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 )قانون القاي فارادي( 

 

 راهنماي قسمت ها:

 (وسايل استفاده شده  1

 شده   دهئوري استفا(مختصري از ت2

 (يک مثال براي درک بهتر  3

 (روند ساخت  4

 (روش تست  5

 (توضيحات تکميلي  6

 (منابع  7

 (شکل مدار  8

   ب(شکل واقعي مدار     pspiceالف(شکل توسط        

 وسايل استفاده شده :(1

  2n2222-LEDترانزيستور  –ولت( 1.5باتري قلمي ) -30کي سايز سيم ال

 :وري استفاده شده ئمختصري از ت(2

يکي از وجوه تمايز ميدان هاي ساکن و متغير با زمان در اين است که ميدان الکتريکي و مغناطيسي ساکن مستقل از يکديگر هستند.در 

زمان لزوما با  حالي که ميدان هاي الکتريکي و مغناطيسي متغير با زمان به هم وابسته هستند .به بيان ديگر يک ميدان مغناطيسي متغير با 

 يک ميدان مغناطيسي متغير با زمان همراه است . 



فارادي طي ازمايش هايش نشان داد که اگر يک حلقه ي سيم فلزي را در يک ميدان مغناطيسي متغير با زمان قرار بدهيم در ان جريان  

ر منفي نرخ افزايش شار مغناطيسي داراي پيوند الکتريکي پديد خواهد امد.همچنين نيروي محرکه ي القا شده در يک مدار بسته ساکن .براب

 با ان مدار است . 

𝑉(𝑒𝑚𝑓) = −
𝑑𝛹

𝑑𝑡
 , Ψ = 𝑁Ф , 𝑐𝑢𝑟𝑙 𝐸 = −

dB

dt
 

emf :  . نيروي محرکه الکتريکيΨ : . شار مغناطيسيB:  . ميدان مغناطيسيE:   . ميدان الکتريکيN  تعداد دور: 

  N=24 ,V=1.5v در اين مدار

 

را وارد   Bقرار داردو تعداد نقاط مشاهده  می آنها س نی که ب  یرا برحسب آمپر وارد کرده و سپس تعداد نقاط  انی ابتدا مقدار جر

با زدن دکمه   انی وارد کرده و در پا  باشدی مختصات نقاط را که واحد آن بر حسب متر م دیی و بعد از زدن دکمه تا می کن ی م

calculate  وplot ری مقاد توانی م  B مشاهده کرد.  را 

 

1. Set current value (unit: A) 

2. Set number of points between them is wire. 

3. Set number of observation points 

 يک مثال براي درک بهتر :(3

فرض کنيد يک حلقه با استفاده از سيم الکي تشکيل شده و دو سر سيم الکي را به مولتي متر وصل کنيم . اگر يک اهن ربا را داخل اهنربا  

ن  حرکت دهيم خواهيم ديد که ولت متر به ما مقادير مختلفي را نشان خواهد داد . اما اگر اهن ربا را در داخل حلقه قرار داده و ان را تکا

 خواهيم ديد که ولت متر مقدار صفر را به ما نشان خواهد داد . ما همين ايده را وارد ازمايش خود ميکنيم .   ندهيم

 روند ساخت :(4

دور است تشکيل داده .سپس حلقه اول را به منبع تغذيه که يک   24دو حلقه که هر کدام شامل  30ابتدا با استفاده از سيم الکي با سايز 

در اطراف حلقه ي ما ميشود و با قطع منبع اين ميدان مغناطيسي از  وصل نموده که اين باعث ايجاد ميدان مغناطيسي ولت است  1.5باتري 

خواهيم توانست باتري را حدود صدبار در هر ثانيه قطع و وصل کنيم که باعث تغيير    2N2222بين ميرود . حال با اضافه کردن ترانزيستور 

وصل   LEDمغناطيسي ميشود و از طرف ئيگر حلقه ي بعدي را نيز با سيم الکي ساخته و سپس به يک مداوم و بسيار سريع در ميدان 

 .فهميدت تغييرات با استفاده از تغيير نور است ( LEDخواهيم کرد)دليل انتخاب 

 روش تست :(5

از اتصال حلقه ي اول به باتري اطمينان حاصل کرده  و سپس از سالم بودن باتري اطمينان حاصل کرده و در اخر حلقه ي دوم را به حلقه  

 روشن ميشود  LEDي اول نزديک کرده و مشاهده ميکنيم که 



 

 توضيحات تکميلي :(6

و هر دو حلقه با اندازه  نشدن سيم ها از چسب برق استفاده شد   استفاده شد و براي پخش 30در ساخت اين پروژه از سيم الکي با سايز 

دور اول   12سانتي متر ساخته شده اند . برا ي ساخت سر سوم در حلقه ي دوم که در شکل مشخص شده است ابتدا   3.88هاي برابر و قطر 

 جاد سه سر در يکي از حلقه هاي ما ميشود .دور بعدي را ميپيچيم . اين باعث اي 12را پيچيده و سپس سر سوم را ايجاد کرده و بعد 

 الکترومغناطيس ميدان و موج تاليف ديويد  ک.چنگ منابع:(7

 شکل مدار :(8
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