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Campsالمجال الكهرساكن  ( 1 électrostatique 

 خصائص عامة( 1.1

هو المجال الكهربائي الناتج عن وجود أجسام تحمل شحن كهربائية ، بين صفيحتين تحمالن شحن كهربائية مختلفة ’  Eالمجال الكهرساكن  

 :منتظم ، وهذا يعني بأن ومتقاربتان جدا نعتبر بان المجال االكهربائي 

 .خطوط المجال المغناطيسي متوازية فيما بينها --

: بين الصفيحتين  dوالمسافة  Uقيمة متجهة المجال ثابت ، وتساي النسبة بين التوتر  --
U

E (V / m)
d

 

 المنحى نحو الجهود التناقصية --

Fساكنة تعبير القوة الكهر -- q.E  مع ،q شحنة الجسم الخاضع للقوة الكهرساكنة 

qإذا كانت  0  فأن لمتجهة المجال ومتجهة القوة نفس المنحى ، إذا كانت ل ،q 0 فأن للمتجهتين منحيان متعاكسان 

 تطبيق( 1..
 تعتبر قوة الوزن مهملة بالمقارنة مع القوة الكهرساكنة والمغناطيسية --

 عند تطبيق القانون الثاني لنيوتن يجب ذائما ذكر المعلم الغاليلي ، المجموعة المدروسة ، --

 جرد القوى الخارجية

 نعتبر الكترون يتحرك بين صفيحتين مشحونتين

F:القانون الثاني لنيوتن  -- q.E F q.E m.a    

 يتحرك نحو العلى ، فهذا يعني بأن القوة متجهة نحو األعلى بما أن الجسم حسب الشكل

 Oxاالسقاط على المحور --
te

x x 0a 0 et V V C   اذا الحركة مستقيمية منتظمة ، 

 Oyاالسقاط على المحور  --

te
y

e.E
a C , avec q e (électron)

m
    الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام ، 

 ومنه يمكن ايجاد المعادالت الزمنية ومعادلة المسار -

الزاوية بين اتجاه السرعة األولي ومتجهة السرعة األخيرة :  déviationélectrostatique االنحراف الكهرساكن  --

 (S)، وهو يمثل المعامل الموجه للمنحنى عند النقطة  (S)عند نقطة الخروج 

 

Champsالمجال المغناطيسي (. magnétique 

forceقوة لورنز ( 1.. de Lorentz 

 ، لقوة مغناطيسية ، Bداخل مجال مغناطيسي منتظم  qيخضع جسم نقطي ، شحنته 

fتسمى قوة لورنز ، تعبيرها يمكن الحصول عليه باستعمال الجداء المتجهي   q.V B  ، 

 سرعة الدفيفة Vمع  

 ( األصابع متعامدة فيما بينها)صابع الثالثة لليد اليمنى يمكن الحصول عليه باتعمال قاعدة األ:  sens منحاها --

qفي حلة جسم شحنته  0  يجب عكس المتجهة ،q.V 

q.V)عمودي على المستوى المكون من direction :  اتجاهها -- , B) 

 ، يمكن الحصول عليه intensitéالشدة  --

fا بالعالقة  | q | .V.B.sin(V , B) 

 عمودية فأن اتجاهها عمودي fبما أن القوة ملحوظة 

 ، وحركة ، فإن شغلها منعدم Vعلى متجهة السرعة 

 دائرية منتظمةالدقيقة 
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 راسة حركة دقيقة في مجال مغناطيسي متعامد مع متجهة السرعةد( ...
 دائما نهمل قوة الوزن بالمقارنة مع القوة المغناطيبسية ونكتب القانون الثاني لنيوتن

f q.V B m.a   

,M)  نسقط هذه العالقة في معلم فريني -- u, n) 

 االسقاط على المماس  --
te

T

dV
a 0 V C

dt
    الحركة منتظمة ، 

االسقاط على المنظمي  --

2
te

n

V m.V
f | q | .V.B m.a m. R C

R | q | B
      

 المسار إذا دائري ، ومنه الحركة دائرية منتظمة

 

Déviationاالنحراف المغناطيسي ( 2.2 magnétique 

 SVومتجهة السرعة النهائية  0Vاالنحراف المغناطيسي هو الزاوية بين متجهة السرعة البدئية 

 منتظم Bحيث طبق مجال مغناطيسي  Dنعتبر الكترون يتحرك داخل حيز 

 

 هي نفسها SVو  0Vبين المتجهتين   أوال نبين بأن الزاوية 

 O'Sو  O'Oالزاوية بين الشعاعين 

 

 

 

 

 تطبيقات للمجالين الكهربائي والمغناطيسي( 3

troisتطبيقات هذين المجالين تعتمد على أجهزة مكونة من ثالثة غرف  chambres : 

chambreأين حجرة الت -- d'ionisation  شحنة كهربائية( الذرة)لكي تكتسب الدقيقة 

chambreحجرة التسريع  -- daccélération نطبق بين الكساب الدقائق سرعة ، 

 (متجهة السرعة متوازية مع متجهة المجال الكهرساكن) طرفيها مجال كهربائي مسرع 

chambreحجرة العزل  -- de séparation  لتفريق الدقائق غالبا النظائرIsotopes  ودلك بتطبيق مجال مغناطيسي عمودي ،

 على متجهة السرعة البدئية

 spectrographe ( مطياف الكتلة)راسم الطيف للكتلة ( 3.3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélecteurمصفات السرعات  ( 3.2 de vitesse 
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 E، وفي حجرة العزل نطبق مجال كهربائي آخر  'Eهذا الجهاز من ثالثة حجرات فقط في حجرة التسريع نطبق مجال كهربائي يتكون 

المتجهة المنعدمة ألكي يأخذ النظير الذي نريد  حيث يكون مجموعهما يساوي]عمودي مع السابق Bمستقل عن األول ومجال مغناطيسي 

Principeأ القصور دعزله مسارا مستقيميا ، طبقا لمب d'inertie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyclotronِ   سيكلوترون ( 3.3

 يتكون سيكلوترون من نصفي أسطوانة حيث طبق في كل واحدة منهما مجال مغناطيسي النحراف

 ، مجال كهرساكن من أجل تسريعه إلى الحيز الدي طبق فيهالدقيقة المشحونة واعادتها  

 دقيقةمرة من أجل تسريع دائم للومنحى المجال الكهرساكن يتغير كل  

 ، ثم نقوم بتسريعها نحو إحدى 0Vبسرعة   Oنبعث عند مركز السيكلوترون الدقيقة ت

 طيس ، فيتم تسريعها مرة اخرى ، وكل مرةنصفي األسطوانة فتنحرف نتيجة للمجال الغنا 

 أن تصل إلى طرف الجهاز فغادره بسرعة كبيرة ، عها ، إلىيتم تسريعها يزداد شعا 

 يمكن توظيفها النجاز التصادمات بين الدقائق 

 

 تمرين تطبيقي( 3.3

نريد فرز األيونات
3 2
2He


كتلة  ذات

27
1m 5.01 .10 kg

 عن األيونات 

4 2
2He


ذات كتلة  

27
2m 6.65 .10 kg

. 

 بسرعة يمكن اعتبارها منعدمة. Eعند النقطة تدخل هذه األيونات جميعها 

Eحيث يتم تسريعها بواسطة توتر  SU V V مطبق بين صفيحة الدخول ، 

 وصفيحة الخروج

 ، بسرعة متجهتها عمودية علىSتغادر األيونات صفيحة الخروج  ، عند النقطة 

 عمودية على مستوى Bذه الصفيحة ، لتدخل مجاال مغناطيسيا منتظما متجهته ه

 .التبيانة جانبه

 .فتنحرف لتصطدم بشاشة مستشععة

 ، وعن 1mلأليونات ذات الكتلة 1V، عن السرعة  Uو  eعبر بداللة ( 3

 .2mلأليونات ذات الكتلة  2Vالسرعة 

 .نصف دائريمسار كل أيون في المجال المغناطيسي ( 2

 1mو و  Bو  Uو  e، بداللة 1mلمسار اليونات ذات الكتلة  1rأعط تعبير الشعاع ( أ

 2mو  Bو  Uو  e، بداللة  2mلمسار األيونات ذات الكتلة  2rأعط تعبير الشعاع ° ب

Bنعطي  2rو  1rسب كال من أح( ج 0.5T  وU 10kV 

يونات نقطة اصطدام األ 1Aلتكن ( 3
3 2
2He


نقطة اصطدام األيونات  2Aبالشاشة و  

4 2
2He


2بالشاشة ، أحسب المسافة   1A A 

 

 الحل في سلسلة التمارين بالفرنسية: ملحوظة 


