
 

 ی تجربیرشته

 و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

ضلس  بلاز دٍ   دیگس قساز دازًد، با حاصل  اش یل r یمِ دز فاصلِ 1q ٍ 2q ی بازدازًیسٍی زبایؿی یا زاًؿی بیي دٍ ذزُن کًله: قاوً  

 دیگس ًػبت ٍازٍى دازد.ی دٍ ذزُ اش یلذزُ ًػبت هػتقین ٍ با هجرٍز فاصلِ

 ؾَد. ٌتق  هیزٍد ٍ فقط اش یل جػن بِ جػن دیگس ه آید ٍ ًیص اش بیي ًوی ٍجَد ًوی باز النتسینی بِ :پايستگي بار الكتريكي  

 ؾَد مِ هیداى النتسینی ًاهیدُ هیمٌد  ، خاصیّتی ایجاد هینی دز ّس ًقطِ اش فضای اطساف خَدیل باز النتسی: ميذان الكتريكي  

 .ًاهٌد اى النتسینی دز آى ًقطِ هی، هیدًقطِ ًیسٍی ٍازد بس ینای باز النتسینی هثبت زا دز ّس: )تعريف کمي( ميذان الكتريكي  

  
ّلا خطلَم هیلداى     دّین مِ بِ آى ّایی ًؿاى هی هیداى النتسینی زا دز اطساف یل جػن بازداز با خط: كتريكيَاي ميذان ال خط

 .گَیٌد النتسینی هی

 ًاهٌد.ًام ّػتٌد زا دٍ قطبی النتسینی هیّناًداشُ مِ دازای بازّای ًاای ّندٍ باز ًقطِدي قطبي الكتريكي:   

 .ًاهٌدزا چگالی غطحی باز النتسینی هیباز النتسینی هَجَد دز ٍاحد غطح خازجی جػن زغاًا : چگالي سطحي بار الكتريكي  

  
ِ   :وقطٍ اختالف پتاوسيل الكتريكي دي سینلی ینلای بلاز    ، بسابلس غيییلس اًلسضی پتاًػلی  النت    اختالف پتاًػی  النتسینلی دٍ ًقطل

 .  ؾَد جا هیِی دٍّم جاب ی اٍّل غا ًقطِ ، ٍقتی ینای باز اش ًقطِالنتسینی هثبت اغت

 .اغتی آى  ف پتاًػی  بیي دٍ صححِظسفیت خاشى بسابس ًػبت باز ذخیسُ ؾدُ دز آى بِ اختال :ظرفيت خازن  

 

 ومدفصل 

 .یاى هتَغّط گَیٌدؾدّت جسباز ؾازؼ ؾدُ دز ٍاحد شهاى زا : شذّت جريان متًسّط  

 .ًاهٌد ّای شهاًی، ؾدّت جسیاى هتَغّط ثابت بواًد، جسیاى زا هػتقین هی اگس دز غوام باشُ :جريان مستقيم  

  
. ایي هػیس بػتِ زا هداز النتسینی ید باز دز یل هػیس بػتِ ؾازؼ مٌد، بامِ جسیاى النتسینی بسقساز ؾَد آىبسای  :مذار الكتريكي

 .دًاهٌ هی

  
گرزد، دز دهای ثابلت، هقلداز    بِ ؾدّت جسیاى مِ اش آى هی ًػبت اختالف پتاًػی  دٍ غس زغاًای فلصّی :مقايمت الكتريكي رساوا

 ًاهٌد. . ایي ًػبت زا هقاٍهت النتسینی زغاًا هیثابتی اغت

  
گرزد، دز دهای ثابت، هقداز  یاى مِ اش آى هیؾدّت جسبٌا بِ قاًَى اّن ًػبت اختالف پتاًػی  دٍ غس زغاًای فلصّی بِ  قاوًن اَم : 

 .ثابتی اغت

 .هتس ٍ بِ غطح هقطع یل هتس هسبّع ای اش آى اغت بِ طَل یل ، هقاٍهت قطعِی ّس فلص هقاٍهت ٍیطُ :ي رساوا مقايمت ييژٌ  

  
ا دز هلداز ؾلازؼ مٌلد، ًیلسٍی     دّلد غل   ( هلی ملَلي  یعٌی یلل مِ هَلّد بِ ٍاحد باز النتسینی )ای زا  اًسضی :ي مًلّذ ويريي محرّکٍ

 ؾَد. ی هَلّد ًاهیدُ هی هحسّمِ

  

 :بس طبق قَاًیي میسؾْف :قاوًن کيرشُف

ِ   أی مِ اجلصای هلداز   یعٌی ًقطِّایی مِ بِ ّس گسُ ) هجوَع جسیاى: َا الف ـ قاوًن شذّت جريان  ّلن   دز آى ًقطلِ بل

 .ؾًَد ًقطِ خازج هی اغت مِ اش آى ّایی ، بسابس هجوَع جسیاىزغٌد اًد( هی هتّص  ؾدُ

 .ّا صحس اغت ع جبسی اختالف پتاًػ ، هجوَدز ّس حلقِ یا هداز بػتِ : َا ب ـ قاوًن اختالف پتاوسيل

 

 مسوفصل 

  
، بسداز هیلداى  فاصلِ باؾٌد ا یندیگس هَاشی ٍ ّنی اش فضا باِ ّای هیداى هيٌاطیػی دز ًاحی خطاگس : ميذان مغىاطيسي يكىًاخت

ى هيٌاطیػلی  ای زا هیلدا  . یل چٌیي هیداى هيٌاطیػیی ًقام آى ًاحیِ، بصزگی ٍ جْت ثابتی دازد هيٌاطیػی دز ّوِ

 .ًاهٌد ینٌَاخت هی

 .ؾَد ُ هیگرزد ٍ عوَد بس غطح آى اغت، هحَز پیچِ ًاهید قِ هیخطی مِ اش هسمص حل: محًر پيچٍ  

  
یل غػال بصزگی هیداى هيٌاطیػی اغت مِ دز آى بس یل هتس اش غیوی مِ حاه  جسیاى النتسینی بِ ؾلدّت یلل آه لس    : يك تسال

 .ٍیی بِ بصزگی یل ًیَغَى ٍازد ؾَداغت ٍ دز زاغتای عوَد بس هیداى قساز دازد ًیس



 

 ی تجربیرشته 

  
ّلای   ، جسیاىدًدیگس دز خالء قساز داز ی یل هتس اش یل ، مِ بِ فاصلِاشّسگاُ اش دٍ غین ًاشك، هَاشی، هػتقین ٍ بػیاز دز :يك آمپر

 ِ  ًی ملِ اش ّلس  ًیَغَى ٍازد ؾلَد ل جسیلا    2×  10-7ّا ًیسٍیی بسابس  ی مِ بس یل هتس اش طَل ّسیل اش غینا گًَِ هػاٍی عبَز مٌد ل ب

 .گرزد، بسابس یل آه س اغت ّا هی یل اش غین

 .ًاهٌد مٌد، هحَز هيٌاطیػی آى هی هيٌاطیػی زا بِ ّن هتّص  هی طب یل دٍقطبیخطّی مِ دٍ ق :محًر مغىاطيسي  

  
ٍ     ی پازاهيٌاطیػی دازای غلوت  ّای هيٌاطیػی دز یل هادُّ دٍقطبی :مًادّ پارامغىاطيس دز  گیلسی هؿلصّو ٍ هٌمّولی ًیػلتٌد 

 .ای قسازدازًد ّای ماغَزُ جْت

  
ّای هجلاٍز خلَد    طبیطَز خَد بِ خَد با دٍق ّای هيٌاطیػی مَچل بِ ، دٍقطبیػیدز بسخی اش هَادّ هيٌاطی :مًادّ فريمغىاطيس

 .ًاهٌد ِ هَادّ زا فسٍّهيٌاطیع هیگًَ . ایيؾًَد خط هی ّن

  
ِ  ّای هيٌاطیػی دز اغت مِ دٍقطبی ّایی غؿنی  ؾدُ ی فسٍهيٌاطیع اش بصؽ ّس هادُّ :ي مغىاطيسي حًزٌ طلَز   ٍى ّس بصلؽ بل

زا  . ّلس بصلؽ  ّای هجلاٍز آى غحلاٍت دازد   با بصؽ ّای هيٌاطیػی ّس بصؽ گیسی دٍقطبی غوت، ٍلی اًد خط ماه  ّن

 .  ًاهٌد ی هيٌاطیػی هی یل حَشُ

  
َْلت ّا بِ غ ، مبالت ٍ ًین  دز صَزغی مِ خالو باؾٌد ل حجن حَشُ ی هَادِّ فسٍهيٌاطیع ل هاًٌد آّي دز بسخفريمغىاطيس ورم: 

. ایلي  دٌّلد  زاحتی اش دغت هی زا ًیص بِ ؾًَد ٍ خاصیّت آٌّسبلایی خَد لت آٌّسبلا هیغَِْ مٌد ٍ دز ًتیجِ بل غيییس هی

 .ًاهٌد َادّ زا فسٍهيٌاطیع ًسم هیه

  
ٌ : اطيس سختفريمغى ِ ، مبالت د فَالد ٍ آلیاضّای دیگسی اش آّيبسخی اش هَادّ ل هاً ؛ یعٌی حجن ؾًَد غصتی آٌّسبا هی ٍ ًین  ل ب

 .ًاهٌد َادّ زا فسٍهيٌاطیع غصت هی. ایي همٌد ییس هیغصتی غي ّا دز آى بُِ حَش

 

 مچهارفصل 

  
ی دز آى القلا  ا ، ًیسٍی هحسّمِگرزد غيییس مٌد ی هیا ّسگاُ ؾاز هيٌاطیػی مِ اش هداز بػتِ :كتريمغىاطيس فارادياوًن القاي الق

 .گ غيییس ؾاز هيٌاطیػی هتٌاغب اغتؾَد مِ بصزگی آى با آٌّ هی

  
يییلس  ی جسیاى القایی یعٌی غ ًدٍُجَد آٍز جسیاى القایی دز هداز دز جْتی اغت مِ آثاز هيٌاطیػی ًاؾی اش آى با عاه  بِ: قاوًن لىس

 .مٌد ؾاز هيٌاطیػی هصالحت هی

  
ِ  ، دز آى ًیسٍی هحسّمِگرزد، غيییس مٌد یل غیولَلِ ) یا پیچِ ( هی ّسگاُ جسیاًی مِ اش :ي خًدالقايي ويريي محرّکٍ ٍجلَد   ای بل

 ؾَد تِ هیی القایی گح آى ًیسٍی هحسّمِ  مٌد ٍ بِ آید مِ با عاه  غيییس جسیاى هصالحت هی هی

  
ٌلگ یلل آه لس بلس ثاًیلِ      مٌد با آّ ای اغت مِ ّسگاُ جسیاًی مِ اش آى عبَز هی یل ّاًسی ضسیب خَدالقایی غیولَلِ يك َاوري:

 .ا ؾَدای بسابس یل ٍلت دز آى الق ، ًیسٍی هحسّمِغيییس ًواید

 .ًاهٌد زا دٍزُ یا شهاى غٌاٍ  هی شهاى چسخؽ یل دٍز ماه  :ديرٌ / زمان تىايب  

 .ًاهٌد طَز غیٌَغی غيییس مٌد، آى زا جسیاى هتٌاٍ  هی یل هداز بِّسگاُ جسیاى النتسینی ایجاد ؾدُ دز : جريان متىايب  

 

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 اولفصل 

گلسدد   بیي دٍ صححِ ایجاد هلی غس ؾَد ، یل هیداى النتسینی بػیاز قَی  اگس باز النتسینی خاشى اش هقداز هعیٌّی بیؽفريشكست :   

طَز هَقّت زغاًا ؾَد . دز ًتیجِ با ایجاد یلل جسقّلِ بلیي دٍ صلححِ ،      النتسیل بیي دٍ صححِ بِ ؾَد دی مِ غبب هی

 ًاهٌد . النتسیل هی ؾَد . ایي پدیدُ زا فسٍؾنػت دی خاشى غصلیِ هی
 

 ومدفصل 

   
 

 مسوفصل 

 ٍ آشهایؿگاُ 3متا  فیصیل  143ٍ  142صححات القاي خاصيّت مغىاطيسي :   
 



 

 ی تجربیرشته

 مچهارفصل 

آیلد ملِ بلا     ٍجلَد هلی   ای بِ گرزد ، غيییس مٌد ، دز آى ًیسٍی هحسّمِ ّسگاُ جسیاًی مِ اش یل غیولَلِ ) یا پیچِ ( هی خًدالقايي :  

 ًاهٌد . قایی هیؾَد . ایي پدیدُ زا خَدال ی القایی گحتِ هی آى ًیسٍی هحسّمِ  مٌد ٍ بِ عاه  غيییس جسیاى هصالحت هی

 
 

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 اولفصل 

   از النتسینلی دٍ جػلن ًاّوٌلام    . دزحالی مِ اگس بل ّای النتسینی دٍ جػن ّوٌام باؾٌد، ًیسٍی بیي دٍ جػن زاًؿی اغتازاگس ب

 .سٍی بیي دٍ جػن زبایؿی خَاّد بَد، ًیباؾد

   ٍكتريكي مثبت ياقع در آن وقطٍ است، َم جُت با ويريي يارد بر بار الميذان الكتريكي در َر وقط. 

    ایلي هیلداى بسآیٌلد    لنتسینلی ٍجلَد دازد  ، دز ّس ًقطِ یلل هیلداى ا  باؾٌد ی بازداز قسا داؾتِ د ذزًُّاحیِ اش فضا چٌاگس دز یل .

 .مٌد لنتسینی دز آى ًقطِ ایجاد هیی بازداز دز غیا  غایس بازّای ا ّایی اغت مِ ّس ذزُّ هیداى

   َّای شیس اغت م هیداى دازای ٍیطگیخط: 

ّلا اش   ، جْت ایي خلط ًتیجِ . دزاًد بس باز هثبت ٍاقع دز آى ًقطِجْت با ًیسٍی ٍازد  ، ّنس ًقطِّای هیداى دز ّ ل خط  1

 .غَی باز هٌحی اغت ٍ بِ خازج ٍ بِباز هثبت ز

، بسدازی اغت هواظ بس خلط  دّد ٍ هیداى دز ّس ًقطِ ًؿاى هی ، جْت هیداى زا دز آى ًقطِل خط هیداى دز ّس ًقطِ  2

 . جْت اغت گرزد ٍ با آى ّن هیًقطِ هیداًی مِ اش آى 

 .غسًد غس ٍ فؿسدُ بِ یندیگس ًصدیلّای هیداى  ، خطس باؾدغ ل دز ّس ًاحیِ مِ هیداى قَی 3

 .مٌٌد ای هیداى یندیگس زا قطع ًویّ ل خط 4

   ً ؾَد جا ًوی ن جابِهاًد ٍ دز جػ یه  ، باز دز هح  دادُ ؾدُ بِ جػن باقیؾَد ازغاًا باز النتسینی دادُ هیٍقتی بِ یل جػن. 

   ؾَد اًد ٍ دز جػن زغاًا غَشیع هیه ، آى باز دز هح  دادُ ؾدُ غامي ًویؾَد ینی دادُ هیٍقتی بِ یل جػن زغاًا باز النتس. 

   شًد جا تًزيع مي ريد ي در آن مي بار الكتريكي دادٌ شذٌ بٍ جسم رساوا بٍ سطح خارجي آن تمام. 

    ّلایی ملِ غلطح     . اهّلا دز جػلن  اغت، چگالی غطحی باز دز ّوِ جای آى ینػاى آى هتقازى اغتجػوی مِ غطح خازجی دز

ّای بسجػلتِ   دّد مِ دز هناى . غجسبِ ًؿاى هیدز ّوِ جای غطح خازجی ینػاى ًیػت، چگالی غطحی باز خازجی هتقازى ًدازًد

 .اغت ّای دیگس جػن بیؿتس ایس هناى، چگالی غطحی باز اش غٍ ًَك غیصِ جػن زغاًا

   ِیابلد  سضی پتاًػی  باز افصایؽ هلی ، اًدّین هثبت باؾد ثابت ( اًجام هی جایی باز النتسینی ) با غسعت اگس مازی مِ ها بسای جاب  ٍ

 .یابد اًػی  باز النتسینی ماّؽ هی، اًسضی پتماز اًجام ؾدُ غَغط ها هٌحی باؾدمِ  دز صَزغی

   عامل شارش بار الكتريكي بيه آن دي وقطٍ استٍ ياقع در ميذان الكتريكيدي وقط اختالف پتاوسيل الكتريكي بيه ، 

   جا شـًد  جُت ميذان الكتريكي جابٍ َرگاٌ بار الكتريكي مثبت در    ٍ پتاوسـيل   ، از پتاوسـيل الكتريكـي بيرـتر بـ

 .الكتريكي کمتر رفتٍ است

    ّا دز هداز قساز گیسد ٍ بِ ّواى ٍلتلاضی ملِ بلِ دٍ غلس     هعادل چٌد خاشى، ظسفیت خاشًی اغت مِ اگس بِ جای آى خاشىظسفیت

ّلا ذخیلسُ   ی خلاشى ای باؾد مِ هجوَعِّا ٍص  اغت، هتص  ؾَد، اًسضی النتسینی ذخیسُ ؾدُ دز آى بسابس اًسضیی خاشىهجوَعِ

 ؾدُ اغت.

 
 دومفصل 

   ّا اغت. یعٌی جسیاى النتسینی دز جْت هیداى النتسینلی اغلت ٍ چلَى    جسیاى النتسینی دز خالف جْت جْت ؾازؼ النتسٍى

 غس اغت.یابد، جْت جسیاى النتسینی اش پتاًػی  بیؿتس بِ پتاًػی  منپتاًػی  دز جْت هیداى ماّؽ هی

   ًام دازد. رئًستامٌٌد. ایي ٍغیلِ هعوَالً دز آشهایؿگاُ بسای غٌمین ٍ مٌتسل جسیاى، اش یل هقاٍهت هتيیس اغتحادُ هی 



 

 ی تجربیرشته

    ّسگاُ زٍی هداز دز جْت جسیاى اش هقاٍهتR  یا (r ) ی  ، پتاًػی  بِ اًداشُبگرزینI.R   یلا (I.r )   یابلد ٍ اگلس دز    ملاّؽ هلی

 .یابد افصایؽ هی ( I.r) یا  I.Rی  ، پتاًػی  بِ اًداشُّا بگرزین ف جْت جسیاى اش هقاٍهتخال

   ًٌِحی بِی ه ّسگاُ بسای گرز اش هَلّد ) بدٍى غَجِّ بِ جْت جسیاى ( اش پایا  ِ ِ  ، ی هثبلت بگلرزین   طسف پایاًل ی  اًلداشُ  پتاًػلی  بل

ِ  یابد ی هَلّد افصایؽ هی ی هحسّمًِیسٍ ِ   . اگس ضوي گرز اش هَلّد ) بدٍى غَجِّ بِ جْت جسیلاى ( اش پایاًل ِ   ی هثبلت بل ی هٌحلی   پایاًل

 .یابد ی هَلّد ماّؽ هی سٍی هحسّمِی ًی اًداشُ ، پتاًػی  بِبسٍین

 
 مسو فصل

   چسخد غا دز اهتداد هیداى هيٌاطیػی آٌّسبا قساز گیسد  ، عقسبِ هیگیسد هيٌاطیػی قساز هیی  ی عقسبِمِ آٌّسبا دز ًصدین  ٌّگاهی

 .دّد ی هیداى هيٌاطیػی زا ًؿاى هیآى غَ  Nٍ قطب 

   ؾلًَد ملِ زاغلتای     . ایي خطَم طَزی زغن هلی ّای هیداى هيٌاطیػی ًوایؽ داد خطغَاى غَغّط  هیداى هيٌاطیػی زا ًیص هی

ا هیلداى  هیلداى هيٌاطیػلی دز ّلس ًقطلِ ّوػلَ بل        . خلط واظ بس خط هیداى دز آى ًقطلِ باؾلد  ّس ًقطِ ه هیداى هيٌاطیػی دز

هیلداى هيٌاطیػلی دز آى ًاحیلِ     ّا دز ّس ًاحیِ اش فضلا ًؿلاًگس بصزگلی    ، غسامن ایي خطعالٍُ بس ایيهيٌاطیػی دز آى ًقطِ اغت. 

 .اغت

    داى هيٌاطیػی عوَد ، بس زاغتای جسیاى ٍ ًیص بس هیؾَد النتسینی ٍازد هی حاه  جسیاىًیسٍیی مِ دز هیداى هيٌاطیػی بس غین

 .اغت

   ِؾَد  هیداى هيٌاطیػی غیولَلِ هی ی آٌّی باعث غقَیت ٍجَد ّػت. 

    ِ ای مِ اًگؿت ؾػت دز جْت جسیاى النتسینی باؾد ل جْت خن  اگس غین حاه  جسیاى زا دز دغت زاغت خَد بگیسین ل بِ گًَ

 دّد.ّای هیداى هيٌاطیػی دز اطساف غین زا ًؿاى هیؾدى چْاز اًگؿت دغت، جْت خط

   ُّایلي ٍضلعیّت ٌّگلاهی پلیؽ هلی     ای ٍجَد دازد ٌاطیع هقداز بیؿیٌِی فسٍهي بسای خاصیّت آٌّسبایی ّس هاد .    ُ ی  آیلد ملِ هلادّ

ّلا   حَشُی  ّای هيٌاطیػی اغوی دز ّوِ ی دٍقطبی طَزی مِ ّوِ ؛ بِدهيٌاطیع دز یل هیداى هيٌاطیػی بػیاز قَی قساز گیسفسٍ

 .خط ؾًَد بِ هَاشات ّن بِ

   زبایٌد، ٍ اگس جسیلاًی ملِ اش دٍ غلین    دیگس زا هیگرزد، ّوػَ باؾد، دٍ غین یلّسگاُ جسیاًی مِ اش دٍ غین زاغت ٍ هَاشی هی

 زاًٌد.دیگس زا هیّای هصالف باؾد، دٍ غین یلگرزد، دز جْتهی

 
 مچهارفصل 

   ُؾَد سیاى النتسینی دز آى هداز هی، باعث القای جاى هيٌاطیػی دز هح  یل هداز بػتِی هید غيییس اًداش. 

   ؾَد یجاد جسیاى النتسینی القایی غَاًد عاه  ا ، هیاحت هداز بػتِ دز هیداى هيٌاطیػیهػ غيییس. 

   ِؾَد سازی جسیاى النتسینی القایی غَاًد عاه  بسق ، هییي حلقِ ٍ زاغتای هیداى هيٌاطیػیی ب غيییس شاٍی. 

   ّاغت دز ًتیجِ جسیاى ایجاد ؾدُ دز هداز بیؿتسی القایی ٍ  ، ًیسٍی هحسّمٌِگ غيییس ؾازهيٌاطیػی بیؿتس باؾدّسچِ آ. 

   یولَلِ دز هلدازی بلا جسیلاى هتيیّلس،     . پیچلِ ٍ غل  گَیٌلد  باؾد، القاگس هی مِ خاصیّت خَدالقایی داؾتِ بِ ّس قػوتی اش یل هداز

 .القاگسًد

   ؾَد مِ با آًْا هَلدّای صلٌعتی جسیلاى هتٌلاٍ  گحتلِ     دز صٌعت بسای ایجاد جسیاى هتٌاٍ  اش هَلدّای هصصَصی اغتحادُ هی

 ؾَد.هی

   ِچسخاًٌد.ّا هیّا زا غامي گسفتِ ٍ آٌّسبا زا دز هقاب  آىدز هَلدّای صٌعتی، پیچ 

 

و آزمايشگاه /  3يزيك ف
 

 اولفصل 

   q  باز النتسینی C ) مَلي (  

   r  فاصلِ هح  باز غا… m ) هتس (  



 

  55/5×  10-12             ضسیب گرزدّی النتسینی خأل ابػیلَى صحس ( )       

   K )         ( 9×  10+9           ضسیب قاًَى مَلي  

   F ًیسٍی النتسینی N ) ًیَغَى (  

   E ًیَغَى بس مَلي (        هیداى النتسینی (  

  ) مَلي بس هتسهسبّع (        چگالی غطحی باز النتسینی ) غیگوا / شیگوا (       

   U اًسضی پتاًػی  النتسینی  J) ضٍل (  

   V پتاًػی  النتسینی  V) ضٍل بس مَلي ) ٍلت 

   C ظسفیت خاشى  F) تملَللي بلس ٍل ) فازاد 

   k ــــــ النتسیل ثابت دی  

   U اًسضی ذخیسُ ؾدُ دز خاشى  J) ضٍل (  

 

 دومفصل 

   I ؾدّت جسیاى النتسینی  A) آه س (  

   R هقاٍهت النتسینی زغاًا  ) اّن (  

  ) اّن هتس (  . m  ی زغاًا هقاٍهت ٍیطُ ) زٍ (       

  ) بس ملَیي (         ضسیب دهایی هقاٍهت ٍیطُ ) آلحا (       

   P غَاى النتسینی  W ) ضٍل بلس ثللاًلیلِ ) ٍات 

 ضٍل بس مَلي ) ٍلت (V  ی هَلّد ًیسٍی هحسّمِ    

   r  هَلّد دزًٍیهقاٍهت  ) اّن (  

 

 سومفصل 

   B ؾدّت هیداى هيٌاطیػی  T ) َى بس هتس آه سًیَغ  ) غػال 

  4 ×  10-7          غساٍایی هيٌاطیػی خأل        

   N ... ــــــ غعداد دٍزّای پیچِ ، غیولَلِ یا  

   n بس هتس (        دز ٍاحد طَل غعداد دٍزّا (  

 

 چهارمفصل 

    ) فی ( ؾاز هیداى هيٌاطیػی Wb  ) غػال هتسهسبّع ) ٍِبلِس 

   A ِ2 هػاحت حلقm ) هتسهسبّع (  

 ضٍل بس مَلي ) ٍلت (V  ی القایی ًیسٍی هحسّمِ    

   L ضسیب خَد القایی / القاییدگی  H ) ّاًسی (  

   k ِــــــ غساٍایی ًػبی هيٌاطیػی ّػت  

   T  ٍدٍزُ / شهاى غٌا  s ) ِثاًی (  

    ) زادیاى بس ثاًیِ (       ای بػاهد شاٍیِ ) اُهگا (  
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 ی تجربیرشته 

و آزمايشگاه /  3فيزيك 
 

 فصل اول

    

    

    

    

 


