
 Πώξ μπμνμύμε κα θάκμομε έκα ακηηθείμεκμ κα αηςνείηαη; 

Υπάνπεη μηα γθάμα από πμιιέξ ηεπκηθέξ. Η πημ πεδή είκαη 

κα δέζμομε ημ ακηηθείμεκμ με έκα κήμα θαη κα ημ 

θνεμάζμομε από ηεκ μνμθή εκόξ δςμαηίμο. Μηα πημ 

ζεαμαηηθή ηεπκηθή είκαη κα εθημλεύμομε ζθαηνίδηα πνμξ 

ημ ακηηθείμεκμ, έηζη ώζηε ε δύκαμε πμο ημο αζθμύκ θαηά 

ηεκ θνμύζε ημοξ κα εληζμννμπεί ημ βάνμξ ημο. Τη πνέπεη 

κα θάκμομε άναγε ακ ημ ακηηθείμεκμ έπεη βάνμξ ηεξ ηάλεξ 

ηςκ 10-10 N; Ακ είκαη δηαθακέξ μπμνμύμε ακηί γηα 

ζθαηνίδηα κα ημ βμμβανδίζμομε με θςηόκηα 

πνεζημμπμηώκηαξ μηα ηζπονή δέζμε ιέηδεν. Μέζς ηεξ 

δηάζιαζεξ ε δέζμε μπμνεί κα ημο αζθήζεη οπμιμγίζημεξ 

δοκάμεηξ. 

Θεςνήζηε έκα μηθνό γοάιηκμ ηνηγςκηθό πνίζμα με 

δηαζιαζηηθή γςκία Α = 180° — 2α, βάζε μήθμοξ 2h θαη 

πιάημξ w. Τμ πνίζμα έπεη δείθηε δηάζιαζεξ ε θαη 

ποθκόηεηα ν. 
Θεςνήζηε όηη ημ πνίζμα  

ημπμζεηείηαη μέζα ζε μηα  

δέζμε ιέηδεν  

πνμζακαημιηζμέκε πανάιιεια 

 ζημκ άλμκα π εκόξ  

ηνηζμνζμγςκίμο ζοζηήμαημξ  

αλόκςκ. (Γη' αοηό ημ  

πνόβιεμα δεπηείηε όηη ημ  

πνίζμα δεκ πενηζηνέθεηαη,  

«ε δηαζιαζηηθή γςκία ημο "δείπκεη" ζοκεπώξ πνμξ 

θαηεύζοκζε ακηίζεηε αοηήξ ηεξ δέζμεξ», μη ηνηγςκηθέξ 

έδνεξ ημο είκαη πανάιιειεξ με ημ επίπεδμ πy, θαη ε βάζε 

ημο είκαη πανάιιειε με ημ επίπεδμ yz, όπςξ θαίκεηαη ζημ 

Σπήμα 1). Αξ δεπημύμε όηη μ απόιοημξ δείθηεξ δηάζιαζεξ 

 



ημο πενηβάιιμκημξ αένα είκαη ίζμξ με ηε μμκάδα, θαη αξ 

ζεςνήζμομε όηη μη έδνεξ ημο πνίζμαημξ είκαη 

επηθαιομμέκεξ με έκα εηδηθό ακηηακαθιαζηηθό οιηθό, ώζηε 

κα απμθιείεηαη ε ακάθιαζε ημο θςηόξ πάκς ημοξ. Η μνμή 

εκόξ θςημκίμο δίκεηαη από ημκ ηύπμ: p = E/c. 

H δέζμε ιέηδεν έπεη  

έκηαζε πμο είκαη  

μμμηόμμνθε ζε όιμ ημ  

πιάημξ ηεξ (ζηε  

δηεύζοκζε z), αιιά  

μεηώκεηαη γναμμηθά με  

ηεκ θαηαθόνοθε  

απόζηαζε y από ημκ  

άλμκα ηςκ π έηζη ώζηε κα 

έπεη μεγίζηε ηημή Ιμ ζημ 

y = 0 θαη κα πέθηεη ζημ μεδέκ ζημ y = ±4h  (Σπήμα 2). 

(H έκηαζε Ι μνίδεηαη ςξ ηζπύξ ακά μμκάδα επηθάκεηαξ θαη 

μεηνηέηαη ζε W/m2) 

Α. Γνάρηε ηηξ εληζώζεηξ από 

ηηξ μπμίεξ ε γςκία ζ 

(βι. Σπήμα 3) εθθνάδεηαη ζε 

ζοκάνηεζε ηςκ α θαη ε, γηα  

ηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ  

μπμία μ άλμκαξ ηεξ δέζμεξ 

ιέηδεν «πνμζθνμύεη» ζηεκ πάκς θεθιημέκε έδνα ημο 

πνίζμαημξ.  

Β. Γθθνάζηε με ζοκάνηεζε με ηα Ιμ,ζ,h,w θαη y ηηξ 

ζοκηζηώζεξ π θαη y ηεξ ζοκμιηθήξ δύκαμεξ πμο αζθείηαη 

ζημ πνίζμα από ημ θςξ ιέηδεν, όηακ ε θμνοθή ηεξ 

 

 



δηαζιαζηηθήξ γςκίαξ μεηαημπίδεηαη θαηά απόζηαζε yo από 

ημκ άλμκα π, όπμο h yo  3h. Ακ ζέιμομε κα παναμέκεη 

αηςνμύμεκμ ημ πνίζμα, πνέπεη κα ημ ημπμζεηήζμομε πάκς 

ή θάης από ημκ άλμκα ηεξ δέζμεξ ιέηδεν;   

Απάκηεζε : Α.  εμζ = εμα(n -ζοκα) 

Β.  Fx =  (1- ) (1-ζοκζ) 

     Fy = -  εμζ  

Πεγέξ : α. πενημδηθό Quantum 
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