
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΓΘΕΤ/ΤΕΧΝ 

ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x4+5=25) 

Α1. Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο  

α. έχουν διαφορά φάσης 900 κοντά στη κεραία.  

β. έχουν λόγο Β/Ε=c.  

γ. έχουν διανύσματα που είναι παράλληλα μεταξύ τους.  

δ. δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. 

 

Α2. Όταν οδηγούμε τη νύχτα σε βρεγμένο δρόμο, με τα φώτα αναμμένα, η οδήγησή μας είναι 

α. ευκολότερη λόγω του φαινομένου της ολικής ανάκλασης του φωτός 

β. ευκολότερη λόγω του φαινομένου της διάχυσης του φωτός 

γ. δυσκολότερη λόγω του φαινομένου της κατοπτρικής ανάκλασης του φωτός 

δ. δυσκολότερη λόγω του φαινομένου της διάχυσης του φωτός. 

 

Α3. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου 

αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά την αρνητική φορά 

του άξονα x΄Ox τη χρονική στιγμή t1. 

Για τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Α, Β και Γ ισχύει: 

α. VA > 0, VB > 0, VΓ > 0 

β. VA < 0, VB > 0, VΓ > 0 

γ. VA > 0, VB < 0, VΓ > 0 

δ. VA < 0, VB > 0, VΓ < 0 

 

Α4. Δύο αρμονικά κύματα διαδίδονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου. Τότε  

α. Το φαινόμενο της συμβολής λαμβάνει χώρα μόνο στη περίπτωση δύο κυμάτων με το ίδιο πλάτος 

των οποίων οι πηγές βρίσκονται σε φάση.  

β. Η απομάκρυνση ενός σημείου του ελαστικού μέσου είναι ίση με τη συνισταμένη των 

απομακρύνσεων που οφείλονται στα επιμέρους κύματα.  

γ. Η αρχή της επαλληλίας ισχύει σε κάθε περίπτωση.  

δ. Τα κύματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με αποτέλεσμα κάποια σημεία του ελαστικού μέσου να 

παραμένουν διαρκώς ακίνητα. 

 

Α5. Από τις παρακάτω μονοχρωματικές ακτινοβολίες μεγαλύτερη ταχύτητα στο κενό έχει η  

α. ερυθρή.  β. πράσινη.  γ. ιώδης.δ. καμία από τις παραπάνω  

 

Α6. ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ  

α. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα όταν προσπίπτουν στις μεταλλικές επιφάνειες ανακλώνται. 

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

κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος.  

γ. Η λειτουργία του περισκοπιου στηρίζεται στο φαινόμενο της ολικής ανάκλασης 

δ. Σε ένα στάσιμο κύμα, τα σημεία που βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν φάσεις που 

διαφέρουν κατά π.  

ε. Κολυμβητής που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας και παρατηρεί τον ήλιο, τον βλέπει να είναι  πιο ψηλά 

από την πραγματική του θέση.  

 

 



 

ΘΕΜΑ Β (μονάδες 8+8+9=25) 

 

Β1. Στο σημείο Ο (x=0) ενός γραμμικού ελαστικού μέσου τη στιγμή t=0 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 

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 και διαδίδονται χωρίς απώλειες. 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 κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. 

Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες 

αποστάσεις από τις πηγές, ώστε τα κύματα να συμβάλλουν σε αυτό με χρονική διαφορά Δt= T/4, όπου 

Τ η περίοδος ταλάντωσης των πηγών. Δεύτερο κομμάτι φελλού ίδιας μάζας με το προηγούμενο 

βρίσκεται στο μέσο Μ της απόστασης των πηγών Π1 και Π2. 

Αν ΑΣ και ΑΜ είναι τα πλάτη ταλάντωσης των δύο κομματιών φελλού μετά τη συμβολή, τότε ο λόγος 

των ενεργειών ταλάντωσής τους EΣ /EM είναι 

 α.  1/2   β. 1/4    γ.  √2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ Γ (μονάδες 6+6+7+6=25) 

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται μακριά από την πηγή του στη διεύθυνση του x΄x σε οπτικό μέσο 1 

με δείκτη διάθλασης n1=1,5. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου του κύματος κατά τη διάδοσή του στο 

οπτικό μέσο αυτό έχει εξίσωση B1=2,5∙10-8 ημ2π( 
𝑡

𝛵
 - 

𝑥

𝜆1
 ) S.I. Όταν το ίδιο κύμα διαδίδεται στο κενό, 

η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, που επαλαμβάνεται 

η κυματική εικόνα είναι 0,5∙10-6 m. 

Γ1. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ1 και την περίοδο Τ στο οπτικό μέσο 1. 

Γ2. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη διάδοση του κύματος στο 

οπτικό μέσο 1 

Γ3. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα περνά από το οπτικό μέσο 1 σε οπτικό μέσο 2 με δείκτη διάθλασης n2 

με συνέπεια να υποστεί εκτροπή κατά γωνία θε=150 από την αρχική του διεύθυνση. Η γωνία 

διάθλασης ισούται με 600 ενώ η ταχύτητα διάδοσής του στο μέσο 2 είναι μεγαλύτερη από την 

ταχύτητα διάδοσης στο μέσο 1.  

Να υπολογίσετε το ημίτονο της κρίσιμης γωνίας των δύο μέσων 1 και 2. 

Γ4. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

συνάρτηση με τη θέση x τη χρονική στιγμή t2 = 1/8 10-14 s για τη διάδοση του κύματος στο μέσο 1. 

Δίνεται η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο κενό c0=3∙108m/s 

 

ΘΕΜΑ Δ (μονάδες 4+4+4+4+4+5=25) 

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου προς την θετική φορά 

του άξονα x΄Ox. Εξ αιτίας του κύματος αυτού η εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης της αρχής 

Ο(x = 0) του άξονα x΄Ox, είναι  

y = Aημωt (S.I.). Στο διπλανό 

σχήμα φαίνεται η γραφική 

παράσταση της απομάκρυνσης 

ενός σημείου του ελαστικού 

μέσου στη θέση x=20m, σε 

συνάρτηση με το χρόνο. Να 

βρείτε: 

Δ1. Να γράψετε την εξίσωση 

του κύματος. 

Ένα δεύτερο κύμα ίδιου 

πλάτους και ίδιας συχνότητας 

διαδίδεται ταυτόχρονα με το πρώτο κύμα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο αλλά προς την αρνητική 

φορά. Τα δύο κύματα συναντιούνται τη χρονική στιγμή t = 0 στην αρχή Ο(x = 0) του άξονα x΄Ox. Εξ 

αιτίας του δεύτερου κύματος κύματος το Ο(x = 0) ταλαντώνεται με εξίσωση y = 0,3ημ(ωt+π) (S.I.). 

Δ2.  Να γράψετε την εξίσωση του στασίμου κύματος που δημιουργείται. 

Δ3. Βρείτε το πλήθος των δεσμών μεταξύ των A(xA = –2,5 m) και Β(xB = 2,5 m). 

Τη χρονική στιγμή t1 = 4/15 s  

Δ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα της πρώτης κοιλίας με x > 0 του στάσιμου κύματος που 

δημιουργείται την παραπάνω στιγμή. 

Δ5. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος στην περιοχή του ελαστικού μέσου ανάμεσα 

στα σημεία A(xA = –2,5 m) και Β(xB = 2,5 m) σε βαθμολογημένους άξονες. 

Δ6. Αλλάζουμε τη συχνότητα των κυμάτων που συνέβαλλαν στο ελαστικό μέσο ώστε να 

δημιουργηθεί σ’  αυτό νέο στάσιμο κύμα, στο οποίο τα σημεία Α,Β είναι διαρκώς ακίνητα ενώ  

ανάμεσά τους υπάρχουν 2 σημεία που εκτελούν ταλαντώσεις με μέγιστο πλάτος. Υπολογίστε το 

χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών ευθυγραμμίσεων του ελαστικού μέσου. 


