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1در شكل مقابل قطبهاي  Aو  Bبه ترتيب از راست به چپ كداماند و كدام عقربهي
مغناطيسي درست قرار گرفته است؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی )88-

(1) ، N , S )1

(1) ، S , N )2

(2) ، S , N )3

(2) ، N , S )4

2دو آهنرباي ميلهاي را مطابق شكل ،زير يك صفحه كاغذ افقي قرار داده و روي صفحه برادههاي
آهن ميپاشيم .خطوط ميدان مغناطيسي به صورت كداميك از شكلهاي زير درميآيد؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی )90 -

)1
-3

)2

)3

)4

3سیمی به طول  2mاز سقف اتاقی ،در راستاي قائم آويزان است و جريان  10آمپري رو به پايين از آن ميگذرد .ميدان مغناطيسي زمين در محل

 0 /5گاؤس است و خطوط ميدان با صفحهي افقي زاويهی  30درجه ميسازد .نيروي الكترومغناطيسي وارد بر سيم چند نيوتون و در چه جهتي است؟

 ، 5 3 ×10−4 )1شرق

 ، 5 3 ×10−4 )2غرب

 ، 5 ×10−4 )3غرب

 ، 5 ×10−4 )4شرق

-4

4اگر  m ، Aو  Nبه ترتیب ،آمپر ،متر و نیوتون باشد ،یکای میدان مغناطیسی در  SIمعادل کدام است؟
N.A )4
A )3
N )2
N.A.m )1
m
N.m
m.A

-5

5در شكل مقابل ،يك سيم افقي از بين قطبين يك آهنرباي نعلي شكل که روي نيروسنجي قرار

(سراسری خارج از کشور ریاضی )92-

دارد ميگذرد .وزن آهنربا  Wاست .اگر در جهت نشان داده شده ،از سيم جريان  Iبگذرد،

نيروسنج عدد  W ′را نمايش ميدهد .در اين صورت كدام رابطهي زير درست خواهد بود؟

W = W ′ )1

-6

W < W ′ )2
W > W ′ )3
 )4اظهار نظر قطعي امكانپذير نيست.


6نيروي  Fوارد بر الكتروني كه در ميدان مغناطيسي  Bدر حركت است ،در شكل نشان داده شده است .جهت سرعت الكترون كدام


(سراسری خارج از کشور ریاضی )86 -
است؟ (  Bروي صفحه و  Fدرونسو است).


v → )2
v  )1

 )4گزينههاي ( )2و ()3
v  )3

-7

7مطابق شکل روبهرو ،سیم  CDبه طول  1mو جرم  8gدر راستای غرب به شرق به دو
نیروسنج فنری بسته شده است .اگراندازهی میدان مغناطیسی یکنواخت در این محل برابر

 0 /5mTو به سوی شمال باشد ،چه جریانی بر حسب آمپر و در چه جهتی از سیم  CDبگذرد
(قلمچی)
تا نیروسنجها عدد صفر را نشان دهند؟ ) (g =10 N
kg

 ،160 )1به سمت غرب
 ، 0/16 )3به سمت غرب

 ،160 )2به سمت شرق
 ، 0/16 )4به سمت شرق
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8در شكل روبهرو ،الكتروني با سرعت  vدر مسيري عمود بر ميدان مغناطيسي در حركت است .نيروي

الكترومغناطيسي وارد بر الكترون در يك لحظه نشان داده شده است .از آن لحظه ،قسمتي از مسير حركت

الكترون در ميدان كدام است؟

)1
-9

(سراسری خارج از کشور ریاضی )87 -

)2

)4

)3

9در مکانی که میدان مغناطیسی یکنواخت  0 /04تسال برقرار است ،ذرهای با بار الکتریکی  −50µCبا سرعت m
s
در حرکت است .اگر خطوط میدان مغناطیسی افقی و جهت میدان به سمت شمال باشد ،نیروی الکترومغناطیسی وارد بر ذره چند نیوتون
و در کدام جهت است؟

 200به سمت مغرب

 ، 2×10−3 )1شمال

 ، 2×10−3 )2جنوب

 ، 4×10−4 )3باال

 ، 4×10−4 )4پایین

1010بار الکتریکی  q > 0در یک میدان مغناطیسی یکنواخت در حال چرخش است .اگر مسیر حرکت بار  qمطابق
شکل باشد ،جهت میدان مغناطیسی کدام است؟
)1

(سراسری ریاضی )91 -

)2

)4
)3


1111مطابق شکل ،بار الکتریکی منفی ،با سرعت ( vدرونسو) در حرکت است و نیروی وارد بر آن از طرف میدان مغناطیسی F ،است .جهت
(سراسری تجربی )91 -
میدان مغناطیسی کدام است؟

↑ )1
↓ )3

→ )2
← )4

1212دو میلهی رسانای  CDو  EFکه در مداری شامل مولد ،آمپرسنج و کلید قطع و وصل است ،توسط دو گیرهی عایق به صورت افقی نگه

داشته شدهاند و میلهی رسانای  ABکه از بین قطبین یک آهنربای  Uشکل عبور کرده روی دو میلهی افقی  CDو  EFتکیه دارد .اگر
کلید  Kرا وصل کنیم ،میلهی  ABچگونه حرکت میکند؟

(سراسری ریاضی )94 -

 )1به سمت بیرون آهنربا میلغزد.
 )2به سمت داخل آهنربا میلغزد.
 )3به سمت باال پرتاب میشود.
 )4به تکیهگاه فشرده میشود.

1313از سیم راست و طویلی جریان  20آمپر میگذرد .میدان مغناطیسی در فاصلهی  10سانتیمتری از این سیم چند گاؤس است؟
(سراسری ریاضی – )92

4×10−3 )1

4×10−1 )2

4π×10−5 )3

4π×10−2 )4

1414از دو سيم نازك ،دراز و مستقيم كه عمود بر صفحه قرار دارند ،جريانهايي مطابق شكل روبهرو ميگذرد .بزرگي ميدان مغناطيسي ناشي
x
از دو سيم در نقطهي  Mبرابر  B Tاست .اگر يكي از سيمها ،در همان راستا به اندازهي به نقطهي  Mنزديكتر شود ،بزرگي ميدان
2
(سراسری خارج از کشور ریاضی )89 -
در نقطهي  Mچند برابر  B Tميشود؟

3 )1
2 )3
3

1 )2
3
3 )4
2

1515يك الكترون مطابق شكل به موازات سيم دراز حامل جريان الكتريكي در حركت است .در آن لحظه نيروي
الكترومغناطيسي وارد بر الكترون به كدام جهت است؟

(سراسری خارج از کشور تجربی )87 -

 )1

⊗ )2

↓ )3

↑ )4
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1616در شكل روبهرو ،دو سيم مستقيم و بلند حامل جريانهاي  I1و  I2هستند و نقطهي  Mدر صفحهي
دو سيم قرار دارد .ميدان مغناطيسي حاصل از دو سيم در نقطهي  Mدر كدام جهت و چند تسال است؟
(سراسری خارج از کشور ریاضی )88 -
) (µ0 = 4π×10−7 T.m
A

10−5 ,  )1

10−5 , ⊗ )2

7 ×10−5 , ⊗ )3

7 ×10−5 ,  )4

1717مطابق شکل روبهرو ،دو سیم راست و طویل ،عمود بر صفحهی کاغذ و حامل جریانهای هماندازه و
ناهمسو هستند .اگر روی عمودمنصف خط واصل دو سیم از نقطهی  Mتا نقطهی  Nحرکت کنیم ،بزرگی

برآیند میدانهای مغناطیسی ناشی از جریان سیمها چگونه تغییر میکند؟

(قلمچی)

 )1پیوسته افزایش مییابد.
 )2پیوسته کاهش مییابد.
 )3ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد.
 )4ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد.

1818از دو سیم موازی بلند ،جریان  Iمطابق شکل میگذرد .بزرگی میدان مغناطیسی ناشی از دو سیم در
نقطهی  Pکدام است؟
µ0Ia
)1
) 2π(a 2 + x 2
)3

(سراسری ریاضی)86 -

)2

µ0Ix

)4

) π(a 2 + x 2

µ0Ix

) 2π(a 2 + x 2
µ0Ia

) π(a 2 + x 2

1919دو سیم موازی بسیار بلند ،حامل جریان  Iمطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند .بردار میدان
مغناطیسی هر یک از دو سیم در نقطهی  Mدر کدام شکل درست است؟

)1

)2

)3

)4

(سراسری تجربی )94 -

2020شکلهای زیر ،چهار آرایش را نشان میدهد که در آن سیمهای موازی حامل جریان  Iدر گوشههای مربعهای مشابه قرار گرفتهاند و
سیمها بلند و همگی عمود بر صفحهاند .در کدام شکل بزرگی میدان مغناطیسی برآیند در مرکز مربع بیشترین مقدار را دارد؟

(سراسری تجربی )94 -

)1

)2

)3

)4

2121در شكل روبهرو ،از دو سيم بلند موازي كه عمود بر صفحهاند ،در جهت نشان داده شده،
جريانهاي  I1و  I2ميگذرد .جهت ميدان مغناطيسي برآيند در نقطهي  Mكدام است؟

(سراسری خارج از کشور ریاضی )91 -

)1

)2

)3

)4
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 1 Aیهنیزگ  21-خطوط ميدان در خارج آهنربا از  Nبه  Sاست بنابراين  Aقطب  Nو  Bقطب
 Sاست .قطب  Nعقربهي مغناطيسي سوي خطوط ميدان را نشان ميدهد .از اينرو عقربهي مغناطيسي
( )1در ميدان درست قرار گرفته است.

 2 Aیهنیزگ  42-هنگاميك��ه قطبه��اي همنام در مجاورت هم قرار ميگيرند ،خطوط ميدان مطابق ش��كل گزين��هي  4بوده كه كام ً
ال رانش
مغناطيسي دو قطب همنام را به نمايش ميگذارد.
B

 3یهنیزگ 13-

سيم در امتداد قائم و عمود بر صفحهي افقي است .وقتي خطوط ميدان با صفحهي افقي زاويهي  30درجه ميسازند ،زاويهي

بين خطوط ميدان و سيم برابر

600

= α= 90 − 30ميشود .اندازهي نيروي وارد بر سيم برابر خواهد شد با:

F =I lB sin α ⇒ F =10×2×0 /5 ×10−4 × 3 ⇒ F =5 3 ×10−4 N
2

به كمك قاعدهي دست راست جهت نيروي وارد بر سيم توسط ميدان مغناطيسي كرهي زمين را بهدست
ميآوريم .جهت جريان رو به پايين و جهت  Bدرونسو (رو به شمال) ،بنابراين  Fرو به شرق است.

A

 4یهنیزگ 24-

=ميشود .با توجه به
هرگاه يك سيم حامل جريان در يك ميدان مغناطيسي قرار گيرد ،بر آن نيروي  F I lB sin αوارد

اين رابطه ميتوان نوشت:

F
B
T N
=
⇒
=
I l sin α
A.m

 5 Bیهنیزگ  25-با توجه به قاعدهي دست راست هنگاميكه از سيم جريان  Iميگذرد توسط ميدان
مغناطيسي آهنربا نيروي  Fرو به باال بر سيم وارد ميشود.
بنا بر قانون سوم نيوتون نيرويي برابر  Fتوسط سيم حامل جريان بر آهنربا رو به پايين وارد ميشود كه
سبب ميگردد نيروسنج ،نيرويي بزرگتر از وزن آهنربا را نشان دهد.
 6 Bیهنیزگ  46-دقت كنيد كه نيروي  Fوارد بر بار الكتريكي بر راستاي سرعت و ميدان مغناطيسي
عم��ود اس��ت از اينرو ب��ا توجه به قاعدهي دس��ت چپ براي ب��ار منفي تمام بردارهاي س��رعت كه در
نيمصفحهی سمت راست  Bهستند ميتوانند بردار سرعت الكترون باشند.

 7 Aیهنیزگ  27-با توجه به اینکه جهت میدان مغناطیسی یکنواخت از جنوب به شمال است ،اگر جهت جریان از غرب به سمت شرق باشد،
با استفاده از قاعدهی دست راست ،نیروی الکترومغناطیسی وارد بر سیم به طرف باال خواهد بود و میتواند نیروی وزن سیم را خنثی کند ،در این
حالت نیروسنجها میتوانند عدد صفر را نشان دهند ،بنابراین داریم:
0

α=90
FB = mg ⇒ IlB sin α = mg 
→ I ×1× 0 /5 ×10−3 ×1= 8 ×10−3 ×10 ⇒ I = 160A
0
sin 90 =1

 8 Aیهنیزگ  28-باتوجه به قاعدهی دس��ت چ��پ (برای الکترون) ،نیروی وارد بر الکترون به س��مت
راست است بنابراین سرعت باید باالسو باشد .در اینصورت تحت تأثیر این نیرو ،الکترون مسیر خطچین
را طی میکند.
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 9 Aیهنیزگ  39-جهت رو به ش��مال را درونسو درنظر میگیریم .مطابق شکل و با استفاده
از قانون دست راست برای بار منفی ،جهت نیرو به سمت باالست.
F = qvB sin α = 50×10−6 ×200×0 /04× sin 900 = 4×10−4 N

B

10یهنیزگ210-

نیروی میدان مغناطیسی در هر نقطه بر  vعمود است و  vنیز مماس

بر مسیر است ،بنابراین  Fرو به مرکز دایره و در امتداد شعاع دایره است.

در یک نقطه مانند ش��کل جهت  Fو  vرا داریم و با اس��تفاده از قانون دس��ت راست ،جهت

میدان مغناطیسی بهدست میآید.

11 Aیهنیزگ 311-با استفاده از قانون دست راست ،جهت میدان را بهدست میآوریم .باید
توجه کنیم که بعد از به دست آوردن ،جهت میدان را بر عکس کنیم زیرا بار منفی است.
A

12یهنیزگ112-

جریان در سیم  ABبا توجه به مولد از  Aبه  Bاست .با توجه به قاعدهی

دست راست جهت نیروی وارد بر سیم  ABتوسط میدان مغناطیسی آهنربا به سمت بیرون
آهنربا بوده و میله به سمت بیرون آهنربا میلغزد.

A

13یهنیزگ213-

با توجه به رابطهی میدان مغناطیسی در اطراف سیم راست و طویل حامل جریان داریم:
µ0 I
=B
⇒ B =2×10−7 × 20 =4×10−5 T =0 /4G
2π R
0 /1

14 Bیهنیزگ 414-مطابق ش��كل مي��دان مغناطيس��ي س��يمهاي  I1و  I2در نقطهي M
همجهت و هماندازه است.
B T =B1 + B2 =2B
µI
هرگاه يكي از س��يمها را به اندازهي  xبه نقطهي  Mنزديك ميكنيم طبق رابطهی  ، B = 0ميدان مغناطيس��ي ناش��ي از آن سيم در نقطهي
2πr
2
B′T 3B 3
= =
 Mدو برابر ميشود ،از اينرو  ، B′T =B + 2B =3Bبنابراين خواهیم داشت:
B T 2B 2
A

15یهنیزگ315-

با توجه به قاعدهي دس��ت راس��ت براي ميدان مغناطيس��ي س��يم حام��ل جريان ميدان

مغناطيسي سيم در محل گذر الكترون درونسو است.

طبق قاعدهي دست چپ براي بار منفي ،نيروي وارد بر الكترون رو به پايين است.
A

16یهنیزگ 216-با توجه به قاعدهي دس��ت راس��ت براي ميدان مغناطيسي سيم راست حامل جريان ميدان
 B1در محل  Mدرونسو و ميدان  B2برونسو است .ميدانهاي مغناطيسي را بهدست ميآوريم:
= B
−7 20 4 10−5 T¼vº»nj
×=  1 2×10 × 0 /1
⇒
⇒ B T = 4×10−5 − 3 ×10−5 =10−5 T¼vº»nj
=B
30
7
5
−
−
= 2πR  B
=
× 2×10
3 ×10 T¼vº»oM
 2
0 /2
µ0I

17 Aیهنیزگ 417-مطابق ش��کل ،اگر از نقط��هی  Mو روی عمودمنصف به طرف نقط��هی  Oحرکت کنیم،
بزرگی میدانهای مغناطیسی ناشی از جریان سیمها افزایش یافته و نیز زاویهی بین آنها کاهش مییابد ،به این
ترتیب اندازهی میدان مغناطیس��ی برآیند افزایش مییابد .به همین ترتیب میتوان نش��ان داد که اگر از نقطهی
 Oبه س��مت نقطهی  Nحرکت کنیم ،بزرگی میدانهای مغناطیسی کاهش و زاویهی بین آنها افزایش مییابد،
در نتیجه اندازهی برآیند میدانهای مغناطیسی کاهش مییابد.
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B

18یهنیزگ418-

A

19یهنیزگ119-

ابتدا بردار میدان هر یک را رسم میکنیم ،سپس برآیند آنها را بهدست میآوریم:
)(π − 2α
=
)B T 2B cos = 2B cos( π − α
2
2
µ0I
a
=
B T 2B sin
=
α 2
×
2
2
2
2π a + x
a + x2
µ0Ia

) π(a 2 + x 2

= BT

میدان مغناطیسی یک سیم راست طویل حامل جریان بر خط واصل بین سیم و

نقطهی مشاهده عمود است.

اکنون به حل مسأله میپردازیم:
خط عمود بر خط واصل  Mبا سیم  I1و خط عمود بر خط واصل  Mبا سیم  I2را رسم میکنیم.
در واقع میدان  B1ناش��ی از س��یم  I1بر خط عمود بر  MI1منطبق و میدان  B2ناشی از سیم
 I2بر خط عمود بر  MI2منطبق است.

B

20یهنیزگ120-

با قاعدهی دست راست جهت میدان هر سیم را در مرکز مربع برای هر گزینه مشخص کرده ،سپس بیشینهی مقدار میدان

را مشخص میکنیم.

A

گزینهی (:)1

گزینهی (:)2

گزینهی (:)3

گزینهی (:)4

برآیند میدانها در مرکز مربع صفر است.

برآیند میدانها در مرکز مربع صفر است.

21یهنیزگ221-

ميدان مغناطيس��ي در يك نقطه بر خطي كه آن نقطه را به س��يم وصل ميكند

عمود است .ميدان  B1پايينسو و ميدان  B2باالسو است.

µI
= 2×10−7 × 2 ⇒ B1
4×10−6 T
= B1 =0 ⇒ B1
2πr
0 /1

8 ×10−6 T
= B2
= 2×10−7 × 4 ⇒ B2
0 /3
3

ميدان  B1بزرگتر از  B2است بنابراين ميدان برآيند پايينسو است.

