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Η δυναμική και η κινητική ενέργεια στον πλανήτη Υ. 

Ένας πλανήτης Υ (κάποιου ηλιακού συστήματος…) έχει την ίδια α-

κτίνα R με τη Γη και διπλάσια μάζα από αυτήν. Ο πλανήτης αυτός 

δεν έχει ατμόσφαιρα και θεωρείται μακριά από άλλα ουράνια σώ-

ματα. Στο σημείο Α, σε ύψος h=R από την επιφάνεια του πλανήτη 

αφήνεται ένα σώμα Σ μάζας m να κινηθεί. Αν η επιτάχυνση της βα-

ρύτητας στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο g0, τότε: 

i) Η αρχική μηχανική ενέργεια του σώματος Σ είναι: 

α) Θετική, β) Αρνητική, γ) δεν είναι καθορισμένη η τιμή της. 

ii) Η αρχική επιτάχυνση του σώματος Σ έχει μέτρο: 

α) ½ g0,   β) g0,   γ) 1,5g0. 

iii) Η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη είναι ίση: 

α) Κ= ½ mg0∙R,   β) Κ= mg0∙R,   γ) Κ= 1,5mg0R. 

Απάντηση: 

Η επιτάχυνση της βαρύτητας κοντά στην επιφάνεια της Γης, ίση με την αντίστοιχη ένταση του βαρυτικού 

πεδίου της Γης, έχει τιμή: 
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i) Τη στιγμή που αφήνουμε το σώμα Σ στο σημείο Α, δεν έχει ταχύτητα, οπότε η μόνη ενέργεια που έχει 

είναι η δυναμική του ενέργεια, επειδή βρίσκεται, μέσα στο βαρυτικό πεδίο του πλανήτη. Πόση είναι αυτή; 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει προηγούμενα να ορίσουμε σε ποια θέση θα ορίσουμε 

μηδενική τη δυναμική ενέργεια. Και αυτό είναι αυθαίρετο. Μπορούμε να πάρουμε σε όποιο σημείο θέ-

λουμε μηδενική τη δυναμική ενέργεια. Έτσι αν θεωρήσουμε μηδέν τη δυναμική ενέργεια στο άπειρο (σε 

πολύ μεγάλη απόσταση), τότε στο σημείο Α θα έχουμε �� = −� ���
2�  <0. Αν πάρουμε ότι UΒ=0,  δηλαδή 

μηδενική δυναμική ενέργεια στην επιφάνεια του πλανήτη, τότε UΑ >0, ενώ τέλος θα μπορούσαμε να πά-

ρουμε ακόμη και UΑ=0... Σωστό το γ). 

ii) Η αρχική επιτάχυνση του σώματος Σ, θα μπορούσε να υπολογιστεί από τη σχέση (1) με αντικατάσταση 

της μάζας και της απόστασης του Α από το κέντρο του πλανήτη: 
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Σωστό το α). 

iii) Εφαρμόζουμε τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την κίνηση του σώματος από το Α στο Β, θεω-

ρώντας μηδέν τη δυναμική ενέργεια στο άπειρο. 

ΚΑ+UΑ=ΚΒ+UΒ → 
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Σωστό το β). 

 

Σχόλιο: 

Αν θεωρήσουμε ότι V∞=0, τότε η δυναμική ενέργεια ενός σώματος 

μάζας m, σε απόσταση r από το κέντρο του πλανήτη μας, δίνεται από 

την εξίσωση: 
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%  

Με γραφική παράσταση όπως στο διπλανό σχήμα (περιοριζόμαστε 

στο εξωτερικό του πλανήτη). Αλλά τότε αν κάποιος ορίσει μηδενική τη δυναμική ενέργεια του σώματος στη 

θέση Α, σε κάθε σημείο με απόσταση r>2R, το σώμα θα έχει μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια, συνεπώς θα 

βρίσκει Ur>0, ενώ αντίστροφα για τα σημεία μεταξύ Α και Β θα υπολογίζει Ur΄<0. 
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