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 دراسة نظرية لحركة قذيفة في مجال الثقالة( 2.1

 Oxمع المحور  تكون زاوية 0Vبسرعة  mنقطية وكتلتها  (S)نقوم بقذف كرية 

 .Oانطالقا من اصل المعلم 

,O,i)في المعلم المرتبط باألرض  (S)كما أننا ندرس حركة  j) والذي نعتبره غاليليا 

 .كأصل لمعلم الزمنOونأخذ لحظة انطالق الكرية من النقطة 

 على المحور(S)للجسم Gأوجد طبيعة حركة مركز القصور ( 2

Ox وعلى المحور ،Oy 

 .بالنسبة لكل محور Gأوجد المعادالت الزمنية لمركز القصور  (1

 Gاستنتج معادلة مسار النقطة ( 3
 .أوجد احداثيات نقطة قمة المسار بطريقتين مختلفتين( 4

laالمدى )أوجد صيغة مدى الحركة ( 5 portée : )فة بين نقطة انطالق الكرية على المحور المساOx  ونقطة سقوطها(P) على نفس

 .Oxالمحور 

 .0محددة ، أعط قيمة الزاوية 0بين بان هذا المدى قصوي بالنسبة لزاوية ( 5.2

أنه يمكننا الحصول على نفس المدى إذا قمنا برمي الجسم بسرعة منظمها بر بأن منظم السرعة ثابت ، بين بنعت( 5.1
'
0 0V V وتكون ،

 .في هذه الحالة و  ، أوجد العالقة بين Oxمع المحور  زاوية 

 

 حركة الكترون في مجال كهربائي منتظم( 3
 الحالة التي تكون فيها متجهة السرعة متوازية مع متجهة المجال الكهرساكن( 3.2

نعتبر الكترون شحنته 
19

q e 1.6 .10 C
     وكتلته

31
em 9.09 .10 kg

 

 حت تاثير مجال كهرساكنت Bvبسرعة  Bبسرعة مهملة ، ويصل الى نقطة  Aينطلق من نقطة 

3
E 10 V /m  1طبق بين صفيحتين(P P)2و  ( dتفصل بينهما مسافة  ، ( 2 cm 

 حدد منحى متجهة المجال الكهرساكن بين الصفيحتين، علل جوابك( 2

 المطبق بين الصفيحتين Uأحسب قيمة التوتر( 1

 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، حدد طبيعة حركة االلكترون، بين بأن سرعة االلكترون( 3

B، تكتب  Bعند النقطة  
e

2eU
v

m
 

 متجهة السرعة متوازية مع متجهة السرعة البدئية( 3.1

الكترون شحنته 
19

q e 1.6 .10 C
     وكتلتهem 0يدخل بسرعةV 

P)1بين صفيحتين  P)2و  (  نعتبرها أصالOمتوازيتان فيما بينهما، عند نقطة (

 لمعلم الفضاء ولمعلم الزمن

P)1ندرس حركة االلكترون بين الصفيحتين ( 2 P)2و  ( ) 

 Oxن على المحور لاللكتروGأجد طبيعة حركة مركز القصور ( 2.2

 .Oyوعلى المحور 

 بالنسبة لكل محور عند لحظة Gأجد المعادالت الزمنية لحركة مركز القصور ( 2.1

 tزمنية 

,O,i)أوجد معادلة المسار في المعلم الديكارتي ( 2.3 j) 

 ، حيث يغادر االلكترون الصفيحتينSأوجد احذاثيات النقطة ( 2.4

 في هذه الحالة ندرس حركة االلكترون خارج الصفيحتينو قبل الشاشة( 1

 ماهي طبيعة حركة االلكترون خارج الصفيحتين( 1.2

 أجد صيغة االنحراف الكهرساكن ( 1.1
 ، حيث يصطدم االلكترون مع الشاشةIأجد احذاثيات النقطة ( 1.3

 .ال تتعلق بخصائص االلكترون OPبين بأن المسافة ( 1.4
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 حركة الكترون في مجال مغناطيسي( 4
 قوة لورنز( 4.2

 Vويتحرك بسرعة  qيحمل شحنة كهربائية . . . (  بروتون ايون  الكترون ،)كل جسم نقطي 

 Lorentz، يخضع لقوة مغناطيسية تسمى قوة لورنزBداخل مجال مغناطيسي 

fتعبيرها  q.V B ، يتم تحديد منحاها واتجاهها باستعمال قاعدة اليد اليمنى 

fشدتها  | q | .V.B.sin  مع ،(V,B)  : الزاوية بين المتجهتينV  وB 

 ودي على متجهة السرعةهذه السنة سوف نكتفي بحالة مجال مغناطيسي منتظم وعم : ملحوظة 

 
 حركة الكترون في مجال مغناطيسي منتظم: تطبيق ( 4.1

Uنقوم بتسخين سلك فلزي بمولد طبق بين قطبيه توتر ( 2 6Vفنحصل على الكترونات ، 

نقوم بتسريع هذه االلكترونات بتطبيق توتر كهربائي . .سرعتها شبه منعدمة
4

0U 5 .10 V 

 ، فنحصل على حزمة الكتروناتPبين السلك وصفيحة بها ثقب 

 (A)مثل على الشكل منحى متجهة المجال الكهرساكن بين السلك والصفيخة ( 2.2

 Pأحسب سرعة االلكترون عند الثقب ( 2.1

 ، تخضع لمجال مغناطيسي منتظم شدته Pعندما تغادر االلكترونات الثقب ( 1

B 1mT  في المجال(D) 

 (D)ما هي طبيعة حركة االلكترون في المجال ( 1.2

 Sو  Pبين بأن الطاقة الحركية لاللكترون تنحفظ بين النقطتين  (1.1
 (D)أحسب قيمة زاوية االنحراف المغناطيسي عند مغادرة االلكترون المجال( 3.1

 : معطيات 
19 31

ea 2cm; 10cm;e 1.6 .10 C;m 9.09 .10 kg
     

 

 


