ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
روش دﻳﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ وارد ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﻧﻮﺳﺎن ﻳﮏ ﻗﺎب رﺳﺎﻧﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ
وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ آن در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ
آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻴﻦ
ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻳﮏ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑﻞ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ــ ٥ﮐﺘﺎب درﺳﯽ و
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در راﺑﻄﻪی F = BIlsinα
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮد  α = ٩٠°اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را ﺣﺴﺎب
ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﻢ  abآزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﮑﻞ  ٣١ﺗﺮﺗﻴﺐ دادهاﻳﻢ .اﮔﺮ آﻫﻨﺮﺑﺎ را روی ﻳﮏ ﺗﺮازوی دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،اﻟﻒ( در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮازو ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ب( اﮔﺮ ﺳﻴﻢ  abرا ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ پ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺗﺮازو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﻪ
ﮐﻤﻴﺘﯽ اﺳﺖ؟
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)اﻟﻒ(

)ب(

)پ(

ﺷﮑﻞ )(٣١

ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( ﺣﺎﻟﺖ )اﻟﻒ( ،ب( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن آﻫﻨﺮﺑﺎﺳﺖ.
زﻳﺮا ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻳﯽ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ً از ﻃﺮف ﺳﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ

آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻳﯽ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ آﻫﻨﺮﺑﺎ وزن آن
اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ :ﺣﻠﻘﻪی رﺳﺎﻧﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ  ABCDﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﺐ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ آوﻳﺰان اﺳﺖ از ﺣﻠﻘﻪ ،ﺟﺮﻳﺎن در ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﻮر ﺣﻠﻘﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺬرد.
B
اﻟﻒ( ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ را رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
A
N
ب( ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻠﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
S
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ(  ABﻧﻴﺮو ﺻﻔﺮ اﺳﺖ AD ،ﺑﺮونﺳﻮ DC ،ﻧﻴﺮو
C
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ BC ،درونﺳﻮ
D
ب( از دﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ )(٣٢

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ25
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﭙﺮﺳﻨﺞ ﺑﺎ ﻗﺎب ﻣﺘﺤﺮک
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ﺳﻴﻢ روﭘﻮشداری ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﻳﮏ ﻗﺎب ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ
و دوﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ آن را آزاد ﺑﮕﺬارﻳﺪ .اﻳﻦ دوﺳﺮ را ﺑﻪ
دور ﻳﮏ ﻣﺪار ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﺮﻫﺎی
ﺿﻌﻴﻔﯽ درآﻳﻨﺪ .از وﺳﻂ ﻗﺎب ﻣﺤﻮری ﻋﺒﻮر دﻫﻴﺪ
ﻓﻨﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻗﺎب
و آن را ﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﺐ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻪای
آﻫﻨﺮﺑﺎی داﻳﻢ
ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﻏﺬی )ﻧﯽ( را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
ﺑﻪ ﻗﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﺮﺑﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .دو
ﻓﻨﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻗﻄﺐ ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﻪ دو اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻴﺪ و
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ آﻣﭙﺮﺳﻨﺞ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ
ﺷﮑﻞ )(٣٣
ﻣﯽﮔﺬرد دو ﻧﻴﺮو ﺑﺮ ﻗﺎب اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻗﺎب
را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎب ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﻓﻨﺮﻫﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺎب و ﻧﻴﺮوی ﻓﻨﺮ ﺗﻌﺎدل
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎب ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف آن
زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
آﻣﭙﺮﺳﻨﺞ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی DC
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺎب رﺳﺎﻧﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﻳﮏ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس
ﺳﺎﺧﺖ آﻣﭙﺮﺳﻨﺞ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻳﺖ :در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮز ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
http://www.walter- fendt. de/phl le/
generator - e.htm
در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮز ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
http://science, howstuffworks.com/motorl.
htm

ﮐﻤﻮﺗﺎﺗﻮر

ﺷﮑﻞ )(٣٤

ﺗﻌﻤﻴﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ٤
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وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﯽ )ﺷﮑﻞ :(٣٤ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ )آرﻣﻴﭽﺮ(
ــ آﻫﻨﺮﺑﺎ و ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ آوﻳﺨﺘﻪ را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی آنﻫﺎ دوﺳﺮ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ )آرﻣﻴﭽﺮ( را ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
اﻟﻒ( ﮐﻠﻴﺪ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ26
ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

ب( ﺳﻮی ﺟﺮﻳﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﺳﻮی
ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد
پ( ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺋﻮﺳﺘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ دوران ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺻﻨﻌﺖ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ27
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ در ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ زﻳﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در آن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ

ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪای

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ )آرﻣﻴﭽﺮ(

اﺳﺎس ﮐﺎر

اﺳﺎس ﮐﺎر

ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ درﻗﺎب

ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﻳﮏ

واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ

ﻗﺎب واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ

ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ……

………

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ

ﺳﺎﺧﺖ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی
ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ )وﻟﺖﺳﻨﺞ و ﻏﻴﺮه(

ﻣﺘﻪﺑﺮﻗﯽ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ

ﭘﻨﮑﻪ

و ﻏﻴﺮه
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آﺳﻴﺎبﺑﺮﻗﯽ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ28
ﻋﻠﺖ اﻧﺤﺮاف ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﻳﮏ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
)ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ درس ﺟﻠﺴﻪی آﻳﻨﺪه را ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ(.

٤ــ٤ــ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ذرهی ﺑﺎردار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ

ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻴﺸﻪای

ﺑﺎرﻳﮑﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮون

ﻣﺎﺳﮏ

ﻫﺪف :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ وارد ﺑﺮ ذرهی ﺑﺎردار
ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ

آﻧﺪﻫﺎ

آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻣﻨﺤﺮفﮐﻨﻨﺪه ی
اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺴﻔﺮی
ﺷﮑﻞ )(٣٥
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ﮐﺎﺗﺪﻫﺎ

اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه :در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ راﻳﺎﻧﻪ
از ﻳﮏ ﻻﻣﭗ ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺎﺗﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﺎرﻳﮑﻪی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪی ﺑﺮﺧﻮرد اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻘﻄﻪی ﻧﻮراﻧﯽ در ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن از دو ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎرﻳﮑﻪ ﻫﺎ
در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  ٣٠ﺑﺎر ﺻﻔﺤﻪی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻪ دارای  ٥٢٥ﺧﻂ اﻓﻘﯽ
اﺳﺖ را ﻣﯽ روﺑﺪ.

ــ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ دو ﻣﻴﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎرﻳﮑﻪی
اﻟﮑﺘﺮون را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ در
ﺻﻔﺤﻪی ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ؟
ــ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻫﻨﺮﺑﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮدن آﻫﻨﺮﺑﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮرد اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؟

راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ :ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ درس رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ29
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﺮا در آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ ٤ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ را ﻧﺒﻨﺪﻳﻢ ،ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻳﯽ وارد
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻴﺪ را ﻣﯽﺑﻨﺪﻳﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﺮا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )ﺑﻪ ﺷﺎرش ﺑﺎرﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﺳﻴﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ(.
آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ؟
)ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎره ی رﺳﻴﻢ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻨﺎره ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻴﻢ وارد ﻣﯽﺷﻮد(.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ30

ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﺘﺤﺮک از ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در آن
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎدل ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ.
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺖ راﺳﺖ را در ﻣﻮرد
ﺑﺎراﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ و ﭼﻨﺪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻴﻢ .در ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی آﺧﺮ از

ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
→

F

×

×
+

×

×
→

+

×

× +
→ + q
I

×

×

×

B
×

+
×

ﺷﮑﻞ )(٣٦

×
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ﻣﺜﺎل :ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ وارد ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻳﮏ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
→

V

→

→

V

→

V

→

)ب(

× × × ×
× × × ×B
× × × ×

→

F

ﻣﻴﺪان درونﺳﻮ

)ب(

)اﻟﻒ(
→

Bout
→

)پ(

V

F

B

)اﻟﻒ(

→

V

→

V

F

)ت(

V

→

B

ﺷﮑﻞ )(٣٧

→

→

V

F

)پ(

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺖ راﺳﺖ
ب(
اﻟﻒ(

ﺷﮑﻞ )(٣٩

ت(
پ(
ﻣﺜﺎل :در ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ،ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
وارد ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
را در ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎ ،ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
→

F

F

→

V

)اﻟﻒ(

)پ(

ﺷﮑﻞ )(٣٨

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺖ راﺳﺖ
B
پ(
اﻟﻒ( *
ب( ←

←
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→

V

)ب(

)ت(

→

ﻣﺜﺎل :ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  Vﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮﻳﮏ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﮑﻞ ) (٣٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ:
اﻟﻒ( ←

→

→

B

B

ب(

↑

→

→

ت(
پ(← *
دﻳﺪﻳﻢ وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻧﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن )ﺑﺎر( در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮ آن ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ
)ﺷﺎرش( ذرات ﺑﺎردار اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺪان
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺮﺗﮏﺗﮏ ذرات ﺑﺎردار )ﻳﻮنﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ( اﺛﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی
وارد ﺑﺮ ذرات اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺎرﻳﮑﻪ ای
از اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﻪ درون ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ﻳﺎ
ﺟﻴﻮه در دﻣﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از
ﺷﮑﺎف ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎز ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎرﻳﮑﻪ را در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ )ﺷﮑﻞ  (٤٠ﺣﺎل آﻫﻨﺮﺑﺎﻳﯽ را ﻧﺰدﻳﮏ ﻻﻣﭗ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺳﻤﺖ
ﻣﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻻﻣﭗ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎرﻳﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮد و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
B

←

B

اﻟﻒ(

ب(

ﺷﮑﻞ ) :(٤٠آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف ذرات ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک را در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ در آن اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ اﺑﺘﺪا
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ذرات
ﺑﺎردار ﻣﻨﻔﯽاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎرﻳﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ذرات ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﻳﺪ

آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ٤٠ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﻳﻌﻨﯽ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ذرهی ﺑﺎردار ﻣﺘﺤﺮک  qدر ﻣﻴﺪان
→
→
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ  ، Bﻧﻴﺮوی  Fوارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﺮ راﺳﺘﺎی
ﺣﺮﮐﺖ ذره و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ31
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﺘﺤﺮک  qدر ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺪس زده را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ؟

)q(x
→

V

ﺷﮑﻞ )(٤١
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ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎﻳﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺪف درﮔﻴﺮ ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﻴﺖﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪس
زدﻧﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻧﻴﺮو ،ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ
)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ( ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻴﻢ
ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺪان ،راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺎر
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و … ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻋﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ
→
→
ذرهی ﺑﺎردار  qﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  Vدر ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ  Bﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
F∝q
١ــ اﻧﺪازه ی ﺑﺎر
F∝V
٢ــ اﻧﺪازه ی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎر
٣ــ اﻧﺪازه ی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
F∝B
٤ــ ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﺘﺤﺮک از ﻃﺮف ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ 283

در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر و ﻣﻴﺪان ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺻﻔﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﻘﻴﻪی ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻮس زاوﻳﻪی ﺑﻴﻦ ﺑﺮدار
ﻣﻴﺪان و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ؛ Fαsinθ
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ راﺑﻄﻪی  F = kqVBsinθﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﮑﺎﻫﺎ در SI
راﺑﻄﻪی  F = qVBsinθرا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ.
→
ﻣﺜﺎل :ﻳﮏ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ  Bﺑﺎ اﻧﺪازهی
 ١/٢ mTدر ﻳﮏ اﺗﺎﻗﮏ اﺑﺮی در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد
دارد .ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٣/٢ * ١٠٧ m/sوارد اﺗﺎﻗﮏ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪﻃﻮر اﻓﻘﯽ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﯽرود اﻟﻒ( ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻃﺮف ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد؟ ب( ﻧﻴﺮوی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ وارد ﺑﺮ آن ﭼﻪ
ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ پ( اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﭼﻪ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ذره ﻣﯽدﻫﺪ؟
)ﺟﺮم ﭘﺮوﺗﻮن  ١/٦٧ * ١٠-٢٧ kgو ﺑﺎر آن ١/٦ *١٠-١٩ C
اﺳﺖ(
اﻟﻒ( ﺷﺮق ب(  ٦/١ * ١٠-١٥ Nپ( ٣/٧ * ١٠١٢ m/s٢
ﻣﺜﺎل :اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٨ * ١٠٦ m/sدر ﻻﻣﭗ ﺗﺼﻮﻳﺮی
در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر  xﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ) (٤٢ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻴﻤﻠﻮﻟﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﮏ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
 ٢/٥ * ١٠-٢ Tو ﺗﺤﺖ زاوﻳﻪی  ٦٠°ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺪازهی ﻧﻴﺮوی وارد ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮون و ﺷﺘﺎب آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﮐﻨﻴﺪ )(me = ٩/١ * ١٠-٣١ kg
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ(
2
2

F = qVBsinθ

× F = 1 / 6 × 10−19 × 8 × 106 × 2 / 5 × 10−2

= ٢/٨ * ١٠-١٤ N
ب(

F
m
2 / 8 × 10−14
=a
= 3 / 1× 1016 m s2
9 / 1× 10−31
=a

ﺷﮑﻞ )(٤٢

ﭘﺮﺳﺶ ٤ــ :٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی  ، F = qVBsinθاﮔﺮ
ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ درراﺳﺘﺎی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮف
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻴﺮوﻳﯽ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد .زﻳﺮا:
 ١٨٠° ⇒ sinθ = ٠ ⇒ F = ٠ﻳﺎ θ = ٠°

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
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آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺘﺤﺮک
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻳﮏ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺑﻄﻪی  F = qVBsinθو ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺖ
راﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻰ
اﺛﺮ ﻫﺎل
در اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﯽ؛ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻫﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﺎدﻟﻪی  F = qVBsinαﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد
و در اداﻣﻪ اﺛﺮ ﻫﺎل ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

٤ــ٥ــ آﺛﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻫﺪف :اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ و ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﺑﻴﺎن
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﯽ از آن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه.

راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
و ﺑﺎ اﺟﺮای آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان آن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺛﺮﻫﺎی
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ
ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﻗﺎﻋﺪه ی دﺳﺖ راﺳﺖ را ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ )(٤٣
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اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه :اﻣﺮوزه ﻳﮑﯽ از ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ ،ﭼﻴﻦ و آﻟﻤﺎن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﻄﺎرﻫﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺪود  ٥٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ اﺻﻄﮑﺎک واﮔﻦﻫﺎ ﺑﺎ رﻳﻞ را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از داﻓﻌﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ واﮔﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻳﮏ ﺗﺎ
ده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻی رﻳﻞﻫﺎ درآورﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ) (٤٣ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ و ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ :آﻳﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮدن واﮔﻦﻫﺎ ﻫﻢ از آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ و در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم رﻳﻞﻫﺎ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ واﮔﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
آﺟﺮﻫﺎی آﻫﻨﺮﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی
داﺋﻤﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪارﻳﻢ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻪ در
ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ32
ﻫﺪف :داﻧﺶآﻣﻮزان درﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ دارد.
وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،آﻫﻨﺮﺑﺎ ،ﺑﺎﺗﺮی ،ﺳﻴﻢ راﺑﻂ ﻧﺎزک
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺎرﺑﺮﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه در ﮐﺎرﺑﺮگ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
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)آزﻣﺎﻳﺶ اورﺳﺘﺪ(:
ﮐﺎرﺑﺮگ ) (١آ
گ
١ــ آﻫﻨﺮﺑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺰدﻳﮏ و ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ
آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻋﻘﺮﺑﻪ را دور از اﺟﺴﺎم آﻫﻨﯽ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﺷﻤﺎل ــ ﺟﻨﻮب ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
٣ــ ﺳﻴﻢ ﻧﺎزک را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درآورﻳﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
٤٤ــ اﻟﻒ آن را روی ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ و دوﺳﺮ ﺳﻴﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮی
وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ
ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺪت

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دوﺳﺮ ﺑﺎﻃﺮی وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻋﻘﺮﺑﻪ را روی ﺳﻴﻢ ﻧﮕﻬﺪارد و
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دوﺳﺮ ﺳﻴﻢ را ﺑﻪﺑﺎﻃﺮی وﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﺮﺑﻪ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎ از ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﭽﻮن آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻪی
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ دارد و اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ از راه دور اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ دارد.

)اﻟﻒ(

)ب(
ﺷﮑﻞ )(٤٤

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ33
در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اورﺳﺘﺪ و زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻳﺎدآوری اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ و
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﻗﻄﺐ  Nﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ دﻳﺪهاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف
ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﻳﺎ روی ﺳﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ زﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﭘﺮﺳﺶ :ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

)اﻟﻒ(

)ب(

آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ٥
ﻫﺪف:
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن ﺷﮑﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ

ﺷﮑﻞ )(٤٥

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ درﮔﻴﺮی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ از ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ ٥را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن
ــ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ــ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از وﺳﺎﻳﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺒﻞ )آزﻣﺎﻳﺶ اورﺳﺘﺪ( آﻣﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮدﻳﻢ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﻴﻢ را از ﺳﻮراﺧﯽ در وﺳﻂ ﺗﮑﻪ ﻣﻘﻮاﻳﯽ رد
ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﻘﻮا اﻓﻘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﮐﻤﯽ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎزی در ﻣﺤﻞ
ﻋﺒﻮر ﺳﻴﻢ از ﺳﻮراخ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﺳﻴﻢ
ﻣﺴﯽ ﺣﺪود ﻳﮏ آﻣﭙﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ رﺋﻮﺳﺘﺎ را روی
ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﻣﺪار ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ
آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪار ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻄﻠﻮب را از ﻣﺪار ﻋﺒﻮر دﻫﻴﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﻣﺪار زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ
زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﻳﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ داغ ﺷﺪن
ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از
روش ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ .وﻟﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ راﺳﺖ
ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻫﻔﺘﻢ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از
ﺳﻴﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺪان در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮادهﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ34
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی  ٥و  ٧از آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ ،٥ﻧﻘﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ
ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﮑﻞﻫﺎی ٤٦ــ اﻟﻒ و ب را رﺳﻢ و ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

288

I
ﺷﮑﻞ )(٤٦

)اﻟﻒ(

I
)ب(

ب( آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻳﺎ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ؟ )راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ :از دﺳﺖ راﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ(

ﺷﮑﻞ )(٤٧

)اﻟﻒ(

)ب(

ب( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺮون ﺳﻮ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺪان در اﻃﺮاف آن در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ
ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ )ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن را
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻨﺪ
ﻣﺜﺎل ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ )(٤٨

N

ﭘﺎﺳﺦ :ﺷﺒﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی دﻳﮕﺮی را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد.

S
S

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻚ  3ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

ﻣﺜﺎل :در ﺷﮑﻞ ) (٤٨ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺎﻋﺪهی دﺳﺖ راﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.

N

ﺷﮑﻞ )(٤٩
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﻼﺱ
)اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺣﺘﻤﺎً در ﺣﻀﻮر اوﻟﻴﺎ و ﻳﺎ ﻓﺮدی ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ(
در ﮐﺎﭘﻮت ﺧﻮدروﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ را ﺑﺎز و ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ از
ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺧﻮدرو را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ .ﻳﮏ ﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ را در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ
و از ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدرو را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .در ﻟﺤﻈﻪی روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪی
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻼس ﮔﺰارش ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﻳﮏ ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در راﺳﺘﺎی ﺷﻤﺎل و
ﺟﻨﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( اﮔﺮ ﻗﻄﺐ  Nﻋﻘﺮﺑﻪی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺳﻴﻢ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن
در ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ اﺳﺖ؟
ب( اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻘﺮﺑﻪ در زﻳﺮ ﺳﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﻗﻄﺐ  Nآن ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﺑﻮد؟
ﺷﻤﺎل

N

ﺷﺮق

S

ﺷﮑﻞ )(٥٠

ﻏﺮب

ﺟﻨﻮب
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ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ب( ﻏﺮب
اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی راﻳﺞ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ٤ــ١٦ــ ب درﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺧﻄﻮط
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ )داﻳﺮهﻫﺎی ﻫﻢﻣﺮﮐﺰ( در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻋﻤﻮد
اﺳﺖ و ﻇﺮاﻓﺘﯽ ﮐﻪ در رﺳﻢ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ از ﺣﻠﻘﻪی ﻣﻴﺪانﻫﺎ در
ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻢ و دورﺗﺮ از ﺑﻴﻨﻨﺪه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
در ﺟﻠﻮی ﺳﻴﻢ و ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪهی اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮر ﺳﻪﺑﻌﺪی درﺳﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺧﻂﻫﺎی

ﻳﺎ

ﺷﮑﻞ )(٥١

ﻣﻴﺪان اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (٥١رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺣﻠﻘﻪی رﺳﻢ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻢ و ﮐﺪام ﺑﺨﺶ در
ﺟﻠﻮی ﺳﻴﻢ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﻢ ﻧﻘﻄﻪﭼﻴﻦ
ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺧﻄﻮط
ﻣﻴﺪان داﻳﺮهﻫﺎﻳﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﻋﻤﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻂ
ﻣﻴﺪان ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ی ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺎ ﺑﺮدارﻫﺎی درون ﺳﻮ ﻳﺎ ﺑﺮون ﺳﻮ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ.

→

B

→

B

ﺷﮑﻞ )(٥٢

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ35
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮادهﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ ٥را
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮادهﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺪان در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﻴﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ داﻳﺮهﻫﺎ( دور ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮادهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﺪان ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
1
R

∝B

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ36
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ٤ــ ٥را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﻳﺎن ﻳﮏ ﺑﺎر از ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎر
دﻳﮕﺮ از دو ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮادهﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ را در اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :وﻗﺘﯽ از دو ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮادهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﯽ:
BαI
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم راﺑﻄﻪی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ:

µ I
B= 0
4π R

2
⇒ R = 8 × 10−3 m
R

B = ٥ * ١٠-٥ T
I=٢A
?=R
× 5 × 10−5 = 2 × 10−7
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ﭘﺲ از آآنﮐﻪ داﻧﺶآآﻣﻮزان ﻣﺜﺎل ٤ــ ٣را ﺣﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ زﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺳﻴﻢ
ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن و زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺮﻳﻦ :ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ زﻣﻴﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪای ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ آن ﺣﺪود  ٥ * ١٠-٥ﺗﺴﻼ اﺳﺖ .در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای از ﺳﻴﻢ
راﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن  ٢آﻣﭙﺮی ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ  ٥ * ١٠-٥ﺗﺴﻼ
اﺳﺖ؟
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ﻣﺜﺎل :ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی آﻫﻨﺮﺑﺎی ﻧﻌﻠﯽ
ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺪود  ٩ * ١٠-٢ Tاﺳﺖ.
اﻟﻒ( از ﺳﻴﻢ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر دﻫﻴﻢ ﺗﺎ در  ٢ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
آن ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻴﺪان  ٩ * ١٠-٢ Tﺑﺎﺷﺪ؟
ب( آﻳﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ
از ﺳﻴﻢ ﻋﺒﻮر داد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ(
µ0 I
2π R

⇒ I = 9000A

I
2 × 10−2

=B

× 9 × 10−2 = 2 × 10−7

ﺳﻴﻢﻫﺎ داغ و ذوب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﮐﺮد و ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪ ده آﻣﭙﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺳﻴﻢ
ﻣﻮازی ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺪاﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ راﺳﺖ
ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﺑﺰرﮔﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در
ﻳﮏ ﭘﻴﭽﻪی ﻣﺴﻄﺢ :از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﭘﻴﭽﻪ ی ﻣﺴﻄﺢ را از روی ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮل  ٥٠ﺗﺎ  ٧٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﭽﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﺣﻠﻘﻪای از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﻴﻢ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪﻫﻴﻢ و از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ب( ﺧﻴﺮ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ37
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١ــ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﭘﻴﭽﻪی ﻣﺴﻄﺤﯽ ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
٢ــ ﺷﻌﺎع ﭘﻴﭽﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آن را ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ.
٣ــ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺷﻌﺎع ﭘﻴﭽﻪی ﻣﺴﻄﺢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﻌﺎع ﭘﻴﭽﻪی ﺳﺎﺧﺘﻪی ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ
ﻋﺪد اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﭘﻴﭽﻪ آﺛﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ آن راﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺮﮔﺎه ﻃﻮل ﺳﻴﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻪی ﻣﺴﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ دارﻳﻢ:
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ * ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ = ﻃﻮل ﺳﻴﻢ
از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ٤ــ ٦را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
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= L = n(2πr) = r

