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ΤΜΗΜΑΤΑ: 
ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 



ΘΕΜΑ 1ο  
Στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

 
1) Τέσσερις ραδιοφωνικοί σταθµοί Α, Β, Γ και  ∆ εκπέµπουν σε συχνότητες fA=95 MHz,  
fB=100 MHz, fΓ=102 MHz, f∆=105 MHz, αντίστοιχα. Η επιλογή σταθµών σε ένα ραδιοφωνικό 
δέκτη γίνεται µε τη βοήθεια ιδανικού κυκλώµατος LC. Ο δέκτης αρχικά είναι συντονισµένος 
µε τον σταθµό Β. Αν ελαττώσουµε τη χωρητικότητα C του κυκλώµατος, τότε ο δέκτης:      
A) Μπορεί να συντονιστεί µε το σταθµό Α 
B) Μπορεί να συντονιστεί µε το σταθµό Γ ή µε το σταθµό ∆  
Γ) Θα παραµείνει συντονισµένος µε το σταθµό Β  
∆) Είναι αδύνατον να συντονιστεί µε έναν από τους σταθµούς Α, Γ ή ∆  

Μονάδες 4 
 

2) Ιδανικό κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε περίοδο Τ. Τη χρονική στιγµή t=0 
ο πυκνωτής έχει µέγιστο φορτίο. Μέχρι τη χρονική στιγµή t=T/6 η ενέργεια του ηλεκτρικού 
πεδίου του πυκνωτή έχει ελαττωθεί σε σχέση µε την αρχική της τιµή κατά:  
Α) 25%                            Β) 50%                                 Γ) 75% 

Μονάδες 4 
 
3) ∆ύο ίδιες οµογενείς ράβδοι µήκους l και µάζας  m, είναι ενωµένες, όπως φαίνεται στο 
σχήµα και το σύστηµά τους µπορεί να περιστρέφεται γύρω από την άρθρωση Α σε 
κατακόρυφο επίπεδο. Αν g η επιτάχυνση της βαρύτητας, το µέτρο της συνολικής ροπής που 
δέχεται το σύστηµα των ράβδων ως προς Α είναι: 
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Μονάδες 4 

 
4) ∆ύο στερεά Α και Β στρέφονται γύρω από σταθερό άξονα µε την ίδια γωνιακή επιτάχυνση 
µέτρου αγ.  Ο λόγος των µέτρων της στροφορµής του στερεού Α προς τη στροφορµή του Β ως 

προς τον άξονα περιστροφής κάποια χρονική στιγµή t1 είναι 
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P
 της ισχύος της ροπής που επιταχύνει το στερεό Α προς την ισχύ της 

ροπής που επιταχύνει το στερεό Β είναι: 
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Μονάδες 4 



5) ∆ύο διαπασών Α κα Β διεγείρονται ταυτόχρονα οπότε δηµιουργείται ήχος µε διακροτήµατα 
που παρουσιάζουν 1 µέγιστο ανά δευτερόλεπτο. Η συχνότητα που παράγει το διαπασών Β 
είναι f2=345Hz. Αν ελαττώσουµε ελάχιστα τη συχνότητα του διαπασών Α, δεν ακούγονται 
πλέον διακροτήµατα. Η αρχική συχνότητα που παράγει το διαπασών Α είναι:    
A) f1=344 Hz                 Β) f1=355 Hz                           Γ) f1=340 Hz                    ∆) f1=346 Hz 

 
Μονάδες 4 

 
 
6) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες:  
 
Α) Ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό στο οποίο ασκείται µόνο ένα ζεύγος δυνάµεων 
µπορεί να κάνει µόνο µεταφορική κίνηση. 
 
Β) Πετάµε µια µπάλα του µπάσκετ κατακόρυφα προς τα πάνω µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να 
περιστρέφεται καθώς ανέρχεται χωρίς την επίδραση τριβών. Στο χρονικό διάστηµα που η 
µπάλα ανέρχεται, η γωνιακή της ταχύτητα παραµένει σταθερή. 
 
Γ) Το φαινόµενο Doppler είναι η συµβολή των ήχων που εκπέµπουν δύο ηχητικές πηγές. 
 
∆) H τιµή της ροπής αδράνειας ενός στερεού είναι ανεξάρτητη από τη θέση του άξονα 
περιστροφής.  
 
Ε) Το φαινόµενο Doppler δεν εµφανίζεται αν ο ήχος διαδίδεται σε υγρά ή στερεά. 
 

Μονάδες 5 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο : 
 
 
1) Στο σεισµολογικό ινστιτούτο του αστεροσκοπείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
καταγράφηκε σεισµική δόνηση. Στη σεισµική δόνηση παρατηρήθηκαν διαµήκη και εγκάρσια 
κύµατα τα οποία διαδίδονται µε ταχύτητα u1 και u2 αντίστοιχα, µε u1>u2. Στο ινστιτούτο, τα 
κύµατα καταγράφηκαν µε χρονική διαφορά ∆t µεταξύ τους. Το επίκεντρο του σεισµού απέχει 
από το ινστιτούτο απόσταση d για την οποία ισχύει:     
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
 



 2) Σε σηµείο Γ της ελεύθερης επιφάνειας ήρεµου 
υγρού βρίσκεται πηγή Π η οποία παράγει εγκάρσια 
αρµονικά κύµατα πλάτους Α και µήκους κύµατος 
λ=2m. Σε σηµείο ∆ της επιφάνειας του υγρού και σε 
απόσταση α=8m από το σηµείο Γ επιπλέει µικρό 
κοµµάτι φελλού. Τα παραγόµενα από την πηγή 
κύµατα µπορούν να φθάσουν στο φελλό είτε 
ακολουθώντας τη διαδροµή Γ∆ είτε αφού 
ανακλαστούν στον ανακλαστήρα ο οποίος βρίσκεται 
στην επιφάνεια του υγρού (θέση Α) και πάνω στη 
µεσοκάθετο του τµήµατος Γ∆. Ο ανακλαστήρας 
απέχει απόσταση h=3m από το µέσο Μ του ευθυγράµµου τµήµατος Γ∆.     
 
α) Το πλάτος ταλάντωσης του φελλού είναι:  
Α) 2Α                   Β) Α/2                   Γ) 0 

Μονάδες 2 
 
β) Φέρουµε τον ανακλαστήρα στη θέση Α΄. Το ευθύγραµµο τµήµα Α΄∆ είναι κάθετο στο 
ευθύγραµµο τµήµα Γ∆ και η κατακόρυφη µετατόπιση του ανακλαστήρα είναι x=3m. Κατά τη 
διάρκεια της µετατόπισης του ανακλαστήρα, ο φελλός παρέµεινε ακίνητος:     
Α) µία φορά                  Β) δύο φορές                        Γ) τρεις φορές  

Μονάδες 2 
 
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Μονάδες 5 
 
 
 
3) Μια ηχητική πηγή κινείται µε 

ταχύτητα 
10S

u
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=  . Μπροστά από την 

πηγή σε µεγάλη απόσταση υπάρχει 
ακίνητο κατακόρυφο εµπόδιο (τοίχος) 
στο οποίο ο ήχος µπορεί να ανακλαστεί. 
Πίσω από την πηγή υπάρχει ένας 
παρατηρητής Α ο οποίος κινείται µε 

ταχύτητα 
20A

u
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= µε κατεύθυνση 

προς τον τοίχο. Η πηγή εκπέµπει κύµατα συχνότητας fS και ο παρατηρητής ακούει δυο ήχους, 
έναν απευθείας από την πηγή συχνότητας f1  και ένα µετά από την ανάκλαση στο κατακόρυφο 
εµπόδιο συχνότητας f2. Τις δύο συχνότητες τις συνδέει η σχέση: 
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.         
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ΘΕΜΑ 3ο : 
 
Σε µία οριζόντια ελαστική χορδή που έχει τα δύο άκρα της ακλόνητα, έχει δηµιουργηθεί  
στάσιµο κύµα στο οποίο υπάρχουν συνολικά 4 δεσµοί. Το στάσιµο κύµα δηµιουργήθηκε από 
τη συµβολή δυο εγκαρσίων κυµάτων διαδιδόµενων αντίθετα του ίδιου πλάτους Α=0,25m και 
του ίδιου µήκους κύµατος λ=0,8m. Η κοιλία Ο της χορδής (1η κοιλία στη θέση x=0) για t=0 
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας της µε θετική ταχύτητα. Η θέση x=0 λαµβάνεται στο µέσο 
της χορδής. Τη χρονική στιγµή t1=1/60 s η κοιλία Ο έχει για πρώτη φορά αποµάκρυνση 
y=0,25m.  
Α) Να βρείτε το µήκος της χορδής L  

Μονάδες 5                             
Β) Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος 

   Μονάδες 5      
 Γ) Να βρείτε τη διαφορά φάσης δύο σηµείων της ελαστικής χορδής που βρίσκονται στις 
θέσεις x1=0,1m και x2=0,3m καθώς και τη µέγιστη απόσταση dmax των σηµείων αυτών.  

   Μονάδες 5     
∆) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος τη χρονική στιγµή t1=1/40 s.   
Το στιγµιότυπο να σχεδιαστεί στο µιλιµετρέ χαρτί στο τέλος των θεµάτων σε άξονες  
βαθµολογηµένους στο οποίο να φαίνονται και τα διανύσµατα των ταχυτήτων.  

Μονάδες 5      
Ε) Να βρεθεί η τιµή της συχνότητας που θα µας δώσει στάσιµο κύµα στην ίδια χορδή µε τις 
ίδιες συνθήκες (και τα δύο άκρα ακλόνητα) και µε 10 συνολικά δεσµούς πάνω σε αυτή. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο : 
                                

Ένας κύλινδρος µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, που περνά από τα 
κέντρα των δύο βάσεών του, ο οποίος απέχει 6m από το έδαφος. Γύρω από τον κύλινδρο 
έχουµε τυλίξει δύο ανεξάρτητα αβαρή νήµατα ικανού µήκους, στα άκρα των οποίων δένονται 
τα σώµατα Α, Β και Γ, όπως στο σχήµα. Το σύστηµα ισορροπεί, ενώ είναι γνωστές οι µάζες 
των σωµάτων Α και Β, m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται σε ύψος h=2m, 
από το έδαφος. ∆ίνεται η ακτίνα του κυλίνδρου R=0,2m, η ροπή αδράνειάς του ως προς 
τον άξονά του  Ι= ½ MR2 

και g=10m/s2. 
Α)  Να αποδείξτε ότι η µάζα του σώµατος Γ είναι 1kg.  

Μονάδες 5                              
Β)  Σε µια στιγµή t=0 κόβουµε το νήµα που συνδέει τα σώµατα Β και Γ και παρατηρούµε ότι 
το σώµα Α φτάνει στο έδαφος τη στιγµή t1=2s, όπου και ακινητοποιείται. Να αποδείξτε ότι η 
κίνησή του ήταν ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη και να υπολογίσετε την µάζα του 
κυλίνδρου. 

Μονάδες 5                              
Γ)  Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου καθώς και ο ρυθµός µεταβολής της, τη 
χρονική στιγµή t2=1s. 

Μονάδες 5                              
∆)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας του κυλίνδρου σε συνάρτηση 
µε το χρόνο από 0-4s. 

Μονάδες 5                              
Ε) Να υπολογίσετε τον αριθµό των περιστροφών που εκτελεί η τροχαλία στο παραπάνω 
χρονικό διάστηµα. 

Μονάδες 5                              



 
 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 
 

 


