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Οι ακ�ολουθες σηµει£ωσεις γρ�αφτηκαν για να διορθ£ωσουν (�οσο αυτ�ο ε�ιναι δυνατ�ο) επαναλαµ1α-
ν�οµενα σφ�αλµατα και παρανο�ησεις των φοιτητ£ων σε βασικ�α προ1λ�ηµατα που σχετ�ιζονται µε το µ�α-
θηµα τηςΜηχανικ�ης Ι. Το κε�ιµενο θα ανανε£ωνεται κ�αθε φορ�α που αντιλαµ1αν�οµαστε �ενα καινο�υργιο
σκοτειν�ο σηµε�ιο και ως εκ το�υτου τα δι�αφορα προ1λ�ηµατα που αναλ�υονται δεν θα βρ�ισκονται σε µια
ορθολογικ�η σειριακ�η σχ�εση µεταξ�υ τους.

1. Ας υποθ�εσουµε �οτι �εχουµε καταλ�ηξει στην ακ�ολουθη εξ�ισωση������ �����	�
 ������� � ���	�
 ���������
�οπου �� ε�ιναι το δι�ανυσµα θ�εσης εν�ος σωµατιδ�ιου και �	 ε�ιναι κ�αποιο σταθερ�ο δι�ανυσµα (π.χ.
κ�αποιο οµογεν�ες µαγνητικ�ο πεδ�ιο). Καταρχ�ην σηµει£ωνουµε �οτι η παραπ�ανω διαφορικ�η εξ�ισωση
δεν ε�ιναι διανυσµατικ�η αλλ�α αναφ�ερεται στο βαθµωτ�ο µ�εγεθος ���	�
 ��� . �Εστω �οτι αρχικ�α ( � ��
) γνωρ�ιζουµε �οτι � �	�
 �� � ������� . Αυτ�ο ∆ΕΝ σηµα�ινει �οτι µπορο�υµε να αγνο�ησουµε απ�ο την
παραπ�ανω διαφορικ�η εξ�ισωση τον �ορο ���	�
 ��� και να καταλ�ηξουµε στο� ���� �����	�
 ���������
Το µ�ονο που µπορο�υµε να πο�υµε τ�οτε ε�ιναι �οτι η αντ�ιστοιχη επιτ�αχυνση ε�ιναι 0 αρχικ�α. Αν η
ταχ�υτητα του βαθµωτο�υ µεγ�εθους ���	 
"!�� � ��� δεν ε�ιναι µηδενικ�η τ�οτε η ποσ�οτητα ���	 
 ��� θα αλλ�αξει
την αµ�εσως επ�οµενη χρονικ�η στιγµ�η και εποµ�ενως η επιτ�αχυνση θα π�αψει να ε�ιναι 0.

Η διαφορικ�η εξ�ισωση που �εχουµε να λ�υσουµε ε�ιναι αυτ�η εν�ος αρµονικο�υ ταλαντωτ�η, εποµ�ενως
η γενικ�η λ�υση θα ε�ιναι ���	�
 �� � � ���$#&%('�)�� � �+*,)�-/.0� � �
Αν αρχικ�α ���	1
 �� � ������� αυτ�ο συνεπ�αγεται �οτι ο συντελεστ�ης # ε�ιναι 0 και εποµ�ενως
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Εποµ�ενως αν�αλογα µε την αρχικ�η ταχ�υτητα της βαθµωτ�ης ποσ�οτητας, αυτ�η θα εκτελ�εσει µια ηµι-
τονοειδ�η ταλ�αντωση (το σωµατ�ιδιο θα εκτελε�ι ταλαντ£ωσεις παρ�αλληλα µε τις δυναµικ�ες γραµµ�ες
του µαγνητικο�υ πεδ�ιου – εν£ω κ�αθετα σε αυτ�ο δεν γνωρ�ιζουµε τι θα κ�ανει).

Αν επιπλ�εον ε�ιναι και ���	5
6!�� � �����2� τ�οτε και *���� και εποµ�ενως συνεχ£ως η προ1ολ�η της θ�εσης
του σωµατιδ�ιου στο µαγνητικ�ο πεδ�ιο �	 θα ε�ιναι µηδενικ�η, δηλαδ�η το σωµατ�ιδιο θα κινε�ιται µ�ονο
κ�αθετα στο µαγνητικ�ο πεδ�ιο, µε �αλλα λ�ογια θα εκτελε�ι επ�ιπεδη κ�ινση.

2. Μια διαφορικ�η εξ�ισωση γραµµικ�η µε σταθερο�υς συντελεστ�ες (ακ�οµη και αν αυτο�ι ε�ιναι µιγαδι-
κο�ι) της µορφ�ης 7 8 � 8��9 8;: �
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�εχει λ�υσεις της µορφ�ης : � 9 B� :�CEDAFEG . Ο συντελεστ�ης H ε�ιναι µια απ�ο τις λ�υσεις του χαρακτηρι-
στικο�υ πολυων�υµου
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7 > �I� . Το γεγον�ος αυτ�ο γ�ινεται καθαρ�ο αν αντι-
καταστ�ησουµε την προταθε�ισα λ�υση στη διαφορικ�η εξ�ισωση. Το πολυ£ωνυµο αυτ�ο �εχει n λ�υσειςH > � H � �A�A�A�(� H 8 στο σ£ωµα των µιγαδικ£ων αριθµ£ων. Η γενικ�η λ�υση λοιπ�ον της διαφορικ�ης εξ�ισωσης
(�οντας γραµµικ�η η εξ�ισωση ισχ�υει η αρχ�η της επαλληλ�ιας) ε�ιναι
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