ﻓﺼﻞ

4

ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﻫﺪف ﻫﺎی ﻓﺼﻞ
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ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ،
رﺳﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ
ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ذرهی ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ــ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﺧﻂ
راﺳﺖ ،ﭘﻴﭽﻪ و ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﻣﻮازی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن
ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﻮاد و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﮐﺮهی
زﻣﻴﻦ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن.

٤ــ١ــ آﻫﻨﺮﺑﺎ
ﻫﺪف:
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﺐﻫﺎ
ــ اﺛﺮ ﻗﻄﺐﻫﺎی آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻴﺮوی
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻟﻘﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ
ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺑﺰرگ
داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ :داﻧﺶآﻣﻮزان درﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ
و ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
ﻧﻮر ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن )ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﯽ(
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪهی ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺟﻮدات روی زﻣﻴﻦ و … ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه :ﺑﺎ ﺑﺮدن ﻳﮏ ﻟﻴﻮان آب ﺳﺮﮐﻼس و ﻧﻮﺷﻴﺪن
آن ﺑﺤﺚ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ :ﺑﺸﺮ از روزﮔﺎران ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ّاﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
در ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﻴﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و درﻣﺎن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از
آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در ارﺗﻘﺎء ﮐﻴﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ از آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺶ را در ﮐﻼس ﺑﺎ روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ.
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ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد زاﺋﺪ
)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ( از آب اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ:
ــ از ﺟﻠﺴﻪی ﻗﺒﻞ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ

از آﻫﻨﺮﺑﺎ )ﺣﺘﯽ در اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪه( و ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ و …
را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ1
اﺟﺎزهی ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻧﻮاع آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻠﻪ و … را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﮑﺎرات دﻳﺪﻧﯽای از ﻗﻄﻌﺎت در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﺘﻦ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ:
»وﻗﺘﯽ آﻟﺒﺮت اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽاش را در  ٦٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،از روزی ﻳﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﮐﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و
ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﻳﻦﮐﻪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺗﺎزهای از ﭘﺪرش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻳﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪای ﺑﻮد و ﺣﻴﺮﺗﯽ ﮐﻪ
ﻋﺪه زﻳﺎدی
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ در او ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺣﻴﺮت ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدهاﻳﻢ و ّ
از ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺤﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻫﻦ را ﻣﯽرﺑﺎﻳﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻳﻢ«.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2
در ﻫﺮﻳﮏ از ﻣﻮردﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( دو آﻫﻨﺮﺑﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( ﻳﮑﯽ از آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ را از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
پ( اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ت( ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻳﮏ ﮐﺘﺎب ،ورﻗﻪی ﺗﻠﻖ ﺟﻠﺪ دﻓﺘﺮ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻴﻦ دو آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ3

N

ﻫﺪف :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺶ و ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی آنﻫﺎ
اﻟﻒ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (١ﻓﻨﺮی را از ﻳﮏ ﻃﺮف آوﻳﺰان ﮐﻨﻴﺪ .ﻃﻮل آن را
اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ب( ﻗﻄﻌﻪای آﻫﻨﯽ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻴﺎوﻳﺰﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ را اﻧﺪازه
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
آﻫﻦ
پ( ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ
ت( ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪای را از زﻳﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪی ِ
آﻫﻦ آوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ،
آﻫﻦ
ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
آﻫﻨﺮﺑﺎ
ث( آﻫﻨﺮﺑﺎ را در دورﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻗﻄﻌﻪی
آﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺷﮑﻞ )(١
ج( ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :پ( ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺶ ﮐﻪ از ﻃﺮف زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪی آﻫﻨﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ت( آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺬب آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ج( ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪی آﻫﻨﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
S

ﺷﮑﻞ )(٢
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ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .در
واﻗﻊ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪی آﻫﻦ آوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ ،ﺑﺪون
ﺣﻀﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺸﯽ زﻣﻴﻦ ،ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻫﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ در اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه از ﻃﺮف آﻫﻨﺮﺑﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪی آﻫﻨﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻳﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ4
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی آﺧﺮ ﺻﻔﺤﻪی  ١٣٩ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از ﮐﻼس ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﭼﻪ آﺛﺎری از آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻴﺪا ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﺮار دادن ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ روی ﻳﮏ ﺳﻄﺢ
اﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻘﺮﺑﻪی آن ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮرﺷﻤﺎﻟﮕﺎن )ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﯽ( را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آﺛﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺻﻔﺤﻪ ی  ١٣٩رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﻴﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ5
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﯽ و ﮔﺮدآوری ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه از واژهﻧﺎﻣﻪی اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در اﻧﺘﻬﺎی
ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ و در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ــ١
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ﻣﻌﻤﻮﻻ ً داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ
در اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﻣﺜﻞ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺑﻪ در ﻳﺨﭽﺎل و … را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮ
آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ،ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ6
آﻟﻨﻴﮑﻮ آﻫﻨﺮﺑﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ــ ﻧﻴﮑﻞ ــ ﮐﺒﺎﻟﺖ ــ ﻣﺲ ــ آﻫﻦ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اﻣﺮوزه در ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ــ رادار ــ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ــ ﺗﻠﻔﻦ ــ ﻣﻴﮑﺮوﻓﻦ ــ ﮔﻴﺘﺎر ﺑﺮﻗﯽ ــ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و … اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ آﻟﻨﻴﮑﻮ ) (Alnicoو آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎﻳﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از آنﻫﺎ و اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺑﺎ ﭼﻪ روشﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻧﻮاع ﻗﺪﻳﻤﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ــ٢
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪی  ١٤٠ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را در
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

)ب

)پ
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ﭘﺲ از آن ﻗﻄﺐﻫﺎی آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و اﺛﺮ
ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم و ﻏﻴﺮﻫﻤﻨﺎم را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ7
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪای و ﻳﮏ ﺗﮑﻪﻧﺦ ،راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﺦ را ﺑﻪ وﺳﻂ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﻳﻢ و از ﻧﻘﻄﻪای آوﻳﺰان ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎ در راﺳﺘﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ــ٣
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪای را از وﺳﻂ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻧﺨﯽ آوﻳﺨﺖ،
ﺳﭙﺲ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪای دﻳﮕﺮی را از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮد

)ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آﻫﻨﺮﺑﺎ را از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎی آوﻳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺦ ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ( و اﺛﺮ داﻓﻌﻪ ﻳﺎ ﺟﺎذﺑﻪ را در ﻗﻄﺐ ﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ و ﻳﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را در اﺳﺘﻮا و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :در اﺳﺘﻮا ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻓﻘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل زﻣﻴﻦ ،در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ی
ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎدﺳﻮن  Hudson Bayدر ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﻤﻮدی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ١٥٠٠ kmاز ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ زﻣﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
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ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ
ﺷﮑﻞ )(٤

ﺗﻮﺟﻪ :ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺼﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ

درﺑﺎرهی اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارﻧﺪ.

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻋﻠﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ ،و ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺳﻴﺎره ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ8
ﭼﻨﺪ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺣﻠﻘﻪای را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﭽﺴﺒﻨﺪ١ :ــ اﮔﺮ
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻘﻴﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
N

S
N

S

ﺷﮑﻞ )(٥
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٢ــ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪای ،در داﺧﻞ ﻳﮏ ﻧﯽ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻧﯽ و آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی داﺧﻞ آن را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻳﮑﯽ از آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺮوی داﻓﻌﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ9
ﻫﺪف :ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻮن
دو آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪای را از وﺳﻂ ﺑﺎ دو ﺗﮑﻪ ﻧﺦ آوﻳﺰان ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم و ﻫﻤﻨﺎم در
ﻣﺠﺎور ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در دو ِ
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬب و دﻓﻊ ،ﺷﮑﻞ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮم ﻧﻴﻮﺗﻮن رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ )(٦

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ10
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﻬﻮم درس در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم و ﻧﺎﻫﻤﻨﺎم در آﻫﻨﺮﺑﺎ را ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮده و در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد روی ﻳﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
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ﭘﺮﺳﺶ :ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ وارد ﺑﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ از ﻃﺮف زﻣﻴﻦ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب :ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :اﻟﻒ( ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دو ﺳﻮزن ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ آوﻳﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
N

S

ﺷﮑﻞ ) (٧ــ اﻟﻒ

ب( ﭼﺮا اﻧﺘﻬﺎی دو ﺳﻮزن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﺐ ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ آوﻳﺰان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
S

N

ﺷﮑﻞ ) (٧ــ ب

ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( در اﺛﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻟﻘﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ دوﺳﺮ ﺳﻮزنﻫﺎ ،ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﻣﯽآﻳﻨﺪ.
ب( دو اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻮزنﻫﺎ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم ﺷﺪه و ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﻗﻄﺐ  Nﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ و  Sﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻳﻦ دو رﻧﮓ

ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﻼﺱ

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﻳﮑﯽ از روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﮏ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﺮهی زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺸﺄ آن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮروی ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ
ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
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ﺟﺪول )(١

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ11
ﻧﻴﺮوی داﻓﻌﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﺐ ﻫﻤﻨﺎم دو آﻫﻨﺮﺑﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪی آنﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه
و در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

) F (Nﻧﻴﺮو

) d(mmﻓﺎﺻﻠﻪ

٣/٩٣٠

١٠

٠/٤٠

١٢

٠/١٣

١٤

٠/٠٥٧

١٦

٠/٠٣٠

١٨

٠/٠١٨

٢٠

٠/٠١١

٢٢

٠/٠٠٨

٢٤

/٠٠٥

٢٦

٠/٠٠٤

٢٨

٠/٠٠٣

٣٠

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ12
ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی دوﻗﻄﺐ ﻫﻤﻨﺎم دو آﻫﻨﺮﺑﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺑﺮای رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
از ﻧﺮماﻓﺰار  Excelاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ(
)F(N
3/930
4

3

2

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
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1
0/40

ﺷﮑﻞ )(٨

0/057 0/030
0/018 0/011 0/008 0/005 0/004 0/003
)d(mm

30

28

26

24

22

20

18

16

0/13
14

12

10

0

ﭘﺎﺳﺦ:
ﺳﭙﺲ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ ی دو ﻗﻄﺐ ﻫﻤﻨﺎم
دو آﻫﻨﺮﺑﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮدار  Fﺑﺮﺣﺴﺐ  12ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ﺧﻂ راﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺎ
d
ﻧﻴﺮوی ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺷﺎن از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ )ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﻟﻦ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ13
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﮑﻪای آﻫﻦ ــ ﺳﻮزن ﺗﻪﮔﺮد ــ ﮐﺎﻏﺬ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﯽ )ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﺪه( و
ﺳﮑﻪ ﭘﻮل ﺧﺮد را در ﻣﺠﺎور آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﺛﺮ آﻫﻨﺮﺑﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ،ﺟﺬب آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ١
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی را ﮐﻼ ً ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﮔﺮوهﻫﺎی
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮروی ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ و
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ »ﭼﺮا ﻣﻴﺦ ﺟﺬب آﻫﻨﺮﺑﺎ
ﻣﯽﺷﻮد؟« ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را از ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ــ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ دﻳﮕﺮ آﻫﻨﺮﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺷﺪه در ﻣﻴﺦﻫﺎ را ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻌﻤﻴﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ١
آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ14

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ــ٤
ﺳﺮ ﻣﻴﻠﻪ اول را از وﺳﻂ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،اﮔﺮ ﺟﺬب
ﺷﺪ ،ﻣﻴﻠﻪ اول آﻫﻨﺮﺑﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﺬب ﻧﺸﺪ ﻣﻴﻠﻪ اول از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ

اﺳﺖ ،زﻳﺮا وﺳﻂ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در آن ﺟﺎ
ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﻗﻄﺐ ﻫﺎ
وﺟﻮد دارد.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

ﻳﮏ ﮔﻮی آﻫﻨﯽ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻓﻨﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮی را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای از ﺳﻄﺢ ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺗﻤﺎس دﻫﻴﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﻓﻨﺮ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪ ی
ﻧﻴﺮوی ﻻزم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪی وارد ﺑﺮ ﮔﻮی در ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ
اﺳﺖ .ﮔﻮی را در ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ )ﻣﺜﻼ ً در وﺳﻂ آﻫﻨﺮﺑﺎ( ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﻴﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ در وﺳﻂ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺿﻌﻴﻒ و در دوﺳﺮ آن ﻗﻮی اﺳﺖ زﻳﺮا
ﺷﮑﻞ )(٩
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮔﻮی آﻫﻨﯽ از آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻪی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻗﻄﺐ
 ،Nﻋﻘﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻫﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ  Nﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺠﺪد ًا آن را ﺟﺬب ﮐﺮد ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻪ آﻫﻦ اﺳﺖ )ﻃﺒﻖ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻟﻘﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ( و اﮔﺮ دﻓﻊ ﮐﺮد ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﻢ آﻫﻨﺮﺑﺎﺳﺖ زﻳﺮا در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ  Nﻋﻘﺮﺑﻪ و S
آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر دو ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را دﻓﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

٤ــ٢ــ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻫﺪف:
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮدار ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ــ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﺑﺪون آن
ــ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در
اﻃﺮاف آﻫﻨﺮﺑﺎ
ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ
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راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ :ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎ
را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .اﺑﺘﺪا ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را روی ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻣﻴﺰ ﺑﺪون ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻳﺎ
آﻫﻦ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
زﻣﻴﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻪ

آن از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺤﺚ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺗﺪرﻳﺲ را ﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ و آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻴﻠﻪای ﺑﺮروی
ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و راﺳﺘﺎی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ15
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ از ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و آﻫﻨﺮﺑﺎی
ﻣﻴﻠﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮوهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ و
از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را در اﻃﺮاف
آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
ﻗﻄﺐ  Nﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻮی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ از ﻗﻄﺐ  Sﺑﻪ ﻗﻄﺐ N
ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ )(١٠

ﭘﺮﺳﺶ :در ﺷﮑﻞ ) (١١ــ اﻟﻒ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،و
ﺟﻬﺖ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را در اﻃﺮاف آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ) (١١ــ اﻟﻒ

S

N

ﺷﮑﻞ ) (١١ــ ب
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ﭘﺎﺳﺦ :ﺟﻬﺖ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻴﺪان روی ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ
ﭼﭗ اﺳﺖ.
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