تمرینهای تشریحی فصل سوم
مغناطیس
-1

1فرض کنید دو میلهی کام ً
ال مشابه یکی از جنس آهن و دیگری آهنربا در اختیار دارید .روشی پیشنهاد کنید که با استفاده از آن بتوانید
(تجربی  -دی )92
بدون استفاده از هیچ وسیلهی دیگری ،میلهای را که از جنس آهنرباست ،مشخص کنید.

-2

2آهنربایی با قطبهای نامشخص در اختیار داریم .دو روش برای تعیین قطبهای این آهنربا بنویسید.

-4

4شکل روبهرو ،خطهای میدان مغناطیسی بین دو آهنربای تیغهای را نشان
(ریاضی  -خرداد )94
میدهد.
الف) نوع قطبهای  Aو  Bرا تعیین کنید.
ب) میدان مغناطیسی در نزدیکی کدام قطب قویتر است؟

-5

5در شکل روبهرو دو آهنربای میلهای ( )1و ( )2در مقابل هم قرار گرفتهاند.

-3

(تجربی  -شهریور )92

3الف) در شکل ،یک میلهی آهنی به گونهای آویزان شده است که میتواند
آزادانه بچرخد .یک آهنربای میلهای را یک بار به سر  xو بار دیگر به سر y
میله نزدیک میکنیم .میله به طرف آهنربا جذب میشود .این پدیده بر اثر چه
(تجربی  -دی )93
خاصیتی رخ میدهد؟
ب) آیا میتوان قطبهای یک آهنربای الکتریکی را از هم جدا کرد؟ چرا؟

(تجربی  -خرداد )94

الف) جهت خطهای میدان مغناطیسی را مشخص کنید.
ب) میدان مغناطیسی در نزدیکی قطبهای کدام آهنربا قویتر است؟
پ) کدامیک از شکلهای روبهرو جهتگیری عقربهی مغناطیسی را در نقطهی
 Aدرست نشان میدهد؟

-6

6تعریف مفاهیم زیر را بنویسید	:
الف) دوقطبی مغناطیسی

ب) پدیدهی القای خاصیت مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان
-7

7دانشآموزی مداری مطابق شکل (الف) میبندد و
آهنربای نعلی شکل را مطابق شکل (ب) در اطراف
(تجربی  -دی )91
سیم مسی قرار میدهد.
الف) چرا با بستن کلید ،سیم مسی حرکت میکند؟
ب) پیشبینی کنید اگر دانشآموز مقاومت متغیر
را افزایش دهد ،در حرکت سیم چه تغییری ایجاد
میشود؟
پ) یک روش پیشنهاد کنید تا سیم مسی به سمت
چپ حرکت کند.

(تجربی  -شهریور )93

موس لصف :یسیطانغم یاهورین و یسیطانغم نادیم

-8
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8مطابق شکل زیر ،یک میلهی رسانا در فضای بین قطبهای یک آهنربای نعلی شکل آویزان شده
است.

(تجربی  -خرداد )94

الف) کدام باتری را در مدار متصل به میله قرار دهیم تا بر میله نیرویی در جهت نشان داده شده

در شکل وارد شود؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

ب) چرا هنگامی که میله را عمود بر امتداد میدان مغناطیسی آهنربا قرار میدهیم ،بزرگی نیروی

وارد بر آن بیشتر از حالتهای دیگر است؟
-9

9دانشآموزی یک آهنربای نعلی شکل را روی کفهی یک ترازوی حساس قرار میدهد .سیم AB
را مطابق شکل در میان دو قطب آهنربا قرار داده و به وسیلهی یک کلید به دو پایانهی یک
باتری وصل میکند.

(تجربی  -شهریور )92

الف) جهت جریان الکتریکی از  Aبه  Bاست یا از  Bبه A؟

ب) پس از وصل کلید ،عددی که ترازو نشان میدهد کاهش مییابد یا افزایش؟

پ) آیا تغییر جهت جریان در عددی که ترازو نشان میدهد ،مؤثر است؟ چرا؟

1010در شکل روبهرو ،میلهی  ABدر میدان مغناطیسی یکنواخت درونسویی به حال تعادل قرار
دارد.

(تجربی  -دی )93

الف) در صورتی که کلید  Kباز باشد ،نیروسنجها چه کمیتی را نشان میدهند؟

ب) اگر کلید  Kرا ببندیم عدد نیروسنجها افزایش مییابد یا کاهش؟ توضیح دهید.

1111الف) میدان مغناطیسی یکنواخت را تعریف کنید و یک روش ایجاد آن را بنویسید(.ریاضی  -شهریور )93

ب) مطابق شکل روبهرو ،سیم مستقیمی به جرم معین ،حامل جریان  ،Iبه طور افقی در راستای

غرب به شرق قرار دارد و نیروسنجهایی آن را نگه داشتهاند .با رسم نیروهای وارد بر سیم ،جهت
میدان مغناطیسی در محل آزمایش را به گونهای تعیین کنید که نیروسنجها عدد صفر را نشان

دهند.

1212مطابق شکل ،سیم رسانای  CDحامل جریان  ، 4Aعمود بر میدان مغناطیسی به بزرگی 0 /25 T
قرار گرفته است .اگر نیروی الکترومغناطیسی وارد بر سیم برابر  2Nباشد	:

(تجربی  -شهریور )94

الف) جهت جریان عبوری از سیم را تعیین کنید.
ب) طول سیم چند متر است؟

1313یک سیم حامل جریان  2Aدر یک میدان مغناطیسی به بزرگی  4×10−2 Tقرار دارد و نیرویی برابر با  0 /02 Nبر آن وارد میشود.

اگر راستای سیم با جهت میدان مغناطیسی زاویهی  300بسازد ،طول سیم چند متر است؟ )(sin 300 = 1
2
1414قطعه سیمی به طول  75cmو جرم  60gدر میدان مغناطیسی افقی و یکنواختی به بزرگی  0 /05 Tو عمود بر میدان قرار گرفته است.

(تجربی  -شهریور )93

اگر جریان در سیم از جنوب به شمال باشد ،جریانی که باید از سیم بگذرد و جهت میدان مغناطیسی را طوری تعیین کنید که نیروی

الکترومغناطیسی وارد بر سیم نیروی وزن را خنثی کند(g =10 N ) .
kg

1515سیمی مطابق شکل در میدان مغناطیسی یکنواخت  400Gقرار گرفته و از آن جریان 3A
میگذرد.
الف) بزرگی و جهت نیروی وارد بر هر قسمت سیم را حساب کنید.
=
=(MN 40
ب) بزرگی و جهت نیروی وارد بر کل سیم را بیابیدcm , NL 30cm) .

(ریاضی  -خرداد )92
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1616در شکل روبهرو برآیند نیروهای وارد بر سیم  EFGHKرا حساب کنید.

1717میدان مغناطیسی میان قطبهای یک آهنربای الکتریکی  B = 0 /5Tاست که در یک فضای استوانهای به شعاع  10cmوجود دارد .یک

سیم راست حامل جریان  I = 4Aاز میان دو قطب و عمود بر میدان  Bمیگذرد .بیشترین نیروی وارد بر سیم را بیابید.



1818میدان مغناطیسی یکنواختی در  SIدر صفحهی  xoyبه صورت B 0 /4 i + 0 /2 j
=وجود دارد .از سیم راست و بلندی که منطبق بر محور
yها است ،جریان  15Aمیگذرد ،اندازهی نیروی وارد بر  20cmاز سیم را بیابید.
1919سیم راستی مطابق شکل از مبدأ مختصات صفحهی  xoyمیگذرد .نیروی وارد بر  10cmاز سیم
را در میدانهای مغناطیسی داده شده برحسب  iو  jبیابید( .یکاها در )SI







=
پ) B 0 /3 i + 0 /4 j
ب) B = 0 /2 i
الف) B = −0 /5 j

2020طول هر ضلع مکعب شکل روبهرو  50cmاست و تمام مکعب در میدان یکنواخت به بزرگی

 300Gکه در جهت مثبت محور  zاست ،قرار دارد .از سیم  abcdeجریان  I = 2Aدر جهت

نشان داده شده میگذرد ،بردار نیروی برآیند وارد بر سیم را بهدست آورید.

2121مطابق شکل میلهای به طول  50cmو جرم  300 gحامل جریان  1Aروی دو ریل موازی و بدون
اصطکاک قرار دارد .در هریک از حاالت زیر مقدار و سوی میدان مغناطیسی یکنواختی را که

میتواند میله را ساکن نگه دارد ،بیابید.

		
الف) میدان مغناطیسی افقی باشد.

ب) میدان مغناطیسی قائم باشد.

2222مطابق شکل روبهرو ،سیم  ABبه جرم  60gو طول نیممتر در میدان مغناطیسی یکنواخت NS
به بزرگی  0 /4Tآویزان است .چه جریانی و در چه جهتی از سیم  ABبگذرانیم تا نیروی
کشش سیمهای  ACو  BDبرابر صفر شود؟

نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی
2323در یک میدان مغناطیسی ذرهی بارداری در حال حرکت است .آیا میتوان وضعیت حرکت ذرهی باردار و میدان مغناطیسی را به گونهای
تنظیم کرد که ذره در اثر نیروی میدان متوقف شود؟ توضیح دهید.

2424اگر الکترونی هنگام گذر از ناحیهی معینی از فضا منحرف شود ،آیا میتوان گفت که در آن ناحیه میدان مغناطیسی وجود ندارد؟ اگر
الکترون منحرف شود آیا میتوان گفت در آن ناحیه میدان مغناطیسی وجود دارد؟ توضیح دهید.

2525در هر یک از شکلهای زیر جهت نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی داده شده را تعیین کنید.
الف)

ب)

پ)

(ریاضی  -دی )93

ت)

پاسخ تمرینهای تشریحی فصل سوم
A

خساپ پ

پسر یک میله را به سر میلهی دیگر نزدیک میکنیم و سر میلهی اول را تا انتهای دیگر میلهی دوم حرکت میدهیم .اگر نیروی بین

دو میله تغییری نکرد ،میلهی اول (که س��رش را حرکت میدادیم ).آهنربا اس��ت و اگر در حین حرکت نیروی بین دو میله تغییری کرد میلهی
دوم آهنربا است .زیرا خاصیت آهنربایی در وسط آهنربای میلهای کمتر است.
A

خساپ پ

پروش اول :آهنربا را به نخی وصل کرده و آویزان میکنیم .س��ری که به س��مت ش��مال جغرافیایی زمین قرار گیرد ،قطب  Nو سر

دیگر قطب  Sاست.
روش دوم :با استفاده از یک آهنربای دیگر که قطبهایش معلوم است میتوان به شرح زیر ،قطبها را مشخص کرد:
یک س��ر آهنربای مجهول را به قطب  Sآهنربای معلوم نزدیک میکنیم .اگر آهنرباها یکدیگر را جذب کردند ،این س��ر آهنربای مجهول N
و سر دیگر  Sمیباشد و اگر یکدیگر را دفع کردند ،این سر  Sو سر دیگر  Nمیباشد.
پالف) القای مغناطیسی
 Aخساپ پ
ب) خیر .زیرا تکقطبی مغناطیسی نداریم.
پالف) هر دو قطب  Sهستند .زیرا خطهای میدان در محل  Aو  Bوارد آهنربا میشوند.
 Aخساپ پ
ب) قطب  Aزیرا تعداد خطوط بیشتری وارد آن میشود.
A

خساپ پ

پالف) در خارج از آهنربا ،جهت خطوط میدان از  Nبه  Sاس��ت .پس جهت

فلشها یا همان خطوط میدان باید به سمت قطب  Sباشد.
ب) در نزدیکی آهنربای ( ،)2زیرا تراکم خطوط میدان در این ناحیه بیشتر است.
پ) ش��کل  .cزیرا اوالً راس��تای عقربهی مغناطیسی باید با خط مماس بر خطوط میدان در
نقطهی  ،Aیکسان باشد .دوم ًا قطب  Nعقربه باید به سمت قطب  Sآهنربا باشد.
A

خساپ پ

پالف) به کوچکترین ذرههای تش��کیل دهندهی آهنرباها (یعنی اتمها یا مولکولها) که خود نیز آهنربا هس��تند و دو قطب  Nو S

دارند ،دوقطبی مغناطیسی میگویند.
ب) هنگام قرار گرفتن قطعهای آهنی در نزدیکی آهنربا ،خاصیت مغناطیس��ی در قطعهی آهنی به صورتی القا میش��ود که قطعهی آهنی جذب
آهنربا میشود .به این پدیده القای خاصیت مغناطیسی میگویند.
B

خساپ پ

منجر به ایجاد نیروی
=
پالف) زیرا با بس��تن کلید جریانی درون س��یم ایجاد میش��ود که این جریان طبق رابطهی F BIl sin α

مغناطیسی بین سیم و آهنربا میشود و این نیرو سیم را به بیرون هل میدهد.
هنگامی
 ، I = εشدت جریان کاهش مییابد و با توجه به رابطهی ، F BIl sin α
=
ب) اگر مقاومت افزایش پیدا کند ،با توجه به رابطهی
R eq + r
که جریان کاهش مییابد ،نیرو هم کاهش مییابد پس سیم مقدار کمتری جابهجا میشود.
پ) میتوانیم جهت مثبت و منفی باتری را عوض کنیم (یا به عبارتی جهت جریان عوض شود) یا جهت قطبهای آهنربا را عوض کنیم (آهنربا
را برعکس بگذاریم).
B

خساپ پ

پالف) با توجه به اینکه میدان مغناطیس��ی از قطب  Nبه  Sاس��ت؛ جهت جریان باید مطابق قانون دست راست انتخاب شود یعنی

به سمت بیرون صفحه ،پس با توجه به اینکه جریان از قطب مثبت خارج میشود ،باتری  Aباید در مدار قرار گیرد.
برابر  πخواهد بود که  ، sin π =1بیشترین مقدار ممکن برای  sin αاست.
=
ب) زیرا در این حالت زاویهی  αدر رابطهی F BIl sin α
2
2

) جریان از سمت قطب مثبت به قطب منفی است.
پالف) از  Aبه  ، Bبا توجه به قطب مثبت و منفی باتری (
 Bخساپ پ
ب) کاهش .زیرا با عبور جریان و طبق قاعدهی دس��ت راس��ت ،نیرویی که بر س��یم وارد میشود ،رو به پایین است .واکنش این نیرو بر آهنربا و
در جهت مخالف یعنی رو به باال تأثیر میگذارد .در نتیجه آهنربا مقداری به سمت باال کشیده میشود و ترازو عدد کمتری را نشان خواهد داد.
پ) بله .با تغییر جهت جریان ،نیروی وارد بر سیم رو به باال شده و واکنش این نیرو توسط سیم بر آهنربا رو به پایین وارد میشود و ترازو عدد
بزرگتری را نشان خواهد داد.
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 Aخساپ اپ پالف) هرکدام نصف وزن میله را نشان میدهند که جمع دو عدد میشود وزن میله.
ب)کاهش مییابد .زیرا وقتی کلید وصل میش��ود ،جریانی از  Aبه  Bبرقرار میش��ود و طبق قاعدهی دس��ت راست نیرویی به سمت باال بر سیم
وارد میشود و نیروسنجها عدد کمتری را نشان میدهند.
A

خساپ اپ

پالف) اگر خطهای میدان مغناطیسی ،در ناحیهای از فضا با یکدیگر موازی و همفاصله باشند ،به طوری که بردار میدان مغناطیسی

در تمام نقاط آن ناحیه ،بزرگی و جهت ثابتی داشته باشد به این میدان ،میدان مغناطیسی یکنواخت میگوییم.
 -1میدان مغناطیسی بین دو قطب ناهمنام دو آهنربای میلهای و  -2بین دو قطب یک آهنربای نعلی شکل و  -3درون سیملولهی حامل جریان

ب) برای اینکه نیروسنج صفر را نشان دهد ،باید نیروی مغناطیسی هماندازه و خالف جهت وزن باشد،
با توجه به شکل روبهرو میدان باید درونسو باشد.

 Aخساپ اپ پالف) طبق قاعدهی دست راست جریان از  Cبه  Dبرقرار است.
ب) نیروی وارد بر سیم برابر 2Nاست ،بنابراین:

		
 Aخساپ اپ پ
A

خساپ اپ

F = IlB sin α ⇒ 2 = 4× l ×0 /25 ×1⇒ l = 2 m

F = BIl sin α ⇒ 2×10−2 = 4×10−2 ×2× l × 1 ⇒ l = 0 /5 m
2

پباید نیروی وارد بر سیم توسط میدان برابر نیروی وزن سیم باشد:
=
α mg
= F mg ⇒ IlB sin

I × 75 ×10−2 × 5 ×10−2 ×1= 0 /06×10 ⇒ I = 16A
اگر جهت رو به ش��مال را درونس��و اختیار کنیم .جریان درونس��و و نیروی  Fباید رو به باال باشد پس
جهت میدان به سمت غرب است.
A

خساپ اپ

پالف) نیروی وارد بر سیم  MNو  NLبه ترتیب درونسو و برونسو است و اندازهی این

نیروها برابر است با:

×=
= 3 0 /4×0 /04×0 /6
0 /0288 N
 F
F IlB sin α ⇒  MN
=
 FNL = 3 ×0 /4×0 /04×1= 0 /048 N
ب) برآیند نیروها برونسو است و مقدار آن برابر خواهد شد با:
FT = FNL − FMN = 0 /048 − 0 /0288 ⇒ FT = 0 /0192 N

 Bخساپ اپ پنیروی وارد بر تکه سیمهای  EFو  HKکه موازی خطوط میدان  Bمیباشند ،صفر است.
تصویر س��یم  FGروی خط عمود بر میدان ) (FG sin αبرابر  FG ′و تصویر س��یم  GHروی خط

عمود بر میدان ) (GH sin α′برابر  G ′H′میباشد .نیروی وارد بر سیم  FGدرونسو و بر سیم GH
برونسو بوده و نیروی برآیند خواهد شد:
FT = FGH − FFG = I(G ′H′)B − I(FG ′)B = I(G ′H′ − FG ′) B
برونسو ⇒ FT =2( 4 )×2×10−2 ⇒ FT =16×10−4 N
100

B

خساپ اپ

پبیشینه نیرو وقتی است که سیم در امتداد قطر استوانه از میدان بگذرد.
F = IlB sin α ⇒ F = 4×0 /2×0 /5 = 0 /4N

B

خساپ اپ

پمؤلفهای از میدان که در امتداد محور yها است بر سیم نیرویی وارد نمیکند و تنها توسط مؤلفهی  xمیدان بر سیم نیرو وارد میشود.
F = IlB x ⇒ F = 15 ×0 /2×0 /4 ⇒ F = 1/2N

موس لصف :یسیطانغم یاهورین و یسیطانغم نادیم

B

خساپ اپ
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پالف) با توجه به شکل روبهرو نیروی وارد بر سیم در جهت محور xها است.


F =IlB sin α ⇒ F =4×0 /1×0 /5 ×1=0 /2N ⇒ F =0 /2 i

ب) با توجه به قاعدهی دست راست نیروی وارد بر سیم مطابق شکل در جهت محور yها است.


F =IlB sin α ⇒ F =4×0 /1×0 /2×1⇒ F =0 /08 N ⇒ F =0 /08 j

پ) بزرگی میدان مغناطیسی برابر است با:

ˆ =4 ⇒ B
ˆ =530
| B |= (0 /3)2 + (0 /4)2 =0 /5T , tan B
3
F = IlB sin α = 4×0 /1×0 /5 ×1= 0 /2N
با توجه به قاعدهی دس��ت راس��ت جهت نیروی وارد بر س��یم که بر  Bو سیم عمود است مطابق شکل
میشود که با محور xها زاویهی  370میسازد.




=⇒F
−0 /16 i + 0 /12 j
C

خساپ اپ

Fx =F cos 370 =0 /2×0 /8 =0 /16 N
Fy = F sin 370 =0 /2×0 /6 =0 /12N

پاگر سیم  deرا به دو مؤلفه تجزیه کنیم مطابق شکل مؤلفهی  ed yخالف جهت سیم ab

بوده و نیروی وارد بر سیم  ed yو  abقرینهی هم هستند و یکدیگر را خنثی میکنند ،نیروی وارد بر
 bcو  ed zکه همراستا با میدان هستند صفر است و تنها نیروی وارد بر سیم  cdرا باید بهدست آورد.
= Fcd
= IBl sin α ⇒ Fcd
= 2×0 /03 ×0 /5 sin 900 ⇒ Fcd
0 /03 N


با توجه به قاعدهی دست راست ،این نیرو در جهت محور xها است .بنابراین  FT = 0 /03 iخواهد بود.
C

خساپ اپ

پالف) اگر از پهلو به سطح شیبدار نگاه کنیم ،جریان میله به صورت درونسو خواهد بود و

میدان باید بر میله نیرویی خالف وزن واردکند تا وزن میله را خنثی کرده و میله س��اکن بماند .بنابراین
سوی میدان باید مطابق شکل باشد:

FB= W ⇒ IlB= mg ⇒1×0 /5 × B= 0 /3 ×10 ⇒ B= 6T

ب) اگر میدان رو به باال باش��د ،نیروی  Fبه س��مت راست بوده و نمیتواند مانع پایین آمدن میله شود
(مطابق شکل الف).

ولی اگر میدان رو به پایین باش��د ،نیروی  Fبه س��مت چپ بوده و میتواند مانع پایین آمدن میله ش��ود
(شکل ب)

273

در این حالت نیروهای وارد بر سیم را رسم کرده و مسأله را حل میکنیم:
0 /3 ×10×0 /8 ⇒ F= 4 N
میدان را بهدست میآوریم:

=)mg sin 530 ⇒ F(0 /6

= F cos 530

F = IlB sin α ⇒ 4 = 1×0 /5 × B ⇒ B = 8T

 Aخساپ اپ پبرای آنکه نیروی کش��ش س��یمهای  ACو  BDصفر شود ،باید نیروی وزن سیم  ABتوسط

نی��روی وارد از ط��رف میدان مغناطیس��ی ،خنثی ش��ود .در ش��کل روب��هرو نی��روی وزن ) (mgو نیروی


الکترومغناطیس��ی ) (Fوارد بر س��یم  ABوقتی از آن جریان  Iبگذرد و میدان مغناطیسی ) (Bنشان داده
شدهاند.
به کمک قاعدهی دس��ت راس��ت برای جهت نیروی  Fمعلوم میش��ود که در سیم  ،ABباید جریان از  Bبه

طرف  Aبرقرار شود تا نیروی  Fرو به باال و در خالف جهت نیروی وزن آن شود .برای آنکه برآیند این
دو نیرو صفر شود ،باید  F = mgباشد ،بنابراین خواهیم داشت:
F= IlB sin α= mg ⇒ I ×0 /5 ×0 /4× sin 900= 60×10−3 ×10 ⇒ I= 3A

B

خساپ اپ

پخیر ،نیرویی که میدان مغناطیس��ی بر ذرهی باردار متحرک وارد میکند همواره بر جهت حرکت ذره عمود اس��ت و به هیچ وجه

نمیتواند اندازهی سرعت را تغییر دهد و تنها سبب تغییر جهت بردار سرعت میشود .زیرا وقتی نیروی وارد بر جسم همواره بر مسیر جسم عمود
باش��د ،کار آن نیرو صفر بوده و بنا بر قضیهی کار و انرژی ) (WF = ∆Kتغییرات انرژی جنبش��ی جس��م صفر بوده یعنی اندازهی سرعت جسم
تغییر نمیکند.
A

خساپ اپ

پممکن است میدان مغناطیسی وجود داشته باشد و الکترون در راستای میدان حرکت کرده و بر الکترون نیرو وارد نشود و الکترون

از مسیر منحرف نشود.
ممکن است الکترون منحرف شود اما تحت تأثیر میدان الکتریکی قرار گرفته باشد نه میدان مغناطیسی.
 Aخساپ اپ پبا استفاده از قانون دست راست و مثبت یا منفی بودن بار ،جهت  Fرا در هر شکل تعیین میکنیم:

A

الف)

ب)

پ)

ت)

خساپ اپ

پبا توجه به قاعدهی دست راست برای نیروی وارد بر بار متحرک ،ذرهی ( )1باید دارای بار مثبت باشد بنابراین پروتون است .ذرهی

( )2که بدون انحراف از میدان میگذرد باید بدون بار بوده پس نوترون است .ذرهی ( )3نیز الکترون است.
A

خساپ اپ

پبر الکترون توسط میدان الکتریکی نیرویی به سمت راست وارد میشود .بنابراین نیروی میدان

مغناطیس��ی باید رو به چپ باش��د تا بتواند آن را خنثی کند و با اس��تفاده از قاعدهی دست راست ،میدان B
باید درونسو باشد.
 Aخساپ اپ پبا توجه به اینکه هر تسال 104 G ،است ،پس  5 ×10−5 T ، 0 /5Gمیباشد.
=
دست میآید .با توجه به اینکه راستای غرب
نیروی وارد بر یک ذرهی باردار متحرک در یک میدان مغناطیسی از رابطهی  F qvB sin αبه
 شرق بر راستای شمال  -جنوب عمود است ،پس  α = πمیباشد و  sin α =1است.2
F = qvB ⇒16×10−9 = 2×10−6 × v × 5 ×10−5 ⇒ v =160 m
s

