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Τάξη:Γ1 ∆ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ   Α 

 

Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς  17/11  /2001       

 

Καλή επιτυχία 

∆. Μάργαρης 

1)  ∆ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β πέφτουν 

παράλληλα στη λεία επιφάνεια µιας λίµνης, όπως στο σχή-

µα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και 

ποιες λάθος.  

i)  Στο νερό, η Β κινείται πιο γρήγορα από την Α. 

ii)  Ο δείκτης διαθλάσεως του νερού δεν είναι ίδιος για τις 

δύο ακτινοβολίες.  

iii)  Η ακτινοβολία Α στο κενό έχει µικρότερο µήκος κύµα-

τος από την Β. 

iv)  Στο νερό, οι συχνότητες των ακτινοβολιών ελαττώνονται σε σχέση µε τις αντίστοιχες συ-

χνότητες στον αέρα. 

v)  Αν η ακτινοβολία Β έχει κίτρινο χρώµα, τότε: 

 α) Το χρώµα της Β στο νερό δεν είναι κίτρινο. 

 β) Η ακτινοβολία Α µπορεί να είναι ιώδης. 
    Μονάδες 5x4=20 

Να δικαιολογηθούν οι απαντήσεις σας στις προτάσεις  i. και v. β). 
    Μονάδες 10 

2)  Μια ακτίνα φωτός περνάει από τον αέρα στο µέσο Α όπου η ταχύτητα 

του φωτός είναι CΑ=2,310
8
m/s και συνεχίζει στο µέσο Β όπου αντί-

στοιχα έχουµε  CΒ=2,810
8
m/s. 

α) Η ακτίνα αυτή είναι µονοχρωµατική ή όχι; 

β) Ποια από τις σχεδιαζόµενες πορείες α,β,γ και δ είναι η πορεία της 

ακτίνας στο µέσο Β; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
    Μονάδες 20 

3)  Μια ακτίνα ερυθρού φωτός προσπίπτει από τον αέρα στο πρίσµα του σχήµατος. 

α) Να σχεδιάστε την πορεία της και να δείξετε στο σχήµα:  

i. Τη γωνία πρόσπτωσης.  

ii. Την γωνία διάθλασης.  

iii. Την γωνία εκτροπής. 
    Μονάδες 15  

4)  Μια ακτίνα µονοχρωµατικού φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα γυαλί µε δείκτη διαθλάσεως 

n=1,2. Το µήκος κύµατος της ακτίνας στο γυαλί είναι ίσο µε 400nm. 

i)  Να δείξετε σε ένα σχήµα την πορεία της ακτίνας. 

ii)  Πόση είναι η ταχύτητα της ακτίνας στο γυαλί; 

iii)  Πόσο είναι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στον αέρα; 

iv)  Πόση ενέργεια µεταφέρει ένα φωτόνιο στον αέρα και πόση µετά την διάθλασή του;  

 ∆ίνονται: h=6,6
.
10

-34
J.s  και η ταχύτητα του φωτός στον αέρα Cο=3

.
10

8
m/s. 

    Μονάδες 10+5+10+10=35 
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Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς              /2001       

 

Καλή επιτυχία 

∆. Μάργαρης 

1)  ∆ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β πέφτουν πα-

ράλληλα στη λεία επιφάνεια µιας λίµνης, όπως στο σχήµα. 

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 

λάθος.  

i)  Στο νερό, η Α κινείται πιο γρήγορα από την Β. 

ii) Ο δείκτης διαθλάσεως του νερού είναι ίδιος για τις δύο 

ακτινοβολίες.  

iii) Η ακτινοβολία Α στο κενό έχει µεγαλύτερο µήκος κύµατος από την Β. 

iv) Στο νερό, οι συχνότητες των ακτινοβολιών ελαττώνονται σε σχέση µε τις αντίστοιχες συ-

χνότητες στον αέρα. 

v) Αν η ακτινοβολία Α έχει πράσινο χρώµα, τότε: 

 α) Το χρώµα της Α στο νερό δεν είναι πράσινο. 

 β) Η ακτινοβολία Β µπορεί να είναι ιώδης. 

Να δικαιολογηθούν οι απαντήσεις σας στις προτάσεις  i) και iii) 
    Μονάδες 5x4+10=30 

2) Μια ακτίνα φωτός Α αφού περάσει από ένα πρίσµα δίνει φάσµα 

που αποτελείται από δύο γραµµές µε µήκη κύµατος λ1=500nm και 

λ2=520nm. 

i) Η ακτίνα Α έχει προκύψει:  

α) Από ένα θερµό στερεό σώµα.  

β) Από ένα αέριο που ακτινοβολεί.  

γ) Προέκυψε όταν µια ακτίνα λευκού φωτός πέρασε µέσα από ένα στερεό.  

δ) Προέκυψε όταν µια ακτίνα λευκού φωτός πέρασε µέσα από ένα αέριο.  

ii) Η ακτίνα Α αποτελείται από ένα ή περισσότερα είδη φωτονίων; Να δικαιολογήσετε την α-

πάντησή σας. 
    Μονάδες 20 

3) Στο σχήµα φαίνεται µια ακτίνα φωτός, µε µήκος κύµατος στο 

κενό καθώς κινείται από τον αέρα στο νερό, όπου π=75° και 

δ=60°. Ο πυθµένας του δοχείου είναι επαργυρωµένος, οπότε λει-

τουργεί σαν καθρέπτης,. 

α. Να χαράξετε την πορεία της ακτίνας, µέχρι να βγεί ξανά στον 

αέρα (σηµείο Β). 

β. Να σηµειώστε στο σχήµα τη γωνιακή εκτροπή της ακτίνας; 
    Μονάδες 7+8=15 

4) Στο σχήµα φαίνεται η πορεία µιας ακτίνας καθώς περνάει από τον αέρα σε 

ένα γυαλί µε δείκτη διαθλάσεως n=1,2. Η κατακόρυφη γραµµή δείχνει την 

επιφάνεια του γυαλιού. Το µήκος κύµατος της ακτίνας στο γυαλί είναι ίσο 

µε 400nm. 

i)  Στην πλευρά Α ή στην Β είναι το γυαλί; Να εξηγήστε την απάντησή σας.  

ii)  Πόση είναι η ταχύτητα της ακτίνας στο γυαλί; 

iii)  Πόσο είναι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στον αέρα; 

iv)  Πόση ενέργεια µεταφέρει ένα φωτόνιο στον αέρα και πόση µετά την διάθλασή του;  

 ∆ίνονται: h=6,6
.
10

-34
J.s  και η ταχύτητα του φωτός στον αέρα Cο=3

.
10

8
m/s. 

    Μονάδες 10+5+10+10=35 
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