
 .در ایٌجا وی خّاُیه وّتّر شادٍ ای را ةا ُه ةصازیه

در طكل زیر هشایل وّرد ًیاز در ایي پرهژٍ را وظاُدٍ وی كٌید. در ایٌجا شَ آُي رةا هجّد 

حك  "N"دارد، ده آُي رةای گرد ه یك آُي رةای وكعتی )كَ ةر رهی قطب طىال آن حرف

مخت )كَ ةَ طكل خاصی خه طدٍ( ًیز طدٍ اشت(. ُىچٌیي یك ةاتری ةزرگ ه یك شیه وصی 

 .در طكل دیدٍ وی طّد

 

ده آُي رةای كّچك گرد را رهی قطب طىال آُي رةای وكعتی قرار دُید. شپس حنقَ ی شیه 

وصی را در ةاالی ده آُي رةای گرد قرار دُید. ایي حنقَ كىی ةزرگ تر از دایرٍ آُي رةای گرد 

رهی آُي رةای گرد قرار دُید، اًتِای ًّك دار وی ةاطد. شپس ةا دقت قطب وحتت ةاتری را 

 .حنقَ شیه را در گّدی تَ ةاتری ةیاًدازید
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هقتی تعادل ایي وجىّعَ ةر رهی آُي رةای وكعتی ةرقرار گردید، شیه حنقَ حّل ةاتری ةَ 

 .چرخض در وی آید

  

 ایي دشتگاٍ چگًَّ كار وی كٌد؟

 .ی فارادی اشتآًچَ كَ در ایٌجا رهی دادٍ طتیَ وّتّر امكتریك

جریان ةاتری از ُر ده هجَ جاًتی حنقَ شیه عتّر وی كٌد ه ةدیي ترتیب یك ویدان 

وغٌاطیصی در اطراف شیه ایجاد وی گردد. ایي ویدان ه ویدان آُي رةای گرد ه وكعتی ةر 

یكدیگر اجر وتقاةنی وی گذارًد. آُي رةا ًیرهیی ةَ حنقَ شیه هارد وی كٌد. ایي ةاعث وی طّد 

طرف راشت حنقَ شیه ةَ شىت طىا ه طرف چپ آن از طىا دهر طّد ه در ًتیجَ حنقَ كَ 

 .شیه ةَ چرخض در وی آید. ایي چرخض آًقدر اداوَ وی یاةد تا ةاتری تىام طّد

ةَ ًظر طىا اگر حنقَ شیه را ًگَ داریه ه اجازٍ دُیه ةاتری آزاد ةاطد، چَ اتفاقی رهی وی 

 دُد؟

ةَ طّر شادٍ اًجام دُیه. ةرای ایي وٌظّر ةاتری را از كٌار ةر رهی ویز وا وی تّاًیه ایي كار را 

 .قرار وی دُیه

 

 

 



 

 .ةا ایي كار وظاُدٍ وی كٌید كَ ةاتری حركت وی كٌد

در ایٌجا حنقَ شیه آًقدر حركت وی كٌد تا ةَ ویز ةرشد. ةا ایي حال ُىچٌان ةَ شیه ًیره 

ركت كٌد، ةاتری ه آُي رةا ةَ چرخض در وی آید، هارد وی گردد. ةٌاةرایي ةَ جای آًكَ شیه ح

 .ه در ًتیجَ ةاتری ُىاًٌد جادٍ صاف كي رهی ویز حركت وی كٌد

  

 


