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دانسته  های قبلی 
ــ دانش آموزان از دوره ی راهنمايی و همچنين در فيزيک 
از  يک  هر  در  که  برق  توليد  نيروگاه های  انواع  با  آزمايشگاه  و   ١
آن ها صورتی از انواع انرژی به انرژی الکتريکی تبديل می شود 

آشنا هستند. 
مغناطيسی  و  الکتريکی  القای  پديده های  دانش آموزان  ــ 

را می شناسند.

 فصل

ترومغناطيسي  5           
القاي ال

هدف های فصل 
ــ آشنايی با پديده ی القای الکترومغناطيسی و کاربردهای 

آن در زندگی روزمره (مثل توليد جريان متناوب) 
و  القايی  جريان  اندازه ی  بر  مؤثر  عامل های  شناخت  ــ 

چگونگی تعيين جهت آن 
ــ آشنايی با اثر خود القايی و محاسبه ی ضريب خود القايی 

سيملوله.

راهنمای تدريس: از تصوير صفحه ی ١٧٦ کتاب برای 
ايجاد انگيزه و معرفی فصل استفاده می کنيم و با طرح پرسش هايی 
برای  می کنيم.  جلب  فصل  هدف های  به  را  دانش آموزان  توجه 
تدريس پديده ی القای الکترومغناطيسی نيز می توانيم از موضوع 
فلزياب ها برای يافتن گنج و يا کنترل وسايل همراه افراد در ورودی 
يا خروجی فرودگاه يا فروشگاه ها برای ايجاد انگيزه و شروع بحث 

استفاده کنيم.
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توجه: الزم نيست پاسخ همه ی پرسش های مطرح شده 
را در همان جلسه ی درس بدهيم و بلکه بايد در طی فصل و يا 

برسيم.  پاسخ ها  به  آن  پايان  در  حتی 

از گروه ها می خواهيم پرسش های مطرح شده را بخوانند 
روی  را  فصل  موضوع  با  مناسب  پرسش های  آن ها  بين  از  و 
مطرح  را  پرسش ها  اين  می توان  می نويسيم.  کالس  تخته ی 

کرد: 
نام  را  آن ها  می شناسيد؟  برق  توليد  نيروگاه  نوع  چند  ــ 

چيست؟  در  آن ها  عمده ی  تفاوت  ببريد. 
ــ يک نيروگاه توليد برق از چه بخش هايی تشکيل شده 

هرکدام از آن ها چيست؟  است و نقش 
فسيلی  سوخت های  سوزاندن  با  می توان  چگونه  ــ 

کرد؟  توليد  الکتريکی  انرژی 
چيست؟  برق  توليد  نيروگاه های  در  توربين  نقش  ــ 

ــ نيروگاه های هسته ای چه فرقی با نيروگاه های متداول 
دارند؟  سنتی 

ــ چرا گاهی به هنگام وصل يا قطع دو شاخه به پريز برق 
می شود؟  جرقه زده 

کدامند؟  خانگی  مصرفی  برق  مشخصات  ــ 

٥ ــ١ ــ پديده ی القای الکترومغناطيسی 
برای  لباس  بزرگ  فروشگاه های  در  انگيزه:  ايجاد 
جلوگيری از به سرقت رفتن لباس ها امروزه در ورودی فروشگاه 
يک  هم  لباس ها  از  يک  هر  روی  و  می شود  تعبيه  دروازه هايی 
قطعه ی  فروشنده  که  لباسی  اگر  می کنند.  نصب  فلزی  قطعه ی 

و  بيان  می بينيد  که  را  آنچه  و  کنيد  توجه  درسی  کتاب   ١٧٤ صفحه ی  تصوير  به  خود  گروه  اعضای  با  همراه 
پرسش های خود را در زمينه ی توليد برق، انتقال انرژی با خطوط انتقال و ....... مطرح کنيد. 

  فعاليت1

محافظ آن را جدا نکرده باشد از دروازه بگذرد آژير به صدا در 
می آيد. 

که  امنيتی  مهم  مکان های  يا  فرودگاه ها  ورودی  در 
می خواهند وجود اشيای خاص فلزی مثل انواع اسلحه های سرد 
بازديد بدنی افراد را از دروازه ی  رديابی کنند به جای  و گرم را 
يک دستگاه آشکار ساز فلز عبور می دهند. در اين گونه مواقع از 
همراه  فلزی  وسايل  دستگاه  به  ورود  از  قبل  تا  می خواهند  افراد 

خود را تحويل دهند. 
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دستگاه های فلزياب با توجه به پديده ی  ساخت و طراحی 
القای الکترومغناطيسی انجام می شود. 

آشنا  پديده  اين  با  کتاب  از  بخش  اين  مطالعه ی  با  شما 
در  را  پديده  اين  از  متعددی  کاربردهای  می توانيد  و  می شويد 

زندگی خود بيابيد و تحليل کنيد. 

راهنمای تدريس: پس از مرور پديده های القای  الکتريکی 
و  فرومغناطيس  ماده ی  در  مغناطيسی  القای  و  رسانا  ماده ی  در 
رابط،  سيم  سيملوله،  گروه  هر  به  الکتريکی،  آهنربای  ساخت 
پيشنهاد  زير  فعاليت  و  می دهيم  گالوانومتر  و  ميله ای  آهنربای 

می شود. 

الف) همراه با اعضای گروه خود مدار مربوط به آهنربای الکتريکی را رسم و عملکرد آن را مرور کنيد. 
ب) آيا می توان گفت اگر جريان الکتريکی داشته باشيم می توانيم آهنربا بسازيم؟ 

پاسخ: 
الف) 

ب) بله عبور جريان از سيم ايجاد ميدان مغناطيسی می کند. 

  فعاليت2

شکل (١)
شکل (٢)

N S

شکل (٣)
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پاسخ  پرسش  اين  به  بتوانند  دانش آموزان  نداريم  انتظار 
پاسخ  يافتن  برای  می خواهيم  آن ها  از  دهند.  کامل  و  درست 

آزمايش ٥ ــ١ را انجام دهند. 

آزمايش ٥ ــ١
از گروه ها می خواهيم آزمايش را انجام دهند. 

توجه: حتی االمکان از سيملوله های با دور زياد استفاده 
کنيد و آهنرباهای با قدرت مناسب.

نتيجه: 
٢ و ٣ــ وقتی قطب N را به سيملوله نزديک می کنيم در آن 
جريان لحظه ای کوچکی توليد می شود و وقتی قطب N را دور 

می کنيم جريان در خالف جهت حالت قبل به  وجود می آيد. 
٤ ــ حرکت قطب S نيز در سيملوله جريان توليد می کند اما 

جهت جريان نسبت به مراحل ٢ و٣ برعکس است. 
در  سيملوله،  به  نسبت  آهنربا  حرکت  ١ ــ  جمع بندی: 

سيملوله توليد جريان می کند. 
جهت  و  سيملوله  مجاور  قطب  نوع  به  جريان  جهت  ٢ ــ 

حرکت آن بستگی دارد. 
ادامه ی آزمايش: 

به  متصل  سيملوله ی  و  نگه داريد  ثابت  را  آهنربا  ٥ ــ 
گالوانومتر را به آهنربا نزديک و سپس سريع دور کنيد و بگوييد 

چه نتيجه ای می گيريد؟
نتيجه: در اثر حرکت نسبی سيملوله و آهنربا جريان توليد 

می شود. 
توضيح  هانری  جوزف  و  فارادی  مايکل  معرفی  ضمن 
در  باتری  قرار گرفتن  دليل  به  توليد  شده  جريان  که  می دهيم 

 فعاليت3
آهنربا را درون سيملوله قرار دهيد سپس سيملوله را با سيم های رابط به گالوانومتر وصل کنيد. 

آيا به کمک آهنربا می توان درمدار جريان الکتريکی برقرار کرد؟ 

شکل (٤)

شکل (٥)
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دانش آموزان  از  می ناميم.  القايی  جريان  را  آن  پس  نيست  مدار 
می خواهيم تا پس از مشورت در گروه خود در مورد روش های 

ديگر توليد جريان القايی اظهار نظر کنند. 
مورد نظر  روش های  بتوانند  گروه ها  نداريم  انتظار  توجه: 
را مطرح کنند. به هر گروه يک کاربرگ و وسايل الزم را می دهيم 
و می خواهيم تا آن را به دقت بخوانند و آزمايش ها را انجام دهند 

و پس از ثبت نتايج به پرسش زير پاسخ دهند: 

و  قوی  آهنربای  اگر  آزمايش ها  اين  اجرای  برای  توجه: 
الکتريکی  آهنربای  از  می توانيم  باشيم  نداشته  اختيار  در  مناسب 
(دو سيملوله با دور ٦٠٠ و يا بيشتر با هسته ی آهنی) و منبع تغذيه 

استفاده کنيم. 

پرسش: به چند روش می توانيد عالوه بر حرکت نسبی پيچه و آهنربا جريان القايی توليد کنيد؟ 
پاسخ: با دوران قاب در ميدان مغناطيسی (تغيير راستای ميدان نسبت به سطح قاب) و با تغيير سطح قابی که در 

ميدان يکنواخت مغناطيسی قرار دارد. 

کاربرگ ١ مبحث الکترومغناطيس
وسايل الزم: 

نازک  سيم   ١m حدود قوی،  و  بزرگ  حلقه ای  آهنربای 
تک رشته (سيم تلفنی)، سيم رابط، گيره سوسماری، گالوانومتر.

پيچه

گيره سوسماری

شکل (٧)آهنربای حلقوی شکل (٦)

منبع 
تغذيه



گاه
ايش

آزم
 و 

ك 3
يزي

م ف
معل

ى  
نما

راه

321

مسطح  پيچـه ی  صورت  بـه  شکل (٧)  مـانند  را  سيم  ١ ــ 
در آوريد (با قطر تقريبی ٥cm) دو انتهای سيم  را لخت کنيد و با 

گيره ی  سوسماری و سيم رابط به گالوانومتر وصل کنيد. 
٢ ــ ابتدا پيچه را نزديک آهنربا طوری نگه داريد تا سطح 
آن ها با هم موازی باشد. ناگهان پيچه را ٩٠ درجه حول قطرش 
بچرخانيد و توجه کنيد که آيا عقربه ی گالوانومتر منحرف می شود 

يا نه؟ 
ـ  در حالی که قاب را نزديک آهنربا نگه داشته ايد ناگهان  ٣ ـ
يادداشت  را  نتيجه  و  دهيد  حرکت  خود  سطح  موازات  به  را  آن 

کنيد: 

٤ ــ پيچه را نزديک آهنربا بی حرکت نگه داريد ناگهان به دو 
طرف پيچه طوری نيرو واردکنيد تا شکل دايره ای آن تغيير کند و 
به صورت مجموعه ای سيم راست رفت و برگشتی در آيد. (هنگام 

انجام اين عمل به عقربه گالوانومتر توجه کنيد) 
ــ نتيجه را گزارش کنيد: 

١ ــ
٢ ــ
ـ  ٣ ـ

فعاليت ٥ ــ١
پاسخ: اگر وضعيت خط های ميدان نسبت به سطح قاب 

تغيير کند در پيچه جريان القا می شود. 

شکل (٨)

(ب) (الف)

(پ)
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پاسخ: با سيم مفتول دو حلقه ی دسته دار 
مطابق شکل های (٩) درست کنيد. 

که  طوری  کنيد  دقت  حلقه ها  ساخت  در 
سطح يک حلقه بزرگ تر از ديگری باشد. (قطر 
کمتر  می ريزد  فرو  که  آبی  قطر  از  حلقه  دو  هر 
باشد) شير آب (ترجيحًا دوش دستی) را باز کنيد. 
حلقه ها را طوری نگه داريد تا آب عمود بر سطح 

حلقه ها بريزد. 
ـ  ميزان آب عبوری از کدام حلقه بيشتر  ١ ـ

است؟ 
(حلقه ای که سطح بزرگتر دارد.)

٢ ــ اگر شير آب را کمی ببنديم ميزان آبی 
تغييری  چه  می گذرد  حلقه  از  زمان  واحد  در  که 

می کند؟ 
(ميزان آب عبوری کم می شود.)

آزمايش  دوباره  حلقه  يک  با  هرگاه  ٣ ــ 
کنيم و حلقه را حول دسته ی آن بچرخانيم ميزان 

آب عبوری چه تغييری می کند؟ 
(ميزان آب عبوری کم می شود.) 

  فعاليت4

3
شکل (٩)
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نتيجه می گيريم شار آبی که از حلقه عبور می کند به سطحی 
از حلقه که در جريان آب قرار دارد، زاويه ی سطح حلقه نسبت به 

راستای ريزش آب و  آهنگ ريزش آب از شير بستگی دارد. 

   فعاليت5
ميزان شار نور خورشيد که از پنجره ی اتاق می گذرد 

به چه عامل هايی بستگی دارد؟ 
پاسخ:

نور      تابش  شدت  ٢ ــ  پنجره        ـ مساحت  ١ ـ
(اگر  پنجره.  سطح  به  نسبت  تابشی  پرتوهای  ـ  راستای  ٣ ـ
خورشيد نسبت به سطح زمين عمود بتابد يعنی موازی سطح 
پنجره خواهد  عبارتی موازی سطح  ديوار جانبی خانه و به 

بود و هيچ نوری از پنجره نمی گذرد.)

٥ ــ٢ ــ شار مغناطيسی 
از دانش آموزان می خواهيم تا ٦ سطر از ابتدای صفحه ی 
توجه  شارمغناطيسی  تعريف  به  و  مطالعه  را  درسی  کتاب   ١٨٠
کنند. يکای شار مغناطيسی در دستگاه  SI يعنی «وبر»را معرفی و 

تعريف آن را به بعد موکول می کنيم. 

شکل (١٠)
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بردار  و  سطح  عمودی  بردار  بين  زاويه ی  تدريس  برای 
بردار  با  حلقه  يک  از  نمونه ای   (١١) شکل های  مطابق  ميدان 
خطوط  به  نسبت  را  آن  حالت  چند  در  و  می سازيم  آن  عمودی 

ميدان قرار می دهيم. 

کج فهمی: ١ ــ θ زاويه ی بين راستای خط های ميدان و 
خط عمود بر سطح قاب است. اگر خط های ميدان نسبت به سطح 
 θ = − =90 30 60 آن گاه  باشند  داشته   α = 30 زاويه ی  قاب 

است. 

٢ ــ A مساحتی از قاب است که در ميدان قرار دارد. اگر 
بخشی  فقط  باشد،  بيشتر  ميدان  مساحت  از  قاب  سطح  مساحت 
از قاب در محاسبه ی شار وارد می شود که خط های ميدان در آن 

ناحيه وجود داشته باشند. 
پس در شکل (١٢) شار آب عبوری در هر دو حلقه يکسان 

است. 

  فعاليت6
با اين فرض که آمپر جزء يکاهای اصلی باشد يکای وبر را برحسب يکاهای اصلی بنويسيد. 

Wb=J/A پاسخ:  

3

شکل (١١)
(ب)(الف)

شکل (١٢)
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مثال: در ناحيه های حوالی استوا ميدان مغناطيسی زمين 
حدود ٠/٦G و به موازات سطح زمين است. 

 ٢m ١ درm الف) شار مغناطيسی گذرنده از قابی به ابعاد
که موازی سطح زمين است را حساب کنيد.

30 دوران دهيم شار چه  ب) اگر قاب را حول محورش 
تغييری می کند؟ 
پاسخ: 

A m= × = 21 2 2 الف) 
B / G −= = × 50 6 6 10 T  

BAcosφ = =90 0  
α = 90  

 

90

 α = ⇒θ = − =30 90 30 60 ب) 
   cos− π
φ = × × ×56 10 2

3  
Wb−φ = × ×56 10 2  

بررسی  را  کتاب  ٥ ــ١  مثال  می خواهيم  آموزان  دانش  از 
کنند. 

30

  فعاليت7
با مشورت با اعضای گروه خود يک مسئله طراحی کنيد که برای حل آن از رابطه ی (٥ ــ١) استفاده شود.  

(الف)

سطح زمين

شکل (١٣)

سطح زمين

(ب)
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تمرين ٥ ــ١
پاسخ: 

A cm m−= = ×2 4 250 50 10  
α = ⇒θ =90 0  

B / T∆ =0 3  
B. A . cos∆φ = ∆ θ  

/ / Wb− −∆φ = × × × = ×4 30 3 50 10 1 1 5 10  

  فعاليت8
برای آن که شار مغناطيسی تغيير کند کافی است هريک از پارامترهای A ،B يا θ تغيير کند. روش های عملی و 

تجربی مناسب برای تغيير هر يک از اين عامل ها را شرح دهيد: 
برای تغيير ميدان: ١ــ اگر ميدان ناشی از آهنربای دائمی است، بايد آهنربا را دورو نزديک کنيم φ= ∆ B.A.cos θ∆ و 

٢ــ اگر ميدان ناشی از آهنربای الکتريکی است، بايد جريان در پيچه های آهنربای الکتريکی را کم و زياد کنيم. 
برای تغيير دادن مساحت: ١ــ قاب را موازی سطح خود حرکت دهيم تا داخل ميدان شود يا از آن خارج شود. 

٢ــ سطح قاب را تغيير شکل می دهيم.
برای تغيير cos θ: ١ــ قاب را حول يکی از محورهايی که بر سطح آن منطبق است می چرخانيم. ٢ــ آهنربا را 

جلوی قاب يا سيملوله می آويزيم و آن را می چرخانيم.


