
ΧΕΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΠΤΡΗΝΕ-ΩΜΑΣΙΑ. 1Ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.  

ΑΣΚΗΣΗ 1. Ποια είναι θ ταχφτθτα ράβδου που κινείται ςε διεφκυνςθ παράλλθλθ του μικουσ τθσ, 

όταν το φαινόμενο μικοσ είναι το μιςό του ιδιομικουσ τθσ.  Απ. 1 1/2 3c 22 V /    . 

ΑΣΚΗΣΗ 2. Να βρεκεί (α) το φαινόμενο μικοσ τθσ πλευράσ ΑΓ ορκογωνίου τριγϊνου ΑΒΓ, όταν 

αυτό κινείται με ταχφτθτα 0,8c v e
 

 όπου e


 μοναδιαίο διάνυςμα ςτθν διεφκυνςθ από το Α ςτο 

Β. (β) Πόςο μεγαλφτερθ θ μικρότερθ φαίνεται θ γωνία Α. Δίνεται ότι ΑΒ=ΒΓ=1m.  Απ. (α) 0,6m και 

(β)  o o59,04 [1 0,6] 45arctan /  ~14ο. 

ΑΣΚΗΣΗ 3. Σετράγωνο ΑΒΓΔ κινείται πάνω ςτο επίπεδο που ορίηουν τα ςθμεία Α,Β και Γ με 

ταχφτθτα 0,6c v e
 

 όπου e


 μοναδιαίο διάνυςμα ςτθν διεφκυνςθ από το Α ςτο Β. Αν τθν χρονικι 

ςτιγμι t=10s μετριςω το εμβαδόν του τετραγϊνου, πόςο τθσ εκατό μείωςθ ι αφξθςθ κα βρω ςε 

ςχζςθ με αυτό που είχα μετριςει πριν αρχίςει να κινείται. Θεωροφμε ότι θ κίνθςθ αρχίηει τθν 

χρονικι ςτιγμι t=0s    Απ. 20% μείωςθ. 

ΑΣΚΗΣΗ 4. Δίςκοσ ακτίνασ R τοποκετείται ςτο επίπεδο xy. Αν κινείται με ταχφτθτα, xcv ˆ6,0


 τι 

ςχιμα φαίνεται να ζχει ο δίςκοσ για ακίνθτο παρατθρθτι; Απ. Ζλλειψθ 
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ΑΣΚΗΣΗ 5. Ζνασ αςτροναφτθσ βρίςκεται ςε διαςτθμόπλοιο που κινείται με ταχφτθτα 0,6c ωσ προσ 

τθν γθ, ρυκμίηει το ρολόι του για ζνα μεςθμεριανό υπνάκο μίασ ϊρασ. (α)Πόςθ ϊρα φαίνεται να 

κοιμικθκε ωσ προσ τθν γθ. Ο ίδιοσ αςτροναφτθσ παρατθρεί φίλο του ςτθν γθ που εκτελεί ζνα 

φυςικό πείραμα. (β) Να βρεκεί θ διάρκεια του πειράματοσ, αν το πείραμα αυτό διαρκεί ςτθν γθ 15 

λεπτά λιγότερο απ’ ότι φαίνεται να διαρκεί για τον αςτροναφτθ. Απ. (α) 1h και 15m (β) 1h ςτθ γθ. 

ΑΣΚΗΣΗ 6. Ο μζςοσ χρόνοσ ηωισ ενόσ π-μεςονίου ςτο ςφςτθμα αναφοράσ του ίδιου του μεςονίου 

είναι -82,6 10 s . Αν το μεςόνιο κινείται με ταχφτθτα 0,95c, (α) πόςοσ είναι ο μζςοσ χρόνοσ ηωισ 

όπωσ αυτόσ μετρείται από ζνα παρατθρθτι ςτθ γθ και (β) πόςθ είναι θ μζςθ απόςταςθ που κα 

διανφςει το μεςόνιο προτοφ διαςπαςτεί, όπωσ αυτι μετρείται από ζνα παρατθρθτι ςτθ γθ 

(Άςκθςθ 11, κεφάλαιο 1, βιβλίο Serway). Απ. (α) -88,33 10 s  και (β) 23,7m. 

 

Πάτρα 20/2/18.  Α. Φ. Σερηισ 


