
في لحظة . في حجرة التسریع Uتسرع ھذه اإللكترونات بواسطة توتر . بسرعة یمكن اعتبارھا منعدمة Sتنطلق حزمة البرتونات من المنبع 
t=0  تدخل  البرتونات مجاال مغنطیسیا منتظم شدتھB=0,1T  بسرعة بدئیةv0=107m/s  

  

  
  قاعدة األصابع الثالثة للید الیمنى: ملحق 

F�⃗تخضع الدقیقة الى قوة مغنطیسیة تسمى قوة لورنتز تعبیرھا -1 = qv ��⃗ B��⃗  حدد ممیزات قوة لورنتز  
 بین ان حركة الدقیقة في المجال المغنطیسي المنتظم حركة منتظم -2
في أي منحى ستنحرف الدقیقة المشحونة في المجال المغنطیسي -3  
  شعاع المسار الدائري Rحدد تعبیر . ة الدقیقة ، حركة دائریة منتظمة كبتطبیق القانون الثاني لنیوتن بین ان حر -4
  حدد معلال جوابك، طبیعة حركة الدقیقة بعد خروجھا من المجال المغنطیسي  -5
  ثم اعط تعبیره بداللة معطیات التمرین Dmعرف االنحراف المغنطیسي  -7
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