
ΘΕΜΑ 1 
 
1. Σηµειώστε στα παρακάτω σωστό – λάθος 

1. στο στάσιµο κύµα όλες οι κοιλίες ταλαντώνονται σύµφωνα µε την σχέ-

ση   ψ=2Α ηµ(ωt) 
2. στο στάσιµο κύµα όλα τα σηµεία του µέσου έχουν την ίδια συχνότητα 

ταλάντωσης. 
3. Στο στάσιµο κύµα οι ταλαντώσεις που κάνουν τα σηµεία του µέσου 

,µπορεί να έχουν οποιαδήποτε διαφορά φάσης µεταξύ τους 
4. Το πλάτος της ταλάντωσης του κάνουν τα σηµεία του µέσου σε ένα 

στάσιµο κύµα είναι ανεξάρτητο του χρόνου ταλάντωσης του σηµείου 
5. Σε ένα στάσιµο κύµα η ενέργεια είναι εντοπισµένη κατά µήκος του µέ-

σου και δεν µεταφέρεται 
ΜΟΝ 5 

 
2. ∆ύο σύγχρονες πηγές ταλαντώνονται στην επιφάνεια υγρού µε το ίδιο πλάτος 

ταλάντωσης. Τα πλάτη ταλάντωσης θεωρούµε ότι δεν φθίνουν κατά µήκος 
της διεύθυνσης διάδοσης κάθε διαταραχής. Να σηµειώσετε στις παρακάτω 
προτάσεις σωστό – λάθος 

1. Για όποια σηµεία ισχύει λkrr
21
=− , (r1 , r2 είναι οι αποστάσεις του 

σηµείου από κάθε πηγή) τότε τα σηµεία αυτά εκτελούν ενισχυµένη τα-
λάντωση 

2. Σε όσα σηµεία του υγρού  η δεύτερη  διαταραχή φτάνει µε καθυστέρη-
ση  2,5Τ  (Τ= περίοδος ταλάντωσης) από την στιγµή που έφτασε η πρώ-

τη, τότε το σηµείο είναι µόνιµα ακίνητο και ανήκει στον κροσσό αναι-

ρετικής συµβολής µε 
2

λ
-λ3rr
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3. Σε κάθε σηµείο του υγρού θα έχουµε συµβολή , έτσι η ενέργεια ταλά-
ντωσης κάθε σηµείου µετά την συµβολή , θα είναι µεγαλύτερη της ε-
νέργειας που είχε κατά την ταλάντωση του πριν την συµβολή από την 
µια µόνο διαταραχή. 

4. Σε όσα σηµεία του υγρού  η διαφορά φάσης µεταξύ των δύο ταλαντώ-

σεων που αθροίζονται είναι πΦ 3
21
=Φ−  , τότε το σηµείο είναι µόνι-

µα ακίνητο και ανήκει στον κροσσό αναιρετικής συµβολής µε 
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5. Σε όσα σηµεία του υγρού ισχύει  
4

λ
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21
, τότε τα σηµεία έ-

χουν ενέργεια ταλάντωσης την µισή αυτής που είχαν όταν ταλαντώνο-
νταν εξαιτίας της µίας µόνο διαταραχής 

 
ΜΟΝ 5 

 
 



3. οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα (Η/Μ) 
που µπορεί να είναι είτε κοντά είτε µακριά από την πηγή. 

1. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E
r

 και η  ένταση του µαγνητικού πε-

δίου B
r

έχουν µεταξύ τους διαφορά φάσης 
2
π  στην ταλάντωση τους 

κοντά στην δίπολη κεραία. 
2. Επίπεδο Η/Μ κύµα είναι όταν  το κύµα διαδίδεται σε πολύ µεγάλη 

απόσταση από την κεραία , και τότε η ένταση του ηλεκτρικού πεδί-

ου E
r

 και η  ένταση του µαγνητικού πεδίου B
r

δεν έχουν µεταξύ τους 

διαφορά φάσης  
3. Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα µεταφέρει ενέργεια και ορµή  
4. Τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δεν µπορούν να δώσουν στάσι-

µα κύµατα ούτε και κροσσούς ενίσχυσης – αναίρεσης στον χώρο δηλα-
δή φαινόµενα συµβολής , γιατί δεν υπακούουν στην αρχή της επαλλη-
λίας. 

5. Αίτιο του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι η κίνηση των φορτίων, δη-
λαδή τα κινούµενα φορτία δηµιουργούν Η/Μ κύµα. 

 
ΜΟΝ 5 

 
 
 
 
4. µονοχρωµατική δέσµη φωτός διέρχεται από το 

µέσο 1 στο µέσο 2 µε δείκτες διάθλασης η1 

και η2 αντίστοιχα. Αν το πλήθος των µηκών 
κύµατος που υπάρχουν στο µέσο 1 είναι δι-
πλάσιο του πλήθους των µηκών κύµατος που 
υπάρχουν  στο µέσο 2  τότε: 

1. να βρεθεί ο λόγος των ταχυτήτων διάδο-
σης της ακτινοβολίας στα δύο µέσα 

ΜΟΝ 5 

2. η κρίσιµη γωνία προπτώσεως από το 
πυκνό στο αραιό είναι: 

a) 300 
b) 450 
c) 600 

d) 150           
δίνεται ηµ150=0,26 
ΜΟΝ 5 
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ΘΕΜΑ 2 
 

1. Ένας ηχητικός σωλήνας έχει το ένα άκρο του ανοιχτό και το άλλο άκρο 
του κλειστό. Όταν στο ανοιχτό άκρο του σωλήνα ηχεί πηγή µε συχνότητα 

f1=400Hz , τότε µεταξύ των άκρων  του σωλήνα υπάρχουν 3 δεσµοί. Ποια 
θα πρέπει να είναι η συχνότητα της πηγής ώστε µεταξύ των άκρων του 
σωλήνα να υπάρχουν 5 δεσµοί 

ΜΟΝ 5 

 
2. οι  δύο πηγές που βρίσκονται 

στην επιφάνεια υγρού  είναι 
σύγχρονές και έχουν πλάτος 
ταλάντωσης Α=2mm. Η από-
σταση τους είναι d=10cm. Το 
µήκος κύµατος των κυµάτων 
που διαδίδονται στην επιφά-

νεια του υγρού είναι λ=2,5cm. 
Για το σηµείο Σ του σχήµατος 

ισχύει: 7,5cm=−
21
rr  

a. στο σηµείο Σ συµβαίνει 
………………….. συµβο-
λή το πλάτος της ταλά-
ντωσης του είναι …………… και ανήκει στο κροσσό ……………    
……….. τάξης. 

ΜΟΝ 3 

b. Πάνω στην επιφάνεια του υγρού θα υπάρχουν συνολικά 
1. 8 υπερβολές µε σηµεία ενισχυµένης ταλάντωσης. 
2. 5 υπερβολές µε σηµεία ενισχυµένης ταλάντωσης 

ΜΟΝ 2 

c. Πάνω στην επιφάνεια του υγρού θα υπάρχουν συνολικά 

i. 8 υπερβολές µε σηµεία που συµβαίνει αναιρετική συµβολή. 
ii. 4 υπερβολές µε σηµεία που συµβαίνει αναιρετική συµβολή 

ΜΟΝ 2 

d. κατά µήκος της Π2Σ πόσα σηµεία υπάρχουν που είναι ακίνητά; 
ΜΟΝ 3 

 

 
3. Η δέσµη είναι µονοχρωµατική και 

υφίσταται τρεις διαδοχικές τέλειες 
ανακλάσεις.  

a. Η γωνία ανακλάσεως στην 
τρίτη ανακλαστική επιφάνεια 

θα είναι: 
i. 450 
ii. 300 
iii. 600 

Π1 Π2 

 Σ 

300 

600 



ΜΟΝ 5 

 
b. µετά και από τις τρεις διαδοχικές ανακλάσεις η δέσµη θα έχει 

εκτραπεί συνολικά κατά  

i. 3000 
ii. 3200 
iii. 2700 

ΜΟΝ 5 

 
 

ΘΕΜΑ 3  
 

1. H συχνότητα ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος f=100ΜΗz. Αν η ένταση 

του µαγνητικού πεδίου είναι µε µέγιστη τιµή Β0=1×10-12T και η ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου είναι µε µέγιστη τιµή Ε0=3×10-4 
m

V  ενώ η ταχύ-

τητα του φωτός στο κενό είναι c=3×108
sec

m  τότε: 

a. ∆ιαδίδεται το πάνω Η/Μ κύµα στο κενό ή διαδίδεται σε κάποιο µέ-
σο; 

b. Να γραφούν οι εξισώσεις του Η/Μ κύµατος για το ηλεκτρικό και το 
µαγνητικό πεδίο κατά την διάδοση του στο κενό 

c. Αν το Η/Μ κύµα περάσει σε οπτικό µέσο µε κρίσιµη γωνία 300 ως 
προς το κενό, τότε 

i. Ποιος ο δείκτης διάθλασης του µέσου; 
ii. Ποια η ταχύτητα διάδοσης στο µέσο; 
iii. Αν  η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι µε µέγιστη τιµή 

Ε0΄=0,6×10-4 
m

V στο µέσο , να γραφούν οι εξισώσεις του Η/Μ 

κύµατος για το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο κατά την 
διάδοση του σ΄ αυτό. 

ΜΟΝ 3+4+3 

 
 

2. το πρίσµα του σχήµα-
τος έχει διαθλαστική 

γωνία Â=1050 και 
δείκτη διάθλασης  

η1= 2 . Μονοχρωµα-
τική δέσµη προσπίπτει 
µε γωνία προσπτώσεως 
450 (όπως φαίνεται στο 
σχήµα) διαδίδεται  στο 
πρίσµα και διαθλάται 
εξερχόµενη από το 

πρίσµα στο µέσο µε 
δείκτη διάθλασης η2.  

  450 

 1050 

   Α 

   Β 



i. Αν η συνολική εκτροπή της δέσµης είναι 300 τότε να  βρεθεί ο 
δείκτης διάθλασης του µέσου 2  

 
ii. Αν µετά το πρίσµα υπήρχε αέρας και όχι το µέσο 2 , τότε να 

βρεθεί ποια θα πρέπει να είναι η µέγιστη γωνία προσπτώσεως 
στο πρίσµα ώστε στην απέναντι πλευρά η δέσµη να υφίσταται 
ολική ανάκλαση. 

 
ΜΟΝ 10+5 

ΘΕΜΑ 4 

 
Σε µια ελαστική χορδή σχηµατίζεται στάσιµο κύµα που περιγράφεται από την 

κυµατοσυνάρτηση ψ=10συν
5

πx
 ηµ20πt ψ , x�cm      t�sec . Παρατηρούµε ότι 

κατά µήκος της χορδής από το ελεύθερο άκρο µέχρι και το ακίνητο εµπόδιο 
σχηµατίζονται 5 δεσµοί.  

1. Να γίνουν στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος τις χρονικές στιγµές 
a. 3/40sec 
b. 11/120sec 
c. 1/10sec 
d. 5/40sec 

ΜΟΝ 10 

3. ένα σηµείο της χορδής είναι µε ενέργεια ταλάντωσης ίση µε το 1/4 της 
ενέργειας ταλάντωσης που έχουν οι κοιλιές. Ποια η θέση του σηµείου 
και ποια η εξίσωση ταλάντωσης αυτού , αν γνωρίζουµε πως είναι το 
πλησιέστερο προς το ακίνητο άκρο της χορδής.  

ΜΟΝ 8 

4. Μεταβάλλουµε την συχνότητα της πηγής που βρίσκεται στο ελεύθερο 

άκρο της οπότε έχουµε ένα νέο στάσιµο κύµα για το οποίο κατά µήκος 
της χορδής από το ελεύθερο άκρο µέχρι και το ακίνητο εµπόδιο σχη-
µατίζονται 3 δεσµοί. 

i. Ποιο το νέο µήκος κύµατος; 
ii. Ποια η νέα συχνότητα του στάσιµου; 
iii. Αν στο νέο στάσιµο οι ενέργεια ταλάντωσης των κοιλιών είναι 

τετραπλάσια της ενέργειας που είχαν στο αρχικό στάσιµο, τό-
τε να γράψετε την εξίσωση του νέου στάσιµου κύµατος  

ΜΟΝ 2+2+3 


