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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
           

ΜΑΘΗΜΑ : Φυσική Κατεύθυνσης   ΕΝΟΤΗΤΑ: Κίνηζη θορηιζμένων ζωμαηιδίων 

ζε ομογενές ηλεκηρικό πεδίο 

 

 Κίνηζη παράλληλα με ηις δσναμικές γραμμές ηοσ πεδίοσ: 

 

 Αλ ηο θορηίο q είλαη ζεηηθό, ηόηε ζα δετηεί από ηο πεδίο δύλακε  

κέηροσ F=E |q| ίδηας θαηεύζσλες κε ηελ ηατύηεηα σο. Άρα ηο θορηίο 

ζα εθηειέζεη εσζύγρακκε οκαιά επηηατσλόκελε θίλεζε. 

 Αλ ηο θορηίο q είλαη αρλεηηθό, ηόηε ζα δετηεί από ηο πεδίο 

δύλακε κέηροσ F=E |q| αληίζεηες θαηεύζσλες από ηελ ηατύηεηα σο. 

Άρα ηο θορηίο ζα εθηειέζεη εσζύγρακκε οκαιά επηβραδσλόκελε 

θίλεζε. 

   Οπόηε κπορούκε λα πούκε όηη έλα θορηίο ποσ εηζέρτεηαη ζε 

οκογελές ειεθηρηθό πεδίο, παράιιεια κε ηηε δσλακηθές γρακκές ζα 

εθηειεί εσζύγρακκε οκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. Η επηηάτσλζε ηοσ 

 

 ζα ηζούηαη κε      α=
Ε qF

=
m m

 (ζηαθερή) 

 

 Χρήζηκες Στέζεης γηα ηε κειέηε ηες θίλεζες ηοσ ζωκαηηδίοσ: 

 σ=σο + αt 

 Γx=σοt +
 

 
 αt

2
   

 Δ=
 

 
  (ζε οκογελές ειεθηρηθό πεδίο) 

 WAB= qVAB   ή WF=F∙d (Δθόζολ F=ζηαζερή) 

 

Σηης παραπάλω ζτέζεης ηα κεγέζε ηα αληηθαζηζηώ αιγεβρηθά. 

 

Σστνά ερωηήμαηα ζηις αζκήζεις: 

 

Α) Σε πόζο τρόλο ηο ζωκαηίδηο ζηακαηά ζηηγκηαία;  

 Από ηε ζτέζε σ=σο + αt, έτοσκε 0=σο + αt θαη ηειηθά 

t=
  

| |
 

Β) Σε ποηα απόζηαζε ηο ζωκαηίδηο ζηακαηά ζηηγκηαία; 

 Σηε ζτέζε Γx=σοt +
 

 
 αt

2
  αληηθαζηζηούκε ηο τρόλο ποσ 

σποιογίζακε ζηο (Α) 

Γ)  Σε πόζο τρόλο επηζηρέθεη θαη κε ποηα ηατύηεηα; 

 

 Σηε ζτέζε Γx=σοt +
 

 
 αt

2
  αληηθαζηζηούκε όποσ Γx=0 θαη ηειηθά  

tολ  = 2 
  

| |
 

ζηε ζσλέτεηα αληηθαζηζηούκε ηο τρόλο θίλεζες ποσ σποιογίζακε πηο 

πάλω ζηε ζτέζε σ=σο + αt θαη ηειηθά προθύπηεη     

σ = - σο 
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Αζκήζεις 

 

1. Γύο παράιιειες κεηαιιηθές πιάθες είλαη θορηηζκέλες κε αληίζεηα θορηία. 

Έλα ζωκαηίδηο κάδας m=3,2 ∙10
-27

Kg  θαη  θορηίοσ q=1,6∙10
-19

C, αθήλεηαη 

ποιύ θοληά ζηελ ζεηηθά θορηηζκέλε πιάθα, τωρίς αρτηθή ηατύηεηα. Το 

ζωκαηίδηο θηάλεη ζηελ αρλεηηθά θορηηζκέλε πιάθα ζε τρόλο t=2∙10
-6

 s κε 

ηατύηεηα κέηροσ σ= 2∙10
5
m/s. Να σποιογίζεηε: 

Α) ηο κέηρο ηες επηηάτσλζες ποσ αποθηά ηο ζωκαηίδηο 

Β) ηελ απόζηαζε ηωλ δύο πιαθώλ 

Γ) ηο κέηρο ηες έληαζες ηοσ ειεθηρηθού πεδίοσ αλάκεζα ζηης πιάθες 

Βαρσηηθές αιιειεπηδράζεης ακειεηέες 

 

2. Σωκαηίδηο κάδας m=6,4 ∙10
-27

Kg  θαη  θορηίοσ q=3,2∙10
-19

C, βάιιεηαη ηε 

τροληθή ζηηγκή to=0s,  από θάποηο ζεκείο οκογελούς ειεθηρηθού πεδίοσ κε 

αρτηθή ηατύηεηα, κέηροσ σο=4∙10
5
 m/s θαη θαηεύζσλζε αληίζεηε από ηελ 

θαηεύζσλζε ηωλ δσακηθώλ γρακκώλ. Τε τροληθή ζηηγκή t1=10
-6

s αιιάδεηε 

θαηεύζσλζε θίλεζες ηοσ ζωκαηηδίοσ. Να σποιογίζεηε: 

Α) ηο κέηρο ηες επηηάτσλζες ποσ αποθηά ηο ζωκαηίδηο 

Β) ηο κέηρο ηες έληαζες ηοσ ειεθηρηθού πεδίοσ 

Γ) ηελ αιγεβρηθή ηηκή ηες ηατύηεηας ηοσ ζωκαηηδίοσ όηαλ επηζηρέθεη ζηο 

ζεκείο βοιής 

Γ) ηο έργο ηες δύλακες ηοσ πεδίοσ από ηε τροληθή ζηηγκή to κέτρη ηε ζηηγκή 

ποσ επηζηρέθεη ζηο ζεκείο βοιής 

Βαρσηηθές αιιειεπηδράζεης ακειεηέες 

 

3.  Έλα πρωηόληο κάδας m=1,6 ∙10
-27

Kg  θαη  θορηίοσ q=1,6∙10
-19

C, βάιιεηαη από 

θάποηο ζεκείο Α οκογελούς ειεθηρηθού πεδίοσ έληαζες Δ, κε αρτηθή ηατύηεηα 

κέηροσ σο, αληίρροπε κε ηης δσλακηθές γρακκές ηοσ πεδίοσ. Η ηατύηεηα ηοσ 

πρωηολίοσ κεδελίδεηαη ζηηγκηαία ζε έλα ζεκείο Β ηοσ πεδίοσ, ηο οποίο απέτεη 

από ηο Α απόζηαζεd=20cm. Η επηηάτσλζε ποσ αποθηά ηο ζωκαηίδηο κέζα ζηο 

πεδίο είλαη α=10
11

 m/s
2
.  

A) Να σποιογίζεηε ηο κέηρο ηες ηατύηεηας σο. 

B) Να σποιογηζηεί ηο κέηρο ηες έληαζες ηοσ ειεθηρηθού πεδίοσ. 

Γ) Αλ ηα δσλακηθά VA θαη  VB ηοσ ειεθηρηθού πεδίοσ ζηα ζεκεία Α θαη Β  

αληίζηοητα έτοσλ ι΄γο VA/VB = 1/3, λα σποιογίζεηε ηα δσλακηθά VA θαη  VB. 

Γ) Να σποιογίζεηε ηο ρσζκό κεηαβοιής ηες θηλεηηθής ελέργεηας ηοσ 

πρωηολίοσ ηελ ζηηγκή ποσ βάιιεηαη. 

Βαρσηηθές αιιειεπηδράζεης ακειεηέες 

 


