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ΜΑΘΗΜΑ:   ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΑΞΗ:   Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ 
ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:  ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΟ 20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   
 

ΘΕΜΑ 10 

 
Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 1-4, λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηό ζπκπιήξσκά ηεο. 

 
1. Η θάζε ελόο αξκνληθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη ζε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν , ην 
νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x’Ox είλαη θ=4πt – 2πx (S.I). To ζεκείν z (x=+2,5m) 
μεθηλά λα ηαιαληώλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή: 
α)   2s                         β)   5s                     γ)   2,25s                   δ)  1,25s 

(5 μονάδες) 
 
 
2. Ηιεθηξνκαγλεηηθό θύκα δηαδίδεηαη ζην θελό κε ηαρύηεηα c=3.108 m/s θαη ε 
έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ θύκαηνο απνθηά ηε κέγηζηε ηηκή ηεο θάζε 10-15 s. 
Tν κήθνο θύκαηνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο ηζνύηαη κε: 
α)  600nm                β)  300nm                    γ) 1800nm                δ) 150nm 
 

(5 μονάδες) 
 
3. Σηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ δηαδίδνληαη δύν αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο Α 
θαη ίδηνπ κήθνπο θύκαηνο ι ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη από δύν ζύγρξνλεο πεγέο Π1 
θαη Π2. Σεκείν Γ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ απέρεη από ηελ πεγή Π1 απόζηαζε r1=5ι 
θαη από ηελ πεγή Π2 απόζηαζε r2=7ι/3. Δμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο ησλ δύν θπκάησλ ην 
ζεκείν Γ: 
α)  ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο Α. 
β)  ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο 2Α. 
γ)  ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο Α/2. 
δ)  δελ ηαιαληώλεηαη. 

(5 μονάδες) 
 
 
4. Η νιηθή αλάθιαζε είλαη έλα θαηλόκελν ην νπνίν: 
α) ζπκβαίλεη κόλν ζην θσο 
β) κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαζώο κηα αθηηλνβνιία δηέξρεηαη από ηνλ αέξα ζην γπαιί 
γ) ζπκβαίλεη θάζε θνξά πνπ κηα αθηηλνβνιία ε νπνία βξίζθεηαη ζην λεξό πξνζπίπηεη 
ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κε ηνλ αέξα 
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δ) παξαηεξείηαη θάζε θνξά πνπ κηα αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη ζηε δηαρσξηζηηθή 
επηθάλεηα δύν νπηηθώλ κέζσλ κε γσλία κεγαιύηεξε ηεο θξίζηκεο θαη πξνέξρεηαη από 
ην κέζν κε ηνλ κεγαιύηεξν δείθηε δηάζιαζεο. 

(5 μονάδες) 
 
 
5. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη ιαλζαζκέλεο; 
α) Η ηαρύηεηα ελόο θύκαηνο είλαη αλάινγε κε ηε ζπρλόηεηά ηνπ. 
β) Σε ρξόλν κηαο πεξηόδνπ ην θύκα δηαλύεη απόζηαζε ίζε κε ην κήθνο θύκαηνο. 
γ) Τν θαηλόκελν ηεο ζπκβνιήο δύν θπκάησλ παξαηεξείηαη κόλν όηαλ νη πεγέο ηνπο 
είλαη ζύγρξνλεο. 

δ)  Ο λόκνο ηνπ Snell γξάθεηαη θαη κε ηε κνξθή 
bb n

n




 . 

ε)  Καηά ηε κεηάβαζε κηαο αθηηλνβνιίαο από ην θελό ζηελ ύιε ην κήθνο θύκαηόο ηεο 
κεγαιώλεη. 

 (5 μονάδες) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 20 
 
1. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θάζεηε ηνκή ελόο πξίζκαηνο πνπ έρεη δείθηε 

δηάζιαζεο n=
3

32
 θαη βξίζθεηαη ζηνλ αέξα (n=1). Σην ζεκείν Κ ζα ζπκβεί: 

 
                                         

                                        600 

                                                                     Κ 
 
 
 
 
α)   νξηαθά δηάζιαζε 
β)   νιηθή αλάθιαζε 
γ)   δηάζιαζε 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(6 μονάδες) 
 
 
 
2. Η εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην ειεθηξηθό πεδίν ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο 
είλαη: E=102εκ2π.(1014 t − 0,5.106x) (S.I) 
ηόηε ε εμίζσζε γηα ην καγλεηηθό πεδίν είλαη: 
α) Β=0,5.10-6.εκ2π.(1014 t − 0,5.106x) (S.I)   
β) Β=(10-6/3).εκ2π.(1014 t − 0,5.106x) (S.I) 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(6 μονάδες) 
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3. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία δηέξρεηαη από νπηηθό κέζν (Α) ζε νπηηθό κέζν (Β). 
Αλ ζην νπηηθό κέζν (Α) ε αθηηλνβνιία έρεη κεγαιύηεξε ηαρύηεηα δηάδνζεο από όηη 
ζην νπηηθό κέζν (Β), λα απνδείμεηε όηη ε δηαζιώκελε αθηίλα πιεζηάδεη ζηε λνεηή 
θάζεηε ηεο δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο ησλ δύν νπηηθώλ κέζσλ. 

(6 μονάδες) 
 
 
 
4. Σην επόκελν δηάγξακκα θαίλεηαη γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ην ζηηγκηόηππν ελόο 
αξκνληθνύ θύκαηνο πεξηόδνπ Τ ην νπνίν δηαδίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ εκηάμνλα Ορ. 
 
 
                     y(m) 
 
               +A 
 
 
                 0                                                                        x(m) 
 
 
                -A 
 
               
 
 
α) Η ρξνληθή ζηηγκή t1 ηζνύηαη κε: 
i) 2,5 Τ                                   ii) 5 Τ                                      iii)2,25 Τ 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(3 μονάδες) 
 
β)  Η απνκάθξπλζε ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ Κ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1+
4

T
 ηζνύηαη κε: 

i) y=+A      ii) y=0     iii)  y=-A 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(4 μονάδες) 
 
 

ΘΕΜΑ 30 
 
Γξακκηθό ειαζηηθό κέζν εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ρ’Ορ. Τε ρξνληθή ζηηγκή 

t=0 ην πιηθό ζεκείν Ο ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ (ρ=0) αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε κε εμίζσζε y=0,1εκσt (S.I). H ηαιάλησζε ηνπ ζεκείν Ο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε παξαγσγή εγθάξζηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο ην νπνίν δηαδίδεηαη πξνο ηε 

ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ εκηάμνλα Ορ. Tε ρξνληθή ζηηγκή t1=0,4s ην ζεκείν Ο έρεη 

εθηειέζεη δύν πιήξεηο ηαιαληώζεηο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην θύκα έρεη δηαδνζεί κέρξη ηε 

ζέζε ρ1=4m. 

K 

t1 



 
4 

α)  Να ππνινγίζεηε ην κήθνο ηνπ θύκαηνο. 
(6 μονάδες) 

β)  Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ελόο ζεκείνπ Ν πνπ βξίζθεηαη ζηε 
ζέζε ρ=3m, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε θάζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ 
Ο είλαη θ=3,75π rad. 

(6 μονάδες) 
γ)  Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0,25s θαη λα 
πξνζδηνξίζεηε ηηο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα 
ηαιάλησζεο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

(7 μονάδες) 
δ)  Έλα άιιν θύκα δηαδίδεηαη ζην ίδην κέζν κε ηελ αληίζεηε θνξά έρνληαο ην κηζό 
πιάηνο θαη ην δηπιάζην κήθνο θύκαηνο. Πνηα είλαη ε εμίζσζε ηνπ θύκαηνο απηνύ αλ 
ζεσξήζνπκε όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην θύκα απηό θηάλεη ζην ζεκείν Ο. 

(6 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 40 
 
Γύν ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ Π1 θαη Π2 βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β πνπ απέρνπλ 
κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d=0,5 m θαη δεκηνπξγνύλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ 
θύκαηα κήθνπο θύκαηνο ι=0,05 m. Σεκείν Κ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ απέρεη από ην 
ζεκείν Α απόζηαζε r1 θαη από ην ζεκείν Β απόζηαζε r2<r1 ζρεκαηίδνληαο νξζνγώλην 

ηξίγσλν ΑΚΒ κε  ̂     . Η εμίζσζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ Κ εμαηηίαο ηεο 

ζπκβνιήο ησλ δύν θπκάησλ είλαη ε y=0,04εκ(10πt – 14π) (S.I). 
 
α) Να ππνινγίζεηε ηε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ δύν θπκάησλ ζην πγξό. 

(6 μονάδες) 
β) Να ππνινγίζεηε ηηο απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Κ από ηηο δύν πεγέο. 

(6 μονάδες) 
γ) Να βξείηε ην πιάηνο ηαιάλησζεο ησλ δύν πεγώλ. 

(6 μονάδες) 
δ) Σεκείν Λ ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΑΒ κάδαο m=10-6 Kg ην νπνίν απέρεη από ηηο 
δύν πεγέο απνζηάζεηο ρ1 θαη ρ2 γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ρ1 – ρ2=r1 – r2, ηαιαληώλεηαη 
εμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο. Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζήο ηνπ. 
Γίλεηαη π2=10.  

(7 μονάδες) 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


