: 

 

α) .           β)            .   γ) .  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 
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Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πμο δηαδίδεηαη ζε μπηηθό μέζμ (Α) πνμζπίπηεη ζηε 

δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα με μπηηθό μέζμ (Β). Η πνμζπίπημοζα με ηεκ ακαθιώμεκε αθηίκα 

ζπεμαηίδμοκ γςκία  εκώ ε δηαζιώμεκε εθηνέπεηαη θαηά  ζε ζπέζε με ηεκ 

πνμζπίπημοζα. Ακ  ηόηε μ ιόγμξ  ηζμύηαη με:  

 

                α) .                                    β) .                                     γ) .  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.  

Δίκμκηαη: .

 

. Δύμ πανάιιεια πιαθίδηα έπμοκ 

δείθηεξ 

δηαζιάζεςξ  θαη  ακηίζημηπα. 

Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ 

πνμζπίπηεη ζηεκ επηθάκεηα ημο εκόξ θαη 

αθμιμοζεί ηεκ πμνεία ημο ζπήμαημξ. Γηα 

ηηξ γςκίεξ  θαη  ηζπύεη: 

   

  α) .  

 

  β) .  

 

  γ) .  

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.  

 

. Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πνμζπίπηεη θάζεηα ζε δηαθακέξ πιαθίδημ πάπμοξ  θαη 

δείθηε δηαζιάζεςξ . Γλενπόμεκε από ημ πιαθίδημ πνμζπίπηεη μμμίςξ θάζεηα ζε δεύηενμ 

δηαθακέξ πιαθίδημ πάπμοξ  θαη δείθηε δηαζιάζεςξ . Ο πνόκμξ δηάδμζεξ ηεξ αθηίκαξ ζημ 

πνώημ πιαθίδημ είκαη ίζμξ με ημκ ακηίζημηπμ ζημ δεύηενμ πιαθίδημ. Ο ιόγμξ  ηζμύηαη με:  

               α) .                          β) .                          γ) .  
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Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

 Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα θςηόξ πνμζπίπηεη ζε πνίζμα ημο μπμίμο ε ημμή είκαη μνζμγώκημ 

ηζμζθειέξ ηνίγςκμ. Τμ θςξ πνμζπίπηεη θάζεηα ζηε μία θάζεηε πιεονά ημο πνίζμαημξ θαη 

δηαζιάηαη θαηά ηεκ έλμδό ηεξ από ημ πνίζμα. Η θνίζημε γςκία ηεξ αθηηκμβμιίαξ γηα ημ 

ζογθεθνημέκμ πνίζμα ηζμύηαη με . Η ελενπόμεκε αθηίκα ζε ζπέζε με ηεκ πνμζπίπημοζα 

ζπεμαηίδεη γςκία:  

 

   α) .                        β) .                           γ) .  

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.

Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηίκα 

μεηαβαίκεη από ημκ αένα ζε μπηηθό μέζμ με 

δείθηε δηαζιάζεςξ  . Η 

δηαζιώμεκε αθηίκα 

 

 

α) εθηνέπεηαη ζε ζπέζε με ηεκ πνμζπίπημοζα ώζηε ε γςκία δηάζιαζεξ κα είκαη μεγαιύηενε ηεξ 

γςκίαξ πνόζπηςζεξ.  

 

β) έπεη μήθμξ θύμαημξ μηθνόηενμ από ημ ακηίζημηπμ ηεξ πνμζπίπημοζαξ. 

 

γ) εκδέπεηαη κα είκαη πανάιιειε ζηε δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα ηςκ δύμ μπηηθώκ μέζςκ. 

 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ.

Έκαξ μαζεηήξ παναηενεί έκα ράνη πμο θμιομπά ζηε γοάια ημο. Ο μαζεηήξ βιέπεη ημ 

ράνη: 

 

α) ζε μηθνόηενμ βάζμξ από αοηό ζημ μπμίμ βνίζθεηαη ημ ράνη. 

 

β) ζηε ζέζε πμο πνάγμαηη βνίζθεηαη ημ ράνη. 

 

γ) ζε μεγαιύηενμ βάζμξ από αοηό ζημ μπμίμ βνίζθεηαη ημ ράνη. 
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Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηίκα πμο δηαδίδεηαη ζημκ αένα πνμζπίπηεη πιάγηα ζηεκ 

ήνεμε επηθάκεηα μηαξ ιίμκεξ. 

 

α) Η θςηεηκή αθηίκα είκαη δοκαηό κα οπμζηεί μιηθή ακάθιαζε. 

 

β) Τμ μήθμξ θύμαημξ ηεξ δηαζιώμεκεξ αθηίκαξ είκαη μεγαιύηενμ από ημ ακηίζημηπμ ηεξ 

πνμζπίπημοζαξ. 

 

γ) Η γςκία δηάζιαζεξ ζα είκαη μηθνόηενε από ηε γςκία πνόζπηςζεξ.

Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη θαηά ηε δηεύζοκζε ημο άλμκα x θαη ε ελίζςζε ηεξ 

έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο είκαη:  .  

 

α) Να απμδείλεηε όηη ε αθηηκμβμιία δεκ δηαδίδεηαη ζημ θεκό.  

 

β) Να ελεηάζεηε ακ ε αθηηκμβμιία ακήθεη ζημ μναηό θάζμα.  

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο.  

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ηηξ πνμκηθέξ ζηηγμέξ πμο ε 

έκηαζε ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο έπεη μέηνμ .  

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό .

. Η ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο μμκμπνςμαηηθήξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηε 

δηάδμζε ηεξ ζημκ μνηδόκηημ άλμκα είκαη:  

 

α) Να ελεηάζεηε ακ ε αθηηκμβμιία είκαη μναηή θαη κα οπμιμγίζηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο 

θύμαημξ. Να ζεςνήζεηε γκςζηό όηη ημ μναηό θάζμα αθμνά ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία 

ηεξ μπμίαξ ημ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό θομαίκεηαη πενίπμο από ηα 400nm έςξ ηα 700nm. 

 

β) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο μαγκεηηθμύ πεδίμο. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ηηξ πνμκηθέξ ζηηγμέξ πμο ημ 

μέηνμ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ηζμύηαη με . 
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Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό: .

 . Ηιεθηνμμαγκεηηθό θύμα δηαδίδεηαη ζε οιηθό μέζμ. Η ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ 

πεδίμο θαηά ηε δηάδμζε ημο θύμαημξ ζημκ μνηδόκηημ άλμκα 

είκαη: , όπμο  ζεηηθή ζηαζενά (ζε ). Σε 

πνμκηθό δηάζηεμα  ημ θύμα δηαδίδεηαη θαηά 5mm. 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ. 

 

β) Να οπμιμγίζηε ηε ζηαζενά . 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο μαγκεηηθμύ πεδίμο ζηεκ μνηδόκηηα 

δηεύζοκζε, εκηόξ ημο οιηθμύ μέζμο. 

 

δ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο ειεθηνηθμύ πεδίμο ζηεκ μνηδόκηηα 

δηεύζοκζε, όηακ ημ θύμα δηαδίδεηαη ζημκ αένα, ακ γκςνίδμομε όηη ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε ημ 

πιάημξ ηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο μαγκεηηθμύ πεδίμο ηζμύηαη με . 

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό: . 

 . Έκαξ ναδημθςκηθόξ ζηαζμόξ εθπέμπεη ναδημθύμαηα πμο έπμοκ μήθμξ θύμαημξ 3m, εκώ ημ 

πιάημξ ηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο μαγκεηηθμύ πεδίμο είκαη . 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα ηςκ εθπεμπόμεκςκ θομάηςκ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο. 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο θύμαημξ θαηά ηε δηάδμζε ημο 

ζηεκ μνηδόκηηα δηεύζοκζε. 

 

δ) Γηα ηε ιήρε ημο ναδημθςκηθμύ ζήμαημξ, έκαξ δέθηεξ πνεζημμπμηεί θύθιςμα LC ζημ μπμίμ μ 

ζοκηειεζηήξ αοηεπαγςγήξ έπεη ηημή . Να οπμιμγίζεηε ηε πςνεηηθόηεηα C ημο 

ποθκςηή, έηζη ώζηε μ δέθηεξ κα ζοκημκηζηεί με ημ εθπεμπόμεκα ναδημθύμαηα.  

 

Δίκμκηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό:  θαη . 
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 . Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη εκηόξ οιηθμύ μέζμο θαηά ηε δηεύζοκζε ημο 

μνηδόκηημο άλμκα θαη ε ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο 

είκαη:  

 

α. Να οπμιμγίζηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ. 

 

β. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο μαγκεηηθμύ πεδίμο. 

 

γ. Να βνείηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ θεκό θαη κα ελεηάζεηε ακ ε αθηηκμβμιία 

είκαη μναηή. Να ζεςνήζεηε γκςζηό όηη ημ μναηό θάζμα αθμνά ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία 

ηεξ μπμίαξ ημ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό θομαίκεηαη πενίπμο από ηα 400nm έςξ ηα 700nm. 

 

δ. Ακ ημ θύμα δηέιζεη από ημ οιηθό μέζμ ζημκ αένα, ηόηε ημ πιάημξ ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ 

πεδίμο αολάκεηαη θαηά 2%. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο όηακ ημ 

θύμα δηαδίδεηαη ζημ θεκό.  

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ζημ θεκό: . 

Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηίκα δηαδίδεηαη ζε μπηηθό μέζμ (1) δείθηε δηαζιάζεςξ . Η 

αθηίκα ζοκακηά ηε δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα ημο μέζμο με μπηηθό μέζμ (2) δείθηε 

δηαζιάζεςξ  οπό γςκία πνόζπηςζεξ . Μένμξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ακαθιάηαη 

θαη ε οπόιμηπε δηαζιάηαη, έηζη ώζηε ε ακαθιώμεκε αθηίκα κα ζπεμαηίδεη με ηε δηαζιώμεκε 

γςκία . 

 

α) Να ζπεδηάζεηε ηεκ πνμζπίπημοζα, ηεκ ακαθιώμεκε θαη ηε δηαζιώμεκε αθηίκα ζημ ζεμείμ 

πνόζπηςζεξ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηε γςκία θαηά ηεκ μπμία εθηνέπεηαη ε δηαζιώμεκε αθηίκα ζε ζπέζε με ηεκ 

πνμζπίπημοζα αθηίκα. 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ ιόγμ ηςκ δεηθηώκ δηαζιάζεςξ . 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ ιόγμ ημο μήθμοξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ μέζμ (1) πνμξ ημ μήθμξ 

θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ μέζμ (2), . 
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 Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία ζοπκόηεηαξ  δηαδίδεηαη ζε μπηηθό μέζμ 

(1) με δείθηε δηαζιάζεςξ . Η αθηίκα ζοκακηά ηε δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα ημο μέζμο με μπηηθό 

μέζμ (2) πμο έπεη δείθηε δηαζιάζεςξ . Τμ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ μέζμ (2) είκαη 

θαηά % μηθνόηενμ από ημ ακηίζημηπμ ζημ μέζμ (1). 

 

α) Να οπμιμγίζεηε ημ ιόγμ ηςκ δεηθηώκ δηαζιάζεςξ . 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ημ πμζμζηό μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ δηάδμζεξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηεκ 

αιιαγή μέζμο δηάδμζεξ. 

 

γ) Ακ ε αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ακηίζηνμθα, δειαδή από ημ μέζμ (2) πνμξ ημ μέζμ (1) θαη ζοκακηά 

ηεκ δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα ηςκ δύμ μέζςκ οπό γςκία πνόζπηςζεξ , κα οπμιμγίζεηε 

ηε γςκία θαηά ηεκ μπμία εθηνέπεηαη. 

 

δ) Να ελεηάζεηε ακ ε αθηηκμβμιία είκαη μναηή, ακ ζεςνήζεηε γκςζηό όηη ημ μναηό θάζμα αθμνά 

ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία ηεξ μπμίαξ ημ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό θομαίκεηαη πενίπμο 

από ηα  έςξ ηα . 

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα  θαη .

 Μμκμπνςμαηηθή αθηίκα ζοπκόηεηαξ  πνμζπίπηεη ζηε δηαπςνηζηηθή 

επηθάκεηα μεηαλύ ημο αένα θαη εκόξ μπηηθμύ μέζμο με δείθηε δηαζιάζεςξ , πςνίξ κα 

γκςνίδμομε από πμημ μέζμ πνμένπεηαη. Η δηαζιώμεκε αθηίκα εθηνέπεηαη ζε ζπέζε με ηε 

δηεύζοκζε ηεξ πνμζπίπημοζαξ θαηά γςκία , εκώ ε γςκία δηάζιαζεξ είκαη μηθνόηενε 

ηεξ γςκίαξ πνόζπηςζεξ.  

 

α) Να ελεηάζεηε ακ ε αθηηκμβμιία δηένπεηαη από ημκ αένα ζημ μέζμ ή ακηίζηνμθα θαη κα 

ζπεδηάζεηε ηεκ πμνεία ηςκ αθηίκςκ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηε γςκία πνόζπηςζεξ θαη ηε γςκία δηάζιαζεξ. 

 

γ) Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ όηακ δηαδίδεηαη ζημκ αένα θαη όηακ 

δηαδίδεηαη ζημ μπηηθό μέζμ. 

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα . 
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Γπίζεξ: ,  θαη .

. Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηίκα δηαδίδεηαη ζημ θεκό με μήθμξ θύμαημξ  θαη 

πνμζπίπηεη ζηε ιεία επηθάκεηα εκόξ οαιόημοβιμο, με δείθηε δηαζιάζεςξ . Η 

ακαθιώμεκε δέζμε είκαη θάζεηε με ηεκ πνμζπίπημοζα. Να οπμιμγίζεηε: 

 

α) ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηεξ θςηεηκήξ αθηίκαξ εκηόξ ημο οαιόημοβιμο. 

 

β) ηε γςκία δηάζιαζεξ. 

 

γ) ηεκ επί ημηξ εθαηό μεηαβμιή ημο μήθμοξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηεκ είζμδμ ηεξ ζημ 

οαιόημοβιμ. 

 

δ) ηεκ επί ημηξ εθαηό μεηαβμιή ηεξ μέγηζηεξ έκηαζεξ ημο δηαδηδόμεκμο ειεθηνηθμύ πεδίμο θαηά 

ηεκ είζμδμ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημ οαιόημοβιμ, ακ ημ πιάημξ ηεξ έκηαζεξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο 

μεηώζεθε θαηά 5% ζε ζπέζε με ημ θεκό. 

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα . 

 

Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε όηη . 

Μμκμπνςμαηηθή θςηεηκή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη ζε γοάιηκμ ζώμα, όπμο ημ μήθμξ 

θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ ηζμύηαη με . Η αθηηκμβμιία πνμζπίπηεη ζηε 

δηαπςνηζηηθή επηθάκεηα ημο ζώμαημξ με ημκ αένα με γςκία πνόζπηςζεξ  θαη έκα 

μένμξ ηεξ δηαζιάηαη. Η δηαζιώμεκε αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη με ηαπύηεηα θαηά 40% μεγαιύηενε 

από ηεκ ακηίζημηπε εκηόξ ημο γοάιηκμο ζώμαημξ. Να οπμιμγίζεηε: 

 

α) ημ δείθηε δηαζιάζεςξ ημο γοάιηκμο ζώμαημξ. 

 

β) ημ μήθμξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ όηακ αοηή δηαδίδεηαη ζημκ αένα. 

 

γ) ηε γςκία δηάζιαζεξ. 

 

δ) ηεκ ηημή πμο ζα έπνεπε κα έπεη ε γςκία πνόζπηςζεξ, ώζηε ε αθηίκα κα δηαζιαζηεί 

εθαπηόμεκα ηεξ δηαπςνηζηηθήξ επηθάκεηαξ. 
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Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα . 

 

Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε όηη .

Μμκμπνςμαηηθή 

θςηεηκή αθηίκα δηαδίδεηαη ζημ 

θεκό όπμο έπεη μήθμξ 

θύμαημξ . H 

αθηίκα πνμζπίπηεη θάζεηα ζηεκ 

έδνα εκόξ πνίζμαημξ όπςξ 

θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Γκηόξ ημο 

πνίζμαημξ, ημ μήθμξ θύμαημξ 

ηεξ αθηηκμβμιίαξ ηζμύηαη 

με . 

 

Α) Να οπμιμγίζεηε: 

 

i) ηε ζοπκόηεηα ηεξ 

αθηηκμβμιίαξ. 

 

ii) ημ δείθηε δηαζιάζεςξ ημο 

πνίζμαημξ. 

 

iii) ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ηεξ 

αθηηκμβμιίαξ εκηόξ ημο 

πνίζμαημξ. 

 

Β) Να ζπεδηάζεηε ηεκ πμνεία ηεξ θςηεηκήξ αθηίκαξ θαη κα οπμιμγίζεηε ηεκ γςκία θαηά ηεκ μπμία 

εθηνέπεηαη ηειηθά ε θςηεηκή αθηίκα ζε ζπέζε με ηεκ αθηίκα πμο εηζένπεηαη ζημ πνίζμα. 

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα . 

 

Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε όηη . 
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Μμκμπνςμαηηθή 

θςηεηκή αθηηκμβμιία δηαδίδεηαη 

ζημκ αένα θαη ζοκακηά οπό 

γςκία πνόζπηςζεξ  ηεκ 

έδνα ΚΛ εκόξ γοάιηκμο 

πιαθηδίμο 

πάπμοξ . 

Γκηόξ ημο πιαθηδίμο ημ θώξ 

δηαδίδεηαη με 

ηαπύηεηα 

. Να 

οπμιμγίζεηε: 

 

α) ημ ιόγμ ημο μήθμοξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ όηακ δηαδίδεηαη ζημκ αένα, πνμξ ημ ακηίζημηπμ 

μήθμξ θύμαημξ όηακ δηαδίδεηαη ζημ πιαθίδημ. 

 

β) ηε γςκία δηαζιάζεςξ  θαηά ηεκ είζμδμ ηεξ αθηηκμβμιίαξ από ημκ αένα ζημ πιαθίδημ. 

 

γ) ημ απαηημύμεκμ πνμκηθό δηάζηεμα γηα κα δηαζπίζεη ε αθηηκμβμιία ημ πιαθίδημ. 

 

δ) ηε γςκία πμο ζπεμαηίδεηαη μεηαλύ ηεξ αθηίκαξ πμο εηζένπεηαη ζημ πιαθίδημ θαη ηεξ αθηίκαξ 

πμο ελένπεηαη από αοηό. 

 

Δίκεηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα .
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Δύμ πνίζμαηα με ίζεξ 

μνζμγώκηεξ ηνηγςκηθέξ ημμέξ 

εθάπημκηαη όπςξ θαίκεηαη ζημ 

ζπήμα, ζπεμαηίδμκηαξ έκα 

«δηπιό» πνίζμα με ημμή 

ηζόπιεονμο ηνηγώκμο. Τμ 

πνίζμα (1) έπεη δείθηε 

δηαζιάζεςξ  εκώ ημ 

πνίζμα (2) έπεη δείθηε 

δηαζιάζεςξ . Βοζίδμομε ημ 

δηπιό πνίζμα ζε δμπείμ ημ μπμίμ 

πενηέπεη ογνό με δείθηε 

δηαζιάζεςξ . 

Μμκμπνςμαηηθή αθηηκμβμιία 

ζοπκόηεηαξ 

πμο 

δηαδίδεηαη ζημ ογνό, πνμζπίπηεη 

θάζεηα ζηεκ έδνα ΑΒ ημο 

πνίζμαημξ (1) θαη αθμιμοζεί ηεκ 

πμνεία πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα. 

 

Α) Να οπμιμγίζεηε ημ δείθηε δηαζιάζεςξ . 

Β) Αιιάδμομε ημ πνίζμα με δείθηε δηαζιάζεςξ  με άιιμ πνίζμα πμο έπεη δείθηε 

δηαζιάζεςξ  έηζη ώζηε ε αθηηκμβμιία κα δηένπεηαη ζε αοηό θαη ζοκακηώκηαξ ηεκ 

έδνα ΜΓ κα δηαζιάηαη ζημ ογνό με γςκία δηαζιάζεςξ . 

i) Να οπμιμγίζεηε ημ δείθηε δηαζιάζεςξ . 

ii) Να οπμιμγίζεηε ημ πμζμζηό μεηαβμιήξ ημο μήθμοξ θύμαημξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ θαηά ηε 

δηέιεοζε ηεξ από ημ πνίζμα (1) ζημ πνίζμα (3) (Γηα ηηξ πνάλεηξ κα ζεςνήζεηε 

όηη ). 

iii) Να ελεηάζεηε ακ θαη ζε πμημ μπηηθό μέζμ ε αθηηκμβμιία είκαη μναηή ακ ζεςνήζεηε γκςζηό όηη 

ημ μναηό θάζμα αθμνά ηεκ ειεθηνμμαγκεηηθή αθηηκμβμιία ηεξ μπμίαξ ημ μήθμξ θύμαημξ ζημ θεκό 

θομαίκεηαη πενίπμο από ηα 400nm έςξ ηα 700nm. 

Δίκμκηαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θςηόξ ζημκ αένα  θαη ε ηνηγςκμμεηνηθή 

ηδηόηεηα . 


