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 Mouvements plans :  احلركات املستوية 

 منتظم كهرساكنمشحونة يف جمال دقيقة دراسة حركة : تطبيقات 

Applications : Mouvement d’une particule chargée dans un champ électrostatique 

 

 

 اإلنحراف الكهربائي    منتظم كهرساكنال دقيقة مشحونة في مجدراسة حركة :  نشاط تجريبي ،De 
 كون منتيوهو . تسريعها ثم كترونات وتجميعها لأساسا على إنتاج إ   appareil à faisceau d’électronsلكترونات غال جهاز حزمة اإلمبدا إشتيعتمد 

 : باألساس علىتحتوي  بابة زجاجية مفرغة من الهواء ح

  كترونات لاإلمدفع  canon à électrons   يك للتسخين ، سل :الذي يتكون بدوره من

فلزيتين وتسمى الكاثود ،أسطوانتين لكترونات خالل تسخينها صفيحة فلزية تبعث إ

 وتسمى  ( C )  المنبعثة من الكاثود إللكتروناتادور األولى في تجميع  ىين ، يتجلمجوفت

المجمعة حيث تخرج منها ونات رلكتأنود التجميع ويمكن دور الثانية في تسريع اإل

 بسرعة كبيرة وتسمى أنود التسريع

  اإلنحراف  صفيحتي( P1 )  و( P2 )   ، وهما عبارة عن صفيحتان فلزيتان متوازيتان

سيد تمكن من تج  matériau fluorescent صفيحة مستشععة  اومادة  توجد بينهما

 وإظهار مسار اإللكترونات داخل الحبابة 

  إستثمار : 

 ( P2 )و  ( P1 ) ين  تيحالصفمربطي كترونات قبل تطبيق التوتر بين مسار اإلل ةطبيع ام .1.1

 ( P2 )و  ( P1 ) ين  تيحالصفق التوتر بين مربطي تالحظ عندما نطبماذا  .1.1

 ( P2 )و  ( P1 ) ين  تيحالصفبين لكترونات اإل ة سبب إنحراف حزم ام .1.1

حدد مميزات معلال جوابك ثم  ( P2 )و  ( P1 )يحتين صفالمجال داخل الهذا طبيعة ا م .1.1

  هذا المجال متجهة 

 ( P2 )و  ( P1 ) مربطي   ينب تستنتج عندما نغير  قطبي العمودماذا  .1.1

مع  ثم حدد مميزاتها في هذه الحالة ما إسمها ، ما تعبيرها        انحراف حزمة االلكترونات إلى وجود قوة يعزى  .1.1

 التمثيل

 تين المرحلتين اساسيتين فما هي هاان نقسم الدراسة الى مرحلتين مكن ي .1

  األولىالمرحلة : 

بين الكاثود  qدقيقية مشحونة القوى المطبقة على أجرد ثم        متجهة المجال الكهرساكن   السرعة البدئية معقارن  .1.1

C واألنود A   )   ثم مثل الشكل  )  هذه القوىمن خالل مقارنة ماذا تالحظ  

  mو     qو         بداللة          تعبير متجهة التسارع   ددح .1.1

 إحدثيات كل من متجهة التسارع ، متجهة السرعة و متجهة الموضعحدد  .1.1

 في هذه المرحلةللدقيقة طيعة الحركة حدد  .1.1

  )اكن بسرعة ضعيفة جدا المعادالت الزمنية للحركة في حالة دخول األلكترون الى المجال الكهرسستنتج إ .1.1

بسرعة  Tعند الثقب  دمة وتخرج منهبسرعة تكاد تكون منع Oعند النقطة المجال الكهرساكن كترونات الى اإلدخل ت .1.1

  ، Tعند  سرعة ، حدد تعبير  vعالية 

 ؟ تاثير شدة المجال الكهرساكن على سرعة الدقائق المشحونة ما .1.3

 دور المجال الكهرساكن ففي هذه الحالة بالنسبة للدقيقة المشحونة نتجتإس .1.3

  الثانية  المرحلة : 

      متجهة المجال الكهرساكن   السرعة البدئية معقارن  .1.1

 ( P2 )و  ( P1 )تعبير متجهة التسارع بين الصفيحتين حدد  .1.1

 إحدثيات كل من متجهة التسارع ، متجهة السرعة و متجهة الموضعحدد  .1.1

 على كل محور  طبيعة الحركة دد ح .1.1

 معادلة المسار في المجال الكهرساكن المنتظمحدد  .1.1

طول  علما ان  ، نقطة خروج الدقيقة من المجال الكهرساكن Sثيتات النقطة اإحدحدد  .1.1

  lالصفحتين  هو  

   vsتعبير   استنتج    ثم   Sإحداثيات متجهة السرعة في النقطة حدد  .1.3

 vsمبرهنة الطاقة الحركية تحقق من تعبير بتطبيق  .1.3

  الكهرساكن او اإلنحراف الكهربائياإلنحراف 

، ال تخضع الدقيقة ساكن خروج الدقيقة المشحونة من المجال الكهرعند 

الدقيقة  حسب مبدا القصور تكون سرعةوباهماله  اإل لوزنها فقط 

فتصطدم بشاشة مستشععة عمودية         سرعتها    منتظمة مستقيمية 

 . Lبالمسافة     Oوتبعد عن النقطة       , O )   (ر  المحو على 

تسمى زاوية      مع الخط األفقي زاوية             المتجهة   تكون  .1.4

   tgاإلنحراف  الزاوي ، حدد    

المسافة  أو اإلنحراف الكهرساكن  De بائي اف الكهراإلنحرنعرف  .1.14

Aبين   
’ 

نقطة   Aنقطة اإلصطدام في غياب المجال الكهرساكن و    

الكهربائي اإلنحراف    بين ان،   اإلصطدام بوجود المجال الكهرساكن 

De    يكتب على الشكل التالي  = K .U  De   محدد تعبيرK  ماذا ،

 تستنتج ؟
 


