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Ένα σωματίδιο εισέρχεται σε ΟΜΠ. 

Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται µε ταχύτητα υ σε µια περιοχή που υπάρχει 

οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα 

στις δυναµικές γραµµές. Η τοµή του µαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς 

α και το σωµατίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το µέσον της πλευράς Α∆ και εξέρ-

χεται από την πλευρά Γ∆, µε ταχύτητα κάθετη στην Γ∆, όπως στο σχήµα, σε χρό-

νο t1. 

i)  Ποιο είναι το πρόσηµο του φορτίου του σωµατιδίου; 

ii) Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία αλλά τώρα το σωµατίδιο έχει διπλάσια ταχύτητα (2υ).  

Α) Η περίοδος της κυκλικής τροχιάς του σωµατιδίου: 

α) µειώνεται β) παραµένει σταθερή  γ) αυξάνεται 

Β) Το χρονικό διάστηµα που θα κινηθεί το σωµατίδιο µέσα στο πεδίο θα είναι: 

α) t2<t1     β) t2 = t1     γ) t2 > t1 

iii) ∆οκιµάζουµε τώρα ξανά,  αλλά τώρα το σωµατίδιο µπαίνει στο µαγνητικό πεδίο από την κορυφή Α, µε 

ταχύτητα της ίδιας διεύθυνσης και µέτρου υ. Το χρονικό διάστηµα που θα κινηθεί το σωµατίδιο µέσα 

στο πεδίο θα είναι: 

α) t3<t1     β) t3 = t1     γ) t3 > t1 

Απάντηση: 

i)  Η δύναµη που δέχεται το σωµατίδιο από το µαγνητικό πεδίο είναι κάθετη 

στην ταχύτητα, παίζοντας το ρόλο της κεντροµόλου, όπως στο σχήµα. Με 

βάση τον κανόνα των τριών δακτύλων βρίσκουµε ότι το σωµατίδιο φέρει 

θετικό φορτίο. 

ii)  Α) η περίοδος της κυκλικής τροχιάς του σωµατιδίου µέσα στο µαγνητικό 

πεδίο, δίνεται από την εξίσωση: 
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Από την οποία προκύπτει ότι η περίοδος είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας του σωµατιδίου. Άρα σωστή 

η β) πρόταση 

Β) Ο χρόνος που κινήθηκε το σωµατίδιο στο ΟΜΠ, όταν εισήλθε µε ταχύτητα υ, στο σηµείο Μ είναι: 
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Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του
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σµό της ταχύτητας διπλασιάζεται

½ α, γίνεται R2=α και το σωµατίδιο

εξέλθει από το πεδίο από το σηµείο

τε έχει διαγράψει την γωνία θ

πεδίο, είναι µικρότερος από t1

iii)  Στην περίπτωση αυτή η ακτίνα
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Μ και το σωµατίδιο θα διαγράψει

από την κορυφή ∆, σε χρόνο 

ταση. 
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κυκλικής τροχιάς του σωµατιδίου, δίνεται από την εξίσωση 

νάλογη της ταχύτητας. Συνεπώς µε διπλασια-

ζεται και η ακτίνα, η οποία από την τιµή R1= 

και το σωµατίδιο διαγράφει κύκλο κέντρου Κ και θα 

πεδίο από το σηµείο Ν του διπλανού σχήµατος. Αλλά τό-

την γωνία θ<
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qB

mT
t

241

π
== . Σωστή η α) πρόταση. 

αυτή η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς είναι επίσης 

τότε το κέντρο της κυκλικής τροχιάς είναι το σηµείο 

θα διαγράψει ηµικύκλιο και θα εξέλθει από το πεδίο 

σε χρόνο 
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23 >t1 και σωστή είναι η γ) πρό-

Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο 

2

dmargaris@sch.gr 


