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     1تمرین 

VUتسرع ھذه اإللكترونات بواسطة توتر . بسرعة یمكن اعتبارھا منعدمة Sتنطلق حزمة إلكترونات من المنبع  285  مطبق بین
  .Kو الكاثود  OAاألنود 

  .إللكترون عند وصولھ إلى األنود pأحسب كمیة الحركة  .1

0vو بسرعة أفقیة  1Tتدخل بعد ذلك الحزمة اإللكترونیة عبر الثقب  .2


 في مجال مغناطیسي  

Bمنتظم  .3


cmRحیث ترسم فیھ اإللكترونات ربع دائرة شعاعھا   20 . 0المتجھتانv


Bو  


 

 .متعامدتان

Bللمجال المغناطیسي  Bأحسب الشدة  .2-1


.  
vالسرعة ) االتجاه والمنظم ( عین ممیزات  .2-2


 . 2Tلإللكترونات عند عبورھا الثقب  

 .vو  0vقارن  .2-3

E، تلج حزمة اإللكترونات مجاال كھرساكنا منتظما 2Tعند عبورھا الثقب  .4


نعتبر لحظة . Oyموازیا للمحور  

 .أصال للتواریخ 2Tولوج اإللكترونات الثقب 

  .، واستنتج معادلة  و طبیعة المسارOyو معادلة حركتھ وفق المحور  Oxأوجد معادلة حركة إلكترون وفق المحور  .3-1

Eالتي یجب ضبط المجال  Eما ھي القیمة  .3-2


 .Rبمسافة  Oالذي یبعدعن 3Tعندھا لكي تمر حزمة اإللكترونات عبر الثقب 

Ce:   الشحنة االبتدائیة:  نعطي 1910.6,1     ؛   كتلة اإللكترون   :kgme
3110.1,9    

    2تمرین 

Bیتكون السیكلوترون من علبتین على شكل نصف أسطوانة مفرغتین و موضوعتین في مجال مغنطیسي منتظم متجھتھ  


نطبق بین  .

Eمجاال كھر ساكنا (D2)و  (D1)بین یحدث ھذا التوتر مجاال . Umو قیمتھ القصوى  Nتوترا متناوبا تردده  (D2)و  (D1)العلبتین 


                                                                                                    .

0vندخل بروتونا بسرعة متجھتھا 


0vحیث ) أنظر الشكل( Aمن النقطة  


Bعمودیة على  


  ’MMو على  

  نھمل(بین أن حركة البروتون داخل علبة ، حركة دائریة منتظمة  -1
   ).وزن البروتون أمام القوة المغنطیسیة 

  عبر عن المدة الزمنیة التي ینجز خاللھا البروتون نصف دورة ،  -2
  أوجد قیمتھا العددیة ، ثم استنتج. و بین أنھا مستقلة عن السرعة

Eنھمل مدة انتقال البروتون داخل المجال الكھرساكن(Nقیمة التردد
 

(  
  ما الطاقة الحركیة التي یكتسبھا البروتون أثناء كل دورة ؟ -3
  .vf=2.107m.s-1ما عدد الدورات التي ینجزھا البروتون لتكون سرعتھ النھائیة  -4

 .                                                                   أمام السرعة النھائیة v0نھمل السرعة 
  .                       mP=1,67.10-27kgو  Um=4.103Vو  B=2T: نعطي 

  3تمرین 

نیة قیاس طیف التلة تقنیة فیزیائیة  تمن من كشف و تحدید الجزیئات بقیاس كتلھا و كدالك تمكن من تمییز بنیتھا الكیمیائیة ما تستعمل التق
LI6: للجھاز الممثل في الشكل أسفلھ األیونات Oتدخل في آن واحد من الثقب  .في فرز نظائر عنصر كیمیائي ما

LiAو  3
بسرعة  3

  .نفس الطاقة الحركیةب Oفتصل الى النقطة  Oو  Oتسرع ھذه األیونات في الفراغ بین . شبھ منعدمة من الثقب
1vلتكن 


2vو  


LI6على التوالي متجھتي سرعتي  

LiAو  3
1v، أحسب قیمتي Oعند ولوجھما حجرة االنحراف من  3


2vو  


: نعطي . 

pn mm   و نھمل كتلة اإللكترون. 

Bیوجد بحجرة االنحراف مجال مغناطیسي منتظم متجھتھ


1vمتعامدة مع   


2vو  


مستوى ومع  

LI6تصل حیث  الشكل الذي تتم فیھ الحركة
LiAاما   I1إلى النقطة  3

 .I2تصل إلى النقطة   3

Bحدد معلال جوابك منحى .1


  .I2واآلخر إلى النقطة  I1لكي یصل أحد األیونین إلى النقطة  
 .بین أن حركة األیونات داخل حجرة االنحراف دائریة منتظمة .2
ام االیونات دو البقعتین الناتجتین عن اصط ’Oاعطى قیاس المسافتین الفاصلتین بین  .3

  O’I1=24,2cm , O’I2=26,0cm:بالكاشف القیمتین التالیتین 
LiAعدد الكتلة لالیون  Aاحسب قیمة 

3  
وضع مجمع اللتقاط االیونات و قیاس شدة التیار الناتج عن شحنتیھما  اعطى القیاس القیمتین التالیتین بالنسة لـ  I2و    I1في النقطین  .4
LI6

LiAو بالنسبة لـ  I=1,13.1010Aنجد  3
  .   I=2.10-9Aنجد  3

LI6 حسب النسبة لكل نظیر ا
LiAو  3

3  
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