
 به نام خدا  

 

 عنوان : حرکت باتری و اهنربا در سیم لوله با استفاده از نیروی محرکه القایی 

 (  ۹۶۲۷۷۲۳نام و شماره دانشجویی : مهدی سلیمانی ) 

 نام استاد : دکتر علی اکبریان  

 

هدف از این ازمایش حرکت باتری در طول مسیر سیم لوله به طور کامل فقط با استفاده از نیروی وارد  

 به آن است .  

 

 ی : تئورمختصری از 

 

تاثیر میدان مغناطیسی قرار گیرد از طرف میدان مغناطیسی به آن سیم   اگر یک سیم حامل جریان تحت 
 نیرو وارد می شود . 

ی نیروی وارد برسیم حامل جریان به عوامل زیر بستگی  آزمایش نشان داده که بزرگ
                      دارد 

ییک گذرنده از سیم:   i شدت جریان الکتر

 l  طول سیم

 میدان مغناطییس
ی

 B بزرگ

 

 α   : ن بردارمیدان ییک است.   زاویه ی بی   مغناطییس با جهت جریان الکتر
 

    نشان داد بزرگی نیروی وارد بر سیم از رابطه ی زیر بدست می آید.  میتوان 
 

                                                         

                                                              F = I  L  B    sinα      
 
 
 
ک  یانی را به صورت  یم حامل جری : هرگاه س  سى ناشى از یک حلقۀ دایره ای حامل جریان یدان مغناط یم

ره ای  یتوجهی  رسانای داسی ناشی از آن در نقاط درون حلقه به مقدار قابل یدان مغناط یحلقه درآورىم، م
است نشان داده شده است.   Iکه حامل جرىان   Rشعاع   زیر به ابد. در شکل یافزاىش می  1ک حلقه  ی به ٔ 

ک ترند؛  ی ه نزد یسی در ناحیدان مغناطیده می شود خط های میگر ٔ د یکد یهمان طور که  داخل حلقه به 
دان موازی  یدر نقطه های روی محور حلقه، من، ی ه قوی تر است. افزون بر این ناحیدان در ا یعنی، می



سی حلقه را می توان با قاعده ــ  یدان مغناطین ٔ م ییمحور است. جهت خط های  دست راست به روشی تع
 نشان داده شده است.دست راست 

 

 

 

 

 حال اگر تعداد زیادی از این حلقه ها کنار هم قرار گیرند تشکیل یک سیم لوله میدهند . 

 

 :  انیحامل جر  ۀ ملولیحاصل از س ی سیمغناط  دانیم

شده است   دهیچ یفنر پ   کیبه شکل    یا  ملولهیاز س ی کیالکتر  ان یاست که اگر جر  م یچند دور س  ملولهیس 

در   یک یالکتر ان ی. حامل جرد یآ ی به وجود م ی سیمغناط دانیم  ملولهیاطراف س  ی شکل عبور کند، در فضا

نشان داده شده است. همان گونه که در   در شکل  ملوله یس ک ی ی سیمغناط  دانیم ی داخل و ٔ طرح خط ها

  دان یم ی متراکم تر از خط ها ار یبس  ملوله یداخل س  دان یم ی خارج آن در شکل خط ها د،ینی ب  ی شکل م ن یا

  ی خط ها  ن یاست. عالوه بر ا  ملوله یدر داخل س  دان ینشانگر بزرگ تر بودن م ن ی در خارج آن است و ا

در   ژهیبه و   ملوله،ی س ً بایآن تقر  ینشانگر ً دور از لبه ها  ن یله اند و ا و هم فاص ی در داخل  مواز دانیم

شود، جهت   ی م دهیاست. همان طور که د  ملوله یدرون س  یس یمغناط دان یبودن م   کنواخت ینسبتا   ی نقطه ها

دست    شابهدر خارج آن است و م یسی مغناط  دانیخالف جهت م  ملوله یدر داخل س ی سیمغناط  دانیم

با طول آن،   سه یدر مقا ملوله یحلقه اگر شعاع س  به کمک قاعدهٔ  ان یشود. ٔ حامل جر ی م ن ییراست تع

دور   ی در نقطه ها  ملولهیداخل س ی سیمغناط  دانی باشند، م   ٔکی به هم نزد  یلی آن، خ ی کوچک و حلقه ها

 : ٔآن از رابطه  د یآ ی به دست م ر یاست و اندازه ز کنواخت یاز لبه ها 

 

 



B = µ(0) n I 

 

 . واحد طول است   یبه ازا  ملولهیس ی تعداد دورها   nو    انیجر  Iرابطه،  ن یدر ا

 

 

 

 

 

 

 منبع تصاویر : کتاب درسی  

 قانون القای الکترومغناطیسی فارادی : 

شود که  می  القا  ای در آن نیروی محرکه  هرگاه شار مغناطیسی ای که از یکمدار بسته عبور میکند تغییر کند 

راه سایر روابط معادالت ماکسول را  آهنگ تغییرات شار مغناطیسی متناسب است. این قانون به هم بزرگی آن با 

 تشکیل میدهند . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C


 منع قانون فارادی )ویکی پدیا ( 

   

 روابط : 

 

 

 

 

 

 (Lenz Law) قانون لنز

کند که جریان القا شده در رسانا،  میکنند. این قانون بیان جهت جریان ایجاد شده در سیم را با استفاده از قانون لنز تعیین می

منظور توضیح قانون لنز، مطابق با شکل زیر به کند.کند که خالف جهت تغییرات شار مغناطیسی عمل میمیدانی تولید می

 .ای را در نظر بگیرید که در میدانی مغناطیسی قرار گرفتهحلقه 

  

 

 

 



 

 

 محاسبات و اندازه گیری ها : 

 

 : یم لوله  تعداد تقریبی دور س

(N    = )5۹0  دور 

 

 باتری : 

1.5 v 

AAA 

 ابعاد صفحه پیاده سازی : 

(47 * 18)  Cm 

 

 مراحل ساخت :

 

 و جنس تخته از مقوای سفت برای استحکام تخته ای با ابعاد مشخص شده درست کرده  – 1

 .در شکل زیر میسازیم محیط قرار گیری سیم لوله 



    

 

سیم لوله را به طور ازمایشی روی تخته قرار داده و محل دقیق قرار گیری را عالمت  – ۲

 .که در ان در حال حرکت گیر و مشکلی پیش نیاید زنیم  می

 



 

 

کلی برای انجام ازمایش عبارت است از دو اهن ربا با سایز مناسب یک باتری  لوازم  - 3 

 دور .  5۹0با حدود  نیم قلمی و سیم لوله

 



 

 

 

نحوه   سیم لوله را با گیره های مناسب ثابت میکنیم تا باتری بتواند بخوبی از درونش عبور کند .  -  4

 عملکرد در فیلم ضمیمه شده است . 

 

 

 باتری را از از یه سر سیم سیم لوله وارد کرده و نتیجه را مشاهده میکنیم .  -   5

 



 


