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 تمارين حول حركة دقيقة مشحونة في مجال مغنطيسي 

  فيزيائية علوم 

   1التمرين 

19eنعطي  1,6 10 C−= ×  ،31
em 9,1 10 kg−= ×  ،B 0,1T=  ،27m 6,64 10 kg−

α = ×  ،2g 9,8m / s=  ،5
0v 2,0 10 m / s= ×  

Bتلج حزمة إلكترونية مجا� مغنطيسيا متجھته 
�

0vمنتظم بسرعة بدئية  
�

Bعمودية على   
�

   

  ــ أحسب شدة القوة المغنطيسية المطبقة على ا*لكترون , وقارن ھذه القوة بوزن ا*لكترون  1

2( نوى الھيليوم  αــ نفس السؤال بالنسبة للدقائق  2 2
4He +  (  

   2التمرين

19qتلج إلكترون شحمتھا  1,6 10 C−= 31mو كتلتھا  × 9,1 10 kg−= إلى مجال حيث يعم مجا� مغناطيسيا منتظما شدته  ×
3B 1,2 10 T−= 7vبسرعة  × 1,0 10 m / s=   .  R, مسارھا عبارة عن جزء من دائرة شعاعھا  ×

  .  Rأحسب الشعاع 
   3التمرين 

  راسم الطيف للكتلة جھاز يتجلى دوره في فرز أيونات كتلتھا 
  وشحنتھا مختلفة باستعمال مجال كھرساكن ومجال 

  مغنطيسي . 
  يتكون راسم طيف الكتلة من صنف دوبستر من حجرتين : 

  حجرة التأين وحجرة التسرع . 
  تحتوي حجرة التسرع لراسم طيف الكتلة على إيونات 

39البوتاسيوم 
19K 40و  +

19K   على شحنة وكتلتھا لھا نفس ال +

  حيث تغادر ھده الغرفة من النقطة مختلفة 2mو  1mالتوالي 

 O'  : بسرعة تعبيرھا كالتالي
2q.U

v
m

=  .U التوتر المطبق  

Pو  Pبين     لتسريع اWيونات .  '
vبالسرعة  'Oتلج ھذه اWيونات عبر الثقب 

�
  والتي نعتبرھا  

Bبدئية حيزا حيث يعم مجا� مغنطيسيا منتظما 
�

  عمودي على 

vالبدئية متجھة السرعة  
�

Kل]يونات . تأخذ اWيونات     . Dحركة بحيث تسقط على مكشاف  +
  نھمل وزن الدقائق أمام القوى أWخرى المطبقة عليھا . كما نھمل المجال المغنطيسي اWرضي . 

Bــ حدد منحى المتجھة  1
�

Kلكي تنحرف اWيونات     .  Dنحو المكشاف  +
الموافق لكل نوع من  2Rو  1Rــ علما أن حركة اWيونات مستوية ، بين أن حرمتھا دائرية ومنتظمة واستنتج تعبيري الشعاعين  2

1اWيونات بد�لة  2qوU,B,m ,m   

  موضع اصطدام النوعين من اWيونات على المكشاف ،  2Dو  1Dــ لتكن  3

1O'Dعلما أن  2O'Dأحسب المسافة  102,9cm=  

  ( تفترص أن كتلة البروتون تساوي كتلة التوترون )
  ــ أذكر تطبيقا لھدا الجھاز .  4

   4التمرين 

Bنضع داخل مجال مغنطيسي منتظم 
�

3Bأفقي وشدته   10 T−=  ،  

0vمدفع إلكترونات بسرعة 
�

Bرأسية وعمودية على  
�

  كما يوضح الشكل .  

Bترسم حزمة ا*لكترونات داخل المجال 
�

  وشعاعه  Oمسارا دائريا مركزه  
R 3,6cm=  .  

19eنعطي :  1,6 10 C−= ×  ،31
em 9,1 10 kg−= ×  .  

Bــ حدد منحى  1
�

Bوبين أن حركة كل إلكترون داخل المجال  
�

  حركة  
  دائرية منتظمة . 

   R. أحسب  Rو  mو  eو  Bبد�لة  0vــ استنتج تعبير السرعة  2

   Tالتي تستغرقھا حركة إلكترون *نجاز دورة كاملة . احسب Tتعبير المدة الزمنية  mو  eو  Bــ أوحد بد�لة  3
  
   


