
  
   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

            Αντικείμενο: Ταλαντώσεις - Κύματα 
Χρόνος Εξέτασης: 3 ώρες 
  

 ΘΕΜΑ 1o  
  
      Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 5  να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα ποu αντιστοιχεί στη( -ις) σωστή (-ες) απάντηση(-σεις). 
  
1.      Η φάση της ταλάντωσης ενός σημείου Α ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται 

αρμονικό κύμα: 
α. Είναι πάντα μικρότερη από τη φάση της ταλάντωσης της πηγής του κύματος. 
β. Είναι πάντα μεγαλύτερη από τη φάση της ταλάντωσης της πηγής του κύματος. 

γ.  Δίνεται πάντα από τη σχέση 2π (  -  ), όταν το Α βρίσκεται στο θετικό 

ημιάξονα και το κύμα διαδίδεται κατά τη θετική φορά. 

δ. Δίνεται από τη σχέση 2π (   +  ), όταν το Α βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα και 

το κύμα διαδίδεται κατά τη αρνητική φορά. 
( μονάδες 3) 

 
  

2.   To σύστημα του σχήματος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση μέγιστου πλάτους.  
  

 
       
Αν η μια μάζα αποσπαστεί από το σύστημα, το πλάτος της ταλάντωσης:  

α. Θα αυξηθεί. 
β. Θα μειωθεί. 
γ. Θα μείνει το ίδιο. 
δ. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Τα στοιχεία είναι ελλειπή.

 

 



( μονάδες 4) 
  

3.     Για τα κύματα ισχύουν: 
α. Το εγκάρσιο κύμα δεν μπορεί να ανακλαστεί. 
β. Το διαμήκες κύμα δεν μπορεί να διαθλαστεί. 
γ. Το κύμα που έχει μεγάλη συχνότητα έχει και το μικρότερο μήκος κύματος από 
άλλο που διαδίδεται στο ίδιο μέσο με την ίδια ταχύτητα. 
δ. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα δεν μεταφέρει ενέργεια όταν διαδίδεται στο κενό. 

( μονάδες 3)  
  

4.     Το στάσιμο κύμα δημιουργείται από τη σύνθεση δυο κυμάτων που διαδίδονται στο 
ίδιο μέσο με αντίθετες φορές. 
α. Τα δυο κύματα πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος και το ίδιο μήκος κύματος. 
β.  Όλα το σωματίδια που βρίσκονται εκατέρωθεν ενός δεσμού έχουν ίδιες φάσεις. 
γ.  Όλα το σωματίδια που βρίσκονται εκατέρωθεν ενός δεσμού έχουν αντίθετες 
φάσεις. 
δ.  Όλα τα σημεία αποκτούν την ίδια ταχύτητα. 

( μονάδες 3) 
  

5.    Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός κύματος που διαδίδεται πάνω σε μια 
χορδή, προς τα δεξιά. 

  

  
       Αντιστοιχίστε τα σημεία του ελαστικού μέσου της αριστερής στήλης με τα στοιχεία 
της δεξιάς. 

    

  
( μονάδες 5) 

  
6. Συντονισμό ονομάζουμε την κατάσταση της εξαναγκασμένης ταλάντωσης του 

αρμονικού ταλαντωτή, στην οποία: 
      α.  η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με την κινητική. 
      β. η συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης είναι διπλάσια από την ιδιοσυχνότητα του 

ταλαντωτή. 
      γ. η συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης είναι περίπου ίση με την ιδιοσυχνότητα του 

ταλαντωτή. 
      δ. το πλάτος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα της διεγείρουσας 

δύναμης. 

-Στήλη Α Στήλη Β 

1. Σημείο Β
α. Απέχει απόσταση λ/2 από 
το σημείο Α.-

2. Σημείο Γ
β. Διέρχεται από τη θέση 
ισορροπίας κινούμενο προς τα 
κάτω.

3. Σημείο Δ
γ. Παρουσιάζει διαφορά φάσης 
π με το Α.

 
δ. Διέρχεται από τη θέση 
ισορροπίας κινούμενο προς τα 
πάνω.



( μονάδες 4) 
  

7.  Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτείνεται κατά τη 
διεύθυνση του άξονα χ΄χ, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Το στιγμιότυπο του 
κύματος παριστάνει. 

      α. την απομάκρυνση ψ των διαφόρων σημείων του μέσου, σαν συνάρτηση της 
απόστασης χ των σημείων αυτών από την πηγή, για t = σταθερό.  

      β. την απομάκρυνση ψ ενός σημείου του ελαστικού μέσου σαν συνάρτηση του χρόνου. 
      γ. την ταχύτητα της ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου σαν συνάρτηση 

του χρόνου. 
      δ. την ταχύτητα της ταλάντωσης των διαφόρων σημείων του ελαστικού μέσου σαν 

συνάρτηση της απόστασης χ των σημείων αυτών από την πηγή, την ίδια χρονική 
στιγμή. 

( μονάδες 3) 
   

Θέμα 2ο  
  
1.  Στην επιφάνεια του νερού μιας ήρεμης λίμνης δυο σύμφωνες πηγές Α και Β, 

 διαδίδουν ταυτόχρονα δυο πανομοιότυπα κύματα με μήκος κύματος λ. Ένα σημείο 
Μ της επιφάνειας του νερού απέχει από τις πηγές αποστάσεις rA και rB αντίστοιχα. 

Να αποδείξετε τη συνθήκη ώστε στο σημείο Μ: 
α. Να έχουμε ενίσχυση. 
β. Να έχουμε απόσβεση. 
  

( μονάδες 8) 
  

2.  Αντιστοιχίστε τα κύματα της αριστερής στήλης, με τις συχνότητες της δεξιάς. 
  

  
(μονάδες 5) 

  
 3. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου το οποίο εκτείνεται στη 

διεύθυνση του άξονα χ΄χ διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος λ, 
κατά τη θετική κατεύθυνση. Θεωρούμε αρχή του άξονα το σημείο Ο του ελαστικού 
μέσου που τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζει να εκτελεί αμείωτη ταλάντωση με 
εξίσωση y = y0 ημωt. Οι φάσεις δυο σημείων Μ και Ν του ελαστικού μέσου την ίδια 

χρονική στιγμή είναι: φΜ = 20   και φΝ =   αντίστοιχα. Με ποιο ή ποια από τα 

παρακάτω συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί; 

      α.  Η εξίσωση που περιγράφει το κύμα είναι: y = y0 ημ2π(  +  ).

 

      β.  Το κύμα διαδίδεται με κατεύθυνση από το Μ προς το Ν. 
      γ. Τα σημεία Μ, Ν απέχουν μεταξύ τους απόσταση η οποία είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του μήκους      

-Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ραδιοκύματα α. 1013 Ηz

2. Μικροκύματα β. 1017 Ηz

3. Ακτίνες Χ γ. 108 Ηz

4. Υπέρυθρο δ. 1010 Ηz

5. Υπεριώδες ε. 1015 Ηz

6. Ακτίνες γ στ. 1019 Ηz



          κύματος λ. 
      δ.  Το στιγμιότυπο του κύματος δείχνει τη χωρική περιοδικότητα που παρουσιάζει το 

ελαστικό μέσον. 
( μονάδες 8) 

  
4. Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δυο 

διαφορετικών οπτικών μέσων Α και Β. 
      α. Να διατυπώσετε το νόμο του snell και να γράψετε την αντίστοιχη Μαθηματική 

σχέση. 

      β. Να αποδείξετε πως ισχύει η σχέση:   =  . Όπου λΑ και λΒ τα μήκη 

κύματος στα μέσα Α και Β       αντίστοιχα. 
(μονάδες 4) 

  
Θέμα 3ο  
  
Το άκρο ενός  σκοινιού εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση που η εξίσωση της 
απομάκρυνσής του από τη θέση ισορροπίας δίνεται από την εξίσωση: y = 10ημωt ( το t 
σε sec, το y σε cm). Το κύμα που παράγεται διαδίδεται προς τα δεξιά με ταχύτητα υ = 
2,5 m/s. Η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης των διαφόρων σημείων του σκοινιού έχει 
μέτρο υ0 = π cm/s. 

Α. Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης του άκρου του σκοινιού. 
Β. Να βρείτε το μήκος κύματος του κύματος που παράγεται. 
Γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος. 
Δ. Να υπολογίσετε την απόσταση δύο σημείων του σκοινιού που οι ταλαντώσεις τους 
την ίδια χρονική στιγμή έχουν διαφορά φάσης Δφ = 5π rad. 

(25 μονάδες) 
  

Θέμα 4ο  
  
Κατά μήκος ενός σκοινιού διαδίδονται ταυτόχρονα με αντίθετες κατευθύνσεις δυο 
κύματα, τα οποία συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα. Η εξίσωση του κύματος 

που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση είναι: y1 = 3 ημ2π(250t -  ), ( x, y σε cm 

και t σε s). 
Θεωρούμε σαν αρχή μέτρησης των αποστάσεων (χ = 0) μια κοιλία του στασίμου 
κύματος και σαν αρχή των χρόνων ( t = 0) τη χρονική στιγμή που η φάση της 
ταλάντωσης του σημείου του σκοινιού που βρίσκεται στη θέση χ = 0 είναι φ = 0. 
α. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος που διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση. 
β. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης ενός σημείου του σκοινιού που 
βρίσκεται στη θέση χ = +60 cm. 
γ. Πόσες κοιλίες του στασίμου κύματος υπάρχουν μεταξύ ενός δεσμού και ενός άλλου 
σημείου του σχοινιού, τα οποία απέχουν μεταξύ τοθς απόστση Δχ = 1m; 

(25 μονάδες) 
  

- ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - 
  

  


