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Γ.1  Σώµα µάζας m κινείται σε µία διάσταση υπό την επίδραση δύναµης που του προσδίδει δυναµική ενέργεια που 

δίνεται από τη συνάρτηση ( ) 2 ( 2), 2U x x x x= − −∞≤ ≤  και ( ) 0, 2U x x= > . α) Σχεδιάστε πρόχειρα τη 

συνάρτηση της δυναµικής ενέργειας. β) Βρείτε τα σηµεία ισορροπίας και διευκρινίστε το είδος της. γ) Βρείτε τη 

δύναµη που ασκείται στο σώµα. δ) Ποια ταχύτητα πρέπει να έχει το σώµα στη θέση 1x=  για να φτάσει στο 

2x=  µε µηδενική ταχύτητα. ε) Αν το σώµα έχει ολική ενέργεια 2E
ολ
=  βρείτε τα όρια της κίνησής του. στ) Το 

ίδιο για την περίπτωση 1E
ολ
=− . ζ) Αποδείξτε   ότι αν το σώµα µετατοπιστεί λίγο από τη θέση ισορροπίας θα 

εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση γύρω από αυτήν και υπολογίστε την περίοδο της ταλάντωσης. 

 

Γ.2 Οι παρατηρητές Ο και Ο' βρίσκονται σε σχετική µεταφορική κίνηση µε σταθερή ταχύτητα 0,6v c= . 

Θεωρούµε ότι όταν οι δυο παρατηρητές συµπίπτουν έχουν ' 0t t= = . Όταν έχουν περάσει 5 έτη, σύµφωνα µε τον 

Ο, ο Ο εκπέµπει ένα φωτεινό σήµα. Αυτό το θεωρούµε ως Γεγονός 1. α) Γράψτε τη θέση και το χρόνο αυτού του 

γεγονότος για τον Ο και για τον Ο'. Θεωρούµε Γεγονός 2 τη λήψη του φωτεινού σήµατος από τον Ο'. β) Γράψτε τη 

θέση και το χρόνο αυτού του γεγονότος για τον Ο και τον Ο'. 

  

Γ.3  ∆ύο διαστηµόπλοια Α και Β κινούνται αντιµέτωπα, κατά µήκος κατά µήκος του άξονα x, µε ίσες και 

αντίθετες ταχύτητες / 4v c= , ως προς αδρανειακό εργαστηριακό παρατηρητή Π. Την χρονική στιγµή 0 0t = , ως 

προς τον παρατηρητή Π, τα πλησιέστερα άκρα των δύο διαστηµοπλοίων βρίσκονται, ως προς τον Π, στα σηµεία 

0Ax =  και 0Bx L= , αντίστοιχα, και από το µέτωπο του διαστηµόπλοιου Α εκτοξεύεται, προς το Β, πύραυλος µε 

σχετική, ως προς το Α, ταχύτητα / 2u c= . Η εκτόξευση συνοδεύεται από εκποµπή φωτός, η οποία γίνεται 

αισθητή από το διαστηµόπλοιο Β προκαλώντας ακαριαία αντίστοιχη εκτόξευση πυραύλου, προς το Α, µε 

αποτέλεσµα την αλληλεξουδετέρωση των δύο πυραύλων. Να υπολογιστούν: α) Το χρονικό διάστηµα, ως προς τον 

Π, που µεσολαβεί ανάµεσα στις δύο εκτοξεύσεις. β) Το σηµείο και η χρονική στιγµή αλληλεξουδετέρωσης των 

δύο πυραύλων, ως προς τον Π. γ) Η απόσταση των δύο διαστηµοπλοίων, ως προς τον Π, κατά τη στιγµή της 

αλληλεξουδετέρωσης των πυραύλων, δ) Η απόσταση των δύο διαστηµοπλοίων, κατά τη στιγµή της 

αλληλεξουδετέρωσης των πυραύλων, ως προς καθένα από αυτά. 

Γ4. Ένα διαστηµόπλοιο εκτοξεύει πύραυλο που κατευθύνεται προς τη Γη µε ταχύτητα 0,84c ως προς το 

διαστηµόπλοιο. Παρατηρητής στη Γη διαπιστώνει ότι ο πύραυλος πλησιάζει µε ταχύτητα 0,36c. α) Με πόση 

ταχύτητα κινείται το διαστηµόπλοιο ως προς τη Γη; Πλησιάζει ή αποµακρύνεται από αυτήν; β) Αν το µήκος 

ηρεµίας του πυραύλου είναι 0 2L m= , ποιο είναι το µήκος του όπως το µετρά ο αστροναύτης που βρίσκεται µέσα 

στο διαστηµόπλοιο και ποιο όπως το µετρά ο παρατηρητής στη Γη; γ) Αν το διαστηµόπλοιο εκπέµπει φωτεινά 

σήµατα µε συχνότητα 10
4 
Hz, µε ποια συχνότητα θα τα ανιχνεύσει ο παρατηρητής στη Γη; 

 

Γ.5  Προκειµένου να ανεβάσουµε σώµα µάζας m, από το οριζόντιο 

επίπεδο ΑΒ στο οριζόντιο επίπεδο Γ∆, (τα οποία απέχουν κατακόρυφη 

απόσταση Η και οριζόντια απόσταση L), µπορούµε να το σπρώξουµε, 

είτε κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου ΑΕΓ, είτε κατά µήκος κυκλικού 

τόξου ΑΖΓ, το οποίο γράφεται µε κέντρο Κ, (που προκύπτει από την 

τοµή της ΚΑ⊥ΑΒ µε την ΚΕ η οποία είναι µεσοκάθετος στο ΑΓ), και 

ακτίνα R=(L
2
+H

2
)/2H. Και οι δύο διαδροµές έχουν τον ίδιο 

συντελεστή κινητικής τριβής µ. α) Να υπολογίσετε το συνολικό ργο 

που παράγει η δύναµη που εφαρµόζουµε στο σώµα κατά την διαδροµή 

ΑΕΓ. β) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο που παράγει η δύναµη που 

εφαρµόζουµε στο σώµα κατά την διαδροµή ΑΖΓ. γ) Να εκφράσετε τα 

συνολικά έργα των ερωτηµάτων (α) και (β) συναρτήσει των m, g, µ, H 

και L, και να τα συγκρίνετε. δ) Είναι η τριβή διατηρητική δύναµη; 

Εξηγήστε. 
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Γ.6. Η δυναµική ενέργεια ενός διατοµικού µορίου είναι ίση µε   
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DrU ,  όπου  r  είναι η απόσταση 

µεταξύ των δύο ατόµων και  D  και  b  είναι θετικές σταθερές. Το ένα άτοµο παραµένει ακίνητο στη θέση  0=r .  

α)  Σχεδιάστε τη συνάρτηση  U(r).  β)  Βρείτε τη δύναµη που ασκείται στο ελεύθερο άτοµο. Εξηγήστε πού είναι η 

δύναµη ελκτική, µηδενική, απωστική. γ)  Το ελεύθερο άτοµο κρατείται στη θέση  r = 3b/2  και αφήνεται να 

κινηθεί, µε µηδενική αρχική ταχύτητα. Βρείτε τη µέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει. Περιγράψετε την κίνηση 

που θα επακολουθήσει.  δ)  Αν τα δύο άτοµα αποµακρυνθούν σε απόσταση  x  το ένα από το άλλο και αφεθούν 

ελεύθερα µε  µηδενικές ταχύτητες, για ποιες τιµές του  x  θα διασπασθεί το µόριο; 

 

 

Γ7. Θεωρήστε τις δυνάµεις F1=(x, y, 0) και F2=(y, -x, 0) και: α) υπολογίστε, 

για κάθε µία, το επικαµπύλιο ολοκλήρωµα του F 
.
dr , από το σηµείο (0,0,0) 

στο σηµείο (1,1,0), κατά µήκος των δύο διαφορετικών διαδροµών C1 και C2. 

β) Με βάση τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος (α), ποια δύναµη είναι 

διατηρητική και ποια είναι µη-διατηρητική; γ) Για ποιο από τα δύο 

συµπεράσµατα του ερωτήµατος (β), η απόδειξη, µέσω των αποτελεσµάτων 

του (α), είναι επαρκής (πλήρης) και για ποιο όχι. δ) Για το δεύτερο 

συµπέρασµα του ερωτήµατος (γ), ποια είναι η πλήρης απόδειξη; 
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Γ.8 Σωµατίδιο µάζας m υφίσταται ταυτόχρονα την επίδραση δύο κεντρικών δυναµικών, U1=a/r

2
 και U2=br, όπου 

a, b θετικές σταθερές. α) Υπολογίστε την δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο. β) ∆είξτε ότι υπάρχει απόσταση 

ευσταθούς ισορροπίας r0 και υπολογίστε την τιµή της. γ) Υπολογίστε την  συχνότητα ταλάντωσης για µικρές 

ακτινικές διαταραχές γύρω από την θέση ισορροπίας. δ) Αν οι a,b είναι ελεγχόµενες, πώς µπορούµε να 

διπλασιάσουµε την συχνότητα ταλάντωσης, γύρω από την ίδια απόσταση ευσταθούς ισορροπίας. 

  

 

 

  

 

 

 

 

ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΟΙ 1, 2, 4, 6 και 7 
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