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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

1. Η σωστή κατάταξη των παρακάτω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 
κατά σειρά αυξανόµενου µήκους κύµατος είναι: 

 α. ακτίνες Χ, ακτίνες γ, υπεριώδης, υπέρυθρη, ραδιοκύµατα 

 β. ραδιοκύµατα, υπέρυθρη, υπεριώδης, ακτίνες Χ, ακτίνες γ 

 γ. ακτίνες γ, ακτίνες Χ, υπεριώδης, υπέρυθρη, ραδιοκύµατα 

 δ. ακτίνες γ, ακτίνες Χ, υπέρυθρη, υπεριώδης, ραδιοκύµατα 

Μονάδες 5 

2. Η συχνότητα ενός αρµονικού κύµατος είναι 0,5 Hz και µήκος 
κύµατος λ. Σε χρονικό διάστηµα 4 s το κύµα θα έχει 
διαδοθεί κατά 

 α. λ   β. λ/2  γ. 2λ  δ. 4λ. 
Μονάδες 5 

3. Το πλάτος µιας φθίνουσας ταλάντωσης τη στιγµή t = 0 είναι 
Α0 και µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. Αν τη χρονική στιγµή 
t = 2T το πλάτος γίνεται Α0/4, πόσο θα γίνει το πλάτος τη 
χρονική στιγµή t΄= 3Τ: 

 α. Α0/8  β. Α0/12  γ. Α0/16  δ. Α0/32 
Μονάδες 5 

4. Η εξίσωση που περιγράφει ένα στάσιµο κύµα είναι: 

y = 8συνπxηµ100πt (x,y σε cm, t σε s) 

Η ταχύτητα των κυµάτων που συµβάλλουν για να δώσουν το 
στάσιµο κύµα είναι: 

 α. 10 cm/s β. 1 m/s  γ. 0,2 m/s δ. 10 m/s 

Μονάδες 5 
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5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της κάθε πρότασης 

που ακολουθεί και δίπλα ένα «Σ» αν είναι σωστή ή ένα «Λ» 
αν είναι λάθος: 
α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός µηχανικού κύµατος είναι 

εξάρτητη της συχνότητας του. αν
β. Η δείκτης διάθλασης ενός οπτικού µέσου είναι πάντα 

γαλύτερος από την µονάδα. µε
γ. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση ο ταλαντωτής 
ταλαντώνεται µε συχνότητα ίση µε τη συχνότητα του 
διεγέρτη. 
δ. Αν πάνω στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο 
σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 που εκπέµπουν κύµατα πλάτους Α, 
τότε λόγω του φαινοµένου της συµβολής, όλα τα σηµεία που 
βρίσκονται πάνω στην µεσοκάθετο του ευθυγράµµου τµήµατος 
Π1Π2 παραµένουν ακίνητα. 
ε. Σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα η ένταση του 
µεταβαλλόµενου ηλεκτρικού πεδίου είναι πάντα κάθετη στην 
ένταση του µεταβαλλόµενου µαγνητικού πεδίου. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Σε ένα κύκλωµα LC η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 10 µF 

και ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου 2 mH. Αν η 
µέγιστη τιµή του φορτίου που έχει ο πυκνωτής στους 
οπλισµούς του είναι 4 ⋅10-4 C, πόση είναι η µέγιστη τιµή της 
έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο; 

α. 1 Α   β. 2 Α   γ. 22  Α 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
Μονάδες 4 

 
Β. Ένα σώµα είναι συνδεδεµένο στα άκρα ενός ελατηρίου και 

εκτελεί ταλάντωση πλάτους Α και περιόδου Τ. Αν 
διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης (2Α), πόση θα γίνει 
η περίοδος; 

α. 2Τ    β. 2 Τ   γ. θα παραµένει ίδια 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
Μονάδες 4 

 
Γ. Ένα υλικό σηµείο αναγκάζεται να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο 

ταλαντώσεις µε εξισώσεις: 
y1 = 6ηµ20πt και y2 = 8ηµ(20πt+π/2) (S.I.) 

Τελικά το πλάτος της συνισταµένης ταλάντωσης θα είναι: 
α. 2 m   β. 10 m    γ. 14 m. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 4 
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∆. Στη χορδή µιας κιθάρας δηµιουργείται στάσιµο κύµα 

συχνότητας f1. Το στάσιµο κύµα έχει 4 δεσµούς, δύο στα άκρα 
και δύο µεταξύ αυτών. Στην ίδια χορδή µε άλλη διέγερση, 
δηµιουργείται άλλο στάσιµο κύµα συχνότητας f2, που έχει 9 
συνολικά δεσµούς, δύο στα άκρα της χορδής και 7 µεταξύ 
αυτών.  
Η συχνότητα f2 είναι ίση µε: 

α. 13
4 f    β. 13

8 f    γ. 13
5 f . 

Μονάδες 2 
∆ικαιολογείστε την απάντηση σας 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Ένα κύµα διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα xx΄σε 
γραµµικό ελαστικό µέσο. Η εξίσωση που περιγράφει το κύµα 
είναι: 

y = 10-2ηµπ(20t–2x) (S.I.) 
Α. Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της πηγής σε σχέση µε 

το χρόνο αν θεωρήσουµε ότι βρίσκεται στη θέση x = 0. 
         Μονάδες 5 

Β. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. 
         Μονάδες 6 

Γ. Να βρείτε πόσο απέχει από την πηγή των κυµάτων ένα σηµείο M 

του οποίου η φάση είναι 
5

16π
 rad την στιγµή t = 0,2 s. 

Μονάδες 7 

∆. Να γίνει το διάγραµµα της φάσης των σηµείων του ελαστικού 
µέσου σε σχέση µε την απόσταση τους από την πηγή την 
παραπάνω χρονική στιγµή. 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Ένα σώµα µάζας m = 0,2 Kg εκτελεί α.α.τ. Το σώµα τη χρονική 
στιγµή t = 0 έχει µέγιστη κινητική ενέργεια 1,6 J και κινείται 
κατά την αρνητική κατεύθυνση. Αν το σώµα τη χρονική στιγµή t = 
T/12 βρίσκεται στη θέση x = - 0,2 m, να βρείτε: 
Α. Πόσο είναι το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας του σώµατος 

Μονάδες 5 

Β. Πόση είναι η εξίσωση της αποµάκρυνσης. 
Μονάδες 6 

Γ. Τη κινητική ενέργεια του σώµατος τη χρονική στιγµή t = Τ/6 
Μονάδες 7 

∆. Το ρυθµό µεταβολής της ορµής του σώµατος τη χρονική στιγµή 
t = T/12 

       Μονάδες 7 
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