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Διάρκεια 2 ώρες 

 

Θέμα 1 (2.5Μ) 

Σώμα μάζας m  κινείται στο επίπεδο και εντός αγνώστου πεδίου, έτσι ώστε οι συνιστώσες 

της ταχύτητας του να είναι =xv y  και = −yv x  όπου ,   είναι θετικές σταθερές. 

α) Να δείξετε ότι η δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι κεντρική. Είναι το πεδίο 

συντηρητικό; Αν ναι, γιατί; 

β) Να γραφεί η εξίσωση κίνησης για τον κάθε άξονα. Αν στον κάθε άξονα ,x y  εκτελεί 

απλή αρμονική ταλάντωση, δείξετε για κάθε άξονα ότι η περίοδος ταλάντωσης: 

2=T   . 

 

Θέμα 2 (1Μ) 

Θεωρείστε ένα σύστημα   σωματιδίων με μάζες , 1, 2, ....,=i i  , τα οποία βρίσκονται 

στις θέσεις ir  με ταχύτητες iv . Δείξτε ότι η συνολική στροφορμή του συστήματος 

σωματιδίων γράφεται: = +KM KMJ J R x P   όπου KMJ  η στροφορμή του κέντρου μάζας 

του συστήματος, KMR  η θέση του κέντρου μάζας και P  η συνολική ορμή του 

συστήματος των σωματιδίων. 

 

Θέμα 3 (1.5Μ) 

Σώμα μάζας m  βάλλεται από σημείο O  υπό γωνία   και αρχική ταχύτητα 0v . Βρείτε τη 

στροφορμή ως προς το σημείο O  ως συνάρτηση του χρόνου. 

 

Θέμα 4 (2.5Μ) 
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Η δυναμική ενέργεια ενός διατομικού μορίου δίνεται από την: 
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  όπου 0r  η απόσταση μεταξύ των ατόμων. 

Θεωρούμε ότι το ένα από τα δύο άτομα είναι ακίνητο. (α) Σχεδιάστε τη συνάρτηση ( )U r

. (β) Υπολογίστε τη δύναμη F  που ασκείται στο άτομο και να σχεδιαστεί ως συνάρτηση 

του r . Πότε η δύναμη είναι ελκτική, απωστική και μηδενική;  

(γ) Το ελεύθερο άτομο κρατείται στη θέση 03 2=r r  και κατόπιν αφήνεται να κινηθεί, μη 

μηδενική ταχύτητα. (δ) Αν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τα δύο άτομα, έτσι ώστε να 

πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη από τη θέση ευσταθούς ισορροπίας τους, εξετάστε 

κατά πόσο μπορεί να διασπασθεί το μόριο, αν αφεθούν κάποια στιγμή ελεύθερα τα 

άτομα. (ε) Πόση ταχύτητα πρέπει να έχει το ελεύθερο άτομο στη θέση ισορροπίας έτσι 

ώστε να διασπασθεί το μόριο; 

 

Θέμα 5 (2.5Μ) 

 

Μεταλλικό συμπαγές τετράγωνο μάζας m  πλευράς R  είναι στερεωμένο στο άκρο 

ομογενούς ράβδου μήκους 2R  και μάζας m  όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ράβδος μπορεί 

να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος είναι κάθετος σε ακλόνητο σημείο 

στο άλλο της άκρο O . (α) Να υπολογίσετε τη θέση του κέντρου μάζας για το σύστημα 

ράβδος-τετράγωνο, ως προς άξονα κάθετο στο άκρο της ράβδου O . Δείξτε επίσης ότι η 

ροπή αδράνειας 
225

3
oI mR

. (β) Να διατυπώσετε την εξίσωση κίνησης του συστήματος για 

περιστροφική κίνηση γύρω από οριζόντιο άξονα, κάθετο στο άκρο της ράβδου O , 

συναρτήσει της γωνίας περιστροφής   που σχηματίζει ο άξονας της ράβδου με την 

κατακόρυφη. (γ) Να βρείτε την γωνιακή συχνότητα   για ταλαντώσεις μικρού πλάτους 
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του συστήματος γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο 

στο άκρο της ράβδου O . Δίνεται ότι ροπή 

αδράνειας της ομογενούς ράβδου μήκους l  και 

μάζας m , ως προς άξονα που περνά από το ένα της 

άκρο είναι 
2 3=oI ml . Για τετράγωνο πλευράς   δίνεται η ροπή αδράνειας ως προς το 

κέντρο του: 
23=KI m .   

 

 

Να απαντηθούν όλα τα θέματα. 


