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      Σκοπός: 
Υπολογιστική πρακτική για τα κεντρικά πεδία δυνάµεων. 

 

1.  Αποδείξτε ότι στα κεντρικά πεδία δυνάµεων οι τροχιές είναι επίπεδες και ότι το επίπεδο εξέλιξής τους διέρχεται 
από το κέντρο του πεδίου δυνάµεων.  

• Στα κεντρικά πεδία δυνάµεων, είναι εφικτές οι τροχιές µη µηδενικής στρέψης ή µηδενικής καµπυλότητας; 
Εµφανίζονται σηµεία ισορροπίας; 

• Αποδείξτε ότι στα κεντρικά πεδία δυνάµεων και µόνο σε αυτά ισχύει ο νόµος εµβαδών του Kepler. 

2.  Μια µοναδιαία σηµειακή µάζα κινείται υπό την επίδραση κεντρικού πεδίου δυνάµεων µε συνάρτηση δυναµικού: 
2 2 2
1 2 3U( ) ln ( )x x x x= + + . 

• Αν είναι γνωστό ότι κάποια στιγµή το σωµατίδιο πέρασε από το σηµείο o (1,0,0)x =  µε ταχύτητα o (0, 2,0)v = , 
υπολογίστε την ενέργεια του, τη στροφορµή του, το επίπεδο κίνησής του και δείξτε ότι διαγράφει ευσταθή κυκλική 
τροχιά µοναδιαίας ακτίνας µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου o 2ω = .  

• Αν περνούσε από το ίδιο σηµείο µε ταχύτητα o (1,1,0)v = , δείξτε ότι η τροχιά του εξελίσσεται στο εσωτερικό 
δακτυλίου µε ακτίνες που ορίζονται από τις ρίζες της εξίσωσης: 

( )2 1 2ln 1/ 2r r− = .          ( 1 20,4321, 1,4682≈ ≈r r ). 
 

3.  Στο κεντρικό πεδίο δυνάµεων που ασκεί ελκτική δύναµη αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από το κέντρο 
του κινείται ένα σωµατίδιο µοναδιαίας µάζας. Αν κάποια στιγµή το σωµατίδιο πέρασε από το σηµείο o (1,0,0)x =  µε 
ταχύτητα o (0,1,0)v = , προσδιορίστε την ενέργεια του, τη στροφορµή του, το επίπεδο κίνησής του και δείξτε ότι 
διαγράφει ευσταθή κυκλική τροχιά µοναδιαίας ακτίνας µε γωνιακή ταχύτητα µοναδιαίου µέτρου.  

• Αν το σωµατίδιο περνούσε από το ίδιο σηµείο µε ταχύτητα o (1,1,0)v = , δείξτε ότι η τροχιά του εξελίσσεται στο 
εσωτερικό δακτυλίου µε ακτίνες που ορίζονται από τις ρίζες της εξίσωσης: 

( )2 1 ln 1/ 2r r− = .          ( 1 20,5637, 2,5110≈ ≈r r ). 
 
4.  Στο κεντρικό πεδίο δυνάµεων που ασκεί απωστική δύναµη αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από το κέντρο 
του κινείται ένα σωµατίδιο µοναδιαίας µάζας έχοντας ενέργεια oE  και µέτρο στροφορµής oΩ . Δείξτε ότι το 
σωµατίδιο αποµακρύνεται από το κέντρο του πεδίου µε αυξανόµενη ταχύτητα χωρίς ποτέ να το έχει πλησιάσει σε 
απόσταση µικρότερη αυτής που ορίζεται από τη θετική ρίζα της εξίσωσης:  

  
r 2 Eo+ ln r( ) = Ωo

2 / 2 . 

 
5.  Ένα σωµατίδιο έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει την ίδια κίνηση µε ίδια χαρακτηριστικά ενέργειας και 
στροφορµής σε δυο διαφορετικά κεντρικά πεδία δυνάµεων; 

 


