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Διάρκεια εξέτασης: 1h 15min 

 

1. Οι συντεταγμένες ενός σώματος με μάζα m, που κινείται στο επίπεδο (x, y) είναι:                    

x = α sinωt,  y = b cosωt. 

(α) Δείξτε ότι το σώμα διαγράφει ελλειπτική τροχιά και υπολογίστε τους ημιάξονες αυτής 

της έλλειψης 

(β) Υπολογίστε τη δύναμη που ασκείται στο σώμα και δείξτε ότι είναι κεντρική:             

�⃗�(𝑟) = 𝑓(𝑟)�̂� 

(γ) Προσθέστε την κινητική και τη δυναμική ενέργεια του σώματος σε κάθε θέση (x, y), 

δείξτε ότι αυτή είναι σταθερή και υπολογίστε αυτή την σταθερή τιμή E0 συναρτήσει των 

δεδομένων του προβλήματος (α, b, m, ω). 

(δ) Δείξτε ότι σε ένα σύστημα αξόνων (r, υ),  𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 ,  𝜐 = √𝜐𝑥
2 + 𝜐𝑦

2 , (χώρος των 

φάσεων), τα διαδοχικά στιγμιότυπα του συστήματος σχηματίζουν επίσης μία έλλειψη, και 

υπολογίστε τους ημιάξονες αυτής της έλλειψης. 

(ε) Δείξτε ότι η ποσότητα    𝑚(𝑥�̇�– 𝑦�̇�)  είναι σταθερή. Τι αντιπροσωπεύει αυτή η 

ποσότητα και ποιός είναι ο φυσικός λόγος που έχει σταθερή τιμή; 

 

 

 

2. Δύο ράβδοι, ΑΒ (μήκους 2l) και ΓΔ 

(μήκους 2α), με αμελητέα μάζα, είναι 

συνδεδεμένοι ακλόνητα, υπό σταθερή 

γωνία θ.  Η ράβδος ΑΒ διέρχεται από 

σημεία ελεύθερης περιστροφής περί τον 

άξονά της, που συμπίπτει με τον άξονα-z. 

Στα άκρα της ράβδου ΓΔ είναι 

στηριγμένες σημειακές μάζες   𝑚1 =

𝑚2 = 𝑚. Το σύστημα περιστρέφεται περί τον άξονα-z  με γωνιακή ταχύτητα   �⃗⃗⃗� = 𝜔�̂�. 
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(α) Να υπολογισθεί η στροφορμή του συστήματος, ως προς την αρχή του (x, y, z) [σημείο 

σύνδεσης των ΑΒ και ΓΔ] 

(β) Να δείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής της είναι   
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
= �⃗⃗⃗� × �⃗⃗� 

(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται σε κάθε μάζα, αν το σύστημα 

βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας. 

 

 

 


