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Ασκήσεις στο κεφάλαιο 3: Φως 

 

111...   Μονοχρωµατική ακτινοβολία συχνότητας f = 5⋅1014 Hz προσπίπτει από το κενό σε διαφανές 

υλικό, µέσα στο οποίο η ταχύτητα διάδοσής είναι c = 2,5·108 m/s. Δίνεται η ταχύτητα του φωτός 

στο κενό c0 = 3⋅108m/s και h = 6,6·10-34 J·s. Να υπολογίσετε:   

α.  το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο κενό. 

β.  τον δείκτη διάθλασης του διαφανούς υλικού. 

γ.  το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο διαφανές υλικό. 

δ.  την ενέργεια φωτονίου της ακτινοβολίας στο διαφανές υλικό. 

  

222...   Μονοχρωµατική δέσµη φωτός όταν διαδίδεται στο κενό έχει µήκος κύµατος λ0 = 6⋅10 -7 m. Η 

δέσµη περνά από το κενό σε γυαλί, µε δείκτη διάθλασης n = 1,5. Δίνεται η ταχύτητα του φωτός 

στο κενό c0 = 3⋅108m/s. 

α.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης αυτής της δέσµης στο γυαλί. 

β.  Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της δέσµης στο γυαλί. 

γ.  Να υπολογίσετε τον λόγο της συχνότητας της ακτινοβολίας στο κενό, προς την συχνότητά της 

στο γυαλί. 

 

333...   Δύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες (1) και (2) όταν διαδίδονται στον αέρα έχουν αντίστοιχα 

συχνότητα f1 = 5·1013 Hz και µήκος κύµατος λ02 = 6·10-7 m. 

α. Να υπολογιστεί ο λόγος των συχνοτήτων και η σχέση των µηκών κύµατος των δύο 

ακτινοβολιών.  

β.  Να χαρακτηρίσετε το είδος του φάσµατος στο οποίο ανήκουν οι δύο αυτές ακτινοβολίες (ορατό 

– αόρατο φάσµα). 

γ. Να υπολογίσετε τον λόγο του αριθµού των φωτονίων των δύο ακτινοβολιών ώστε οι 

αντίστοιχες δέσµες να µεταφέρουν την ίδια ενέργεια. 

Δίνεται c0 = 3⋅108 m/s. 

 

444...   Δύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες µε αντίστοιχα µήκη κύµατος στο κενό λ01 = 6·10-7 m και  

λ02 = 9·10-7 m διαδίδονται σε υλικό µέσο στο οποίο παρουσιάζουν δείκτες διάθλασης n1 = 2 και  

n2 = 1,5 αντίστοιχα. 

α.  Να υπολογιστούν οι ταχύτητες διάδοσης των δύο ακτινοβολιών στο υλικό.  

β. Αν το υλικό είναι επίπεδη πλάκα µε πάχος d = 12·10-2 m να υπολογιστεί ο χρόνος που 

χρειάζεται κάθε ακτινοβολία για να περάσει την πλάκα. 

γ. Να υπολογίσετε τον λόγο των µηκών κυµάτων των φωτονίων των δύο ακτινοβολιών όταν 

διαδίδονται στο υλικό µέσο. 

 Δίνεται c0 = 3⋅108 m/s . 

   

555...     Φως διαδίδεται σε οπτικό µέσο µε δείκτη διάθλασης η. Το φως έχει συχνότητα f = 3⋅1014 Hz 

και µήκος κύµατος λ = 5·10-7 m. Αν η ταχύτητα διάδοσης αυτού του φωτός στο κενό είναι  

c0 = 3⋅108 m/s να βρεθούν: 

α.  Ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου. 

β.  Το µήκος κύµατος του φωτός στο κενό. 

γ.  Το φως αυτό ανήκει στο ορατό µέρος του φάσµατος; Αν ναι σε ποιο χρώµα; Αν όχι, σε ποιο 
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τµήµα του φάσµατος ανήκει;  

 
 

666...     Φως διαδίδεται σε οπτικό µέσο µε δείκτη διάθλασης η. Το φως µέσα στο µέσο έχει συχνότητα 

f = 5·1014 Hz και ταχύτητα c = 2,5·108 m/s. Αν η ταχύτητα διάδοσης αυτού του φωτός στο κενό 

είναι c0 = 3·108 m/s να βρεθούν: 

α.  Το µήκος κύµατος του φωτός στο οπτικό µέσο. 

β.  Ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου. 

γ.  Το µήκος κύµατος του φωτός στο κενό. 

 

777...     Μονοχρωµατική ακτινοβολία έχει µήκος κύµατος λ0 = 6·10-7 m στο κενό. Αν η ταχύτητα του 

φωτός στο κενό είναι c0 = 3·108 m/s και η σταθερά του Planck είναι h = 6,6·10-34 J·s να βρεθούν: 

α.  Η συχνότητα της ακτινοβολίας. 

β.  Η ενέργεια του κάθε φωτονίου. 

γ.  Η ισχύς που εκπέµπεται αν σε χρόνο Δt = 10-3 s εκπέµπονται Ν = 1016 φωτόνια.   

 

888...   Φως διαδίδεται σε οπτικό µέσο µε δείκτη διάθλασης η. Το φως έχει συχνότητα f = 4⋅1014 Hz 

και µήκος κύµατος λ = 5·10-7 m. Αν η ταχύτητα διάδοσης αυτού του φωτός στο κενό είναι  

c0 = 3⋅108 m/s να βρεθούν: 

α.  Η ταχύτητα διάδοσης αυτού του φωτός στο µέσο και ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου. 

β.  Το µήκος κύµατος του φωτός στο κενό. 

γ.  Πόσα µήκη κύµατος του φωτός περιέχονται µέσα σε µήκος d = 5 m στο µέσο αυτό. 

δ.  Πόσο χρόνο χρειάζεται το φώς για να διασχίσει απόσταση d = 5 m στο µέσο αυτό. 

 

 

 
  


