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Ζητούµενο της εξέτασης είναι να διαφανεί µε τεκµηριωµένες απαντήσεις η κριτική ικανότητα και η ωριµότητα των απόψεών σας. 

Απαντήσεις ασαφείς και µη τεκµηριωµένες δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Κατά την εξέταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα βιβλία σας και τις προσωπικές σας σηµειώσεις.  

	  
Μια µοναδιαία σηµειακή µάζα κινείται υπό την επίδραση ενός κεντρικού πεδίου δυνάµεων. 
Στο ευκλείδειο σύστηµα αναφοράς, τοποθετηµένο στο κέντρο του πεδίου, η αρχική θέση και  
η αρχική ταχύτητα της σηµειακής µάζας έχουν καταγραφεί αντίστοιχα ως εξής: 

 A : (1,1,0)   και     
vo= (1 / 3, 1 / 3, 1 / 3) . 

[2 µ.] 1. Προσδιορίστε τους γαλιλαϊκούς µετασχηµατισµούς στο χώρο των ταυτόχρονων γεγονότων οι οποίοι αφήνουν 
αναλλοίωτο το κέντρο του πεδίου και το επίπεδο όπου εξελίσσεται η συγκεκριµένη τροχιά της σηµειακής µάζας.  
Δώστε την αναπαράσταση αυτών των γαλιλαϊκών µετασχηµατισµών µε πίνακες εκφρασµένους στην κανονική 
βάση του ευκλείδειου χώρου των ταυτόχρονων γεγονότων. Εξετάστε µε ένα γεωµετρικό σκεπτικό αν οι µετασχη-
µατισµοί αυτοί συγκροτούν αντιµεταθετική υποοµάδα της γαλιλαϊκής οµάδας. 

[1 µ.] 2. Υπολογίστε την ενεργειακή τιµή και τη στροφορµή της τροχιάς της σηµειακής µάζας, έχοντας ως δεδοµένο ότι 
στις πολικές συντεταγµένες του επιπέδου της κίνησης η εξίσωση του Νεύτωνα οδηγεί στις ακόλουθες εξισώσεις: 

   r(t)− r(t) θ 2(t) = −1/ r 2(t)    και      r
2(t) θ(t) =Ωo    ( Ωo : µέτρο της στροφορµής). 

[2 µ.] 3. Προσδιορίστε τη συνάρτηση ενεργού δυναµικού της αντίστοιχης µονοδιάστατης κίνησης και σχεδιάστε το 
γραφηµά της. Υπολογίστε την περίοδο ταλάντωσης της ιδεατής αυτής µονοδιάστατης κίνησης, αφού κάνετε τη 
σύγκριση της ενεργειακής της τιµής µε την ενεργειακή τιµή της τροχιάς της σηµειακής µάζας στο κεντρικό πεδίο. 

[2 µ.] 4. Υπολογίστε τις ακτίνες του δακτυλίου στο επίπεδο κίνησης στον οποίο έχει δυνατότητα εξέλιξης η τροχιά της 
σηµειακής µάζας και εντοπίστε τις αψίδες, δηλαδή τα σηµεία επαφής της τροχιάς στα σύνορα του δακτυλίου. 
Εξετάστε αν η γωνία που ορίζεται από το κέντρο του πεδίου και τις διαδοχικές αψίδες είναι ή όχι ρητό πολλα-
πλάσιο του 2π, ώστε να συµπεράνετε αν η τροχιά είναι ή όχι κλειστή και περιοδική. 

[2 µ.] 5. Αφού διαπιστώσετε ότι η τροχιά είναι ελλειπτική, υπολογίστε το εµβαδόν του εσωτερικού της χωρίου, ώστε 
να συµπεράνετε την περίοδο περιφοράς της σηµειακής µάζας γύρω από το κέντρο του πεδίου δυνάµεων. 

[1 µ.] 6. Ποια επίπτωση θα υπάρξει στα συµπεράσµατά σας αν οι αρχικές συνθήκες θέσης και ταχύτητας αλλάξουν µε 
την επίδραση ενός γαλιλαϊκού µετασχηµατισµού από αυτούς που προσδιορίσατε στο πρώτο ερώτηµα. Μπορείτε 
να δώσετε την απάντησή σας επιλέγοντας ένα συγκεκριµένο παράδειγµα τέτοιου γαλιλαϊκού µετασχηµατισµού. 
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