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 نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی :

حرکت کند به شرطی که جهت حرکت ان با  Bدر میدان مغناطیسی  vبا سرعت  qآزمایش نشان می دهد که اگر ذره باردار 

میدان مغناطیسی موازی نباشد، بر آن نیرویی وارد خواهد شد که بر راستای سرعت و میدان مغناطیسی عمود است. اندازه 

 نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار الکتریکی متحرک در میدان مغناطیسی از رابطه زیر بدست می آید :

𝐹 = |𝑞|𝑣𝐵 sin 𝜃 

اندازه میدان  B)متر بر ثانیه( و  m/sاندازه سرعت ذره بر حسب  v)کولن( و  Cبارالکتریکی ذره بر حسب  qر این رابطه که د

 بر حسب درجه است.  Bو  vزاویه بین  θ)تسال( و  Tمغناطیسی بر حسب 

جهت حرکت ذره و راستای درجه که برابر صفر می باشد، در صورتی که  180با توجه به مقدار سینوس در زاویه های صفر و 

میدان موازی باشند، نیرویی به ذره باردار از طرف میدان مغناطیسی وارد نمی شود. و در صورتی که جهت سرعت ذره بر 

 نه می شود.راستای میدان عمود باشد، نیروی مغناطیسی بیشی

𝐹𝑚𝑎𝑥 =  |𝑞|𝑣𝐵 

 را از رابطه زیر بدست آورد : Bکه می توان 

𝐵 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

|𝑞|𝑣
 

 که از نظر یکایی، تسال برابر می شود با :

1 𝑇 = 1
𝑁

𝐶 𝑚/𝑠
=

𝑁𝑠

𝐶𝑚
=

𝑁

𝐴𝑚
 

 چون یک آمپر برابر است با یک کولن بر ثانیه.

( استفاده می کنیم به طوری  Gکتری به نام گاوس )با نماد تسال یکای بزرگی است و در برخی موارد از یکای قدیمی و کوچ

 که :

1 𝑇 =  104𝐺 

( و در استوا G 0.65اندازه میدان مغناطیسی زمین در نزدیکی سطح زمین که در قطب ها مقدار بیشینه خود را دارد برابر )

  ( است.G 0.25مقدار کمینه برابر )
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 تعیین جهت با استفاده از قاعده دست راست:

 
 در این روش دست راست خود را به صورت صاف قرار می دهیم طوری که :

 .جهت چهار انگشت، در جهت سرعت )در جهت حرکت ذره باردار( باشد 

 .کف دست در جهت میدان مغناطیسی قرار گیرد 

 .انگشت شست، در جهت نیروی وارد بر ذره خواهد بود 

ت باشد، به صورت باال عمل می کنیم و اگر بار ذره منفی باشد، جهت بدست آمده از روش در صورتی که بار الکتریکی ذره مثب

 باال را بر عکس می کنیم.

ر می توانید این روش را راست استفاده می کنیم که در ویدیوی زی رای تعیین جهت نیروی مغناطیسی از قاعده دستب

 بیاموزید.

Link: https://www.aparat.com/v/1mgfj 

 

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/1mgfj
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 مثال ها : 

تسال  0.04در جهتی حرکت می کند که با میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  vبا سرعت  q=5µC: ذره ای با بار 1مثال 

نیوتون باشد، بزرگی سرعت را  4×10-3درجه می سازد. اگر بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر این ذره برابر با  30زاویه 

 محاسبه کنید.

 : 1حل مثال 

𝐹 = |𝑞|𝑣𝐵 sin 𝜃 

𝑣 =
𝐹

|𝑞|𝐵 sin 𝜃
=

4 × 10−3

5 × 10−6 × 4 × 10−2 × 0.5
= 4 × 104𝑚/𝑠 

: دو ذره هنگام عبور از میدان مغناطیسی برون سو، مسیرهایی مطابق شکل روبرو می پیمایند. درباره نوع بار هر ذره 2مثال 

 چه می توان گفت ؟

 

 

 

 

 

 : جهت سرعت ذره خط مماس بر مسیر در نقطه شروع مسیر است . جهت انحراف ذره ، جهت نیروی وارد شده بر2حل مثال 

 ذره است طوری که نیرو باید عمود بر سرعت باشد. مانند شکل زیر :

 

 

 

 

 

با توجه به نیروهای رسم شده در شکل و قاعدع دست راست ، میبینیم که از قاعدع دست راست پیروی نمی کند، بلکه با 

 منفی است. 1دست چپ می توان این بردارها را توجیه کرد بنابراین بار ذره 

 انحرافی در مسیر حرکت نمی بینیم، ذره بدون بار )خنثی( است.چون  2برای ذره 

v 

F 
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میلی تسال در  20متر بر ثانیه مطابق شکل در میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی  4×610: پروتونی با سرعت 3مثال 

 حرکت است. بزرگی و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر پروتون را تعیین کنید.

 مغناطیسی با استفاده از قاعده دست راست، به سمت بیرون صفحه است.جهت نیروی : 3حل مثال 

𝐹 = |𝑞|𝑣𝐵 sin 90 = 1.6 × 10−19 × 4 × 106 × 20 × 10−3 × 1 = 128 × 10−16𝑁 

 

 یون مثبتی مطابق شکل روبرو به فضای بین صفحه های خازن مسطحی پرتاب می شود. : 4مثال 

 

 الف( جهت نیروی الکتریکی وارد بر این یون را رسم کنید.

باید در چه جهتی اثر کند تا نیروی مغناطیسی وارد بر یون بر خالف جهت نیروی  Bب( میدان مغناطیسی یکنواخت 

 الکتریکی باشد؟

 

می دانیم که اگر بار مثبت باشد، نیروی الکتریکی و میدان الکتریکی هم جهت هستند و اگر بار  1: الف( از فصل 4مثال حل 

یدان الکتریکی خالف جهت هم هستند. میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن از صفحه منفی باشد، نیروی الکتریکی و م

 مثبت به سمت صفحه منفی است. بنابراین جهت نیروی الکتریکی هم جهت با آن و در جهت پایین است.
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یعنی به سمت باال باشد، که با توجه به جهت  الکتریکیب( نیروی مغناطیسی وارد بر یون مثبت باید خالف جهت نیروی 

 سرعت یون و قاعده دست راست، جهت میدان مغناطیسی به سمت داخل صفحه )درون سو( است.

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Website: https://physicfa.ir 

Telegram: https://t.me/physicfa 

Aparat: https://aparat.com/physicfa 
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