
  
 
 
 

1تمرین   
e=1,6.10-19C تحدید سرعة الدیقة الفا باستعمال مجال مغنطیسي منتظم نعطي 

انطالقا من الطاقة الناتجة عن تحول نووي لنویدة  حساب سرعة الدقیقة  -1
����البولونیوم 

                         اشعاعیة النشاط  ���
  اكتب معادلة التفتت النووي  - 1-1
  الطاقة الناتجة عن التحولاحسب  - 1-2
، باعتبار الطاقة النوویة الناتجة تحولت كلیا الى طاقة حركیة للدقیقة  - 1-3

  احسب قیمة سرعة الدقیقة 

   ⃗��باستعمال مجال مغنطیسي منتظم  حساب سرعة الدقیقة  -2

تدخلھ من  ⃗��تجریبیا نخضعھا لمجال معنطیسي منتظم  لتحدید سرعة الدقیقة 

   ⃗��متعامدة مع المتجة  ⃗������رعة بس Oنقطة 
و  داخل المجال المغنطیسي حركة ذائریة منتظمة  بین ان حركة الدقیقة  - 2-1

��بین ان تعبیر سرعتھا تكتب على شكل  =
����

�
شعاع المسار  Rحیث  

  كتلة القیقیة mالدائري و 
  OA=64,82cmعلما ان المسافة  سرعة الدقیقة   ��احسب  - 2-2
 و علل الفرق بینھما  ��و    ��قارن بین قیمتي السرعتین  - 2-3

 : B=1T، شدة المجال المغنطیسي  c=3×108m.s-1     ،1u=1,66×10-27kg: معطیات 

  2تمرین 

نضع في  m2ذو الكتلة   70Znو  m1ذو الكتلة  68Znللفصل بین النظیرین 
 +70Zn2و +68Zn2فنحصل على األیونات , حجرة التأین خلیطا من النظیرین 

و  P1 مطبق بین الصفیحتین  U=103 Vنسرع ھذه األیونات بواسطة توتر 
P2  تفصل بینھما المسافةd=10cm .  

  . Oنھمل سرعة األیونات عند مرورھا من النقطة 

متعامد مع  Bتدخل األیونات في حیز یوجد بھ مجال مغنطیسي منتظم 
 R2و  R1من األیونین مسار دائري شعاعیھما  ویكون لكل .مستوى الشكل 

  . A2و  A1یمكن من كشفھما عند  الذي الشيء

  . P2و  P1الذي نعتبره منتظما بین   Eأعط ممیزات متجھة المجال  -1
استنتج عبارة النسبة  .Aبین أن لألیونین نفس الطاقة الحركیة عند النقطة  -2

1

2

m
m  بداللةv1  وv2 ) سرعتي األیونین عند النقطةA .(  

  . A2و  A1، كي یتمكن األیونان من الوصول إلى Bحدد منحى المتجھة  -3
  . R2نفس الشيء بالنسبة ل .  Uو  Bو  m1و  qبداللة  R1عن  اعبرم,لكل أیون مسار دائري شعاعھ   بین ان -4

استنتج النسبة  -5
1

2

m
m  بداللةR1  وR2      . أحسب R2  إذا كانR1 =20 cm     .  أحسب المسافةA1A2 .  

  3تمرین 

Xe129: للجھاز الممثل في الشكل أسفلھ األیونات Oتدخل في آن واحد من الثقب 
Xe132و  54

54 

بتطبیق توتر  Oو  Oتسرع ھذه األیونات في الفراغ بین . بسرعة شبھ منعدمة من الثقب
VU 410.4.  

Xe129بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة، بین أن لكل من األیونات  .1
Xe132و  54

نفس الطاقة  54

  .Oالحركیة عند 

1vلتكن  .2


2vو  


Xe129على التوالي متجھتي سرعتي  
Xe132و  54

عند ولوجھما حجرة  54

1v، أحسب قیمتي Oاالنحراف من 


2vو  


kg10.67,1mm: نعطي .  27
pn

   و نھمل

 .كتلة اإللكترون

Bیوجد بحجرة االنحراف مجال مغناطیسي منتظم متجھتھ .3


1vمتعامدة مع   


2vو  


 .ومع مستوى الشكل الذي تتم فیھ الحركة 

Bحدد معلال جوابك منحى .1- 3


  .I2واآلخر إلى النقطة  I1أحد األیونین إلى النقطة  لكي یصل 
 .بین أن حركة األیونات داخل حجرة االنحراف دائریة منتظمة .2- 3

Xe129شعاعي مساري  2rو  1rلیكن 
Xe132و  54

واستنتج قیمة المسافة . I2والتي تصل إلى النقطة     I1، حدد األیونات التي تصل إلى النقطة 54

I1I2 . نعطي :B=1T  
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