Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

ΗΜΚ- οπτική. Ερωτήσεις µε δικαιολόγηση.
1) Ηλεκτροµαγνητικό κύµα
Οι παρακάτω εξισώσεις περιγράφουν ένα µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό και ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο αντίστοιχα
Ε = 3·102 ηµ2π(8·1011t – 4·103x) (S.I.)
B = 10-6 ηµ2π(8·1011t – 4·103x) (S.I.)
Οι εξισώσεις αυτές
α. µπορεί να περιγράφουν ένα ηλεκτροµαγνητικό (Η/Μ) κύµα που διαδίδεται στο κενό.
β. µπορεί να περιγράφουν ένα Η/Μ κύµα που διαδίδεται σε ένα υλικό.
γ. δεν µπορεί να περιγράφουν ένα Η/Μ κύµα.
∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3·108 m/s.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .
Εξετάσεις οµογενών 2010

2) ∆είκτες διάθλασης και κρίσιµη γωνία.

Στο σχήµα φαίνεται η πορεία µιας ακτίνας η οποία διαδίδεται στα ελαστικά µέσα Κ και Λ.
i) ∆είξτε πάνω στο σχήµα τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης στα σηµεία Α και Β.
ii) Για τους δείκτες διάθλασης των δύο υλικών ισχύει:
α) n1=n2 β) n1> n2

γ) n1<n2

iii) Αν αφαιρέσουµε την πλάκα Λ, να χαράξετε την πορεία της ακτίνας, µετά το σηµείο Β.
3) ∆ιάθλαση και νόµος του Snell.
∆ίνεται η πορεία µιας µονοχρωµατικής ακτίνας, καθώς διέρχεται από ένα ορθογώνιο πρίσµα όπου φ=60°.
i) Ο δείκτης διάθλασης του πρίσµατος για την ακτνοβολία αυτή είναι ίσος µε:
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ii) Η γωνία διάθλασης στο σηµείο ∆ είναι ίση µε:
α) 30°, β) 45°, γ) 60°, δ) άλλη τιµή.
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iii) Για τη γωνία πρόσπτωσης θ στο σηµείο ∆ ισχύει
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Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
∆ίνονται ηµ30°=συν60°= ½ και συν30°=ηµ60°= √3/2 .
4) Ολική (εσωτερική) ανάκλαση

Μια εικόνα ολικής ανάκλασης.
Μια µονοχρωµατική ακτίνα φωτός πέφτει κάθετα στην πλευρά ΑΒ ενός
πρίσµατος, η τοµή του οποίου είναι ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ, όπως στο
σχήµα. ∆ίνεται ο δείκτης διάθλασης του πρίσµατος για την παραπάνω ακτινοβολία n=1,7.
i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
a) Η ακτίνα θα συνεχίσει την πορεία της χωρίς να εκτραπεί κατά την
είσοδό της στο πρίσµα.
b) Η γωνία πρόσπτωσης στην πλευρά ΑΓ είναι θ=60°.
c) Η ακτίνα θα υποστεί ολική ανάκλαση στην πλευρά ΑΓ και θα εξέλθει από το πρίσµα κάθετα στην
ΒΓ.
ii) Αν βυθίζαµε το πρίσµα σε υγρό µε δείκτη διάθλασης n1 =1,6, να χαράξετε την πορεία της ακτίνας, µέχρι να εξέλθει από το πρίσµα.
5) Κύµα κατά µήκος δύο νηµάτων.
Κατά µήκος ενός σχοινιού (α) διαδίδεται ο κυµατοσυρµός του πρώτου
σχήµατος και µετά από λίγο φτάνει στο σχοινί (β), όπου η ταχύτητα
του κύµατος είναι µικρότερη.
i) Ποιο από τα παρακάτω σχήµατα είναι σωστό; Να δικαιολογήστε
την απάντησή σας.
ii) Γιατί το πλάτος κατά την επιστροφή είναι µικρότερο;

Επιµέλεια
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