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Διάοκεια 90min 

Ομξμαηεπώμρμξ:_______________________ 

Βαθμόπ:_____________________________ 

1.1. Δύξ ζύγςοξμεπ κρμαηικέπ πηγέπ Α και Β ηαλαμηώμξμηαι κάθεηα ζηημ επιθάμεια εμόπ 

ργοξύ με ηξ ίδιξ πλάηξπ Α. Τα ζημεία ηηπ μεζξκαθέηξρ ηξρ ημήμαηξπ ΑΒ ηηπ 

επιθάμειαπ ηξρ ργοξύ, μεηά ηη ζρμβξλή ητμ κρμάητμ ζε αρηά, θα ηαλαμηώμξμηαι με 

πλάηξπ: 

a. A 

b. 0 

c. 2A 

d. A/2 

 

1.2. Δύξ ζύγςοξμεπ κρμαηικέπ πηγέπ Π1, Π2 ηαλαμηώμξμηαι κάθεηα ζηημ επιθάμεια εμόπ 

ργοξύ με ηξ ίδιξ πλάηξπ Α, παοάγξμηαπ κύμαηα με μήκξπ κύμαηξπ λ. Τα κύμαηα 

ζρμβάλλξρμ ζηη επιθάμεια ηξρ ργοξύ.  

Πξιεπ από ηιπ παοακάητ ποξηάζειπ είμαι ζτζηέπ και πξιεπ λαμθαζμέμεπ; 

a. Όλα ηα ζημεία πξρ ηαλαμηώμξμηαι με πλάηξπ 2Α ιζαπέςξρμ από ηιπ πηγέπ. 

b. Αμ η διαθξοά ητμ απξζηάζετμ εμόπ ζημείξρ ηηπ επιθάμειαπ από ηιπ κρμαηικέπ 

πηγέπ ιζξύηαι με ακέοαιξ πξλλαπλάζιξ ηξρ λ/2, ηόηε ηξ ζημείξ είμαι ζημείξ 

απόζβεζηπ. 

c. Αμ ηα κύμαηα θηάμξρμ ζε έμα ζημείξ ηηπ επιθάμειαπ με ςοξμική διαθξοά 3Τ/2, 

όπξρ Τ πεοίξδξπ ητμ κρμάητμ, ηόηε ηξ ζημείξ είμαι ζημείξ εμίζςρζηπ. 

d. Αμ ηα κύμαηα θηάμξρμ ζε έμα ζημείξ ηηπ επιθάμειαπ με διαθξοά θάζηπ 12π ηόηε 

ηξ ζημείξ είμαι ζημείξ εμίζςρζηπ. 

 

1.3. Δύξ ζύγςοξμεπ κρμαηικέπ πηγέπ ,  ηαλαμηώμξμηαι κάθεηα ζηημ επιθάμεια 

εμόπ ργοξύ με ηξ ίδιξ πλάηξπ και πεοίξδξ . Τα παοαγόμεμα 

κύμαηα έςξρμ μήκξπ κύμαηξπ . Σημείξ (Σ) ηηπ επιθάμειαπ απέςει  από ηημ 

πηγή  και  από ηημ πηγή , με . Τξ ζημείξ (Σ), μεηά ηη 
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ζρμβξλή ητμ κρμάητμ ζε αρηό, έςει μέγιζηη ηαςύηηηα ηαλάμητζηπ μέηοξρ: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

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

Δύξ ζύγςοξμεπ κρμαηικέπ πηγέπ  βοίζκξμηαι ζηα ζημεία Α και Β αμηίζηξιςα ηηπ 

επιθάμειαπ εμόπ ργοξύ. Οι πηγέπ απέςξρμ μεηανύ ηξρπ καηά  και ηαλαμηώμξμηαι 

κάθεηα ζηημ επιθάμεια ηξρ ργοξύ, ζύμθτμα με ηημ . Τα 

παοαγόμεμα κύμαηα διαδίδξμηαι με ηαςύηηηα . Σημείξ (Γ) ηηπ επιθάμειαπ ηξρ 

ργοξύ απέςει απόζηαζη  από ηημ  και  από ηημ .  

Σηξ ζημείξ (Γ) ηα κύμαηα θηάμξρμ με ςοξμική διαθξοά . 

α) Να ρπξλξγίζεηε ηημ απόζηαζη . 

 

β) Να ενεηάζεηε αμ ηξ ζημείξ (Γ) είμαι ζημείξ εμίζςρζηπ ή απόζβεζηπ. 

 

γ) Να γοάσεηε ηημ ενίζτζη ηηπ απξμάκορμζηπ ηξρ ζημείξρ (Γ) ζε ζςέζη με ηξ ςοόμξ και μα 

ζςεδιάζεηε ηημ αμηίζηξιςη γοαθική παοάζηαζη ζε καηάλληλα βαθμξλξγημέμξ ζύζηημα ανόμτμ. 

 

δ) Να ρπξλξγίζεηε ηξ πλήθξπ ητμ ζημείτμ εμίζςρζηπ πξρ βοίζκξμηαι πάμτ ζηξ ερθύγοαμμξ 

ημήμα ΑΒ. 

 

ε) Αμ (Δ) ζημείξ ηξρ ημήμαηξπ ΑΒ, ηξ ξπξίξ αμήκει ζηημ ίδια ρπεοβξλή εμίζςρζηπ ή απόζβεζηπ 

με ηξ ζημείξ (Γ) και (Δ) ζημείξ ηξρ ΑΒ ηξ ξπξίξ είμαι ηξ πληζιέζηεοξ ζηημ πηγή  ζημείξ 

εμίζςρζηπ, μα ρπξλξγίζεηε ηημ απόζηαζη (ΔΔ). 

Καλή Επιηυχία! 


