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 1تمرین 

  :یتكون الجھاز أسفلھ من

 .1Eو یوجد بینھما مجال كھرساكن منتظم dتفصل بینھما المسافة  Nو  Mصفیحتین فلزیتین و رأسیتین  -

و مطبق بینھما توتر ثابت  dو تفصل بینھما المسافة Lطولھما  2Pو  1Pصفیحتین فلزیتین أفقیتین  -
210 PPUU . 

  .بسرعة ضعیفة یمكن اعتبارھا منعدمة Tتدخل حزمة من البروتونات من الثقب 
  متسارعة بانتظام Nو  Mبین أن حركة بروتون بین  .1
 Oلبروتون عند مروره بالثقب0vبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة، أوجد تعبیر السرعة  .2

 .شحنة و كتلة البروتون mو eو  dو 1Eبداللة 

إلى المجال  Oفي لحظة نعتبرھا أصال للتواریخ تدخل حزمة البروتونات من الثقب .3

أصل المعلم  Oنعتبر. Sلتخرج بعد ذلك من النقطة  2Pو  1Pالموجود بین  2Eالكھرساكن 

 OyOx,. 

  .؟ علل جوابك 0Uما إشارة التوتر  .4

 .معادلة المسار ثم استنتج تعبیر 2Eلحركة بروتون داخل المجال  ty)(و  tx)(أوجد تعبیري المعادلتین الزمنیتین  .5

 .Sو تعبیر سرعة بروتون عند النقطة Sأوجد تعبیر إحداثیي النقطة  .6

2تمرین   

توجد  Tمن ثقب ضیق , تخرج ھذه األیونات بسرعة ضعیفة یمكن اعتبارھا منعدمة, في الفراغ  +Liنتوفر على جھاز یمكن من إنتاج األیونات -1
المنظمي على  x'xالثقبان یوجدان على المحور .  (S)بھا ثقب موازیة لھا و  (C)توجد صفیحة أخرى) A(وأمام الصفیحة ) A(في صفیحة 
.                                                                      U1=VA-VC=500Vبتطبیق توتر , مجاال كھر ساكنا منتظما  Cو Aنحدث بین  . d1=10cmو تفصل بینھما مسافة  الصفیحتین 

  التي تساوي كتلة الذرة المقابلة mلھا نفس الكتلة نعتبر أن األیونات : 1-1
  .                M(Li)=7g.mol-1ھي  Liعلما أن الكتلة المولیة للثیوم . لألیون 

Liألیون للثیوم  mأحسب الكتلة 
                                                                        .                                     NA=6.1023نعطي عدد أفوكادرو . +

  , بمقارنة شدة القوة الكھرساكنة المطبقة على كل أیون وشدة وزنھ: 2-1
  .بین أنھ یمكن إھمال تأثیر مجال الثقالة أمام تأثیر المجال الكھرساكن

  . g=10N.kg-1و  q=1.6.10-19Cنعطي 
.  Cلألیونات عند وصولھا إلى  VCأعط تعبیر السرعة , باستعمالك طریقتین مختلفتین 3-1

 VCأحسب السرعة 
متوازیتین مع   P2و  P1لتدخل مجاال كھرساكنا بین صفیحتین  x'xتنتشر حسب االتجاه ,  Sمن الثقب ) +Li(بعد خروج حزمة أیونات اللیثیوم  -2

  .   100V U2=VP1-Vp2-=ھو  P2و  P1التوتر بین .  d2=10cmوتفصل بینھما مسافة  ℓ2=OD=20cmطولھما   x'xاالتجاه
  . Sسرعة األیونات عند النقطة  Vsتساوي  Oلألیونات عند النقطة  V1اشرح لماذا السرعة : 1-2
  . U2ال تتعلق بالتوتر  P2و  P1بین أن المدة الزمنیة التي تستغرقھا حركة األیونات بین : 2-2
فإن األیونات تخرج من , غیر منعدم  U2وعندما یكون التوتر .  Dتخرج األیونات من المجال الكھرساكن عند النقطة ,  U2=0بالنسبة ل : 3-2

 .DEعین المسافة .  Eالمجال الكھرساكن عند النقطة 

3تمرین   

 Kتصل ھذه األیونات بعد تسریعھا إلى الكاثود .  qو نفس الشحنة  mلھا نفس الكتلة  +X2من الحصول على أیونات صیغتھا  Cتمكن حجرة 

vبسرعة أفقیة متجھتھا 


أفقیتین و موصلتین تفصلھما مسافة  Nو  Pبین صفیحتین ) R( حیزا من الفراغ Oتدخل بعد المرور من النقطة  و
d=10cm  مستمر   و بینھما توترUPN=2.103V ,  حیث تخضع األیونات في الحیز(R)  إلى

0Eمتجھتھ تأثیر مجال كھرساكن


0Bو مجال مغناطیسي متجھتھ


 ).الشكل.( منتظمین ومتعامدین

0Eعین ممیزات متجھة المجال الكھرساكن -1 


 المحدث بین الصفیحتین 

بین أن تعبیر سرعة .  vتساوي  v0بسرعة  Fلتخرج من الشق  (R)الحیز  +X2تغادر األیونات  -2
   . B0=0.1Tنعطي . v0أحسب قیمة .  v0=E0/B0: ھو Fعند الشق  v0األیونات 

 ماذا یمكن أن تستنتج ؟    . v>v0ثم عندما تكون  v<v0صف معلال جوابك ما یحدث عندما تكون  -3

0vبالسرعة Fبعد خروجھا من الشق  +X2األیونات  تدخل -4


  حیث تخضع  (’R)حیزا من الفراغ

Bلتأثیر مجال مغناطیسي منتظم


  .                                 B0و  Bو  dو  UPNو  mو  qبداللة  rأوجد تعبیر شعاع المسار . B=0.2Tشدتھ
  .FG=25cmبمسافة  Fالذي یبعد عن الشق  Gفي الموضع  +X2یتم التقاط األیونات  -5

أوجد تعبیر الشحنة الكتلیة : 1-5
q

m
أحسب قیمة .rو  B0و  Bو  dو  UPNبداللة  +X2لألیونات 

q

m
    .  

                                                                                                    e=1.6.10-19C: نعطي. +X2استنتج طبیعة األیونات : 2-5
Ca  األیون

2+ Be
2+  24Mg2+  26Mg2+  O2-  Li+  

  6.68.10-26  1.5.10-26  4.1. 10-26  4.34.10-26  2.64.10-26  1.16.10-26  (kg)الكتلة
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