
                                          Θέμαηα εξεηάζεων 

 

Θέμα 1
o
 

 

3. Σν κήθνο θύκαηνο δύν θπκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ θαη δεκηνπξγνύλ ζηάζηκν θύκα 

είλαη ι. Ζ απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δεζκώλ ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ζα είλαη:  

       α. ι         β. ι/2         γ. 2ι     δ. ι/4 .  

Μονάδερ 5 

5.α. Καηά ηε δηάδνζε ελόο θύκαηνο κεηαθέξεηαη ελέξγεηα θαη νξκή από κηα πεξηνρή 

ηνπ πιηθνύ κέζνπ ζε άιιε, αιιά δελ κεηαθέξεηαη ........................  

β. Γηακήθε νλνκάδνληαη ηα θύκαηα ζηα νπνία ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ 

ηαιαληώλνληαη ..................... ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

γ. Ζ αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο είλαη ε ......................... θίλεζε 

ειεθηξηθώλ θνξηίσλ.  

 Μονάδερ 3 

ΘΔΜΑ 2
 o
   

1. Αθηίλα κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο πνπ δηαδίδεηαη ζην νπηηθό κέζν Α κε δείθηε 

δηάζιαζεο n
Α 

πξνζπίπηεη κε γσλία κηθξόηεξε ηεο 

θξίζηκεο ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κε άιιν 

δηαθαλέο νπηηθό κέζν Β κε δείθηε δηάζιαζεο n
Β
, όπνπ 

n
Β 

< n
Α
.  

 

Α. Να κεηαθέξεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδηό ζαο θαη λα 

ζρεδηάζεηε ηε δηαζιώκελε αθηίλα.  

Μονάδερ 2  

Β. Πνηα από ηηο δύν γσλίεο είλαη κεγαιύηεξε;  

α. ε γσλία πξνζπηώζεσο,  

β. ε γσλία δηαζιάζεσο.  

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

                                                                                      

 

ΘΔΜΑ 3
 o
   

Σν ζεκείν Ο νκνγελνύο ειαζηηθήο ρνξδήο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, αξρίδεη λα εθηειεί 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε y = 0,05εκ8πt (SI) θάζεηα ζηε δηεύζπλζε ηεο 

ρνξδήο. Σν θύκα πνπ παξάγεηαη δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα x΄x, θαηά 

κήθνο ηεο ρνξδήο, πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Ο κε ηαρύηεηα κέηξνπ 20m/s.  

α. Να βξεζεί ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη έλα πιηθό ζεκείν ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ γηα λα 

εθηειέζεη κηα πιήξε ηαιάλησζε.  

Mονάδερ 6  
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β. Να βξεζεί ην κήθνο θύκαηνο ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο.  

Μονάδερ 6  

γ. Να γξαθεί ε εμίζσζε ηνπ ίδηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 6  

δ. Να βξεζεί ην κέηξν ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη έλα ζεκείν 

ηεο ρνξδήο.  

Μονάδερ 7 

Γ’ ΣΑΞΗ   ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2002 

 

Θέμα 2
 o
  

 

Α. Γύν αξκνληθά εγθάξζηα θύκαηα, πνπ δηαδίδνληαη ζε επηθάλεηα λεξνύ, έρνπλ ηελ 

ίδηα ζπρλόηεηα θαη ην ίδην πιάηνο. Σα θύκαηα βξίζθνληαη 

ζε θάζε θαη μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα από ηηο πεγέο Π
1 

θαη 

Π
2
. Σα θύκαηα θηάλνπλ ζε ζεκείν  πνπ απέρεη 

απόζηαζε r
1  

από ηελ πεγή Π
1 

θαη απόζηαζε r
2 

από ηελ 

πεγή Π
2
,   όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.  

1. Σί ελλννύκε κε ηνλ όξν ελίζρπζε ηνπ θύκαηνο ζην 

ζεκείν ;  

Μονάδες 2  

2. Πνηα ζρέζε θαζνξίδεη ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία έρνπκε εληζρπηηθή ζπκβνιή;  

Μονάδες 2  

3. Σί ελλννύκε κε ηνλ όξν απόζβεζε ηνπ θύκαηνο ζε ζεκείν ;  

Μονάδες 2  

4. Πνηα ζρέζε θαζνξίδεη ηε ζέζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία έρνπκε απόζβεζε;  

Μονάδες 2  

 

Β. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο ι0
 
πεξλάεη από ηνλ αέξα (θελό) ζε 

δηαθαλέο κέζν.  

Να εμεγήζεηε, γηαηί ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζην κέζν απηό δελ κπνξεί λα 

απμεζεί.  

Μονάδες 7  

 

                                                  Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2002 

 

  Θέμα 1ο 

 3. ηάζηκν θύκα δεκηνπξγείηαη ζε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν. Σόηε γηα ηα δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηζρύεη όηη : 

  α. έρνπλ ην ίδην πιάηνο ηαιάλησζεο  

β. έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο  
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γ. ην πιάηνο ηαιάλησζήο ηνπο εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπο  

δ. γίλεηαη κεηαθνξά ελέξγεηαο από ην έλα ζεκείν ζην άιιν.  

Μονάδερ 4  

Θέμα 2ο 

 

2.3. Πεγή Ο αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη κε εμίζσζε y=Aεκσt ζε γξακκηθό ειαζηηθό 

κέζν. Σν παξαγόκελν αξκνληθό θύκα δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα Οx. 

 

 

Σα ζεκεία Α, Β πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα απέρνπλ από ηελ πεγή Ο απνζηάζεηο x
Α
, 

x
Β 

θαη νη θάζεηο ηνπο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή είλαη αληίζηνηρα θ
Α
, θ

Β.
. Πνην από ηα δύν 

ηζρύεη;  

α. θ
Α
<θ

Β       
β. θ

Α
>θ

Β 
.  

Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 7  

  Οκνγελείο 2002 

Θέμα 1ο 

1. Αλ ε εμίζσζε ελόο αξκνληθνύ θύκαηνο είλαη  

y = 10εκ(6πt - 2πx) ζην S.I., ηόηε ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη ίζε κε:  

α. 10m/s β. 6m/s γ. 2m/s δ. 3m/s.  

Μονάδερ 5  

2. Γύν όκνηεο πεγέο θπκάησλ Α θαη Β ζηελ επηθάλεηα κηαο ήξεκεο ιίκλεο βξίζθνληαη 

ζε θάζε θαη παξάγνπλ πδάηηλα αξκνληθά θύκαηα. Ζ θαζεκηά παξάγεη θύκα 

(πξαθηηθά) ακείσηνπ πιάηνπο 10cm θαη κήθνπο θύκαηνο 2m. Έλα ζεκείν Γ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ιίκλεο απέρεη από ηελ πεγή Α απόζηαζε 6m θαη από ηελ πεγή Β 

απόζηαζε 2m. Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ Γ είλαη :  

α. 0cm β. 10cm γ. 20cm δ. 40cm .  

Μονάδερ 5  

3. Μηα αθηίλα θσηόο πξνζπίπηεη ζηελ επίπεδε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν κέζσλ. 

Όηαλ ε δηαζιώκελε αθηίλα θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα, ηόηε 

ε γσλία πξόζπησζεο νλνκάδεηαη :  

α. κέγηζηε γσλία β. ειάρηζηε γσλία  

γ. κεδεληθή γσλία δ. θξίζηκε γσλία.  

Μονάδερ 5  
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5.β. Ζ ηαπηόρξνλε δηάδνζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ θπκάησλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ελόο 

ειαζηηθνύ κέζνπ νλνκάδεηαη ...........  

Mονάδερ 1  

ε. Σα ζεκεία πνπ πάιινληαη κε κέγηζην πιάηνο ηαιάλησζεο ζε έλα ζηάζηκν θύκα 

νλνκάδνληαη ...........  

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2ο  

1. ε αξκνληθό ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη ζην  θελό ην ειεθηξηθό 

πεδίν πεξηγξάθεηαη ζην S.I από ηελ εμίζσζε Δ=30εκ2π(6⋅ 10
10

t - 2⋅ 10
2

x). Να 

εμεηάζεηε αλ ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο 

πεξηγξάθεηαη ζην S.I από ηελ εμίζσζε Β=10
-7

εκ2π(6⋅ 10
10

t - 2⋅ 10
2

x).  

Γίλεηαη: ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό c
0
= 3⋅ 10

8 

m/s.  

Μονάδερ 6  

                                                        

                                                                                     Γ’ ΣΑΞΖ   ΖΜΔΡΖΗΟΤ    2003 

 

 

Θέμα 1ο 

3. To βάζνο κηαο πηζίλαο θαίλεηαη από παξαηεξεηή εθηόο ηεο πηζίλαο κηθξόηεξν 

από ην  πξαγκαηηθό, ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο: 

α. αλάθιαζεο       β. δηάζιαζεο 

γ. δηάρπζεο          δ. νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο. 

                                                                                                         Μονάδερ 5 

5.  γ.  Σν θαηλόκελν ζην νπνίν παξάιιειεο θσηεηλέο αθηίλεο κεηά ηελ 

αλάθιαζή ηνπο ζε θάπνηα επηθάλεηα δελ είλαη πηα παξάιιειεο, 

νλνκάδεηαη ...........  

                                                                                                          Μονάδερ 1 

δ. Ζ απόζηαζε ζηελ νπνία δηαδίδεηαη έλα θύκα ζε ρξόλν κηαο  ..... ...... 

νλνκάδεηαη κήθνο θύκαηνο  

                                                                                                          Μονάδερ 1 

ε. Αηηία δεκηνπξγίαο ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο είλαη ε  ........... 

θίλεζε ειεθηξηθώλ θνξηίσλ.  

                                                                                                          Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

2. Γπξίδνπκε ην θνπκπί επηινγήο ησλ ζηαζκώλ ελόο ξαδηνθώλνπ  

από  ηε ζπρλόηεηα 91,6 MHz ζηε ζπρλόηεηα  105,8 ΜΖz. Ζ  ρσξεηηθόηεηα 

ηνπ ππθλσηή ηνπ θπθιώκαηνο LC επηινγήο ζηαζκώλ ηνπ   ξαδηνθώλνπ:  

α. απμάλεηαη 

β. κεηώλεηαη 

γ. παξακέλεη ζηαζεξή.  
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Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

4. Να εμεηάζεηε αλ ε παξαθάησ εμίζσζε   

Δ=75εκ2π(12 10
10

t-4 10
4
x) πεξηγξάθεη ην ειεθηξηθό πεδίν ελόο 

αξκνληθνύ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζην θελό. Όια ηα 

κεγέζε εθθξάδνληαη ζην S.I. (ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό  c=3 10
8 

m/s) 

. 

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ 3ο  

Δγθάξζην αξκνληθό θύκα πιάηνπο 0,08m θαη κήθνπο θύκαηνο 2m 

δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή θνξά ζε νξηδόληηα ειαζηηθή ρνξδή πνπ 

εθηείλεηαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα x΄x.  Θεσξνύκε όηη  ην  ζεκείν  

ηεο  ρνξδήο ζηε  ζέζε x=0 ηε  ρξνληθή ζηηγκή t=0 έρεη κεδεληθή 

απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ζεηηθή ηαρύηεηα. Ζ 

ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη 100 m/s .  

α. Να ππνινγίζεηε ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ηαιαληώλνληαη ηα ζεκεία 

ηεο ρνξδήο.  

Μονάδερ 5  

β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο ζην S.I. 

Μονάδερ 6  

γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο ζηνηρεηώδνπο ηκήκαηνο 

ηεο ρνξδήο κάδαο 0,002  kg. (Να ζεσξήζεηε ην ζηνηρεηώδεο ηκήκα 

ηεο ρνξδήο σο πιηθό ζεκείν).  

Μονάδερ 7  

δ. Έζησ όηη ζηελ παξαπάλσ ρνξδή δηαδίδεηαη ηαπηόρξνλα  άιιν έλα 

θύκα παλνκνηόηππν κε ην πξνεγνύκελν, αιιά αληίζεηεο θνξάο, θαη 

δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα κε θνηιία ζηε ζέζε x=0. Να ππνινγίζεηε 

ζην ζεηηθό εκηάμνλα ηε ζέζε ηνπ 11
νπ

 δεζκνύ ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο 

από ηε ζέζε x=0.  

Μονάδερ 7  

Γίλεηαη:  π
2
 =10 . 

                                                   ΔΠΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ’ ΣΑΞΖ    ΖΜΔΡΖΗΟΤ    2003 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
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2 To παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεη 

ζηηγκηόηππν εγθάξζηνπ αξκνληθνύ 

θύκαηνο. Σν ζεκείν ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ 

πνπ θηλείηαη κε κέγηζηε ηαρύηεηα θαη θνξά 

πξνο ηα επάλσ είλαη ην  

α. Α . β. Β . γ. Γ . δ. Γ .  

 

Μονάδερ 5 

5 .α. Σν κήθνο θύκαηνο κηαο κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο κεηώλεηαη όηαλ απηή 

πεξλά από έλα δηαθαλέο κέζν (π.ρ. γπαιί) ζηνλ αέξα. 

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 3ο  

Ζ πεγή θύκαηνο Ο αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t
0 

= 0 s λα εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε πιάηνπο Α = 0,05 m. 

Σν αξκνληθό θύκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη δηαδίδεηαη θαηά 

κήθνο γξακκηθνύ νκνγελνύο 

ειαζηηθνύ κέζνπ, θαηά ηνλ άμνλα 

Οx. ην παξαθάησ ζρήκα 

απεηθνλίδεηαη ην ζηηγκηόηππν ηνπ 

θύκαηνο κεηά από ρξόλν t
1 
= 0,3 s, 

θαηά ηνλ νπνίν ην θύκα έρεη 

δηαδνζεί ζε απόζηαζε 3m. 

α. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα π δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο ζην ειαζηηθό κέζν.  

Μονάδες 5  

β. Να βξείηε ηελ πεξίνδν T ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο.  

Μονάδες 5  

γ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο.  

Μονάδες 7  

δ. Να απεηθνλίζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t
2 
= t

1
+
4

T
 .  

                                                                                                                    Μονάδες 8 

  

                                                  Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2003 

 

 

Θέμα 1
ο
 

4. Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία εθπέκπεηαη :  

α. από θνξηηζκέλν ππθλσηή  

β. από θνξηία πνπ θηλνύληαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  

γ. από θνξηία ηα νπνία επηηαρύλνληαη  

δ. από αθίλεην ξαβδόκνξθν καγλήηε.  
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Μονάδερ 5  

 

5. α. Σν θαηλόκελν ηεο νιηθήο εζσηεξηθήο αλάθιαζεο κπνξεί λα ζπκβεί όηαλ ην θσο 

κεηαβαίλεη από κέζν κε κηθξόηεξν δείθηε δηάζιαζεο ζε κέζν κε κεγαιύηεξν 

δείθηε δηάζιαζεο.  

Μονάδερ 1  

ε. Καηά ηε δηάδνζε ελόο θύκαηνο ζ’ έλα ειαζηηθό κέζν κεηαθέξεηαη ελέξγεηα θαη 

νξκή.  

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 3
 ο

 

 

Ζ κία άθξε ελόο ηελησκέλνπ ζρνηληνύ είλαη ζηεξεσκέλε ζε αθιόλεην ζεκείν θαη 

ε ειεύζεξε άθξε εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, νπόηε ζρεκαηίδεηαη ζηάζηκν 

θύκα κε εμίζσζε  

y=0,4 ζπλ10πxεκ40πt (SI)  

Α. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο (Μνλάδεο 8) θαη ην κήθνο θύκαηνο (Μνλάδεο 9) γηα ην 

θύκα, από ην νπνίν πξνθύπηεη ην ζηάζηκν.  

Μονάδερ 17  

Β. Να ππνινγίζεηε ζε πόζε απόζηαζε από ηελ ειεύζεξε άθξε ηνπ ζρνηληνύ 

ζρεκαηίδεηαη ν ηξίηνο δεζκόο ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 8  

  

 

Ομογενείρ 2003 

 

Θέμα 1
 ο
  

 

2. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα: 

α. είλαη δηακήθε. 

β. ππαθνύνπλ ζηελ αξρή ηεο επαιιειίαο. 

γ. δηαδίδνληαη ζε όια ηα κέζα κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

δ. δεκηνπξγνύληαη από ζηαζεξό καγλεηηθό θαη ειεθηξηθό πεδίν. 

                                                                                                                    Μονάδερ 5 

 

5.γ. Με ηα ζηάζηκα θύκαηα κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην έλα ζεκείν ηνπ κέζνπ ζε 

άιιν ζεκείν ηνπ ηδίνπ κέζνπ. 

                                                                                                                     Μονάδερ 1 

ε. Σν απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο δύν όκνησλ θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ είλαη όηη 

όια ηα ζεκεία ηεο επηθάλεηαο είηε παξακέλνπλ δηαξθώο αθίλεηα είηε ηαιαληώλνληαη 

κε κέγηζην πιάηνο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 1 

Θέμα 2
ο
 

2. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία πνπ δηαδίδεηαη ζην γπαιί πξνζπίπηεη ζηε 

δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνύ κε ηνλ αέξα, κε γσλία πξόζπησζεο ζα ηέηνηα 

ώζηε εκζα=
2

3
.   Ο δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ είλαη  nα = 2 . Ζ αθηηλνβνιία ζα: 
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α. δηαζιαζηεί θαη ζα εμέιζεη ζηνλ αέξα. 

β. θηλεζεί παξάιιεια πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. 

γ. αλαθιαζηεί νιηθά από ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. 

                                                                                                                    Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 4 

 

ΘΔΜΑ 3ο 

Έλα ηελησκέλν νξηδόληην ζρνηλί ΟΑ κήθνπο L εθηείλεηαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα 

x. Σν άθξν ηνπ Α είλαη ζηεξεσκέλν αθιόλεηα ζηε ζέζε x=L, ελώ ην άθξν Ο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε x=0 είλαη ειεύζεξν, έηζη ώζηε κε θαηάιιειε δηαδηθαζία λα 

δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα κε 5 ζπλνιηθά θνηιίεο. ηε ζέζε x=0 εκθαλίδεηαη θνηιία 

θαη ην ζεκείν ηνπ κέζνπ ζηε ζέζε απηή εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Σε 

ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζεκείν x=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε κεδεληθήο απνκάθξπλζεο 

θηλνύκελν θαηά ηε ζεηηθή θνξά. Ζ απόζηαζε ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ ηεο ηαιάλησζεο 

απηνύ ηνπ ζεκείνπ ηνπ κέζνπ είλαη 0,1 m. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δηέξρεηαη από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 10 θνξέο θάζε δεπηεξόιεπην θαη απέρεη θαηά ηνλ άμνλα x 

απόζηαζε 0,1 m από ηνλ πιεζηέζηεξν δεζκό. 

α. Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ηνπ θύκαηνο. 

                                                                                                                   Μονάδερ 6 

β. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο L. 

                                                                                                                    Μονάδερ 6 

γ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

δ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ ηνπ κέζνπ 

x=0 θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε απνκάθξπλζή ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο έρεη 

ηηκή  y = +0,03 m. 

                                                                                                                     Μονάδερ 7 

Γίλεηαη π = 3,14 . 

 

 

                                                                                  Γ’ ΣΑΞΖ    ΖΜΔΡΖΗΟΤ    2004 

Θέμα 1
ο
 

 

2. Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θάζε ζεκείνπ ειαζηηθνύ  κέζνπ ζην νπνίν ζρεκαηίδεηαη 

ζηάζηκν θύκα: 

α. είλαη ην ίδην γηα όια ηα ζεκεία ηνπ κέζνπ. 

β. εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ. 

γ. εμαξηάηαη από ηε ζέζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

δ. εμαξηάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

                                                                                                                  Μονάδερ 5 

 

4. Σν παξαηεξνύκελν «ζπάζηκν» κηαο ξάβδνπ ηεο νπνίαο έλα ηκήκα είλαη βπζηζκέλν 

ζην λεξό νθείιεηαη ζην θαηλόκελν ηεο: 

α. αλάθιαζεο. 

β. δηάρπζεο . 

γ. δηάζιαζεο. 

δ. νιηθήο αλάθιαζεο. 
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                                                                                                                  Μονάδερ 5 

 

5. β. Καηά ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζε ειεθηξηθώλ θνξηίσλ  εθπέκπνληαη 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. 

                                                                                                                    Μονάδερ 1 

δ. Σα ξαδηνθύκαηα εθπέκπνληαη από ξαδηελεξγνύο  ππξήλεο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

Γύν ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ Π1 θαη Π2 βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα 

ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο λεξνύ θαη πξνθαινύλ όκνηα εγθάξζηα θύκαηα πνπ 

δηαδίδνληαη κε ηαρύηεηα u=0,5 m/s. Έλα ζεκείν Κ ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη 

πάλσ ζην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη απέρεη από ηα Α θαη Β απνζηάζεηο (ΑΚ) = r1 θαη 

(ΒΚ) = r2 κε r1 > r2. Tν ζεκείν Κ είλαη ην πιεζηέζηεξν πξνο ην κέζν Μ ηνπ ΑΒ πνπ 

ηαιαληώλεηαη κε κέγηζην πιάηνο. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ ζεκείνπ Κ από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ πεξηγξάθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν t από ηελ εμίζσζε yK = 0,2εκ
3

5
(t – 2) (ζε κνλάδεο S.I.). Να ππνινγίζεηε: 

α. ηελ πεξίνδν, ην κήθνο θύκαηνο θαη ην πιάηνο ησλ  θπκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ. 

                                                                                                                   Μονάδερ 6 

β. ηελ απόζηαζε ΑΒ ησλ δύν πεγώλ. 

                                                                                                                    Μονάδερ 6 

γ. ηηο απνζηάζεηο r1 θαη r2 ηνπ ζεκείνπ Κ από ηα   ζεκεία Α θαη Β. 

δ. ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ πνπ ιόγσ ηεο ζπκβνιήο 

έρνπλ πιάηνο ίζν κε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ Κ. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

 

                                                    ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2004 

 

ΘΔΜΑ 1ο 

1.1 Σα θαηλόκελα ηεο αλάθιαζεο θαη ηεο δηάζιαζεο . 

α. πεξηνξίδνληαη κόλν ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα πνπ αληρλεύεη ν αλζξώπηλνο 

νθζαικόο. 

β. δελ αθνξνύλ ηελ ππέξπζξε θαη ππεξηώδε αθηηλνβνιία. 

γ. πεξηνξίδνληαη κόλν ζηα ξαδηνθύκαηα. 

δ. είλαη θνηλά ζε όια ηα είδε ησλ θπκάησλ, ειεθηξνκαγλεηηθά θαη κεραληθά. 

                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
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2.1 ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε πνξεία κηαο 

αθηίλαο κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο ε νπνία δηέξρεηαη από 

ηξία δηαθαλή πιηθά (1), (2) θαη (3), κε δείθηεο δηάζιαζεο 

n1, n2 θαη n3 αληίζηνηρα. 

2.1 Α. Πνηα ζρέζε ηθαλνπνηνύλ νη δείθηεο δηάζιαζεο; 

α. n3 > n2 > n1 

β. n3 = n2 > n1 

γ. n1 > n2 > n3 . 

                                                                  Μονάδες 3 

2.1 Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                   Μονάδες 5 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

Ζ θνηλή θάζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο 

είλαη 2π (6⋅10
10

 t – 2⋅10
2
 x)  ζην ζύζηεκα SI.  

α. Να δεηρζεί όηη ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα δηαδίδεηαη ζην θελό.  

                                                                                                                 Μονάδες 9 

β. Όηαλ ην παξαπάλσ ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα δηαδίδεηαη  ζε έλα γπαιί έρεη κήθνο 

θύκαηνο 2,5 mm. Να βξεζεί ν  δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ γπαιηνύ απηνύ. 

                                                                                                                 Μονάδες 7 

γ. Αλαθεξόκαζηε ζηε δηάδνζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο ζην θελό. Σα πεδία 

ηνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο 

                  60 εκ[2π (6⋅10
10

  t – 2⋅10
2
 x)]         (1) 

                 2⋅10
-7
 εκ[2π (6⋅10

10
 t – 2⋅10

2
 x)]     (2) 

ζην ζύζηεκα SI. Να αηηηνινγήζεηε πνηα από ηηο (1), (2)  πεξηγξάθεη ην ειεθηξηθό 

πεδίν θαη πνηα ην καγλεηηθό πεδίν.  

                                                                                                                    Μονάδες 9 

Γίλεηαη όηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζην θελό είλαη  

c = 3⋅10
8
 m/s. 

                                                           Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2004 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

1.3 Σν ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα 

α. είλαη δηάκεθεο. 

β. είλαη εγθάξζην όπνπ ηα δηαλύζκαηα ηνπ ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη 

παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. 

γ. παξάγεηαη από ζηαζεξό ειεθηξηθό ή ζηαζεξό  καγλεηηθό πεδίν. 

δ. έρεη σο αίηην ηελ επηηαρπλόκελε θίλεζε ειεθηξηθώλ  θνξηίσλ. 

                                                                                                                Μονάδες 5 

 

5.  β. Σα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη κόλν ζηα ζηεξεά  ζώκαηα. 

γ. Σα κηθξνθύκαηα παξάγνληαη από ειεθηξνληθά  θπθιώκαηα. 

δ. Σν όδνλ ηεο ζηξαηόζθαηξαο απνξξνθά θαηά θύξην  ιόγν ηελ επηθίλδπλε ππεξηώδε 

αθηηλνβνιία. 

ε. Ο δείθηεο δηάζιαζεο ελόο νπηηθνύ πιηθνύ είλαη πάληα κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο. 

                                                                                                                   Μονάδες 4 

ΘΔΜΑ 2
ο
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3. Σν ζρήκα 1 παξηζηάλεη ζηηγκηόηππν εγθάξζηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο, ελώ ην ζρήκα 

2 παξηζηάλεη ηελ θαηαθόξπθε απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ελόο 

δεδνκέλνπ ζεκείνπ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ, ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην παξαπάλσ θύκα, 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ηε κειέηε ησλ δύν ζρεκάησλ πξνθύπηεη όηη ε  ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο 

είλαη 

α. 0,1 m/s . 

β. 1 m/s . 

γ. 10 m/s . 

                                                                                                                   Μονάδες 3 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                   Μονάδες 6 

 

                ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ   Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2004 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

 1. Γηα θάζε ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη ζην θελό, κε ηαρύηεηα c, ν 

ιόγνο ηνπ κέηξνπ ηεο έληαζεο Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ θύκαηνο πξνο ην 

κέηξν ηεο έληαζεο Δ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ θύκαηνο, ζην ίδην ζεκείν θαη ηελ 

ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, είλαη  

α. c.    β. c
2
.   γ. 

c

1
.    δ.  2

1

c
 .  

Μονάδερ 5  

 3. Γύν όκνηεο πεγέο θπκάησλ Π1 
 
θαη Π2 πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα λεξνύ, 

ηαιαληώλνληαη ζε θάζε παξάγνληαο αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο Α. Σν 

πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ελόο ζεκείνπ  πνπ ηζαπέρεη από ηηο πεγέο Π1 
 
θαη Π2, 

είλαη:  
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α. Α. β. 2Α. γ. A/2. δ. 0 .  

Μονάδερ 5 

5. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζμνύο ηεο ηήιεο I θαη, αθξηβώο δίπια 

ζε θάζε αξηζμό, έλα γξάμμα από ηε ηήιε ΗΗ, ώζηε λα δεμηνπξγείηαη ζσζηή 

αληηζηνίρεζε. (Έλα δεδνμέλν ηεο ηήιεο ΗΗ πεξηζζεύεη).  

                                                                                                            

ηήλη I  ηήλη ΙΙ  

1. Ραδηνθύκαηα  α. Ραληάξ  

2. Μηθξνθύκαηα  β. Μαύξηζκα ηεο επηδεξκίδαο  

3. Τπέξπζξεο αθηίλεο  γ. Ραδηόθσλν  

4. Τπεξηώδεηο αθηίλεο δ. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  

5. Αθηίλεο γ  ε. Όξαζε  

                                                        ζη. Ραδηελεξγνί ππξήλεο  

 

Μονάδερ 5  

2.1. ε ηδαληθό θύθισκα LC κε δηαθόπηε, θνξηίδνπκε ηνλ ππθλσηή θαη θιείλνπκε ηνλ 

δηαθόπηε. Μεηά από πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ θιείζακε ην δηαθόπηε, ν 

ππθλσηήο ζα απνθηήζεη γηα πξώηε θνξά ηελ αξρηθή ηνπ ελέξγεηα;  

α.    2π LC .   β.  π LC . γ. 


LC
.  

Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6  

ΘΔΜΑ 3 

Ζ πεγή Ο αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, πνπ 

πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε y=Aεκσt. Σν θύκα πνπ δεκηνπξγεί, δηαδίδεηαη θαηά 

κήθνο γξακκηθνύ 

νκνγελνύο ειαζηηθνύ 

κέζνπ θαη θαηά ηε 

ζεηηθή θνξά. Έλα 

ζεκείν   απέρεη από 

ηελ πεγή Ο 

απόζηαζε 10m. ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί  θαίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ ζεκείνπ  από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

 

 

Α. Να ππνινγίζεηε:  

1. Σε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο.  
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Μονάδερ 6  

2. Σελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 6  

3. Σε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ .  

Μονάδερ 6  

Β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε απηνύ ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 7  

                                                                                                            Ομογενείρ 2004 

 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
  

1. Ζ αξρή ηεο επαιιειίαο ησλ θπκάησλ:  

α. παξαβηάδεηαη κόλνλ όηαλ ηα θύκαηα είλαη ηόζν ηζρπξά, ώζηε νη δπλάκεηο πνπ 

αζθνύληαη ζηα ζσκαηίδηα ηνπ κέζνπ, δελ είλαη αλάινγεο ησλ απνκαθξύλζεσλ.  

β. δελ παξαβηάδεηαη πνηέ.  

γ. ηζρύεη κόλνλ όηαλ ηα θύκαηα πνπ ζπκβάιινπλ, πξνέξρνληαη από πεγέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θάζε.  

δ. δελ ηζρύεη, όηαλ ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξα από δύν θύκαηα.  

Μονάδερ 5  

3. Ζ κεηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζηηο νπηηθέο ίλεο ζηεξίδεηαη ζην 

θαηλόκελν: 

α. ηεο ζπκβνιήο.  

β. ηεο δηάζιαζεο.  

γ. ηεο πεξίζιαζεο.  

δ. ηεο νιηθήο αλάθιαζεο.  

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ 2
ο  

1. Γίλνληαη ηα πην θάησ δεύγε εμηζώζεσλ όπνπ Δ ε έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη Β ε 

έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ:  

α. Δ = 75 εκ 2π (12⋅ 10
10

t – 4⋅ 10
4

x)    Β = 25⋅ 10
-8

εκ 2π (12⋅ 10
10

t – 4⋅ 10
4

x) (SI)  

β. Δ = 300 εκ 2π (6⋅ 10
10

t – 2⋅ 10
2

x)    Β = 100⋅ 10
-8 

εκ 2π (6⋅ 10
10

t – 2⋅ 10
2

x) (SI)  

γ. Δ = 150 εκ 2π (9⋅ 10
10

t – 3⋅ 10
2

x)     Β = 50⋅ 10
-8 

εκ 2π (9⋅ 10
10

t + 3⋅ 10
2 

x) (SI)  

Πνην από ηα παξαπάλσ δεύγε πεξηγξάθεη ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη ζην 

θελό;  

Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  
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Μονάδερ 6  

Γίλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό c = 3⋅ 10
8 

m/s 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
  

Καηά κήθνο ηνπ άμνλα Υ΄Υ εθηείλεηαη ειαζηηθή ρνξδή. ηε ρνξδή δηαδίδεηαη εγθάξζην 

αξκνληθό θύκα. Ζ εγθάξζηα απνκάθξπλζε ελόο ζεκείνπ Π
1 

ηεο ρνξδήο πεξηγξάθεηαη 

από ηελ εμίζσζε:  

y
1 
= Aεκ 30πt (SI)  

ελώ ε εγθάξζηα απνκάθξπλζε ελόο ζεκείνπ Π2, πνπ βξίζθεηαη 6 cm δεμηά ηνπ 

ζεκείνπ Π1,  πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε:  

y
2 
= Aεκ (30πt +

6


)  (SI)  

  

Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Π1   θαη Π2
2 
είλαη κηθξόηεξε από έλα κήθνο θύκαηνο.  

α. Πνηα είλαη ε θνξά δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο;  

Μονάδερ 3  

β. Πνηα είλαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο;  

Μονάδερ 6  

γ. Αλ ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη ίζε κε ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα  

ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ ηεο ρνξδήο, λα ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 5  

δ. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδεηαη έλα ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθείλε ηε ζηηγκή ζε πνηα 

από ηα ζεκεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε θαη Ζ ε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο είλαη κεδεληθή θαη ζε 

πνηα είλαη κέγηζηε (θαη’ απόιπηε ηηκή); Πνηα είλαη ε θνξά ηεο ηαρύηεηαο ηαιάλησζεο 

ησλ ζεκείσλ Β, Γ θαη Ε;  

Μονάδερ 7  

ε. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο πνπ όηαλ ζπκβάιιεη κε ην πξνεγνύκελν, 

δεκηνπξγεί ζηάζηκν θύκα.  

Γίλεηαη π = 3,14 .  

Μονάδερ 4  

                                                                                Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 
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Θέμα 1ο 

 

1.3 Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία εηζέξρεηαη ζην κέζν 2 από ην 

κέζν 1, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Αλ f
1 

θαη f
2 

είλαη νη 

ζπρλόηεηεο, ι
1 

θαη ι
2 

ηα κήθε θύκαηνο, π
1 

θαη π
2 

νη ηαρύηεηεο θαη 

n
1 
θαη n

2 
νη δείθηεο δηάζιαζεο ζηα δύν κέζα αληίζηνηρα, ζα ηζρύεη 

όηη 

α. f
1 
> f

2
.  

β. n
1 
< n

2
.  

γ. π
1 
> π

2
.  

δ. ι
1 
< ι

2
.  

     Μονάδερ 5  

1.5  Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηοσς αριθμούς από ηα ζηοιτεία ηης Σηήλης Ι ηοσ 

παρακάηφ πίνακα και δίπλα ζε κάθε αριθμό ηο γράμμα από ηα ζηοιτεία ηης 

Σηήλης ΙΙ ποσ ανηιζηοιτεί ζε ασηόν. (Σηη Σηήλη ΙΙ περιζζεύει μια καηηγορία).  

ηήλη Ι  ηήλη ΙΙ  

(Ιδιόηηηερ ή εθαπμογέρ ηων 

ηλεκηπομαγνηηικών κςμάηων)  

(Καηηγοπίερ 

ηλεκηπομαγνηηικών κςμάηων)  

1. Λήςε αθηηλνγξαθηώλ.  α. Ραδηνθύκαηα.  

2. Λεηηνπξγία ηειεόξαζεο.  β. Μηθξνθύκαηα.  

3. Απνξξόθεζεαπό ην όδνλ ηεο 

ζηξαηόζθαηξαο.  

γ. Τπέξπζξεο.  

4. Λεηηνπξγία ξαληάξ.  δ. Τπεξηώδεηο.  

5. Δθπνκπή από ζεξκά ζώκαηα.  ε. Αθηίλεο Υ.  

 ζη. Αθηίλεο γ . 

Μονάδερ 5 

 

Θέμα 2
ο
 

2.4. Γύν ζύκθσλεο πεγέο (1) θαη (2) δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ εγθάξζηα 

αξκνληθά θύκαηα κε πιάηνο Α θαη κήθνο θύκαηνο ι = 4 cm. εκείν Μ ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ πγξνύ απέρεη r
1 
= 17 cm από ηελ πεγή (1) θαη r

2 
= 9 cm από ηελ πεγή (2).  

2.4.Α. Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ζην ζεκείν Μ ιόγσ ζπκβνιήο είλαη ίζν κε  
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α. 0.  

β. 2 A.  

γ. 2Α.  

Μονάδερ 2  

2.4.Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ 3
ο 

 

ε έλα ζεκείν κηαο ιίκλεο, κηα κέξα ρσξίο αέξα, έλα ζθάθνο ξίρλεη άγθπξα. Από 

ην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο πνπ πέθηεη ε άγθπξα μεθηλά εγθάξζην θύκα. 

Έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζε βάξθα παξαηεξεί όηη ην θύκα θηάλεη ζ’ απηόλ 50 s 

κεηά ηελ πηώζε ηεο άγθπξαο. Σν θύκα έρεη ύςνο 10 cm πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο 

ιίκλεο, ε απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθέο θνξπθέο ηνπ θύκαηνο είλαη 1 m, ελώ 

κέζα ζε ρξόλν 5 s ην θύκα θηάλεη ζηε βάξθα 10 θνξέο. Να ππνινγίζεηε:  

Α. Σελ πεξίνδν ηνπ θύκαηνο πνπ θηάλεη ζηε βάξθα.  

Μονάδερ 5  

Β. Σελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 6  

Γ. Σελ απόζηαζε ηεο βάξθαο από ην ζεκείν πηώζεο ηεο άγθπξαο.  

Μονάδερ 7 

Γ. Σε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ηνπ αλζξώπνπ ζηε βάξθα.  

Μονάδερ 7  

 

                                                                                 Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2005 

 

Θέμα 1
ο
 

 

3. Γπάιηλν πξίζκα είλαη βπζηζκέλν εμ νινθιήξνπ ζε πγξό. 

Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία δηαδίδεηαη, όπσο δείρλεη ην 

ζρήκα. Αλ ην πξίζκα θαη ην πγξό έρνπλ δείθηεο δηάζιαζεο n
1 

θαη n
2 
αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη:  

α. n
1
>n

2
.  

β. n
2
>n

1
.  

γ. n
1
=n

2
.  

δ. n
2
=2n

1
.  

Μονάδερ 5 

5. β. Ζ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη έλα θύκα ζε έλα κέζνλ, εμαξηάηαη κόλν από 

ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ πνπ δηαηαξάζζεηαη, θαη όρη από ην πόζν ηζρπξή είλαη ε 

δηαηαξαρή.  
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Μονάδερ 1 

γ. ε ζηάζηκν θύκα ηα ζεκεία ηνπ κέζνπ πνπ ηαιαληώλνληαη, δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα 

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο.  

Μονάδερ 1 

ε. Σα ξαδηνθύκαηα δηαδίδνληαη ζην θελό κε ηαρύηεηα κηθξόηεξε από ηελ ηαρύηεηα 

δηάδνζεο ηνπ θσηόο.  

Μονάδερ 1 

Θέμα 2ο 

2. ηε ρνξδή κηαο θηζάξαο δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα ζπρλόηεηαο f
1
. To ζηάζηκν 

θύκα έρεη ηέζζεξηο δεζκνύο, δύν ζηα άθξα ηεο ρνξδήο θαη δύν κεηαμύ απηώλ. ηελ 

ίδηα ρνξδή, κε άιιε δηέγεξζε, δεκηνπξγείηαη άιιν ζηάζηκν θύκα ζπρλόηεηαο f
2
, πνπ 

έρεη ελλέα ζπλνιηθά δεζκνύο, δύν ζηα άθξα ηεο ρνξδήο θαη 7 κεηαμύ απηώλ.  

Ζ ζπρλόηεηα f
2 
είλαη ίζε κε:  

α. 4/3 f
1        

β. 8/3 f
1
.   γ.  5/3 f

1
.  

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 4  

 

                                           ΔΠΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ’ ΣΑΞΗ    ΗΜΔΡΗΙΟΤ    2005 

 

Θέμα 1ο 

4. Γύν όκνηεο πεγέο θπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα λεξνύ ηαιαληώλνληαη 

ζε θάζε παξάγνληαο αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ 

ζεκείσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ ηα νπνία παξακέλνπλ δηαξθώο αθίλεηα, είλαη  

α. θύθινη.  

β. ειιείςεηο.  

γ. παξαβνιέο.  

δ. ππεξβνιέο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 5 

5.α. ηα δηακήθε θύκαηα όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη θάζεηα 

ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

γ. Ζ ηαπηόρξνλε δηάδνζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ θπκάησλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ελόο 

ειαζηηθνύ κέζνπ νλνκάδεηαη ζπκβνιή.  

δ. Όηαλ επζύγξακκνο αγσγόο δηαξξέεηαη από ελαιιαζζόκελν ξεύκα, ηόηε γύξσ ηνπ 

παξάγεηαη ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα.  

                                                                                                                     Μονάδερ 3 
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Θέμα 2
ο
 

2.2.Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κε κήθνο θύκαηνο ι0 ζην θελό πεξλάεη από ην κέζνλ 

α κε δείθηε δηάζιαζεο nα ζην κέζνλ β κε δείθηε δηάζιαζεο nβ πξνζπίπηνληαο θάζεηα 

ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ησλ δύν κέζσλ. Αλ nα=2nβ, ηόηε ην κήθνο θύκαηνο ιβ ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζην κέζνλ β θαη ην κήθνο θύκαηνο ια ηεο αθηηλνβνιίαο ζην κέζν α  

ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε 

α.   ιβ = ια /2 .    β. ιβ=2ια .    γ. ιβ=4ια . 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηό  ζπκπιήξσκα. 

                                                                                                                     Μονάδερ 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ 3
 ο
 

Ζ έληαζε Δ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζηνλ 

αέξα κε ηαρύηεηα c=3.10
8
m/s  πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε 

                           Δ=9.10
-3
εκ2π(10

8 
t–



x
) (S.I.) 

Α. Να ππνινγίζεηε: 

1. Σε κέγηζηε ηηκή Βmax ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

                                                                                                                    Μονάδερ 6 

2. Σν κήθνο θύκαηνο απηνύ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ  θύκαηνο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

3. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην καγλεηηθό πεδίν.  

Μονάδερ 6  

Β. Σν θύκα απηό θηάλεη ζηελ θεξαία ξαδηνθσληθνύ δέθηε  νπνίνπ ην θύθισκα 

επηινγήο LC έρεη πελίν κε ηηκή ζπληειεζηή απηεπαγσγήο  L=
2

50

1


 H.   

Γηα πνηα ηηκή ηεο ρσξεηηθόηεηαο C ηνπ ππθλσηή ζπληνλίδεηαη ν   δέθηεο;  

                                                       Μονάδερ 7  

 

 

 

                                                                                                          Ομογενείρ 2005 

4. Γύν όκνηεο πεγέο θπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα λεξνύ ηαιαληώλνληαη 

ζε θάζε παξάγνληαο αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ 

ζεκείσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ ηα νπνία παξακέλνπλ δηαξθώο αθίλεηα, είλαη  

α. θύθινη.  

β. ειιείςεηο.  

γ. παξαβνιέο.  

δ. ππεξβνιέο.  

Μονάδερ 5  
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Θέμα 1
ο 

2. Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο πξνζπίπηεη πιάγηα ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν 

νπηηθώλ κέζσλ 1 θαη 2. Οη δείθηεο δηάζιαζεο ζηα κέζα 1 θαη 2 είλαη αληίζηνηρα n
1 
θαη 

n
2 
κε n

1
>n

2
. Aλ ε κνλνρξσκαηηθή αθηίλα αλαθιάηαη νιηθά  

α. ππάξρεη δηαζιώκελε αθηίλα.  

β. ε γσλία πξόζπησζεο είλαη ίζε κε ηε γσλία αλάθιαζεο.  

γ. ε γσλία πξόζπησζεο είλαη κηθξόηεξε από ηελ θξίζηκε γσλία αλάθιαζεο.  

δ. ε ηαρύηεηα δηάδνζήο ηεο κεηαβάιιεηαη.  

Μονάδερ 5 

3. ’ έλα ζηάζηκν θύκα όια ηα κόξηα ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη  

α. έρνπλ ίδηεο θαηά κέηξν κέγηζηεο ηαρύηεηεο.  

β. έρνπλ ίζα πιάηε ηαιάλησζεο.  

γ. δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

δ. έρνπλ ηελ ίδηα θάζε.  

Μονάδερ 5 

 

5. γ. ύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο, ε ζπλεηζθνξά θάζε θύκαηνο ζηελ 

απνκάθξπλζε θάπνηνπ ζεκείνπ ηνπ κέζνπ εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε ηνπ άιινπ 

θύκαηνο.  

δ. Όηαλ κνλνρξσκαηηθό θσο δηέξρεηαη από έλα κέζν ζε θάπνην άιιν κε δείθηεο 

δηάζιαζεο n
1
≠n

2
, ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη ην ίδην ζηα δύν κέζα.  

Μονάδερ 2 

Θέμα 2
ο
 

       3. Καηά κήθνο επζείαο x΄x βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο K θαη Λ δύν ζεκεηαθέο πεγέο Π
1 
θαη Π

2 

παξαγσγήο κεραληθώλ αξκνληθώλ θπκάησλ. Ζ εμίζσζε πνπ  πεξηγξάθεη ηηο 

απνκαθξύλζεηο ηνπο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν είλαη 

y=Aεκσt. Ζ απόζηαζε (ΚΛ) είλαη 6cm. Σν κήθνο θύκαηνο ησλ παξαγόκελσλ 

θπκάησλ είλαη 4cm. ε ζεκείν  ηεο επζείαο x΄x, ην νπνίν δελ αλήθεη ζην επζύγξακκν 

ηκήκα ΚΛ θαη δελ βξίζθεηαη θνληά ζηηο πεγέο, ην πιάηνο ηαιάλησζήο ηνπ Α΄ ζα είλαη  

α) A΄=2Α  

β) A΄=0.  

γ) 0< A΄<2Α 
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Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 4 

  

                                                                                 Γ’ ΣΑΞΖ    ΖΜΔΡΖΗΟΤ    2006 

 

Θέμα 1
ο
 

1.3 Γπν ζύγρξνλεο πεγέο δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ εγθάξζηα θύκαηα 

πιάηνπο Α 

θαη κήθνπο θύκαηνο ι. Έλα ζεκείν  βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ ζε 

απνζηάζεηο r
1 

θαη r
2 

από ηηο πεγέο αληίζηνηρα. Αλ μέξνπκε όηη ηζρύεη  | r
1
–r

2
|=11ι, ηόηε ην  

ηαιαληώλεηαη 

κε πιάηνο    

α. Α.  

β. A 2  

γ. 0.  

δ. 2Α.  

Μονάδερ 5 

1.5  α. Έλα θνξηίν πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ζην θελό εθπέκπεη δηακήθεο 

ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα.  

β. Οη λόκνη ηεο δηάζιαζεο ηζρύνπλ θαη γηα κεραληθά θύκαηα.  

γ. Γπν πεγέο εθπέκπνπλ θύκαηα κε ην ίδην κήθνο θύκαηνο. Γηα λα παξαηεξεζεί ην 

θαηλόκελν ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ απηώλ ζε ηπραίν ζεκείν, ζα πξέπεη νη πεγέο λα 

είλαη νπσζδήπνηε ζύγρξνλεο.  

ε. Καηά ηε δηάδνζε ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο δελ δηαδίδεηαη ελέξγεηα.  

Μονάδερ 4 

Θέμα  2
 ο
 

2.1Α. Ζκηηνλνεηδέο θύκα κε κήθνο θύκαηνο ι
1 

δηαδίδεηαη ζε έλα κέζν κε ηαρύηεηα π
1
. 

Όηαλ 

ην θύκα εηζέιζεη ζε δεύηεξν κέζν δηαδίδεηαη κε ηαρύηεηα π
2 
(π

2
≠π

1
). Σν κήθνο θύκαηνο 

ζην 

δεύηεξν κέζν ζα είλαη  

α. ι
2 
= ι

1
(π

2
/π

1
).  

β. ι
2 
= ι

1
(π

1
/π

2
).  

γ. ι
2 
= ι

1
.  

Μονάδερ 3  
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2.1Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

                                                  Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2006 

 

  Θέμα 1
 ο
 

        1. Καηά ηε δηάδνζε ελόο κεραληθνύ θύκαηνο ζε έλα ειαζηηθό κέζνλ  

        α. κεηαθέξεηαη ελέξγεηα θαη ύιε.  

        β. κεηαθέξεηαη κόλνλ ύιε.  

γ. κεηαθέξεηαη ελέξγεηα θαη νξκή από ην έλα ζεκείν ηνπ κέζνπ ζην άιιν.  

        δ. όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή έρνπλ ηελ ίδηα θάζε.  

Μονάδερ 5 

3. Σα ζεκεία ελόο γξακκηθνύ νκνγελνύο ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν εγθάξζην θύκα θαη ηα νπνία βξίζθνληαη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ 

δεζκώλ έρνπλ α. δηαθνξεηηθή πεξίνδν ηαιάλησζεο.  

β. δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο.  

γ. δηαθνξά θάζεο π (rad).  

δ. ίδηα θάζε.  

Μονάδερ 5  

 

5 δ. Ζ επηινγή ελόο ζηαζκνύ ζην ξαδηόθσλν ζηεξίδεηαη ζην θαηλόκελν ηνπ 

ζπληνληζκνύ. 

                                                                                                           Μονάδερ 1 

ε. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη εγθάξζηα. 

                                                                                                            Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
 ο
   

2.1. Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο πξνζπίπηεη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμύ 

γπαιηνύ θαη αέξα πξνεξρόκελε από ην γπαιί. Αλ ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηεο αθηίλαο 

ζην γπαιί είλαη π θαη ζηνλ αέξα c (π ≠ c), ηόηε γηα ηελ θξίζηκε γσλία ζ
crit 

ηζρύεη ε ζρέζε  

α.   εκζcrit=.
u

c
      β.   εκζcritt=

c

u
     γ.  εκζcrit= 2

2

c

u
 .  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζρέζε.  

Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 6  

                                                                                                                             

Οκνγελείο  2006 

Θέμα 1
ο
  

3. ε έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα ην ειεθηξηθό θαη ην  καγλεηηθό πεδίν 
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α. έρνπλ δηαθνξά θάζεο ίζε κε x/ι. 

β. έρνπλ ιόγν Β/Δ=c. 

γ. έρνπλ δηαλύζκαηα πνπ είλαη θάζεηα ζηε δηεύζπλζε  δηάδνζεο. 

δ. δελ ππαθνύνπλ ζηελ αξρή ηεο επαιιειίαο. 

                                                                                                                  Μονάδερ 5 

Θέμα 1
ο
  

5. α. Καηά ηε δηάδνζε ελόο θύκαηνο κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από έλα ζεκείν ζην άιιν, 

αιιά δελ κεηαθέξεηαη νύηε ύιε, νύηε νξκή. 

β. Σν νξαηό θσο είλαη κέξνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ηελ νπνία αληρλεύεη 

ην αλζξώπηλν κάηη. 

γ. ε ζηάζηκν θύκα, κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δεζκώλ, όια ηα ζεκεία έρνπλ ηελ ίδηα 

θάζε. 

                                                                                                                   Μονάδερ 3 

Θέμα 2
ο
 

3. Κνιπκβεηήο βξίζθεηαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο  ζάιαζζαο θαη παξαηεξεί ηνλ 

ήιην.  

                                                       Ήιηνο 

 

            Αέξαο 

                                            

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζέζε πνπ ηνλ βιέπεη είλαη 

α. πην ςειά από ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε. 

β. ίδηα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε. 

γ. πην ρακειά από ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε. 

                                                                                                               Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                               Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
  

ε κηα ρνξδή δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα, ε εμίζσζε ηνπ  νπνίνπ είλαη  

y = 10ζπλ
4

x
 εκ20πt , όπνπ x, y δίλνληαη ζε cm  θαη t ζε s. Να βξείηε: 

α. ην κέγηζην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, ηε ζπρλόηεηα θαη ην κήθνο θύκαηνο. 

                                                                                                            Μονάδερ 6 

β. ηηο εμηζώζεηο ησλ δύν θπκάησλ πνπ παξάγνπλ ην ζηάζηκν θύκα. 

                                                                                                             Μονάδερ 6 

γ. ηελ ηαρύηεηα πνπ έρεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0,1 s έλα ζεκείν ηεο ρνξδήο ην νπνίν 

απέρεη από ην άθξν ηεο x=3 cm. 

                                                                                                              Μονάδερ 6 

δ. ζε πνηεο ζέζεηο ππάξρνπλ θνηιίεο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ  xΑ=3 cm θαη xB=9 cm. 
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                                                                                                              Μονάδερ 7 

Γίλνληαη: π=3,14 θαη   ζπλ 
4

3
 = − 

2

2
 . 

 

 

                                                                  Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2007 

Θέμα 1
ο
  

5.  β. Μήθνο θύκαηνο ι είλαη ε απόζηαζε ζηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θύκα ζε ρξόλν 

κηαο πεξηόδνπ.  

γ. Ο ιόγνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο ζην πιηθό πξνο ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην 

θελό νλνκάδεηαη δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ.  

δ. Γηάρπζε νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν, κεηά από αλάθιαζε δέζκεο 

παξάιιεισλ αθηίλσλ, νη αλαθιώκελεο αθηίλεο δελ είλαη πηα παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο.  

Μονάδερ 3 

 

Θέμα 2
ο
  

1. ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ηνπ πιηθνύ Α κε ηνλ αέξα, γηα ηελ νξηαθή γσλία 

νιηθήο  αλάθιαζεο ηζρύεη  εκζcrit
(Α) 

=0,8 Γηα ην  πιηθό Β ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηά 

ηνπ κε ηνλ αέξα, είλαη  εκζ crit
(B)

 =0,2
 
Σα πιηθά Α θαη Β είλαη νπηηθά ππθλόηεξα από ηνλ 

αέξα. Σόηε:  

α. Σν πιηθό Α είλαη νπηηθά ππθλόηεξν ηνπ Β θαη ζηε δηαρσξηζηηθή ηνπο επηθάλεηα 

ηζρύεη  εκζ
(ΑB)

crit =0,25 

β. Σν πιηθό Β είλαη νπηηθά ππθλόηεξν ηνπ Α θαη ζηε δηαρσξηζηηθή ηνπο επηθάλεηα 

ηζρύεη   εκζ
(ΑB)

crit =0,25 

γ. Σν πιηθό Α είλαη νπηηθά ππθλόηεξν ηνπ Β θαη ζηε δηαρσξηζηηθή ηνπο επηθάλεηα 

ηζρύεη    εκζ
(ΑB)

crit =0,6 

δ. Σν πιηθό Β είλαη νπηηθά ππθλόηεξν ηνπ Α θαη ζηε δηαρσξηζηηθή ηνπο επηθάλεηα 

ηζρύεη   εκζ
(ΑB)

crit =0,6 

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6 

 

2. ηελ επηθάλεηα πγξνύ ζπκβάιινπλ δύν όκνηα θύκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

από δύν ζύγρξνλεο αξκνληθέο πεγέο. ε ζεκείν Φ πνπ απέρεη από ηηο δύν πεγέο 

απνζηάζεηο r
1 
θαη r

2 
έρνπκε ελίζρπζε όηαλ:  

α.  
21
rr  =(2N+

2

1
)ι 

β.  
21
rr  =Nι 

γ.  
21
rr  =(2N+1) 

2
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όπνπ Ν = 0, 1, 2, …, ι ην κήθνο θύκαηνο.  

Μονάδερ 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 6  

 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2007 

 

Θέμα 1
ο
  

 

1.1 Καζώο κία κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία πεξλά από ηνλ αέξα ζην γπαιί, 

α. ε ηαρύηεηά ηεο ειαηηώλεηαη. 

β. ε ζπρλόηεηά ηεο απμάλεηαη. 

γ. ην κήθνο θύκαηόο ηεο παξακέλεη ζηαζεξό. 

δ. ην κήθνο θύκαηόο ηεο απμάλεηαη. 

                                                                                                                 Μονάδερ 5 

 

1.3 Δλώ αθνύκε έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό πνπ εθπέκπεη ζε ζπρλόηεηα 100MHz, 

ζέινπκε λα  αθνύζνπκε ην ζηαζκό πνπ εθπέκπεη ζε 100,4MHz. Γηα ην ζθνπό απηό 

ζην δέθηε πξέπεη λα 

α. απμήζνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή. 

β. απμήζνπκε ηελ απηεπαγσγή ηνπ πελίνπ. 

γ. ειαηηώζνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή. 

δ. απμήζνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή θαη ηελ 

απηεπαγσγή ηνπ πελίνπ. 

                                                                                                               Μονάδερ 5 

                                                

1.5   Σωζηή, ή  Λανθαζμένη. 

α. Σν ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο θνληά ζηελ 

θεξαία έρνπλ δηαθνξά θάζεο κεδέλ. 

γ. Σν κήθνο θύκαηνο ηνπ νξαηνύ θσηόο ζην θελό  θπκαίλεηαη από 400nm έσο 

700nm. 

ε. Σα κεραληθά θύκαηα κεηαθέξνπλ ελέξγεηα θαη ύιε. 

                                                                                                                Μονάδερ 3 

Θέμα 2
ο
  

 

2  Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο Π1 θαη Π2 δεκηνπξγνύλ  εγθάξζηα αξκνληθά 

θύκαηα πιάηνπο Α θαη ζπρλόηεηαο  4Hz, ηα νπνία δηαδίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ελόο 

πγξνύ  κε ηαρύηεηα 20cm/s. 

Έλα ζεκείν πνπ απέρεη από ηηο δύν πεγέο απνζηάζεηο r1=17cm θαη r2=12cm 

αληίζηνηρα 

α. ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο Α. 

β. ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο 2Α. 

γ.  παξακέλεη αθίλεην. 

                                                                                                        Μονάδερ 3 

  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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Μονάδερ 5 

 

                                                 Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2007 

 

Θέμα 1
ο
  

1. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο ι0 θαη ζπρλόηεηαο f0 ζην θελό, 

εηζέξρεηαη από ην θελό ζε έλα νπηηθό κέζν. Αλ ι είλαη ην κήθνο θύκαηνο θαη f είλαη ε 

ζπρλόηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο ζην νπηηθό κέζν, 

ηόηε, 

                            α. ι < ι0.     β. ι > ι0.        γ. f < f0.    δ. f > f0 . 

                                                                                                                   Μνλάδεο 5 

 

ΘΔΜΑ 1ο 

5.  

β. ε έλα ζηάζηκν θύκα ηα ζεκεία κε κεδεληθό πιάηνο  ηαιάλησζεο νλνκάδνληαη 

δεζκνί ηνπ ζηάζηκνπ  θύκαηνο. 

                                                                                                                     Μνλάδεο 1 

 

ΘΔΜΑ 2ο 

2.3. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κε κήθνο θύκαηνο ι0 ζην θελό, δηαπεξλά θάζεηα 

δύν πιαθίδηα Α θαη Β, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σα δύν πιαθίδηα βξίζθνληαη ζην 

θελό. 

 

 

 

 

 

Σν πάρνο ηνπ πιαθηδίνπ Β είλαη 

δηπιάζην από ην πάρνο  ηνπ πιαθηδίνπ Α θαη ε αθηηλνβνιία ηα δηαπεξλά ζε ίζνπο 

ρξόλνπο. Αλ ιΑ θαη ιΒ είλαη ηα κήθε θύκαηνο  απηήο ηεο αθηηλνβνιίαο κέζα ζηα 

πιαθίδηα Α θαη Β αληίζηνηρα, ηόηε 

    α. 







 =2    β. 








= 
2

1
     γ. 








=
4

1
 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή  ζρέζε. 

                                                                                                                  Μονάδερ 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

                                                                                                                   Μονάδερ 7 

 

ΘΔΜΑ 3ο 

Καηά κήθνο νκνγελνύο γξακκηθνύ  ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ έρεη 

ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα x, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, δηαδίδεηαη  

εγθάξζην αξκνληθό θύκα, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη από ηελ  

εμίζσζε:  

                           y = 0,05 εκ2π (2t – 5x) (S.I.) 

Να ππνινγίζεηε: 

α. ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 
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β. ηε κέγηζηε επηηάρπλζε ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ζην νπνίν 

δηαδίδεηαη ην θύκα. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

γ. ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ  ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx θαη  παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή δηαθνξά θάζεο 

2

5
rad. 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

δ. ηελ ηαρύηεηα ηαιάλησζεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 1,5 s ελόο ζεκείνπ ηνπ ειαζηηθνύ 

κέζνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Οx θαη απέρεη από ηελ αξρή Ο (x=0) 

απόζηαζε 0,3 m. 

                                                                                                                    Μονάδερ 7 

 Γίλνληαη: π = 3,14  θαη   π
2
=10. 

                                                                                                            Οκνγελείο  2007 

 

Θέμα 1
ο
 

 

1. Σα δύν άθξα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο, κε βάζε ηα κήθε θύκαηόο ησλ, 

είλαη: α. ε ηώδεο θαη ε εξπζξή αθηηλνβνιία.  

β. ε ππεξηώδεο θαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία.  

γ. νη αθηίλεο x θαη νη αθηίλεο γ.  

δ. νη αθηίλεο γ θαη ηα ξαδηνθσληθά θύκαηα.  

Μονάδερ 5 

5.  α. Έλα θαηεξγαζκέλν δηακάληη (κε πνιιέο έδξεο), πνπ πεξηβάιιεηαη από αέξα, 

ιακπνθνπά ζην θσο επεηδή έρεη κεγάιε θξίζηκε γσλία.  

 Μονάδερ 1 

γ. Σν δηάγξακκα ηεο ζπλάξηεζεο y=Aεκ2π(t/T-ζηαζ) είλαη ζηηγκηόηππν θύκαηνο.  

                                                                                                                     Μονάδερ 1 

 

δ. Έλα εγθάξζην κεραληθό θύκα είλαη αδύλαην λα δηαδίδεηαη ζηα αέξηα.  

                                                                                                                    Μονάδερ 1 

Θέμα 2
ο
 

 

 1. Ζ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηo ειεθηξηθό πεδίν ελόο αξκνληθνύ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζε πιηθό κέζν κε δείθηε δηάζιαζεο n  

είλαη: Δ=100εκ2π(12·10
12

t−6·10
4
x)  (όια ηα κεγέζε ζην S.I.).  

Aλ ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό είλαη c⋅=3 10
8
 m/s, o δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ 

πιηθνύ είλαη:  

α. 1,2    β. 1,5   γ. 2  

Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 3  
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                                                                    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2008 

 

Θέμα 1
ο
 

  

2. Σα ξαληάξ ρξεζηκνπνηνύλ 

α. ππεξηώδε αθηηλνβνιία. 

β. κηθξνθύκαηα. 

γ. αθηίλεο Υ. 

δ. αθηίλεο γ. 

                                                                                                 Μονάδερ 5 

 

5. α. Καηά ηελ αλάθιαζε ε πξνζπίπηνπζα αθηίλα, ε  αλαθιώκελε θαη ε θάζεηε ζηελ 

επηθάλεηα ζην ζεκείν πξόζπησζεο βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. 

                                                                                                 Μονάδερ 1 

 

δ. Καηά ηε δηάδνζε ελόο θύκαηνο κεηαθέξεηαη ελέξγεηα  από ην έλα ζεκείν ηνπ κέζνπ 

ζην άιιν, όρη όκσο  νξκή θαη ύιε. 

                                                                                                 Μονάδερ 1 

 

ΘΔΜΑ 4ο 

Γύν ζύγρξνλεο πεγέο Π1, Π2  δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ εγθάξζηα αξκνληθά 

θύκαηα. Ζ εμίζσζε ηεο ηαιάλησζεο θάζε πεγήο είλαη y = 0,01⋅εκ(10πt) (SI) θαη ε 

ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ εγθαξζίσλ θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ είλαη ίζε κε 

1,5 m/s. Έλα ζεκείν Λ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ απέρεη από ηελ πεγή Π1 απόζηαζε 

0,6 m θαη από ηελ πεγή Π2 απόζηαζε 1 m, όπσο δείρλεη ην ζρήκα. 

 

Οη πεγέο Π1, Π2 αξρίδνπλ λα ηαιαληώλνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0. 

α. Να ππνινγηζζεί ην κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ πνπ δεκηνπξγνύλ νη πεγέο. 

                                                                                                                    Μονάδερ 5 

β. Πόζε είλαη ε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ Λ  κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκβνιήο; 

                                                                                                                     Μονάδερ 6 

γ. Να ππνινγηζζεί ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ ζεκείνπ  Λ κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκβνιήο. 

                                                     Μονάδερ 7 

δ. Να πξνζδηνξηζζεί ε απνκάθξπλζε ηνπ 

ζεκείνπ Λ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t =4/3s. 

 

Γίλεηαη ζπλ (
3

4
) = −

2

1
 

                                                                                                               Μονάδερ 7 
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 ΘΔΜΑ 1
ο

 

1.1 Έλα αληηθείκελν βπζηζκέλν κέζα ζην λεξό, θαίλεηαη λα βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Απηό νθείιεηαη ζην θαηλόκελν ηεο  

α. αλάθιαζεο.  

β. δηάζιαζεο.  

γ. δηάρπζεο.   

δ. ζπκβνιήο.  

Μονάδερ 5 

1.3 ε έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη ζην θελό, ζε κεγάιε απόζηαζε 

από ηελ θεξαία, ηα δηαλύζκαηα ηεο έληαζεο (Δ) ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηεο έληαζεο (Β) 

ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη ζε θάζε ζηηγκή  

α. παξάιιεια θαη ηζρύεη E = B ⋅ c.  

β. θάζεηα θαη ηζρύεη E = B ⋅ c.  

γ. είλαη παξάιιεια θαη ηζρύεη Β = Δ ⋅ c.  

δ. είλαη θάζεηα θαη ηζρύεη Β = Δ ⋅ c.  

Μονάδερ 5 

1.5  α. Ζ κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κε κήθνο θύκαηνο 500 nm ζην θελό είλαη νξαηή.  

Μονάδερ 1  

β. ηα δηακήθε θύκαηα ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη θάζεηα ζηε 

δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 1 

ε. Σν όδνλ ηεο αηκόζθαηξαο απνξξνθά ηελ επηθίλδπλε ππεξηώδε αθηηλνβνιία.  

Μονάδερ 1 

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο

 

To άθξν Ο γξακκηθνύ νκνγελνύο ειαζηηθνύ κέζνπ, πνπ εθηείλεηαη θαηά ηε δηεύζπλζε 

ηνπ εκηάμνλα Οx, αξρίδεη λα 

ηαιαληώλεηαη ηε ζηηγκή t = 0, 

ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε y = Aεκ 

(π/2) t (y ζε cm, t ζε s). Σν 

εγθάξζην θύκα, πνπ δεκηνπξγείηαη, 

δηαδίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ 

γξακκηθνύ ειαζηηθνύ κέζνπ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο 

απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

Α. Να βξείηε ην κήθνο θύκαηνο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 6  

Β. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  
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Μονάδερ 6  

Γ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 7  

Γ. Να βξείηε ηελ ελέξγεηα ελόο πνιύ κηθξνύ ηκήκαηνο ηνπ ειαζηηθνύ 

 κέζνπ κάδαο Γm = 8 · 10
-3 

kg.  

Μονάδερ 6  

Γίλεηαη: π
2 

≈ 10 .   

  

   Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ    2008 

 

ΘΔΜΑ 1ο  

1. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα:  

α. δελ ππαθνύνπλ ζηελ αξρή ηεο επαιιειίαο.  

β. είλαη δηακήθε.  

γ. δελ δηαδίδνληαη ζην θελό.  

δ. παξάγνληαη από ηελ επηηάρπλζε ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. 

Μονάδερ 5  

 

4. Από ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο: κηθξνθύκαηα, νξαηό θσο, ππεξηώδεο 

αθηηλνβνιία θαη αθηίλεο Υ κεγαιύηεξν κήθνο θύκαηνο:  

α. έρνπλ ηα κηθξνθύκαηα.  

β. έρεη ην νξαηό θσο.  

γ. έρεη ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία.  

δ. έρνπλ νη αθηίλεο Υ.  

Μονάδερ 5  

 

 

5. β. Ο δείθηεο δηάζιαζεο n ελόο νπηηθνύ πιηθνύ είλαη κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδαο.  

                                                                                                                     Μονάδερ 1 

δ. ηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ελόο αξκνληθνύ θύκαηνο θάπνηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ 

κέζνπ παξακέλνπλ ζπλερώο αθίλεηα.  

Μονάδερ 1 

ΘΔΜΑ 2
0
 

2.2. Έλα ζηάζηκν θύκα πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε y=10⋅ζπλ(πx/4)⋅εκ(2πt), 

όπνπ ηα x, y είλαη ζε cm θαη ην t ζε s. Σν κήθνο θύκαηνο ησλ δύν θπκάησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζηάζηκν θύκα είλαη:  

α. 2 cm β. 4 cm γ. 8 cm .  
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Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

Μονάδερ 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδερ 6  

  

                                                                                                            Οκνγελείο  2008 

ΘΔΜΑ 1
0
 

 

3. ε ζηάζηκν θύκα δύν ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ βξίζθνληαη κεηαμύ δύν 

δηαδνρηθώλ δεζκώλ. Σόηε ηα ζεκεία απηά έρνπλ 

α. δηαθνξά θάζεο π.  

β. ηελ ίδηα θάζε.  

γ. δηαθνξά θάζεο πνπ εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζή ηνπο. 

δ. δηαθνξά θάζεο  π/2 

                                                                                                                   Μονάδερ 5 

 

5.  α. Καηά ηελ είζνδν κνλνρξσκαηηθήο αθηίλαο θσηόο από ηνλ αέξα ζην λεξό είλαη 

δπλαηόλ λα επηηεπρζεί νιηθή αλάθιαζε.  

                                                                                                                   Μονάδερ 1 

 γ. ηα ζηάζηκα θύκαηα, ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ κέγηζην πιάηνο ηαιάλησζεο 

νλνκάδνληαη θνηιίεο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 1 

 

ΘΔΜΑ 3
0
 

 

Ζ εμίζσζε ελόο γξακκηθνύ αξκνληθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 

x΄x  είλαη: 

                                       y = 0,4εκ2π (2t − 0,5x)      (S.I) 

Να βξείηε: 

α. Σν κήθνο θύκαηνο ι θαη ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο π.  

                                                                                                                  Μονάδερ 6 

β. Σε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ.  

                                                                                                                   Μονάδερ 6 

γ. Σε δηαθνξά θάζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή δύν ζεκεία ηνπ 

ειαζηηθνύ  κέζνπ, ηα νπνία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ίζε κε 1,5 m.  

                                                                                                                    Μονάδερ 6 

δ. Γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή   t1= 11/ 8  s     λα βξείηε ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην 

ζηηγκηόηππν  ηνπ θύκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ζρεδηάζεηε.  

(Σο ζηιγμιόηςπο ηος κύμαηορ να ζσεδιαζηεί με ζηςλό ή μολύβι ζηο μιλιμεηπέ). 

                                                                                                                             

Μονάδερ 7 

              

                                                                    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2009 

 

ΘΔΜΑ 1
0
 

2. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα:  
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α. είλαη εγθάξζηα θαη δηακήθε.  

β. είλαη κόλν εγθάξζηα.  

γ. είλαη κόλν δηακήθε.  

δ. είλαη κόλν ζηάζηκα.  

Μονάδερ 5  

3. Ραδηνθσληθόο δέθηεο πεξηέρεη ηδαληθό θύθισκα LC γηα ηελ επηινγή ζηαζκώλ. Έλαο 

ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο εθπέκπεη ζε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηνπ 

ηδαληθνύ θπθιώκαηνο LC. Γηα λα ζπληνληζηεί ν δέθηεο κε ηνλ ζηαζκό πξέπεη:  

α. λα απμήζνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή.  

β. λα κεηώζνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή. 

γ. λα κεηώζνπκε ηνλ ζπληειεζηή απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ.  

δ. λα κεηώζνπκε ηνλ ζπληειεζηή απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ θαη ηε ρσξεηηθόηεηα 

ηνπ ππθλσηή.  

Μονάδερ 5  

4. ηε ρνξδή κηαο θηζάξαο, ηεο νπνίαο ηα άθξα είλαη ζηαζεξά ζηεξεσκέλα, 

δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα. Σν κήθνο ηεο ρνξδήο είλαη ίζν κε L. Σέζζεξα (4) 

ζπλνιηθά ζεκεία (καδί κε ηα άθξα) παξακέλνπλ ζπλερώο αθίλεηα. Αλ ι είλαη ην κήθνο 

θύκαηνο ησλ θπκάησλ από ηε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ πξνήιζε ην ζηάζηκν θύκα, ηόηε:  

α. L = 3ι  

β. L = 2ι  

γ. L = 3ι/2 

δ. L = 2ι/3  

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ 2ο  

1. Λεπηή κνλνρξσκαηηθή δέζκε θσηόο δηαζρίδεη δηαδνρηθά ηα νπηηθά κέζα (1), (2), 

(3), κε δείθηεο δηάζιαζεο n1, n2, n3
 
αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Αλ θ2
 
> θ1, ηόηε :  

α. n1
 
= n3,

       
β. n1

 
< n3, 

    
γ. n1

 
> n3

 
 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

 

  ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΖ  ΖΜΔΡΖΗΟΤ  ΛΤΚΔΗΟΤ 2009 

  

ΘΔΜΑ 1
0
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1.3 Σν θαηλόκελν ηεο αλάθιαζεο παξαηεξείηαη  

        α. κόλν ζηα εγθάξζηα θύκαηα.  

        β. κόλν ζηα δηακήθε θύκαηα.  

        γ. κόλν ζηα θσηεηλά θύκαηα.  

         δ. ζε όια ηα είδε ησλ θπκάησλ.  

Μονάδερ 5 

5  α. Όια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ζην θελό δηαδίδνληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα.  

  Μονάδερ 1 

δ. ηα εγθάξζηα κεραληθά θύκαηα ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη 

παξάιιεια ζηε δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 1 

 

ΘΔΜΑ 2
ο 

 

2.1 Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα κεηαβαίλεη από ηνλ αέξα ζην γπαιί θαη ε γσλία 

πξόζπησζεο είλαη 45
0

. Ζ γσλία δηάζιαζεο ζα είλαη  

α. κεγαιύηεξε από 45
0

.  

β. κηθξόηεξε από 45
0

.  

γ. ίζε κε 45
0

.  

Μονάδερ 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδερ 5  

   Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2009 

ΘΔΜΑ 1
ο 

 

2. Από ηηο παξαθάησ κνλνρξσκαηηθέο αθηηλνβνιίεο ην κεγαιύηεξν κήθνο θύκαηνο 

ζην θελό έρεη ε  

α. εξπζξή.  

β. θίηξηλε.  

γ. πξάζηλε.  

δ. ηώδεο.   

 

                        Μονάδερ 5  

5 γ. Σα δηακήθε κεραληθά θύκαηα δηαδίδνληαη ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα. 

                                                                                                                    Μονάδερ 1  

δ. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο ερεηηθνύ θύκαηνο εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηά ηνπ.  

                                                                                                                    Μονάδερ 1 
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                                                                                                           Οκνγελείο  2009 

 

 

Α2. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα 

α. δηαδίδνληαη ζε όια ηα πιηθά κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

β. έρνπλ ζην θελό ηελ ίδηα ζπρλόηεηα. 

γ. δηαδίδνληαη ζην θελό κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

δ. είλαη δηακήθε. 

                                                                                                                     Μονάδερ 5 

 

Α3. Μεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δεζκώλ ζηάζηκνπ θύκαηνο ηα 

ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ 

α. έρνπλ ην ίδην πιάηνο ηαιάλησζεο. 

β. έρνπλ ηελ ίδηα θάζε. 

γ. έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα ηαιάλησζεο. 

δ. είλαη αθίλεηα. 

                                                                                                                 Μονάδερ 5 

Α5.  

α. Ο δείθηεο δηάζιαζεο ελόο πιηθνύ δελ εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην 

πιηθό απηό. 

β. ηα άθξα ηεο ρνξδήο κηαο θηζάξαο δεκηνπξγνύληαη πάληα θνηιίεο ζηάζηκνπ 

θύκαηνο. 

δ. Οη αθηίλεο Υ έρνπλ κηθξόηεξεο ζπρλόηεηεο από ηηο ζπρλόηεηεο ησλ ξαδηνθπκάησλ. 

                                                                                                                  Μονάδερ 3 

 
Β1. ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ελόο πγξνύ δύν ζύγρξνλεο  πεγέο αξκνληθώλ θπκάησλ 

εθηεινύλ θαηαθόξπθεο  ηαιαληώζεηο κε ζπρλόηεηα f θαη δεκηνπξγνύλ εγθάξζηα 

θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο Α. Έλα ζεκείν  ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ ηαιαληώλεηαη εμ 

αηηίαο ηεο ζπκβνιήο ησλ δύν θπκάησλ κε πιάηνο 2Α. Αλ νη δύν πεγέο εθηειέζνπλ 

ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα 2f θαη κε ην ίδην πιάηνο Α, 

ηόηε ην ζεκείν  ζα 

α. ηαιαλησζεί κε πιάηνο 2Α. 

β. ηαιαλησζεί κε πιάηνο 4Α. 

γ. παξακέλεη αθίλεην. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2). 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6). 

                                                                                                                    Μονάδερ 8 

 

 

  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2010 

 
Α1. Ζιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δεκηνπξγνύληαη 

α. όηαλ έλα ειεθηξηθό θνξηίν είλαη αθίλεην. 

β. όηαλ έλα ειεθηξηθό θνξηίν θηλείηαη επζύγξακκα  θαη νκαιά. 

γ. όηαλ έλα ειεθηξηθό θνξηίν επηηαρύλεηαη. 

δ. από ζηαζεξό καγλεηηθό πεδίν. 

                                                                                                                    Μονάδερ 5 
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Α4. Καηά ηε ζπκβνιή δύν θπκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ επηθάλεηα πγξνύ από δύν 

ζύγρξνλεο πεγέο Α θαη Β, παξαηεξείηαη ηαιάλησζε κε κέγηζην πιάηνο ζηα ζεκεία Ο ηεο 

επηθάλεηαο, πνπ ε δηαθνξά ΟΑ – ΟΒ   είλαη 

α.   (2N +1) ι/2 

β.    Νι/2 

γ.    3Νι/4 

δ.    Nι 

γηα όιεο ηηο αθέξαηεο ηηκέο ηνπ Ν. 

                                                                                                                              Μονάδερ 5 
 

Α5. 

β. Σν θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο παξαηεξείηαη κόλν ζηα κεραληθά θύκαηα. 

δ. ην θαηλόκελν ηεο δηάρπζεο, νη αλαθιώκελεο  αθηίλεο είλαη παξάιιειεο κεηαμύ 

ηνπο. 

ε. Ζ κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο  500nm είλαη νξαηή. 

 

                                                                                                                            Μονάδερ 3 

Β1. ην ζρήκα θαίλνληαη δύν όκνηα  δηαθαλή πιαθίδηα Α, Β ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ 

παξαιιειεπίπεδνπ κε δείθηεο δηάζιαζεο nΑ, nΒ αληίζηνηρα, όπνπ nΑ>nΒ. ηα πιαθίδηα 

πξνζπίπηνπλ ζπγρξόλσο δύν όκνηεο κνλνρξσκαηηθέο δέζκεο θσηόο.  

α. Πξώηα εμέξρεηαη ε δέζκε από ην πιαθίδην Α. 

β. Πξώηα εμέξρεηαη ε δέζκε από ην πιαθίδην Β. 

γ. Οη δύν δέζκεο εμέξρνληαη ηαπηόρξνλα. 

 

 

 

 

 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

                                                                                                              

(κνλάδεο 2) 

       Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                              

(κνλάδεο 7) 

                                                                                                                                                  

Μονάδερ 9 

                                                                                   

 

 

 

                                                                            Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2010 

 

Α1. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο κεραληθνύ θύκαηνο εμαξηάηαη από  

α. ην κήθνο θύκαηνο.  

β. ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο.  

γ. ηε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο.  
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δ. ην πιάηνο ηνπ θύκαηνο.  

                                                                                                                 Μονάδερ 5 

Α4. ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζην θελό, ν ιόγνο ηεο έληαζεο Δ 

ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πξνο ηελ έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηζνύηαη κε  

α. c
2

      β. c      γ. 1/c     δ. 1/c
2
  

όπνπ c ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό.  

Μονάδερ 5  

Α5. 

β. ε έλα ζηάζηκν θύκα, ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δεζκώλ 

έρνπλ θάζεηο πνπ δηαθέξνπλ θαηά π. 

δ. Όηαλ αγσγόο δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο, ηόηε εθπέκπεηαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία.  

                                                                                                                   Μονάδερ 2 

 

Β2. Mνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο πξνεξρόκελε από ην λεξό πξνζπίπηεη κε γσλία 

60
0 

 

ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα λεξνύ θαη αέξα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

  

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                    

 

 

 

Ζ αθηίλα κεηά ηελ πξόζπησζή ηεο ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα  

α. εμέξρεηαη ζηνλ αέξα.  

β. δελ εμέξρεηαη ζηνλ αέξα.  

γ. θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. 

  

Ζ αθηίλα κεηά ηελ πξόζπησζή ηεο ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα  

α. εμέξρεηαη ζηνλ αέξα.  

β. δελ εμέξρεηαη ζηνλ αέξα.  

γ. θηλείηαη παξάιιεια πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα.  

Γίλνληαη: ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ λεξνύ γηα απηήλ ηελ αθηηλνβνιία nλ=4/3, ν δείθηεο 

δηάζιαζεο ηνπ αέξα nα=1, ην εκ50
0
=0,75 θαη ην εκ60

0
=0,87  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή θξάζε (κνλάδεο 2).  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6).  

Μονάδερ 8  

 

 

                                                                                                         Οκνγελείο  2010 
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Α2. ε αξκνληθό ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη κε ηαρύηεηα, u


 ην δηάλπζκα 

έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη E


θαη ην δηάλπζκα έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ είλαη B


. Θα ηζρύεη:  

α.   E


 ⊥ B


,  E


⊥ u


,  B


|| u


. 

β.   E


 ⊥ B


, E


⊥ u


,  B


⊥ u


. 

γ.   E


 || B


, E


⊥ u


,  B


⊥ u


.  

δ.   E


 || B


, E


|| u


,  B


||u


.  

Μονάδερ 5 

Α3. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη πιάγηα ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα 

γπαιηνύ θαη αέξα πξνεξρόκελε από ην γπαιί. Καηά έλα κέξνο αλαθιάηαη θαη θαηά έλα 

κέξνο δηαζιάηαη. Σόηε :  

α. ε γσλία αλάθιαζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία πξόζπησζεο.  

β. ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ αέξα κεηώλεηαη.  

γ. ε γσλία δηάζιαζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία πξόζπησζεο.  

 

δ. ε πξνζπίπηνπζα, ε δηαζιώκελε θαη ε αλαθιώκελε αθηίλα δελ βξίζθνληαη ζην ίδην 

επίπεδν.  

Μονάδερ 5 

Α5.  

α. Σα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη ηόζν ζηα ζηεξεά όζν θαη ζηα πγξά θαη ηα αέξηα.  

γ. Οξηζκέλνη ξαδηελεξγνί ππξήλεο εθπέκπνπλ αθηίλεο γ.  

ε. ηα ζηάζηκα θύκαηα κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην έλα ζεκείν ηνπ κέζνπ ζην άιιν.  

Μονάδερ 3 

ΘΔΜΑ Γ  

ηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ πνπ εξεκεί, βξίζθνληαη δύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο 

Π1  θαη Π2, πνπ δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ εγθάξζηα αξκνληθά θύκαηα 

ίζνπ πιάηνπο. Οη πεγέο αξρίδνπλ λα ηαιαληώλνληαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 

μεθηλώληαο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαη θηλνύκελεο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, 

ηελ νπνία ζεσξνύκε ζεηηθή. Ζ ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαιάλησζεο ελόο ζεκείνπ Μ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηε κεζνθάζεην ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο  

Π
1
Π

2
, κεηά ηε ζπκβνιή ησλ θπκάησλ δίλεηαη ζην SI από ηε ζρέζε:  

                                   y
M
=0,2εκ2π(5t-10).  

Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ είλαη π=2 m/s. Έζησ Ο 

ην κέζν ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο Π
1
Π

2 
θαη d=1m ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεγώλ.  

Να βξείηε:  
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Γ1. Σελ απόζηαζε ΜΠ1.  

Μονάδερ 5  

Γ2. Σε δηαθνξά θάζεο ησλ ηαιαληώζεσλ ησλ ζεκείσλ Ο θαη Μ.  

Μονάδερ 6  

Γ3. Πόζα ζεκεία ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο Π1Π2
 
ηαιαληώλνληαη κε κέγηζην πιάηνο.  

Μονάδερ 7  

Γ4. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζεκείνπ Μ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν t γηα . 0≤ t ≤2,5 s 

Να σπηζιμοποιήζεηε ηο μιλιμεηπέ σαπηί ζηο ηέλορ ηος ηεηπαδίος.  

Μονάδερ 7  

  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2011 

Α2. ε αξκνληθό ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πνπ δηαδίδεηαη κε ηαρύηεηα, u


 ην δηάλπζκα 

έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη E


θαη ην δηάλπζκα έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ είλαη B


. Θα ηζρύεη:  

 α.   E


 ⊥ B


,  E


⊥ u


,  B


|| u


. 

 β.   E


 ⊥ B


, E


⊥ u


,  B


⊥ u


. 

 γ.   E


 || B


, E


⊥ u


,  B


⊥ u


.  

δ.   E


 || B


, E


|| u


,  B


||u


.  

Μονάδερ 5 

Α3. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη πιάγηα ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα 

γπαιηνύ θαη αέξα πξνεξρόκελε από ην γπαιί. Καηά έλα κέξνο αλαθιάηαη θαη θαηά έλα 

κέξνο δηαζιάηαη. Σόηε :  

α. ε γσλία αλάθιαζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία πξόζπησζεο.  

β. ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ αέξα κεηώλεηαη.  

γ. ε γσλία δηάζιαζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηε γσλία πξόζπησζεο.  

δ. ε πξνζπίπηνπζα, ε δηαζιώκελε θαη ε αλαθιώκελε αθηίλα δελ βξίζθνληαη ζην ίδην 

επίπεδν.  

Μονάδερ 5 

Α5.  

α. Σα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη ηόζν ζηα ζηεξεά όζν θαη ζηα πγξά θαη ηα αέξηα.  

γ. Οξηζκέλνη ξαδηελεξγνί ππξήλεο εθπέκπνπλ αθηίλεο γ.  

Μονάδερ 2 

Β1. ηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ πνπ εξεκεί βξίζθνληαη δύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο 

πεγέο Π1
 
θαη Π2, πνπ δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ εγθάξζηα αξκνληθά 

θύκαηα πιάηνπο Α, ζπρλόηεηαο f θαη κήθνπο θύκαηνο ι. Έλα ζεκείν Κ ηεο επηθάλεηαο 
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ηνπ πγξνύ ηαιαληώλεηαη κε κέγηζην πιάηνο 2Α. Γηπιαζηάδνπκε ηε ζπρλόηεηα 

ηαιάλησζεο ησλ δύν πεγώλ. Σν ζεκείν Κ ηαιαληώλεηαη ηώξα κε πιάηνο  

           α. 2Α         β. Α         γ. 0  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6)  

Μονάδερ 8 

ΘΔΜΑ Γ  

Σν άθξν Ο γξακκηθνύ νκνγελνύο ειαζηηθνύ κέζνπ, πνπ εθηείλεηαη θαηά ηε δηεύζπλζε 

ηνπ εκηάμνλα Οx, αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 λα ηαιαληώλεηαη κε ζεηηθή ηαρύηεηα, 

δεκηνπξγώληαο αξκνληθό θύκα. ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t=1 sec.  

  

  

 

 
 

Γ1. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα 

δηάδνζεο ηνπ 

θύκαηνο π θαη ην κήθνο θύκαηνο ι.  

Μονάδερ 6  

Γ2. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο.  

Μονάδερ 6  

Γ3. Να βξείηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ κέζνπ.  

Μονάδερ 6  

  

Γ4. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ελόο ζεκείνπ  ηνπ 

ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε x=1 m, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Να σπηζιμοποιήζεηε ηο μιλιμεηπέ σαπηί ζηο ηέλορ ηος ηεηπαδίος.  

Μονάδερ 7  

  

 Γ’ ΣΑΞΖ    ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ   2011 

 

Α2. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα  

α. είλαη εγθάξζηα.  

β. είλαη δηακήθε.  

γ. δελ ππαθνύνπλ ζηελ αξρή ηεο επαιιειίαο.  

δ. έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα ζε νπνηνδήπνηε πιηθό κέζν.  

Μονάδερ 5 

Β2. Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο πέθηεη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πγξνύ θαη 

αέξα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
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Ζ γσλία πξόζπησζεο είλαη π, ε γσλία δηάζιαζεο είλαη δ, ην κήθνο ζηελ 

πξνέθηαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο κέρξη ην θαηαθόξπθν ηνίρσκα ηνπ 

δνρείνπ είλαη ΟΑ θαη ην κήθνο ζηε δηεύζπλζε ηεο δηαζιώκελεο αθηίλαο κέρξη ην 

ηνίρσκα ηνπ δνρείνπ είλαη ΟΒ. Αλ ε γσλία πξόζπησζεο π απμάλεηαη, ηόηε ν 

ιόγνο 
OA

OB
:  

α. απμάλεηαη, β. κεηώλεηαη, γ. παξακέλεη ζηαζεξόο.  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 6)  

Μονάδερ 8  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  2011  

  

Α2. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα  

α. είλαη εγθάξζηα.  

β. είλαη δηακήθε.  

γ. δελ ππαθνύνπλ ζηελ αξρή ηεο επαιιειίαο.  

δ. έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα ζε νπνηνδήπνηε πιηθό κέζν.  

Μονάδερ 5 

Β2. Μνλνρξσκαηηθή αθηίλα θσηόο πέθηεη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πγξνύ θαη 

αέξα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Ζ γσλία πξόζπησζεο είλαη π, ε γσλία δηάζιαζεο είλαη δ, ην κήθνο ζηελ 

πξνέθηαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο κέρξη ην θαηαθόξπθν ηνίρσκα ηνπ 
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δνρείνπ είλαη ΟΑ θαη ην κήθνο ζηε δηεύζπλζε ηεο δηαζιώκελεο αθηίλαο κέρξη ην 

ηνίρσκα ηνπ δνρείνπ είλαη ΟΒ. Αλ ε γσλία πξόζπησζεο π απμάλεηαη, ηόηε ν 

ιόγνο 
OA

OB
:  

α. απμάλεηαη, β. κεηώλεηαη, γ. παξακέλεη ζηαζεξόο.  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 6)  

Μονάδερ 8 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2011 

 
 Α1. Tα κεραληθά θύκαηα  

α. είλαη κόλν εγθάξζηα.  

β. είλαη κόλν δηακήθε.  

γ. κεηαθέξνπλ ελέξγεηα θαη νξκή.  

        δ. δηαδίδνληαη ζην θελό. 

Μονάδερ 5 

Α5.  

       α. Σν νξαηό θσο δελ αλήθεη ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. 

 Μονάδερ 1 

 

Β1. Πεγή εγθάξζηνπ θύκαηνο ηαιαληώλεηαη κε ζπρλόηεηα f θαη πιάηνο Α θαη 

δεκηνπξγεί ζε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν θύκα, πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε 

y=Aεκ2π(
T

t
−


x
)  

Όηαλ ε πεγή ηνπ θύκαηνο ηαιαληώλεηαη κε δηπιάζηα ζπρλόηεηα θαη ην ίδην πιάηνο, 

δεκηνπξγεί ζην ειαζηηθό κέζν θύκα, πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε 

α.   y=Aεκ2π(
T

t2
−


x
)          β.   y=Aεκ4π(

T

t
−


x
)          γ.   y=Aεκπ(

T

t
−


x
)   

Μονάδερ 8 

 

                                                                                                       Ομογενείρ 2011 

 


