
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ  ΤΗΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(Τεχνολογική κατεύθυνση)           (Κεφάλαιο  20) 

ΘΕΜΑ Α :(Μονάδες 25)  

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 

Α1.  Στο φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας  

α. οι ακτίνες Χ έχουν µεγαλύτερο µήκος κύµατος από τα ραδιοκύµατα  

β. το ερυθρό φως έχει µικρότερο µήκος κύµατος από το πράσινο φως  

γ. τα µικροκύµατα έχουν µικρότερο µήκος κύµατος από τα ραδιοκύµατα  

δ. το πορτοκαλί φως έχει µικρότερο µήκος κύµατος από τις ακτίνες γ. (5) 

Α2. Mια φωτεινή ακτίνα, µε µήκος κύµατος λ0 στον αέρα, περνά από τον αέρα στο νερό. Αν 

c η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στον αέρα και υ η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στο 

νερό, το µήκος κύµατος λ της φωτεινής ακτίνας στο νερό δίνεται από τη σχέση: 
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Α3. Σε γραµµικό ελαστικό µέσο έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα. Μερικοί διαδοχικοί δεσµοί 

(∆1, ∆2, ∆3) και µερικές διαδοχικές κοιλίες (Κ1, Κ2, Κ3) του στάσιµου κύµατος φαίνονται στο 

σχήµα. 

 
Αν λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιούργησαν το στάσιµο κύµα, τότε η 

απόσταση (∆1Κ2) είναι: 

α. λ   β. 3λ/4   γ. λ/2   δ. 3λ/2. (5) 

Α4. ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Π1 και Π2, που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, 

ταλαντώνονται σε φάση παράγοντας αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α. Το πλάτος της 

ταλάντωσης ενός σηµείου Σ που ισαπέχει από τις πηγές Π1 και Π2, είναι:  

α. Α.    β. 2Α.    γ. A/2.    δ. 0 .  (5) 

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη 

λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη. (5) 

α. Οι ακτίνες Χ εκπέµπονται σε αντιδράσεις πυρήνων και σε διασπάσεις στοιχειωδών 

σωµατιδίων. 

β. Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος εξαρτάται από τη συχνότητά του.    

γ. Στα άκρα της χορδής µιας κιθάρας δηµιουργούνται πάντα κοιλίες στάσιµου κύµατος. 

δ. Στο φαινόµενο της διάχυσης, οι ανακλώµενες ακτίνες είναι παράλληλες µεταξύ τους. 

ε. Ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.   

 ΘΕΜΑ Β:(Μονάδες 25) 

Β1. Μία ακτίνα µονοχρωµατικού φωτός περνά διαδοχικά από 3 στρώµατα διαφορετικών 

οπτικών µέσων όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 
Ο δείκτης διάθλασης του µέσου 3 είναι  



α. n3= 2      β. n3 =
6

2
     γ. n3=2 

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση (2). 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (6). 

Β2. Η παρακάτω εξίσωση περιγράφει µια ακτινοβολία δηλαδή ένα ηλεκτροµαγνητικό (Η/Μ) 

κύµα που διαδίδεται σε ένα υλικό:  

Ε = 3·102 ηµ2π(4·1014t – 2·106x) (S.I.) 

Σε ποια περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού (Η/Μ) φάσµατος ανήκει η παραπάνω ακτινοβολία: 

α. Ορατή.    β. υπέρυθρη.     γ. υπεριώδης.  

∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3·108 m/s.   

Σηµειώστε τη σωστή πρόταση. (2) 

Να αιτιολογήστε την απάντηση σας.  (6) 

Β3. Σε γραµµικό ελαστικό µέσο, κατά µήκος του ηµιάξονα Οx, δηµιουργείται στάσιµο κύµα 

µε κοιλία στη θέση x=0. ∆ύο σηµεία Κ και Λ του ελαστικού µέσου βρίσκονται αριστερά και 

δεξιά του πρώτου δεσµού, µετά τη θέση x=0, σε αποστάσεις 
λ
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λ
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αντίστοιχα, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα. Ο 

λόγος των µεγίστων ταχυτήτων Κ

Λ

υ

υ
 των σηµείων αυτών είναι:  

α. 3      β. 1/3     γ. 3 

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση (2).  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (7). 

ΘΕΜΑ Γ:(Μονάδες 25) 

Ελαστική χορδή ΟΒ, µήκους (ΟΒ) = L = 35 cm, εκτείνεται στη διεύθυνση του θετικού 

ηµιάξονα Ox, µε το αριστερό της άκρο Ο ελεύθερο και το δεξί της άκρο Β ακλόνητα 

στερεωµένο σε τοίχο. Στη χορδή έχει σχηµατιστεί στάσιµο κύµα, τέτοιο ώστε το άκρο Ο  

(x = 0) να είναι κοιλία και τη χρονική στιγµή t = 0 να διέρχεται από την θέση ισορροπίας 

του (y = 0), µε ταχύτητα που έχει αλγεβρική τιµή υmax = +π m/s. Το σηµείο Γ, που 

βρίσκεται στην θέση x1 = 20 cm, είναι η πλησιέστερη κοιλία που έχει κάθε στιγµή την ίδια 

φορά κίνησης µε την κοιλία στο άκρο Ο.  

∆ίνεται ότι µεταξύ δύο διαδοχικών στιγµών, στις οποίες η χορδή αποκτά µέγιστη κινητική 

ενέργεια, µεσολαβεί χρονικό διάστηµα ∆t = 0,2 sec.  

Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των αρµονικών κυµάτων που µε την συµβολή 

τους δηµιούργησαν το στάσιµο κύµα. (6)  

Γ2. Να προσδιορίσετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος που δηµιουργήθηκε. (6)  

Γ3. Να σχεδιάσετε τα στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος για τη χρονική στιγµή t1, που η 

κοιλία Γ βρίσκεται σε θέση µέγιστης θετικής αποµάκρυνσης, για τη χρονική στιγµή  

t2 = t1 + 0,2 sec και για τη χρονική στιγµή t3 = t1 + 0,3 sec. (7)  

Γ4. Ποια είναι η απόσταση της 1ης κοιλίας και της 4ης κοιλίας του παραπάνω στάσιµου 

κύµατος κατά τη χρονική στιγµή t2 και κατά τη χρονική στιγµή t3; (6)   

      

 

 



ΘΕΜΑ ∆:(Μονάδες 25) 

Κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου που ταυτίζεται µε τον άξονα x’x διαδίδεται 

αρµονικό κύµα αναγκάζοντας κάθε υλικό σηµείο του µέσου να διέρχεται 10 φορές από την 

θέση ισορροπίας του το δευτερόλεπτο και να διατρέχει απόσταση 1,6m σε κάθε πλήρη 

ταλάντωσή του. Στο διάγραµµα δίνεται το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή 

to=0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆1. Να βρεθεί η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. 

∆2. Να γραφεί η εξίσωση του αρµονικού κύµατος. 

∆3. Πόσα σηµεία του ελαστικού µέσου που βρίσκονται στον θετικό ηµιάξονα έχουν µέγιστη 

δυναµική ενέργεια ταλάντωσης την χρονική στιγµή t1=0,45s. 

∆4. Αν ένα σηµείο Λ βρίσκεται στην θέση xΛ=+1,2m να βρεθεί η αποµάκρυνση από την 

θέση ισορροπίας του την χρονική στιγµή  που η αποµάκρυνση του σηµείου Κ είναι +Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ        ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ Λ 



 

 
 
 
 

 


