
Κλασική Μηχανική Εξέταση Σεπτεµβρίου 2015 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  
Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Τα θέµατα θα τα παραδώσετε µαζί µε το 
γραπτό σας. Όταν παραδώσετε το γραπτό σας πρέπει να δείξετε και την 
ταυτότητά σας. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 
Θέµα 1ο (2.5 µονάδες):  
Ενας δορυφόρος µάζας ms βρίσκεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από πλανήτη 
µάζας mp, ο οποίος βρίσκεται στην µία από τις εστίες της έλλειψης. Ο 
δορυφόρος έχει ταχύτητα vα στο σηµείο µέγιστης απόστασης από τον 
πλανήτη rα.  
α) Ποιο είναι το µέγεθος της ταχύτητας του δορυφόρου vp όταν βρίσκεται στην 
ελάχιστη απόσταση από τον πλανήτη; (1.5) 
β) Πόση είναι η ελάχιστη απόσταση από τον πλανήτη rp; (0.5) 
γ) Αν ο δορυφόρος ήταν σε κυκλική τροχιά γύρω από τον πλανήτη µε ακτίνα 
ίση µε rp η ταχύτητά του θα ήταν µεγαλύτερη, µικρότερη ή ίση µε την ταχύτητα 
vp; (0.5) 

Θέµα 2ο (2.5 µονάδες): 
Χάντρα µάζας m κινείται κατά µήκος σύρµατος AB 
χωρίς τριβή. Το σύρµα είναι κολληµένο στο σηµείο 
Α πάνω στον άξονα z, σχηµατίζει σταθερή γωνία θ 
µε τον άξονα z ενώ περιστρέφεται µε σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω γύρω απ ‘αυτόν.  
α) Γράψτε την Λαγκρανζιανή της χάντρας και την 
εξίσωση κίνησης. (1.5) 
β) Γράψτε την γενική λύση της εξίσωσης κίνησης. 
(1) 

Θέµα 3ο (2.5 µονάδες): 
Χάντρα µάζας m κινείται υπό την επίδραση της βαρύτητας κατά µήκος 
ελικοειδούς σύρµατος (σε κυλινδρικές συντεταγµένες: z=kθ, r=σταθ. όπου k 
µια σταθερά). 
α) Γράψτε την Λαγκραντζιανή της χάντρας. (1.5) 
β) Γράψτε την Χαµιλτονιανή της χάντρας και τις κανονικές εξισώσεις. (1)  

Θέµα 4ο (2.5 µονάδες): 
Λεπτή οµογενής ράβδος µάζας M και µήκους ΑΒ=L 
βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο ευθυγραµµισµένη µε τον 
άξονα y, όπως φαίνεται στο σχήµα. Σώµα µάζας m 
κινούµενο κατά την διεύθυνση x µε ταχύτητα v συγκρούεται 
µε την ράβδο σε ένα σηµείο C. 
α) Υπολογίστε την ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το 
κέντρο µάζας της. (1) 
β) Βρείτε την απόσταση του σηµείου C από το σηµείο Α 
ώστε αµέσως µετά την σύγκρουση η ράβδος να έχει 
στιγµιαίο άξονα περιστροφής το σηµείο Α (να κάνει δηλαδή 
στιγµιαία στροφή γύρω από το σηµείο Α). (1.5) 


