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Διάρκεια εξέτασης: 2.5 ώρες 

 

 

1. Σώμα μάζας m μπορεί να κινείται κατά μήκος του θετικού άξονα x, (x > 0), σε περιοχή 

στην οποία η συνάρτηση δυναμικής ενέργειας δίνεται από την έκφραση  𝑈(𝑥) =

−
𝐴𝑥

𝑏2+𝑥2   όπου (A, b) θετικές σταθερές.   (α) Υπολογίστε τα σημεία ισορροπίας του 

σώματος και το είδος της ισορροπίας και σχεδιάστε ένα ποιοτικό σκαρίφημα της   U(x). 

(β)   Θεωρήστε ότι, ενώ το σώμα βρίσκεται στο σημείο ελάχιστης δυναμικής ενέργειας, 

του προσδίδεται μία μικρή κινητική ενέργεια σε σχέση με την απόλυτη τιμή της δυναμικής 

του ενέργειας, και δείξτε ότι το σώμα θα εκτελέσει, με καλή προσέγγιση, αρμονική 

ταλάντωση, και υπολογίστε την κυκλική συχνότητα ω0 αυτής της ταλάντωσης. (γ) Όταν 

το σώμα βρίσκεται στο σημείο ελάχιστης δυναμικής ενέργειας, να υπολογίσετε την 

κρίσιμη ταχύτητα υ0κρ του σώματος, κάτω από την οποία το σώμα εκτελεί κίνηση 

πεπερασμένου πλάτους (είναι δέσμιο) και πάνω από την οποία το σώμα εκτελεί κίνηση 

άπειρου πλάτους (είναι ελεύθερο). (δ) Υπολογίστε τα σημεία αναστροφής της πορείας του 

σώματος, (x1, x2) όταν αυτό αφεθεί στη θέση ελάχιστης δυναμικής ενέργειας με ταχύτητα 

υ0 – υ0κρ /2. 

 

 

2. Μια σφαιρική σταγόνα από χαλάζι πέφτει κατακόρυφα στο πεδίο βαρύτητας. Λόγω 

στερεοποίησης υδρατμών στην επιφάνεια της σταγόνας, η ακτίνα της r αυξάνει με ρυθμό 

dr/dt = λr, όπου λ είναι μια θετική σταθερά. Η αρχική ακτίνα της σταγόνας είναι α και η 

αρχική της μάζα m0, ενώ η πυκνότητά της (𝜌 ≡ 𝑑𝑚 𝑑𝑉⁄ )παραμένει σταθερή σε όλη την 

εξέλιξή της. (α) Υπολογίστε το ρυθμό μεταβολής της μάζας dm/dt καθώς και τη μάζα m 

της σταγόνας ως συνάρτηση του χρόνου t. (β) Υπολογίστε την ταχύτητα της σταγόνας 

συναρτήσει του χρόνου και δείξετε ότι τείνει προς μια οριακή τιμή ίση με g/3λ. 
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3. Κυκλική οριζόντια πλατφόρμα μάζας M και ακτίνας R, μπορεί να περιστρέφεται χωρίς 

τριβές περί τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας της. Άνθρωπος μάζας m, βρίσκεται πάνω 

στην πλατφόρμα, σε απόσταση r0(< R). (α) Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αρχίζει να κινείται 

διαγράφοντας κύκλο ομόκεντρο με την πλατφόρμα, με γνωστή ακτίνα r0(< R). Δείξτε ότι 

η πλατφόρμα θα περιστρέφεται, προσδιορίστε τη φορά περιστροφής, σε σχέση με τη 

φορά κίνησης του ανθρώπου, και υπολογίστε την κυκλική συχνότητα περιστροφής ω της 

πλατφόρμας, αν το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του ανθρώπου, ως προς την 

πλατφόρμα, είναι υR = σταθ. . (β) Αν ο συντελεστής τριβής πλατφόρμας-κινητού είναι μ, 

υπολογίστε την μέγιστη ταχύτητα υ, που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος, χωρίς να 

αρχίσει να γλιστράει πάνω στην πλατφόρμα. (γ) Ως προς το, μη-αδρανειακό, σύστημα 

αναφοράς της πλατφόρμας, υπολογίστε τις ψευδοδυνάμεις που αισθάνεται ο άνθρωπος, 

παράλληλα προς την επιφάνεια της πλατφόρμας. 

 

 

4. Δύο ιδανικά εκκρεμή με μάζες m1, m2, 

και αβαρείς ράβδους μήκων L1, L2 

αναρτώνται το ένα κάτω από το άλλο, 

και συνδέονται με ακλόνητο τοίχωμα 

μέσω ελατηρίων με σταθερές s1, s2, όπως 

στο Σχήμα. Σε κατάσταση ισορροπίας, οι 

ράβδοι είναι κατακόρυφοι και τα 

ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος, ενώ το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές 

κατακόρυφο πεδίο βαρύτητας, με επιτάχυνση g. Διαταράσσουμε το σύστημα, έτσι ώστε 

να έχουμε μικρές γωνιακές αποκλίσεις του κάθε εκρεμμούς από την κατακόρυφο, (τέτοιες 

ώστε 𝑠𝑖𝑛𝜃1,2 ≈ tan𝜃1,2 ≈ 𝜃1,2 ), και όλο το σύστημα να βρίσκεται πάντα στο ίδιο 

κατακόρυφο επίπεδο. (α) Να γραφούν οι διαφορετικές εξισώσεις κίνησης για τις 

απομακρύνσεις x1, x2, των μαζών από την κατάσταση ισορροπίας τους σύμφωνα με τις 

παραπάνω προσεγγίσεις μικρών γωνιών. (β) αν 𝑠1 = 𝑠2 = 𝑠, 𝐿1 = 𝐿2 = 𝐿, 𝑚1 = 𝑚2 = 𝑚, 

και (𝑠 𝑚⁄ ) = (𝑔 𝐿⁄ ) = 𝜔0
2 , αναζητήστε λύσεις με τη μορφή Κανονικών Τρόπων 

Ταλάντωσης (ΚΤΤ), και υπολογίστε τις συχνότητες των ΚΤΤ, συναρτήσει του ω0. 
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