
 
Στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο του σχήµατος εισέρχεται κάθετα 

στις δυναµικές γραµµές µε αρχική ταχύτητα υ0=100m/s, φορτι-

σµένο σωµατίδιο µάζας m=10
-8
kg και φορτίου q = 10

-10
C. Το 

µήκος των πλακών είναι L=10cm. Το σωµατίδιο εξέρχεται από 

το σηµείο Α, έχοντας εκτραπεί κατά 1cm από την διεύθυνση ει-

σόδου. Αν το βάρος θεωρείται αµελητέο: 

1) Σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο 

από το πεδίο, καθώς και µια δυναµική γραµµή του πεδίου. 

2) Για να µελετήσουµε την κίνηση εφαρµόζουµε την ……………………………………. 

3) Η κίνηση στον οριζόντιο άξονα είναι ……………………………………………. 

4) Η κίνηση στον κατακόρυφο άξονα είναι ……………………………………………. 

5) ∆ώστε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της µετατόπισης για τους δυο άξονες 

Άξονας x Άξονας y 

υx =   

x=  

υy =   

y =  

6) Σε πόσο χρόνο το σωµατίδιο φτάνει στο σηµείο Α; 

 

7) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου µέσα στο πεδίο. 

 

 

8) Μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το σωµατίδιο: 

i) Στο σηµείο Ο 

ii) Στο σηµείο Α 

iii) Ή ταχύτητα στο Α είναι ίση µε την ταχύτητα εισόδου στο πεδίο. 

9) Ποια η οριζόντια και ποια η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας στο σηµείο Α; 

 

10) Αν αυξηθεί η τάση µεταξύ των δύο παραλλήλων πλακών τότε: 

i) Θα αυξηθεί η ένταση του πεδίου. 

ii) Θα αυξηθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου. 

iii) Θα ελαττωθεί ο χρόνος κίνησης µέσα στο πεδίο. 

iv) Το σωµατίδιο θα εκτραπεί περισσότερο από το πεδίο. 

v) Ίσως το σωµατίδιο δεν βγει από το πεδίο. 

vi) Η τελική του ταχύτητα θα αυξηθεί. 

Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. 
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Στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο του σχήµατος εισέρχεται κάθετα 

στις δυναµικές γραµµές µε αρχική ταχύτητα υ0=200m/s, φορτι-

σµένο σωµατίδιο µάζας m=10
-10

kg και φορτίου q = -10
-10

C. Ο 

χρόνος κίνησης του σωµατιδίου µέσα στο πεδίο διαρκεί 

t=0,001s. Το σωµατίδιο εξέρχεται από το σηµείο Α, έχοντας ε-

κτραπεί κατά 1cm από την διεύθυνση εισόδου. Αν το βάρος θε-

ωρείται αµελητέο: 

1) Σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο 

από το πεδίο, καθώς και µια δυναµική γραµµή του πεδίου. 

2) Η κίνηση στον οριζόντιο άξονα είναι ……………………………………………. 

3) Η κίνηση στον κατακόρυφο άξονα είναι ……………………………………………. 

4) ∆ώστε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της µετατόπισης για τους δυο άξονες 

Άξονας x Άξονας y 

υx =   

x=  

υy =   

y =  

5) Ποιο είναι το µήκος των πλακών; 

 

6) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου µέσα στο πεδίο. 

 

 

7) Μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το σωµατίδιο: 

i) Στο σηµείο Ο 

ii) Στο σηµείο Α 

iii) Ή ταχύτητα στο Α είναι ίση µε την ταχύτητα εισόδου στο πεδίο. 

8) Ποια η οριζόντια και ποια η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας στο σηµείο Α; 

 

9) Αν µειωθεί η τάση µεταξύ των δύο παραλλήλων πλακών τότε: 

i) Θα µειωθεί η ένταση του πεδίου. 

ii) Θα αυξηθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου. 

iii) Θα ελαττωθεί ο χρόνος κίνησης µέσα στο πεδίο. 

iv) Το σωµατίδιο θα εκτραπεί περισσότερο από το πεδίο. 

v) Ίσως το σωµατίδιο δεν βγει από το πεδίο. 

vi) Η τελική του ταχύτητα θα αυξηθεί. 

Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. 
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Στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο του σχήµατος, όπου Ε=2000V/m, 

εισέρχεται κάθετα στις δυναµικές γραµµές µε αρχική ταχύτητα 

υ0=100m/s, φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m=10
-8
kg και φορτίου 

q. Το µήκος των πλακών είναι L=10cm. Το σωµατίδιο εξέρχεται 

από το σηµείο Α, έχοντας εκτραπεί κατά 1cm από την διεύθυνση 

εισόδου. Αν το βάρος θεωρείται αµελητέο: 

1) Σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο 

από το πεδίο, καθώς και µια δυναµική γραµµή του πεδίου. 

Ποιο είναι το πρόσηµο του φορτίου; 

2) Για να µελετήσουµε την κίνηση εφαρµόζουµε την ……………………………………. 

3) Η κίνηση στον οριζόντιο άξονα είναι ……………………………………………. 

4) Η κίνηση στον κατακόρυφο άξονα είναι ……………………………………………. 

5) ∆ώστε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της µετατόπισης για τους δυο άξονες 

Άξονας x Άξονας y 

υx =   

x=  

υy =   

y =  

6) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου µέσα στο πεδίο. 

 

 

7) Βρείτε το φορτίο του σωµατιδίου. 

 

 

8) Μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το σωµατίδιο: 

i) Στο σηµείο Ο 

ii) Στο σηµείο Α 

iii) Ή ταχύτητα στο Α είναι ίση µε την ταχύτητα εισόδου στο πεδίο. 

9) Ποια η οριζόντια και ποια η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας στο σηµείο Α; 

10) Αν αυξηθεί η τάση µεταξύ των δύο παραλλήλων πλακών τότε: 

i) Θα αυξηθεί η ένταση του πεδίου. 

ii) Θα αυξηθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου. 

iii) Θα ελαττωθεί ο χρόνος κίνησης µέσα στο πεδίο. 

iv) Το σωµατίδιο θα εκτραπεί περισσότερο από το πεδίο. 

v) Ίσως το σωµατίδιο δεν βγει από το πεδίο. 

vi) Η τελική του ταχύτητα θα αυξηθεί. 

Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. 
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Στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο του σχήµατος  εισέρχεται κάθετα 

στις δυναµικές γραµµές µε αρχική ταχύτητα υ0=200m/s, φορτι-

σµένο σωµατίδιο µάζας m=10
-10

kg και φορτίου q. Ο χρόνος κί-

νησης του σωµατιδίου µέσα στο πεδίο διαρκεί t=0,001s. Το σω-

µατίδιο εξέρχεται από το σηµείο Α, έχοντας εκτραπεί κατά 1cm 

από την διεύθυνση εισόδου. Αν το βάρος θεωρείται αµελητέο: 

11) Σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο 

από το πεδίο, καθώς και µια δυναµική γραµµή του πεδίου. 

12) Η κίνηση στον οριζόντιο άξονα είναι ……………………………………………. 

13) Η κίνηση στον κατακόρυφο άξονα είναι ……………………………………………. 

14) ∆ώστε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της µετατόπισης για τους δυο άξονες 

Άξονας x Άξονας y 

υx =   

x=  

υy =   

y =  

15) Ποιο είναι το µήκος των πλακών; 

 

16) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σωµατιδίου µέσα στο πεδίο. 

 

 

17) Μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το σωµατίδιο: 

i) Στο σηµείο Ο 

ii) Στο σηµείο Α 

iii) Ή ταχύτητα στο Α είναι ίση µε την ταχύτητα εισόδου στο πεδίο. 

18) Ποια η οριζόντια και ποια η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας στο σηµείο Α; 

 

19) Αν αυξάναµε την αρχική ταχύτητα υ0  του σωµατιδίου, τότε: 

i) Θα αποκτούσε µεγαλύτερη επιτάχυνση. 

ii) Το σωµατίδιο θα εκινείτο λιγότερο χρόνο µέσα στο πεδίο. 

iii) Η κατακόρυφη εκτροπή του σωµατιδίου θα γινόταν µικρότερη. 

iv) Η κατακόρυφη ταχύτητα του σωµατιδίου θα αυξανόταν. 

Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες. 
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