
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΥΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚ- 6/1/2015 

 

ΘΕΜΑ Α (μονάδες 25) 

Α1.  Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα  

α. μπορεί να είναι εγκάρσια ή διαμήκη ανάλογα με το μέσο διάδοσης.  

β. παράγονται από ηλεκτρικά φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα  

γ. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας  

δ. διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό με ταχύτητα 3·108m/s. 

Α2. Μονοχρωματική δέσμη φωτός περνάει από τον αέρα στο γυαλί. Στην περίπτωση που η 

διαθλώμενη δέσμη διαδίδεται στην ίδια διεύθυνση με την προσπίπτουσα, τότε 

α. η ταχύτητα της δέσμης στον αέρα είναι ίδια με την ταχύτητά της στο γυαλί 

β. η γωνία πρόσπτωσης είναι 900 

γ. η γωνία διάθλασης είναι 00 

δ. η γωνία εκτροπής είναι 900 . 

 

Α3. Η αρχή της επαλληλίας :  

α. Ισχύει μόνο για κύματα που παράγονται από σύγχρονες πηγές.  

β. Δεν παραβιάζεται ποτέ.  

γ. Ισχύει και για κύματα που προέρχονται από μια έκρηξη.  

δ. Δηλώνει ότι η η συνεισφορά κάθε κύματος στην απομάκρυνση κάποιου σημείου του μέσου δεν 

εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου κύματος και τα κύματα δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  

Α4. Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο τότε:  

α. Η μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης ταλάντωσης των υλικών σημείων του μέσου διπλασιάζεται.  

β. Η ταχύτητα διάδοσης διπλασιάζεται.  

γ. Το μήκος κύματος υποδιπλασιάζεται.  

δ. Η ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σημείων του μέσου παραμένει σταθερή 

 

Α5. Στο σημείο Ο (x=0) ενός γραμμικού ελαστικού μέσου παράγεται αρμονικό κύμα χωρίς αρχική 

φάση, που διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x΄x. Ένα σημείο στη θέση x=2λ θα 

έχει μέγιστη δυναμική ενέργεια για δεύτερη φορά τη χρονική στιγμή: 

α) 3Τ/4  β) 9Τ/4  γ) 11Τ/4  δ) 5Τ/2 
 

 

Α6. ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ  

α. Το στάσιμο κύμα μεταφέρει ενέργεια και ορμή αλλά όχι ύλη. 

β. Kολυμβητής βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και παρατηρεί τον ήλιο. Η 

φαινομενική θέση που τον βλέπει είναι πιο ψηλά από την πραγματική. 

γ. Κάθε σύνθετο κύμα μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών 

κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος.  

δ. Όλα τα σημεία μιας χορδής που περιέχονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών στάσιμου κύματος 

ταλαντώνονται με την ίδια φάση. 

ε. Δύο σημεία ενός τρέχοντος κύματος που έχουν κάθε στιγμή ίδιες απομακρύνσεις και ίδιες ταχύτητες 

απέχουν μεταξύ τους ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β (μονάδες 25) 

 

Β1. Δύο πηγές κυμάτων Π1, Π2 ταλαντώνονται κάθετα στην ελεύθερη επιφάνεια υγρού και 

δημιουργούν αρμονικά κύματα με εξισώσεις αντίστοιχα:  

y1=Αημ(2πt−πx1+φ) και y2=Αημ(2πt−πx2) στο SI.  

 Η ελάχιστη τιμή της αρχικής φάσης φ, (φ>0) της ταλάντωσης της πηγής Π1, ώστε στη μεσοκάθετο 

του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2  να παρατηρείται ακυρωτική συμβολή είναι: 

α. π/2 rad  β. π rad  γ. 2π/3 rad    ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ 

 

 

 

Β2. Στην επιφάνεια του υγρού δημιουργούμε κύματα που προέρχονται 

από την πηγή Π και φτάνουν στον ανιχνευτή Α είτε απευθείας 

ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΑ, είτε μέσω ανάκλασης στον 

ανακλαστήρα Γ που βρίσκεται στην επιφάνεια του υγρού και πάνω 

στη μεσοκάθετο του ΠΑ. Τα κύματα έχουν μήκος κύματος λ. Ο 

ανακλαστήρας ξεκινάει από το μέσον Μ της απόστασης ΠΑ και 

όταν φτάνει σε απόσταση 3cm από το Μ, ο ανιχνευτής καταγράφει 

το πρώτο ελάχιστο. Αν η απόσταση ΠΑ=8cm το μήκος κύματος 

είναι:  

α. λ=2cm  β. λ=4cm  γ. λ=8cm      ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ 

 

    

 Β3.  Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 αρμονικών κυμάτων ταλαντώνονται στην ήρεμη επιφάνεια ενός 

υγρού με το ίδιο πλάτος Α και παράγουν κύματα με μήκος κύματος λ. Μετά τη συμβολή των 

κυμάτων σε όλη την επιφάνεια του υγρού, πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 υπάρχουν 3 σημεία 

ενισχυτικής συμβολής. Η απόσταση Π1Π2=5λ/3 και το σημείο Κ είναι το πλησιέστερο σημείο 

στην Π1 που ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος.  

Β3.1. Αν το σημείο Κ βρίσκεται κάποια χρονική στιγμή στη θέση στην ακραία θετική θέση της τροχιάς 

του, την ίδια χρονική στιγμή το μέσον Μ του Π1Π2 : 

α. θα βρίσκεται στην ακραία θετική θέση της τροχιάς του  

β. θα βρίσκεται στην ακραία αρνητική θέση της τροχιάς του.  

γ. θα περνάει από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα. 

δ. τίποτα από τα παραπάνω      ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ 

Β3.2.  Ένα οποιοδήποτε σημείο  της ευθείας που ορίζουν οι Π1Π2, το οποίο βρίσκεται εκτός του 

ευθυγράμμου τμήματος Π1Π2, λόγω συμβολής 

α) παραμένει διαρκώς ακίνητο 

β) εκτελεί ταλαντώσεις με πλάτος 2Α 

γ) εκτελεί ταλαντώσεις με πλάτος Α 

δ) τίποτα από τα παραπάνω    ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ Γ (μονάδες 25) 

Δίνονται οι εξισώσεις για την ένταση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου, τα οποία 

μεταβάλλονται σε κάθετα επίπεδα Ε= 120ημ 2π(αt-2·106x) και Β= 4∙10-7 ημ 2π(αt-2·106x) στο S.I.  

Γ1. Θα μπορούσαν οι παραπάνω εξισώσεις να περιγράφουν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που να 

διαδίδεται στο κενό;  

Γ2. Αν πράγματι υπάρχει τέτοιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται 

στο κενό, να βρεθεί ο συντελεστής α του χρόνου, στην παραπάνω 

εξίσωση. Σε ποια περιοχή του φάσματος ανήκει αυτό το ΗΜΚ;  

Γ3. Το παραπάνω κύμα προσπίπτει από τον αέρα σε γυάλινη πλάκα πάχους 

d=√2 cm, (όπως στο σχήμα) όπου θ=30°, οπότε φτάνει στο σημείο Β, 

σε απόσταση x=0,5cm από το σημείο Α. Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης 

της γυάλινης πλάκας για το παραπάνω κύμα. 

Γ4. Να βρεθεί το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε το κύμα να καλύψει 

την απόσταση ΟΒ. 

Γ5. Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του διαθλώμενου κύματος στη γυάλινη πλάκα έχει μέγιστη 

τιμή Emax=80V/m και η φάση της είναι της μορφής φ=ω΄t-kx΄, να προσδιορίσετε τις τιμές των ω΄, 

k και Βmax. 

Γ6. Αν το κύμα φτάνοντας στο Β συναντά ένα άλλο υλικό στο οποίο η ταχύτητα διάδοσης του κύματος 

είναι μεγαλύτερη κατά 25% σε σχέση με αυτή που είχε στη γυάλινη πλάκα, να εξετάσετε αν το 

κύμα θα ανακλαστεί ολικά στο Β ή όχι.   Δίνεται c=3·108 m/s (κενό ή αέρα). 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  (μον. 25)  

 

Σε μια χορδή  ΟΑ μήκους ℓ που ταυτίζεται με τον άξονα x’Οx και έχει σταθερά τα άκρα της 

δημιουργείται στάσιμο κύμα.  

Δ1. Α)Να δείξετε ότι για να δημιουργηθεί στάσιμο κύμα στη χορδή αυτή πρέπει η συχνότητα 

διέγερσης να παίρνει τιμές f = 
𝛮∙𝜐𝛿

2ℓ
 (Ν=ακέραιος και υδ=ταχύτητα διάδοσης). 

Β) Αν μικρότερη δυνατή συχνότητα διέργερσης της χορδής (θεμελιώδης) για τη δημιουργία 

στασίμου κύματος είναι fmin=10/9Ηz και η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στη χορδή είναι 

6m/s, υπολογίστε το μήκος ℓ της χορδής.  

Στην ίδια χορδή τώρα ελευθερώνουμε το ένα άκρο της Ο, ενώ το άλλο άκρο Α παραμένει 

στερεωμένο ακλόνητα και δημιουργούμε νέο στάσιμο κύμα στο οποίο 5 σημεία της χορδής συνολικά 

παραμένουν διαρκώς ακίνητα (συμπεριλαμβανομένου και του άκρου της Α).  

Δ2. Υπολογίστε το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ευθυγραμμίσεων της χορδής 

Δ3. . Αν την t=0 το σημείο O στη θέση x=0 (κοιλία) περνά από τη θέση ισορροπίας του με υ>0 και η 

απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσής του είναι 0,4m γράψτε την εξίσωση του στασίμου 

κύματος που δημιουργείται πάνω στη χορδή.  

Έστω Μ ένα σημείο της χορδής που η θέση ισορροπίας του απέχει 1,4m από το άκρο Α. 

Δ4.  Γράψτε σχέση επιτάχυνσης ταλάντωσης σε συνάρτηση της απομάκρυνσης για το σημείο Μ και 

σχεδιάστε τη γραφική της παράσταση(σε βαθμολογημένους άξονες).  

Δ5. Υπολογίστε διαφορά φάσης των σημείων Μ και Ο.  

Δ6.Υπολογίστε ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ, τη χρονική στιγμή που η πλησιέστερη σε αυτό 

κοιλία έχει ταχύτητα υΚ= - π m/s με y>0.  

Δ7  Υπολογίστε απόσταση του Μ από τον τρίτο δεσμό (μετρώντας από το Ο), την παραπάνω στιγμή.   

Δ8.  Να βρείτε το πλήθος των σημείων της χορδής που η ενέργεια ταλάντωσής τους είναι ίση με την  

ενέργεια ταλάντωσης του Μ.  Δίνεται π2=10   

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 


