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  : سَال هفَْهی -1

هیذاى هغٌاطیسی یک دٍلطثی هغٌاطیسی چِ داًست؟ دٍلطثی هغٌاطیسی را هی تَاى یک  جریاى دار آیا یک حلمِ

هیذاى هغٌاطیسی یک حمِ جریاى دار در فاصلِ تسیار دٍر از آى چِ راتطِ ای تا گشتاٍر دٍلطثی  آرایشی در فضا دارد؟

 دارد؟(  )هغٌاطیسی 

 

اگر دٍ سین تی ًْایت طَیل رفت ٍ ترگشت  ،I  تا یادآٍری هیذاى هغٌاطیسی یک سین تی ًْایت طَیل حاهل جریاى -2

تچسثاًین، هیذاى هغٌاطیسی ًاشی از ( dتا فاصلِ تیي هراکس )جریاى را هشاتِ سین ّای ترق لَازم خاًگی درست کٌار ّن 

از آى دٍ چمذر خَاّذ تَد؟ ٍلتی از ایي ترکیة سین در راستای شعاعی دٍر هی شَین هیذاى  rایي ترکیة  در فاصلِ 

ًِ هیذاى ًاشی از دٍ تار در کالس چگَآیا تِ خاطر داریذ کِ : راٌّوایی)هغٌاطیسی تا چِ تَاًی از فاصلِ افت هی کٌذ؟ 

هختلف العالهِ تسیار ًسدیک تِ ّن را از طریك ًَشتي هجوَع ٍ تفسیر آى تِ صَرت هشتك گیری از هیذاى یک تک تار ٍ 

  .(ضرب در فاصلِ تِ دست آٍردین؟ ایي جا ّن ایذُ هشاتْی لاتل استفادُ است

تِ ازای چِ همذاری از فاصلِ از ایي سین دٍتل هیذاى ( تر اساس هشاّذُ سین ّا در خاًِ)هعمَل  dتِ ازای یک  (ج

شَد؟ تا ایي ٍجَد آیا اگر یک لثلِ ًوای هثتٌی تر آٌّرتا را شتر هی هغٌاطیسی حاصلِ از هیذاى هغٌاطیسی زهیي تی

تَجِ کٌین کِ عمرتِ تِ خاطر جرم ایٌرسی دارد )ًسدیک ایي سین تثرین ٌَّز هی تَاًین جْت درست لثلِ را پیذا کٌین؟ 

(  .تِ سرعت ًَساى کٌذ هوکي است ًتَاًذٍ 

 

در ایي هسایل هی تَاى از رٍاتط تِ  .از فصل هحاسثِ هیذاى هغٌاطیسی تر اساس جریاى ّا 15ٍ  14ٍ  13هسالِ حل   -4ٍ5ٍ6

. دست آهذُ ترای سین هحذٍد در کالس تْرُ ترد

 

 


