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Δηάνθεηα 2,5  ώνεξ 

Οκμμαηεπώκομμ:_______________________ 

Βαζμόξ:_____________________________ 

1.1. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ Α θαη Β ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ Α. Τα ζεμεία ηεξ μεζμθαζέημο ημο ημήμαημξ ΑΒ ηεξ 

επηθάκεηαξ ημο ογνμύ, μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζε αοηά, ζα ηαιακηώκμκηαη με 

πιάημξ: 

a. A 

b. 0 

c. 2A 

d. A/2 

1.2. Ακ ι ημ μήθμξ θύμαημξ θαη Τ ε πενίμδμξ εκόξ γναμμηθμύ μεπακηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ 

πμο δηαδίδεηαη ζε μμμγεκέξ ειαζηηθό μέζμ πνμξ ηεκ ζεηηθή θαηεύζοκζε ηόηε ε 

ζεμειηώδεξ ελίζςζε ηεξ θομαηηθήξ είκαη:  

a.                    b. .                      c. .    
 

 
                         d.    

 

 
 

 

1.3. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ Π1, Π2 ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ Α. Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη θαηά r1=35ι/6 από ηεκ 

πεγή Π1 θαη θαηά r2=11ι/6 από ηεκ πεγή Π2, όπμο ι ημ μήθμξ θύμαημξ ηςκ θομάηςκ. 

a. Τμ (Σ) είκαη ζεμείμ εκίζποζεξ. 

b. Τμ (Σ) μεηά ηε ζομβμιή ηςκ θομάηςκ ζε αοηό ηαιακηώκεηαη με πιάημξ √    

c. Τα θύμαηα θηάκμοκ ζημ (Σ) με πνμκηθή δηαθμνά  
 

 
 . 

d. Τμ (Σ) είκαη ζεμείμ απόζβεζεξ. 

 

1.4. Ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ εκόξ γναμμηθμύ μεπακηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ ζε έκα μμμγεκέξ 

ειαζηηθό μέζμ: 

a. είκαη ζηαζενή. 

b. ηαοηίδεηαη με ηεκ ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ηςκ ζεμείςκ ημο μέζμο. 

c. αολάκεη ζοκεπώξ με ηεκ απόζηαζε. 

d. μεηώκεηαη θαζώξ ημ θύμα δηαδίδεηαη ζημ ειαζηηθό μέζμ. 
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1.5. Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ Π1, Π2 ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα εκόξ 

ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ Α, πανάγμκηαξ θύμαηα με μήθμξ θύμαημξ ι. Τα θύμαηα 

ζομβάιιμοκ ζηε επηθάκεηα ημο ογνμύ.  

Πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; 

a. Όια ηα ζεμεία πμο ηαιακηώκμκηαη με πιάημξ 2Α ηζαπέπμοκ από ηηξ πεγέξ. 

b. Ακ ε δηαθμνά ηςκ απμζηάζεςκ εκόξ ζεμείμο ηεξ επηθάκεηαξ από ηηξ θομαηηθέξ 

πεγέξ ηζμύηαη με αθέναημ πμιιαπιάζημ ημο ι/2, ηόηε ημ ζεμείμ είκαη ζεμείμ 

απόζβεζεξ. 

c. Ακ ηα θύμαηα θηάκμοκ ζε έκα ζεμείμ ηεξ επηθάκεηαξ με πνμκηθή δηαθμνά 3Τ/2, 

όπμο Τ πενίμδμξ ηςκ θομάηςκ, ηόηε ημ ζεμείμ είκαη ζεμείμ εκίζποζεξ. 

d. Ακ ηα θύμαηα θηάκμοκ ζε έκα ζεμείμ ηεξ επηθάκεηαξ με δηαθμνά θάζεξ 12π ηόηε 

ημ ζεμείμ είκαη ζεμείμ εκίζποζεξ. 

2.1.  Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ ,  ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα 

εκόξ ογνμύ με ημ ίδημ πιάημξ θαη πενίμδμ . Τα παναγόμεκα θύμαηα 

έπμοκ μήθμξ θύμαημξ . Σεμείμ (Σ) ηεξ επηθάκεηαξ απέπεη  από ηεκ 

πεγή  θαη  από ηεκ πεγή , με . Τμ ζεμείμ (Σ), μεηά ηε ζομβμιή 

ηςκ θομάηςκ ζε αοηό, έπεη μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ μέηνμο: 

 

α) .                  β) .                    γ) . 

 

Να επιλένεηε ηη ζωζηή απάμηηζη και μα δικαιξλξγήζεηε ηημ επιλξγή ζαπ. 

 

2.2. Δίκεηαη ε ελίζςζε ηεξ θάζεξ εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ πμο δηαδίδεηαη ζε 

γναμμηθό μμμγεκέξ ειαζηηθό μέζμκ:  ζημ S.I. Έκα ζεμείμ Σ 

απέπεη  από ηεκ πεγή δεμημονγίαξ ημο θύμαημξ. Τμ θύμα ηε πνμκηθή ζηηγμή : 

 

α) δεκ έπεη θηάζεη ζημ ζεμείμ Σ. 

β) μόιηξ έθηαζε ζημ ζεμείμ Σ. 
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γ) έπεη πνμζπενάζεη ημ ζεμείμ Σ. 

 

                                                                               Να δικαιξλξγήζεηε ηημ απάμηηζή ζαπ. 

2.3. Δίκμκηαη μη εληζώζεηξ δύμ εγθάνζηςκ μεπακηθώκ ανμμκηθώκ θομάηςκ ζημ (S.I.), 

θαζέκα από ηα μπμία δηαδίδεηαη ζε δηαθμνεηηθό μμμγεκέξ γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ. 

 

 ,                  . 

 

Α) H ηαςύηηηα διάδξζηπ ηξρ ποώηξρ κύμαηξπ είμαι: 

 

α) μεγαιύηενε ηεξ ηαπύηεηαξ δηάδμζεξ ημο δεύηενμο. 

 

β) μηθνόηενε ηεξ ηαπύηεηαξ δηάδμζεξ ημο δεύηενμο. 

 

γ) ίζε με ηε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο δεύηενμο. 

 

Β) ηξ μέηοξ ηηπ μέγιζηηπ επιηάςρμζηπ πξρ έςξρμ ηα μόοια ηξρ ελαζηικξύ μέζξρ ζηξ 

ξπξίξ διαδίδεηαι ηξ ποώηξ κύμα είμαι: 

 

α) μεγαιύηενμ. 

 

β) μηθνόηενμ. 

 

γ) ίζμ με αοηό ηςκ μμνίςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο ζημ μπμίμ δηαδίδεηαη ημ δεύηενμ θύμα. 
 

                                                                                  Να δικαιολογήσετε τις απαμτήσεις σας. 

Μια πηγή Ο πξσ βοίρκεςαι ρςημ αουή ςξσ άνξμα , αουίζει μα εκςελεί ςη υοξμική 

ρςιγμή , απλή αομξμική ςαλάμςχρη με ενίρχρη  (S.I.). Τξ 

παοαγόμεμξ γοαμμικό αομξμικό κύμα διαδίδεςαι καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα  με 

ςαυύςηςα  ρε γοαμμικό ξμξγεμέπ ελαρςικό μέρξ. 

 

α) Να βοείςε ςημ πεοίξδξ, ςη ρσυμόςηςα και ςξ μήκξπ κύμαςξπ. 
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β) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ. 

 

γ) Πξια υοξμική ρςιγμή θα αουίρει μα κιμείςαι έμα ρημείξ Μ ςξσ άνξμα  πξσ βοίρκεςαι ρςη 

θέρη ; 

 

δ) Να βοείςε ςη τάρη ςξσ ρημείξσ Μ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ:  και . 

 

ε) Να γοάφεςε για ςξ ρημείξ M ςημ ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ  ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ 

και μα γίμει η γοατική ςηπ παοάρςαρη. 

 

Δύμ ζύγπνμκεξ θομαηηθέξ πεγέξ  βνίζθμκηαη ζηα ζεμεία Α θαη Β ακηίζημηπα ηεξ 

επηθάκεηαξ εκόξ ογνμύ. Οη πεγέξ απέπμοκ μεηαλύ ημοξ θαηά  θαη ηαιακηώκμκηαη 

θάζεηα ζηεκ επηθάκεηα ημο ογνμύ, ζύμθςκα με ηεκ . Τα 

παναγόμεκα θύμαηα δηαδίδμκηαη με ηαπύηεηα . Σεμείμ (Γ) ηεξ επηθάκεηαξ ημο 

ογνμύ απέπεη απόζηαζε  από ηεκ  θαη  από ηεκ .  

Σημ ζεμείμ (Γ) ηα θύμαηα θηάκμοκ με πνμκηθή δηαθμνά . 

α) Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόζηαζε . 

 

β) Να ελεηάζεηε ακ ημ ζεμείμ (Γ) είκαη ζεμείμ εκίζποζεξ ή απόζβεζεξ. 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο ζεμείμο (Γ) ζε ζπέζε με ημ πνόκμ θαη κα 

ζπεδηάζεηε ηεκ ακηίζημηπε γναθηθή πανάζηαζε ζε θαηάιιεια βαζμμιμγεμέκμ ζύζηεμα αλόκςκ. 

 

δ) Να οπμιμγίζεηε ημ πιήζμξ ηςκ ζεμείςκ εκίζποζεξ πμο βνίζθμκηαη πάκς ζημ εοζύγναμμμ 

ημήμα ΑΒ. 

 

ε) Ακ (Δ) ζεμείμ ημο ημήμαημξ ΑΒ, ημ μπμίμ ακήθεη ζηεκ ίδηα οπενβμιή εκίζποζεξ ή απόζβεζεξ 

με ημ ζεμείμ (Γ) θαη (Δ) ζεμείμ ημο ΑΒ ημ μπμίμ είκαη ημ πιεζηέζηενμ ζηεκ πεγή  ζεμείμ 

εκίζποζεξ, κα οπμιμγίζεηε 

ηεκ απόζηαζε (ΔΔ). 

Καλή Γπιηρςία! 


