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      Σκοπός: 
Υπολογιστική πρακτική για την ορµή, τη στροφορµή, την ενέργεια και τις ταλαντώσεις. 

 

1.  Δυο ίδιες σηµειακές µάζες κινούνται ως ζεύγος στο χώρο και οι θέσεις τους εντοπίζονται κάθε στιγµή στο ευ-
κλείδειο σύστηµα αναφοράς ως εξής: 

   
r

1
(t) = (cos t, sin t, )         και        

   
r

2
(t) = (cos(t − π /2),−sin (t − π /2),−) ,           > 0 . 

Προσδιορίστε την τροχιά του αδρανειακού κέντρου, καθώς και την ορµή του, τη στροφορµή του και την κινητική 
του ενέργεια. Επίσης, υπολογίστε την ορµή, τη στροφορµή και την κινητική ενέργεια του ζεύγους των σηµειακών 
µαζών και προσδιορίστε τη διαφορά τους µε εκείνες του αδρανειακού κέντρου.   

  
  

2 .  Σωµατίδιο µοναδιαίας µάζας εκτελεί µονοδιάστατη κίνηση υπό την επίδραση γραµµικής δύναµης επαναφοράς 
µε µηδενική δύναµη απόσβεσης. Τη στιγµή   t = 0  απέχει από την αρχή   x = 0  απόσταση 10m έχοντας ταχύτητα 
15m/sec και επιτάχυνση 30m/sec2. Προσδιορίστε τη θέση και την ταχύτητά του κάθε χρονική στιγµή. Ποιο είναι το 
πλάτος, η περίοδος, η συχνότητα ταλάντωσής του; Προσδιορίστε τη δύναµη που προκαλεί αυτή την κίνηση; Πώς θα 
τροποποιηθούν τα συµπεράσµατά σας αν επιπλέον ασκείται µια δύναµη απόσβεσης ανάλογη προς την ταχύτητα; Αν 
από µια στιγµή και πέρα επιδράσει µια εξωτερική περιοδική δύναµη ίδιας συχνότητας µε εκείνη της απλής αρµονι-
κής ταλάντωσης ποια θα είναι τα νέα συµπεράσµατά σας; 

3.  Σωµατίδιο εκτελεί επίπεδη κίνηση έτσι ώστε η απόστασή του από τους άξονες να ορίζεται από τις σχέσεις: 

  x(t) = Acos(ωt +ϕ1)     και    2( ) Bcos( )= ω +ϕy t t . 

Αποδείξτε ότι το σωµατίδιο διαγράφει ελλειπτική τροχιά εγγεγραµµένη στο ορθογώνιο που ορίζεται ως εξής: 

x A= ±  και y B= ± . Τι θα συµβεί αν η συχνότητα της µιας συνιστώσας διαταραχθεί έτσι ώστε: 

1( ) Acos( )= ω +ϕx t t     και    2( ) Bcos(( ) )= ω+ ε +ϕy t t . 

Εξετάστε την ειδική περίπτωση: 1 2A 3, B 4, 2, / 4, 0, 0.2= = ω = ϕ = π ϕ = ε = . 

4.  Στον δισδιάστατο αρµονικό ταλαντωτή αποδείξτε ότι ο λόγος των συχνοτήτων είναι ρητός αν και µόνο αν οι 
τροχιές είναι κλειστές. Αν ο λόγος των συχνοτήτων είναι άρρητος τότε κάθε τροχιά είναι τοπολογικά παντού πυκνή 
µέσα στο περίγραµµα της κίνησης. 

 


