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ΘΕΜΑ	  Ι	  
	  
Μια	  μοναδιαία	  σημειακή	  μάζα	  κινείται	  υπό	  την	  επίδραση	  ενός	  κεντρικού	  πεδίου	  δυνάμεων	  που	  ασκεί	  
απωστική	  δύναμη	  ίση	  προς	  το	  αντίστροφο	  του	  τετραγώνου	  της	  απόστασης	  από	  το	  κέντρο	  του.	  
Δίνεται	  η	  στροφορμή	    


Ωo= (0,0,1) 	  της	  σημειακής	  αυτής	  μάζας,	  στο	  ευκλείδειο	  σύστημα	  αναφοράς	  του	  

οποίου	  η	  αρχή	  ταυτίζεται	  με	  το	  κέντρο	  του	  πεδίου,	  και	  η	  ενεργειακή	  τιμή	  της	  τροχιάς	  της	   .	  
	  

1. Προσδιορίστε	  το	  επίπεδο	  στο	  οποίο	  πραγματοποιείται	  η	  κίνηση	  αυτής	  της	  σημειακής	  μάζας	  και	  απο-‐
δείξτε	  ότι	  η	  η	  τροχιά	  της	  δεν	  είναι	  δυνατό	  να	  πλησιάσει	  το	  κέντρο	  του	  πεδίου	  σε	  απόσταση	  μικρό-‐
τερη	  αυτής	  που	  ορίζεται	  από	  την	  εξίσωση:	  
	  

  2Εor
2 − 2r −Ωo

2 = 0 ,	  	  	  	     Ωo = ||

Ωo || .	  

	  
2. Αν	  τη	  χρονική	  στιγμή	  t=0	  της	  παρατήρησής	  μας	  η	  σημειακή	  αυτή	  μάζα	  βρισκόταν	  στη	  θέση	   (1,0,0) ,	  

υπολογίστε	  τη	  ταχύτητα	  που	  είχε	  εκείνη	  τη	  στιγμή	  και	  αποδείξτε	  ότι	  η	  τροχιά	  της	  θα	  διαγράψει	  στο	  
επίπεδο	  της	  κίνησης	  μια	  υπερβολή	  της	  οποίας	  ζητάμε	  να	  υπολογίσετε	  την	  εκκεντρότητα.	  	  
	  
	  
	  

ΘΕΜΑ	  ΙΙ	  
	  
Τρείς	  σημειακές	  μάζες	  	  m1	  ,	  m2	  ,	  m3	  	  κινούνται	  στο	  χώρο	  διατηρώντας	  σταθερές	  τις	  μεταξύ	  τους	  
αποστάσεις.	  Θα	  εξετάσουμε	  την	  απλούστερη	  περίπτωση	  όπου:	  	  m1	  =	  m2	  =	  m3	  =	  1.	  	  

Τη	  στιγμή	  t=0	  οι	  θέσεις	  τους	  εντοπίστηκαν	  στο	  ευκλείδειο	  σύστημα	  αναφοράς	  αντίστοιχα	  ως	  εξής:	  	  

Α(0,0,3),	  Β(3s,0,0),	  Γ(0,3s,0),	  	  	  s>0	  .	  

1. Προσδιορίστε	  τις	  κύριες	  αδρανειακές	  ροπές	  του	  στερεού	  αυτού	  σώματος	  και	  δώστε	  την	  έκφραση	  του	  
τελεστή	  αδράνειας	  στην	  ορθοκανονική	  βάση	  των	  κύριων	  αδρανειακών	  αξόνων.	  
	  

2. Προσδιορίστε	  την	  έκφραση	  των	  ισοσταθμικών	  επιφανειών	  της	  συνάρτησης	  αδρανειακής	  ροπής	  του	  
στερεού	  αυτού	  σώματος	  και	  επιλέξτε	  την	  τιμή	  του	  s	  ώστε	  οι	  επιφάνεις	  αυτές	  να	  είναι	  σφαιροειδείς.	  
	  

3. Αν	  οι	  σημειακές	  μάζες	  κινούνται	  στο	  χώρο	  χωρίς	  επίδραση	  εξωτερικών	  δυνάμεων,	  υπολογίστε	  τις	  
λύσεις	  των	  εξισώσεων	  Euler	  με	  δεδομένη	  τη	  γωνιακή	  ταχύτητα	  του	  συστήματός	  τους	  τη	  στιγμή	  t=0	  :	  
 

ω (0)=(0,0,1)	  και	  προσδιορίστε	  τον	  τελεστή	  περιστροφής	  S(t)	  γνωρίζοντας	  ότι	  S(0)=	  

   I3 .	  
	  

4. Αν	  τη	  στιγμή	  t=0	  η	  ταχύτητα	  του	  αδρανειακού	  κέντρου	  του	  συστήματος	  των	  σημειακών	  μαζών	  ήταν	  
  
v (0)=(0,0,1),	  προσδιορίστε	  τις	  θέσεις	  των	  σημειακών	  μαζών	  στο	  ευκλείδειο	  σύστημα	  αναφοράς	  	  
μετά	  την	  παρέλευση	  T=π	  χρονικών	  μονάδων.	  
	  

 Eo= 4


