
נתונים חלקיקים הטעונים במטען חשמלי. הנח כי כוח הכובד הפועל על החלקיקים זניח. לכל אחד משני המצבים המתוארים   .4
בסעיפים א-ב, קבע אם הוא אפשרי או אינו אפשרי, ונמק כל אחת מקביעותיך.
החלקיקים נעים באזור שבו שורר שדה מגנטי בלי שיפעל עליהם כוח מגנטי.  א. 

החלקיקים נמצאים במנוחה באזור שבו שוררים גם שדה חשמלי וגם שדה מגנטי )כל אחד מן השדות קבוע(, והכוח השקול  ב. 
הפועל עליהם שווה לאפס. 

שני חלקיקים )1( ו-)2( נכנסים במאונך לשדה מגנטי אחיד. השדה המגנטי מאונך למישור הדף וכיוונו "אל הקורא". בתרשים 
א מוצגים חלקים מהמסלולים של החלקיקים בשדה המגנטי.

(1)

(2)

תרשים א

קבע איזה סוג מטען יש לכל אחד מהחלקיקים )1( ו-)2( - חיובי או שלילי. נמק את קביעותיך.  ג. 
לשני החלקיקים יש מסה שווה, והמהירויות הזוויתיות שלהם בתוך השדה שוות. הראה שהמטענים של שני החלקיקים  ד. 

שווים בגודלם. 

חלקיק, הטעון במטען חיובי q = 3.2 · 10-19 C, משוחרר ממנוחה קרוב מאוד ללוח מוליך G, המחובר להדק החיובי של מקור 
מתח.החלקיק עובר דרך נקב בלוח מוליך H, המחובר להדק השלילי של מקור המתח ונכנס לאזור שבו שורר שדה מגנטי 

.B ,אחיד
השדה המגנטי מאונך למישור הדף, וכיוונו "אל הקורא" )ראה תרשים ב(. המרחק בין 

.V = 1000 V והפרש הפוטנציאלים בין הלוחות הוא ,d = 1 mm הוא H-ו G הלוחות
סרטט גרף של האנרגיה הקינטית של החלקיק במהלך תנועתו כפונקציה של  ה. 
מרחקו האופקי מן הלוח G, עבור המרחקים שבין 0 ל-mm 2. )הנח שבמהלך 

).2 mm -שגדול מ G תנועתו החלקיק מגיע למרחק אופקי מהלוח
 ,G 2 מהלוח mm -1 וmm מצא את ערכי האנרגיה הקינטית של החלקיק במרחקים  

ורשום אותם על הציר האנכי של הגרף שסרטטת. 
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תרשים ב

יכול להיות מצב שבו החלקיקים נעים  א.   .4 
באזור שבו שורר שדה מגנטי בלי שיפעל עליהם כוח מגנטי. זה 

קורה כאשר החלקיקים נעים לאורך קו השדה.

לא יתכן מצב כזה כי: על החלקיק הטעון  ב. 
פועל כוח חשמלי. כדי ששקול הכוחות 

הפועלים על החלקיק ישווה לאפס, צריך 
לפעול עליו כוח מגנטי השווה בגודלו ומנוגד 
בכיוונו לכוח החשמלי. אבל על החלקיק לא 

פועל כוח מגנטי כי מהירותו אפס.

המטען של חלקיק 1 - חיובי. ג. 
המטען של חלקיק 2 - שלילי.  

זה נובע מכלל היד הימנית.  

נתון שהחלקיקים נכנסים במאונך לשדה  ד. 
המגנטי, מכאן שכל אחד מן החלקיקים נע 
בתנועה מעגלית, כאשר הכוח המגנטי הוא 

הכוח השקול על כל חלקיק.

qvB R
mv2

= מכאן:   

 כאשר R - רדיוס המסלול של החלקיק

 ו-v - המהירות המשיקית של החלקיק.

q BR
mv

=    

v = wR    
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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הגרף: ה.   
Ek(eV)

x(mm)

2000

1 2

:1mm חישוב האנרגיה הקינטית במרחק 
החלקיק התחיל ממנוחה לכן

Vq = E
k

    
1000 · 3.2 · 10-19 = E

k     

E
k 
= 3.2 · 10-16J = 2000eV

    

 G 2 מלוחmm האנרגיה הקינטית במרחק
שווה לזו שבמרחק 1mm, שכן השדה המגנטי 

אינו מבצע עבודה על החלקיק.

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 




