Κύµατα

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

ΗΜΚ – Οπτική Ερωτήσεις
1) Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη
ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια, τότε η γωνία πρόσπτωσης ονοµάζεται :
α. µέγιστη γωνία

β. ελάχιστη γωνία

γ. µηδενική γωνία

δ. κρίσιµη γωνία.

2) Το βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω
του φαινοµένου της:
α. ανάκλασης

β. διάθλασης

γ. διάχυσης

δ. ολικής εσωτερικής ανάκλασης.

3) Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα:
i) είναι διαµήκη.
ii) υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
iii) διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα.
iv) δηµιουργούνται από σταθερό µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο.
4) Τα φαινόµενα της ανάκλασης και της διάθλασης ...
i) περιορίζονται µόνο στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλµός.
ii) δεν αφορούν την υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία.
iii) περιορίζονται µόνο στα ραδιοκύµατα.
iv) είναι κοινά σε όλα τα είδη των κυµάτων, ηλεκτροµαγνητικά και µηχανικά.
5) Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών µέσων 1
και 2. Οι δείκτες διάθλασης στα µέσα 1 και 2 είναι αντίστοιχα n1 και n2 µε n1>n2. Αν η µονοχρωµατική
ακτίνα ανακλάται ολικά
i) υπάρχει διαθλώµενη ακτίνα.
ii) η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία ανάκλασης.
iii) η γωνία πρόσπτωσης είναι µικρότερη από την κρίσιµη γωνία ανάκλασης.
iv) η ταχύτητα διάδοσής της µεταβάλλεται.
6) Moνοχρωµατική ακτίνα φωτός µεταβαίνει από διαφανές µέσο Α σε άλλο διαφανές µέσο Β. Αν η γωνία
πρόσπτωσης είναι θa = 30° και η γωνία διάθλασης είναι θb = 45°, τότε η ταχύτητα διάδοσης της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας στο µέσο Β είναι

i) µικρότερη από αυτή στο µέσο Α.
ii) ίση µε αυτή στο µέσο Α.
iii) µεγαλύτερη από αυτή στο µέσο Α.
iv) εξαρτάται από τη συχνότητα της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας.
7) Καθώς µία µονοχρωµατική ακτινοβολία περνά από τον αέρα στο γυαλί,
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α. η ταχύτητά της ελαττώνεται.
β. η συχνότητά της αυξάνεται.
γ. το µήκος κύµατός της παραµένει σταθερό.
δ. το µήκος κύµατός της αυξάνεται.
8) Σωστού – Λάθους.
i) Τα µικροκύµατα παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Σ.

ii) Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά κατά κύριο λόγο την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Σ.
iii) Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού είναι πάντα µικρότερος της µονάδας. Λ.
iv) Κατά την επιταχυνόµενη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων εκπέµπονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σ.
v) Τα ραδιοκύµατα εκπέµπονται από ραδιενεργούς πυρήνες. Λ.
9) Σωστού – Λάθους.
i) Τα ραδιοκύµατα διαδίδονται στο κενό µε ταχύτητα µικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης του φωτός. Λ.
ii) Όταν µονοχρωµατικό φως διέρχεται από ένα µέσο σε κάποιο άλλο µε δείκτες διάθλασης n1≠n2, το
µήκος κύµατος της ακτινοβολίας είναι το ίδιο στα δύο µέσα. Λ.
iii) Το φαινόµενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης µπορεί να συµβεί όταν το φως µεταβαίνει από µέσο µε µικρότερο δείκτη διάθλασης σε µέσο µε µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης. Λ.
iv) Ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο υλικό προς την ταχύτητα του φωτός στο κενό ονοµάζεται δείκτης διάθλασης του υλικού. Λ.
v) ∆ιάχυση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο, µετά από ανάκλαση δέσµης παράλληλων ακτίνων, οι ανακλώµενες ακτίνες δεν είναι πια παράλληλες µεταξύ τους. Σ.
vi) Η µονοχρωµατική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 500 nm στο κενό είναι ορατή. Σ.
10) Το παρατηρούµενο «σπάσιµο» µιας ράβδου της οποίας ένα τµήµα είναι βυθισµένο στο νερό οφείλεται
στο φαινόµενο της:
α. ανάκλασης.
β. διάχυσης .
γ. διάθλασης.
δ. ολικής ανάκλασης.
11) Η µετάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στις οπτικές ίνες στηρίζεται στο φαινόµενο:
i) της συµβολής.
ii) της διάθλασης.
iii) της περίθλασης.
iv) της ολικής ανάκλασης.
12) Σε ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται στο κενό, σε µεγάλη απόσταση από την κεραία, τα διανύσµατα της έντασης (Ε) του ηλεκτρικού και της έντασης (Β) του µαγνητικού πεδίου είναι σε κάθε
στιγµή
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α. παράλληλα και ισχύει E = B · c.
β. κάθετα και ισχύει E = B · c.
γ. είναι παράλληλα και ισχύει Β = Ε· c.
δ. είναι κάθετα και ισχύει Β = Ε · c.
13) Τα δύο άκρα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, µε βάση τα µήκη κύµατός των, είναι:
α. η ιώδης και η ερυθρή ακτινοβολία.
β. η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία.
γ. οι ακτίνες x και οι ακτίνες γ.
δ. οι ακτίνες γ και τα ραδιοφωνικά κύµατα.
14) Τα ραντάρ χρησιµοποιούν
α. υπεριώδη ακτινοβολία.
β. µικροκύµατα.
γ. ακτίνες Χ.
δ. ακτίνες γ.
15) Μονοχρωµατική ακτινοβολία εισέρχεται στο µέσο 2 από το µέσο 1, όπως φαίνεται
στο σχήµα. Αν f1 και f2 είναι οι συχνότητες, λ1 και λ2 τα µήκη κύµατος, υ1 και υ2 οι
ταχύτητες και n1 και n2 οι δείκτες διάθλασης στα δύο µέσα αντίστοιχα, θα ισχύει
ότι
i) f1 > f2.
ii) n1 < n2.
iii) υ1 > υ2.
iv) λ1 < λ2.
16) Γυάλινο πρίσµα είναι βυθισµένο εξ ολοκλήρου σε υγρό. Μονοχρωµατική ακτινοβολία διαδίδεται, όπως δείχνει το σχήµα. Αν το πρίσµα και το υγρό έχουν δείκτες διάθλασης n1 και n2 αντίστοιχα, τότε ισχύει:
i) n1>n2.
ii) n2>n1.
iii) n1=n2.
iv) n2=2n1.

17) Μονοχρωµατική ακτινοβολία προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού και αέρα προερχόµενη από το γυαλί. Κατά ένα µέρος ανακλάται και κατά ένα µέρος διαθλάται. Τότε :
α. η γωνία ανάκλασης είναι µεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης.
β. το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στον αέρα µειώνεται.
γ. η γωνία διάθλασης είναι µεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης.
δ. η προσπίπτουσα, η διαθλώµενη και η ανακλώµενη ακτίνα δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
18) Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς από τα στοιχεία της Στήλης Ι του παρακάτω πίνακα και
δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα από τα στοιχεία της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σε αυτόν. (Στη Στήλη ΙΙ
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περισσεύει µια κατηγορία
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

(Ιδιότητες ή εφαρµογές των ηλεκτροµαγνητικών

(Κατηγορίες ηλεκτροµαγνητικών

κυµάτων)

κυµάτων)

1. Λήψη ακτινογραφιών.

α. Ραδιοκύµατα.

2. Λειτουργία τηλεόρασης.

β. Μικροκύµατα.

3. Απορρόφηση από το όζον της στρατόσφαιρας.

γ. Υπέρυθρες.

4. Λειτουργία ραντάρ.

δ. Υπεριώδεις.

5. Εκποµπή από θερµά σώµατα.

ε. Ακτίνες Χ.
στ. Ακτίνες γ .

19) Σε αρµονικό ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται µε ταχύτητα , το διάνυσµα έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι και το διάνυσµα έντασης του µαγνητικού πεδίου είναι . Θα ισχύει:

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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