
ΛΥΣΗ 

 

Α. 

      

Σπήμα 1 

Γθανμόδμομε ημ κόμμ ημο Snell ζηεκ είζμδμ ηεξ αθηίκαξ 

ζημ πνίζμα : 

ε =  εμα = ε εμb (1) 

Γθανμόδμομε ημ κόμμ ημο Snell ζηεκ έλμδμ ηεξ αθηίκαξ 

από ημ πνίζμα : 

ε =  εμζ = ε εμb΄ (2) 
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Όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα 1: 

b’+b = α  (3) 

Από (2) θαη (3)  εμζ = ε εμ (α-b)  

εμζ = ε (εμα ζοκb – ζοκα εμb)  

εμζ = ε εμα ζοκb – ζοκα ε εμb  

εμζ = ε εμα ζοκb – ζοκα εμα  

εμζ = εμα (ε ζοκb – ζοκα) (4) 

Αιιά: 

ζοκb = ζοκb =  (5) 

Aπό (4) θαη (5)  εμζ = εμα (ε  – ζοκα) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. Όηακ h yo 3h ηόηε ημ πνίζμα βνίζθεηαη μιόθιενμ ζημ 

πάκς μηζό ηεξ δέζμεξ, δειαδή ζημκ ζεηηθό εμηάλμκα y,  

όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα 2: 

 

Σπήμα 2. 

Η δύκαμε πμο αζθείηαη ζημ πνίζμα μθείιεηαη ζηεκ 

μεηαβμιή ηεξ μνμήξ ηςκ θςημκίςκ πμο πνμζθνμύμοκ ζηηξ 

θεθιημέκεξ έδνεξ ημο θηκμύμεκα πανάιιεια ζημκ άλμκα π,  

(ζπήμα 2), θαη είκαη ακηίζεηε ημο νοζμμύ ηεξ μεηαβμιήξ 

ηεξ1. Θα οπμιμγίζμομε ηηξ ζοκηζηώζεξ ηεξ μέζεξ δύκαμεξ 

ζε θάζε άλμκα, αζνμίδμκηαξ ηηξ μέζεξ δοκάμεηξ γηα θάζε 

μία επηθιηκή έδνα, ιαμβάκμκηαξ οπ΄όρε ηεκ θαηακμμή ηεξ 

έκηαζεξ Ι ηεξ αθηηκμβμιίαξ ζημκ y άλμκα. 

 

                                            
1 O νοζμόξ μεηαβμιήξ ηε μνμήξ ημο θςημκίμο ηζμύηαη με ηε δύκαμε πμο δέπεηαη από ημ 

πνίζμα, άνα ε δύκαμε πμο ημο αζθεί είκαη ε ακηίζεηή ηεξ. 
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Έζης όηη ζε μία έδνα πνμζθνμύμοκ Ν 

 θςηόκηα ζε πνόκμ t πμο ημ θαζέκα 

 έπεη εκένγεηα Γ = p c, όπμο p ε μνμή 

 ημο. Ακ ημ εμβαδό Α ηεξ πνμβμιήξ  

ηεξ έδναξ ζημ εγθάνζημ πνμξ ηε  

δέζμε επίπεδμ ηζμύηαη με Α = hw,  

(ζπ.3) ηόηε ε έκηαζε ηεξ δέζμεξ, ςξ ηζπύξ         Σπήμα 3 

ακά μμκάδα  επηθάκεηαξ ζα ηζμύηαη με : 

Ι =  =    = I  (6) 

Θα οπμιμγίζμομε ανπηθά ηεκ y ζοκηζηώζα y ηεξ μέζεξ 

δύκαμεξ πμο αζθμύκ ηα θςηόκηα, λεθηκώκηαξ με ηεκ 

ακαδήηεζε ηεξ ζοκάνηεζεξ πμο ηε ζοκδέεη με ημ y. 

Ο νοζμόξ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ηεξ δέζμεξ Ν 

θςημκίςκ ζημκ y άλμκα ηζμύηαη με: 

Fy΄ =  Δpy  Fy΄ = I  Δpy (7) 

Σύμθςκα με ηεκ εθθώκεζε ε έκηαζε Ι μεηαβάιιεηαη ζε 

ζοκάνηεζε με ημ y ζύμθςκα με ηε ζπέζε: 

Ι = Ιμ (1- ) (8)  γηα 0 y 4h 

Άνα από (7) θαη (8) έπμομε: 

Fy΄ = Ιμ  (1- ) Δpy  

Οπόηε ε δύκαμε πμο αζθμύκ ηα θςηόκηα είκαη: 

Fy = - Ιμ  (1- ) Δpy (9) 

 



Όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα 2 ημ y ακήθεη ζημ θιεηζηό 

δηάζηεμα [y0-h, yo+h] . 

Σύμθςκα επίζεξ με ημ ζπήμα 2 γηα ηεκ αιγεβνηθή ηημή 

ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ Δpy γηα θάζε μηα επηθιηκή έδνα 

έπμομε: 

Γηα ηεκ πάκς έδνα: 

Δpyπάκς = -pηειy = -pηει εμζ = -p εμζ (10) 

Γηα ηεκ θάης έδνα: 

Δpyθάης = pηειy = pηει εμζ = p εμζ (11) 

Σηηξ παναπάκς ζπέζεηξ δεπηήθαμε όηη ημ μέηνμ ηεξ 

μνμήξ δεκ αιιάδεη, πανά μόκμ ε δηεύζοκζή ηεξ :  

pανπ = pηει = p 

Ακ ζοκδοάζμομε ηηξ ζπέζεηξ (9) θαη (10) ε ζοκάνηεζε ηεξ 

δύκαμεξ Fπy γηα ηεκ πάκς επηθιηκή έδνα γίκεηαη: 

Fπy =  Ιμ  (1- ) εμζ (12) 

Όπμο ημ y ακήθεη ζημ θιεηζηό δηάζηεμα [y0, yo+h] (βι. 

ζπήμα 2) 

Γκώ ακ ζοκδοάζμομε ηηξ ζπέζεηξ (9) θαη (11) ε ζοκάνηεζε 

ηεξ δύκαμεξ Fθy γηα ηεκ θάης επηθιηκή έδνα γίκεηαη: 

Fθy =  -Ιμ  (1- ) εμζ (13) 

Όπμο ημ y ακήθεη ζημ θιεηζηό δηάζηεμα [ yo-h, yo] (βι. 

ζπήμα 2) 



Οη ζπέζεηξ (12) θαη (13) είκαη γναμμηθέξ ζοκανηήζεηξ ημο 

y θαη γηα κα βνμύμε ηηξ μέζεξ ηημέξ ημοξ ζα απμδείλμομε 

όηη ε μέζε ηημή μηαξ γναμμηθήξ ζοκάνηεζεξ f(x) = ax+b 

ζημ θιεηζηό δηάζηεμα [π1,π2] ηζμύηαη με = f( ). 

Σύμθςκα με ημ ζεώνεμα ηεξ μέζεξ ηημήξ ημο Taylor 

έπμομε: 

(π1 – π2)  =  

 = = a( )+b  

= f( ) (14) 

Γθανμόδμομε ηε ζπέζε (14) θαη οπμιμγίδμομε όηη ε μέζε 

ηημή ηεξ ζπέζεξ (12) ζημ θιεηζηό δηάζηεμα [y0, yo+h] 

είκαη: 

πy = Ιμ  ( - ) εμζ (15) 

θαη όηη ε μέζε ηημή ηεξ ζπέζεξ (13) ζημ θιεηζηό δηάζηεμα 

[yo-h, y0] είκαη: 

θy = -Ιμ  ( - ) εμζ (16) 

Τειηθά γηα ηε ζοκηζηώζα y ηεξ μέζεξ δύκαμεξ ζημκ y 

άλμκα παίνκμομε: 

y = πy + θy =- Ιμ   εμζ (17) 



Γνγαδόμεκμη με ημκ ίδημ ηνόπμ γηα ηε π ζοκηζηώζα, 

παίνκμομε γηα ημ νοζμό ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ ηεξ 

δέζμεξ Ν θςημκίςκ ζημκ π άλμκα: 

Fπ΄ =  Δpπ  Fπ΄ = I  Δpπ   

Fπ΄ = Ιμ  (1- ) Δpπ 

Οπόηε ε δύκαμε πμο αζθμύκ ηα θςηόκηα είκαη: 

Fπ = -Ιμ  (1- ) Δpπ (18) 

 Τμ y ακήθεη ζημ θιεηζηό δηάζηεμα [y0-h, yo+h] . 

Σύμθςκα  με ημ ζπήμα 2 γηα ηεκ αιγεβνηθή ηημή ηεξ 

μεηαβμιήξ Δpπ ηεξ μνμήξ γηα θάζε μηα επηθιηκή έδνα 

έπμομε: 

Γηα ηεκ πάκς έδνα: 

Δpππάκς = pηειπ – pανπ = pηει ζοκζ – pανπ = p ζοκζ-p   

Δpππάκς = p (ζοκζ – 1) (19) 

Ομμίςξ γηα ηεκ θάης έδνα: 

Δpπθάης = pηειπ – pανπ = pηει ζοκζ – pανπ = p ζοκζ-p   

Δpπθάης = p (ζοκζ – 1) (20)  

Θομίδμομε όηη δεπηήθαμε πςξ ημ μέηνμ ηεξ μνμήξ δεκ 

αιιάδεη, πανά μόκμ ε δηεύζοκζή ηεξ : pανπ = pηει = p 



Ακ ζοκδοάζμομε ηηξ ζπέζεηξ (18) ,(19) θαη (20) ε 

ζοκάνηεζε ηεξ δύκαμεξ Fπ γηα ηεκ πάκς θαη θάης 

επηθιηκή έδνα γίκεηαη: 

Fπ =  Ιμ  (1- ) (1-ζοκζ) (21) 

Όπμο ημ y ακήθεη ζημ θιεηζηό δηάζηεμα [y0, yo+h] γηα ηεκ 

πάκς έδνα θαη  [ yo-h, yo]  γηα ηεκ θάης έδνα. 

Τέιμξ από ηε ζπέζε (14) οπμιμγίδμομε ηηξ μέζεξ ηημέξ: 

ππ = Ιμ  ( - ) (1-ζοκζ) (22) θαη  

θπ = Ιμ  ( - ) (1-ζοκζ) (23) 

Οπόηε: 

π = ππ + θπ= 2Ιμ  (1- ) (1-ζοκζ) (24) 

Να ζεμεηώζμομε όηη ημ μείμκ πνόζεμμ ζηε ζπέζε (17) 

δείπκεη όηη ε y ζοκηζηώζα  θαηεοζύκεηαη πνμξ ηα θάης. 

Άνα γηα κα έπεη ακηίζεηε θμνά από ημ βάνμξ ημο 

πνίζμαημξ ζα πνέπεη -3h yo -h, δειαδή ημ πνίζμα 

πνέπεη κα ημπμζεηεζεί θάης από ημκ άλμκα ηεξ δέζμεξ 

ιέηδεν. Σε αοηή ηεκ πενίπηςζε ε ζοκάνηεζε ηεξ έκηαζεξ 

Ι ηεξ δέζμεξ δίκεηαη από ηε ζπέζε: 

Ι = Ιμ (1+ )   γηα -4h y 0 

θαη όπςξ μπμνεί πμιύ εύθμια πιέμκ κα απμδεηπηεί, ε y 

έπεη ημ ίδημ μέηνμ θαη θμνά πνμξ ηα πάκς. 

Μ. Σανηδάθεξ 


