
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
                                               PART-1

1.

Το ηλεκτρόνιο κατά την είσοδό του στο
ομογενές ηλεκτρικό πεδίο κάνει σύνθετη κίνηση. Μια ευθύγραμμη
ομαλή με σταθερή ταχύτητα στον οριζόντιο άξονα και μια επιταχυνόμενη
στον κατακόρυφο άξονα λόγω της δύναμης που υφίσταται από το πεδίο.
Όπως φαίνεται και στο σχήμα είναι σαν να κάνει οριζόντια βολή.
Α. L=uo.t   ή    t=L/uo  ή   t=0.06/25.106   ή t=24.10-10s

Προσοχή στις μονάδες τα εκατοστά τα κάνουμε μέτρα και τα χιλιόμετρα
στην ταχύτητα επίσης μέτρα.

Β.   Η εκτροπή του ηλεκτρονίου υπολογίζεται από την επιταχυνόμενη
κίνηση στο άξονα y.
y=1/2 .αt2                                         υπολογίζω την επιτάχυνση
                                                      F=m.α   ή   Ε.q=m.a  ή  V/d .q=m.α

                                                        α= .
.ௗ

      α= 2.1015m/s2

y=1/2.2.1015.(24.10-10 )2            y= 576.10-5m   ή y=5,76mm

Γ.  uy=α.t      uy= 2.1015.24.10-10 =48.105m/s

V=ටݑ௫ଶ + =  ௬ଶݑ ඥ(4,8. 10)ଶ + (25. 10)ଶ = 29,2.106m/s  περίπου.

εφφ=uy/ux=24/125



2.

Υψώνουμε στο τετράγωνο και εξισώνουμε με την παραπάνω

Άρα M/m=2

3. Ναι π.χ. στην περίπτωση που η δύναμη είναι κάθετη στην διεύθυνση
της κίνησης όπως το βάρος όταν το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο.

4. α) Η κρούση είναι κεντρική και ελαστική, οπότε οι ταχύτητες των σωμάτων μετά
την κρούση θα δίνονται από τις σχέσεις:

Με αντικατάσταση, στο S.I., στη σχέση (1) παίρνουμε:

β) Με αντικατάσταση στη σχέση (2) παίρνουμε:

γ) Η κινητική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο σώμα Σ2 κατά την κρούση είναι ίση με



την κινητική ενέργεια που απέκτησε το σώμα αυτό, ακριβώς μετά την κρούση. Έτσι
το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 που μεταβιβάστηκε στο σώμα
Σ2 , λόγω της κρούσης είναι:

% % % % %

δ) Μετά την κρούση και λόγω της ύπαρξης των τριβών καθένα από τα δύο σώματα
εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση και τελικά σταματά.
Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για κάθε σώμα χωριστά.

 ή

 ή

(Τα έργα των βαρών και των κάθετων αντιδράσεων είναι μηδενικά, διότι οι
δυνάμεις αυτές είναι κάθετες στις αντίστοιχες μετατοπίσεις)

Η τελική απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι:



5.




