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∆ύο σωµατίδια σε ΟΜΠ. 

Ένα φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m=10-12kg  και φορτίου q= 0,01µC εισέρχεται 

µε ταχύτητα υ=200m/s 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=20cm και το σωµατίδιο 

εισέρχεται στο πεδίο από το µέσον της πλευράς Α∆ και εξέρχεται από την πλευ-

ρά Γ∆, µε ταχύτητα κάθετη στην Γ∆, όπως στο σχήµα. 

i) Να σχεδιάστε τη δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο τη στιγµή της  εισόδου και τη στιγµή της εξόδου 

από το πεδίο. 

ii)  Να σχεδιάστε την ένταση του µαγνητικού πεδίου. 

iii)  Να υπολογιστεί η µεταβολή της κινητικής ενέργειας και της ορµής του σωµατιδίου κατά το πέρασµά 

του από το µαγνητικό πεδίο. 

iv) Ένα δεύτερο όµοιο σωµατίδιο µπαίνει στο ίδιο µαγνητικό πεδίο από το µέσο της ΒΓ, όπως στο σχήµα, 

µε ταχύτητα υ1=400m/s. Να βρεθεί το σηµείο εξόδου του από το πεδίο. 

Απάντηση: 

i) Το σωµατίδιο εκτρέπεται προς τα κάτω, συνεπώς η δύναµη που δέχεται 

από το µαγνητικό πεδίο (δύναµη Lorentz) στο σηµείο Μ, είναι όπως στο 

σχήµα. Αλλά η δύναµη αυτή είναι πάντα κάθετη στην ταχύτητα, οπότε στο 

σηµείο εξόδου, θα είναι οριζόντια. Μπορούµε λοιπόν να δούµε ότι το κέ-

ντρο της κυκλικής τροχιάς είναι το σηµείο ∆ και η ακτίνα είναι R=10cm. 

ii)  Από τον κανόνα των τριών δακτύλων βρίσκουµε ότι το µαγνητικό πεδίο εί-

ναι κάθετο στο επίπεδο της τοµής (το επίπεδο της σελίδας), µε φορά προς 

τα έξω (προς τον αναγνώστη). 

iii)  Η κίνηση στο οµογενές µαγνητικό πεδίο είναι οµαλή κυκλική, αφού η δύναµη Lorentz είναι διαρκώς 

κάθετη στην ταχύτητα. Το αποτέλεσµα είναι η δύναµη αυτή να µην παράγει έργο και η κινητική ενέρ-

γεια του σωµατιδίου να µην µεταβάλλεται. Συνεπώς ∆Κ=0. 

Όµως αν δεν µεταβάλλεται το µέτρο της ταχύτητας, µεταβάλλεται η διεύ-

θυνσή της, συνεπώς µεταβάλλεται η ορµή του σωµατιδίου. Πράγµατι: 

)( aa PPPPP
rrrrr

−+=−=∆ ττ . 

Με βάση τώρα το διπλανό σχήµα, υπολογίζουµε το µέτρο της µεταβολής της ορµής: 

2)()()()( 2222 ⋅=+−=+−=∆ υυυτελρχ mmmPPP a → 



Υλικό Φυσικής-Χηµείας Κίνηση σε Μαγνητικό πεδίο 

 www.ylikonet.gr 2

smkgsmkgP /2102/220010 1012 ⋅⋅=⋅⋅=∆ −−  

Ενώ το διάνυσµα της µεταβολής της ορµής σχηµατίζει γωνία θ=45° µε την κατακόρυφη (η διαγώνιος 

του τετραγώνου διχοτοµεί τις γωνίες των κορυφών). 

iv) Το δεύτερο σωµατίδιο που εισέρχεται στο σηµείο Ν µε διπλάσια ταχύτητα, 

θα δεχτεί δύναµη µε φορά προς τα πάνω (µε βάση τον κανόνα των τριών 

δακτύλων) µε διπλάσιο µέτρο, από το προηγούµενο, αφού το µέτρο της 

δύναµης, FL1=Β·υ1·q, είναι ανάλογο του µέτρου της ταχύτητας. Αλλά τότε 

θα διαγράψει και τµήµα κύκλου µε ακτίνα 
Bq

m
R 1

1

υ
= , συνεπώς µε διπλά-

σια ακτίνα. Αλλά τότε το κέντρο του κύκλου Κ, θα είναι στην προέκταση 

της ΓΒ, σε απόσταση (ΝΚ)=20cm και θα εξέλθει από το µαγνητικό πεδίο 

από το σηµείο Σ, όπως στο σχήµα. 

Το τρίγωνο ΒΚΣ είναι ορθογώνιο µε (ΚΒ)=R1-(ΒΝ)=20cm-10cm =10 cm, ενώ (ΚΣ)=R1=20 cm, οπό-

τε από το Π.Θ. παίρνουµε: 

cmcmKBKB 3101020)()()( 2222 =−=−Σ=Σ  
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