
 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

صفحه نمایش مقاومت درونی 

مولد

 ولتی1.5باتری 

(دوعدد)مولتی متر دیجیتالی

1      

 اندازه گیری

 مقاومت درونی

مولد

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

الکتریسیته و )2درس آزمایشگاه فیزیک

گرایش های مختلف فیزیک و (مغناطیس

.مهندسی می باشد

آماده است و این محصول دارای صفحه مدار

هولت درنتیجه بستن مدار توسط دانشجو به س

.  انجام می شود

:در این آزمایش، دانشجو 

ته و در حالت مدار بس)اندازه گیری ولتاژ مولد با-

و اندازه گیری جریان مدار آشنا می ( مدار باز 

.شود

را اندازه گیری( باتری)مقاومت درونی مولد -

. می کند

:صفحه آزمایش مقاومت درونی شامل

مت جاباتری و باتری، کلید قطع و وصل، مقاو

اهم 15مقاومت های وات، 2اهم 10های 

وات، 2اهم 22وات، مقاومت های 2

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

دستگاه بررسی تجربی قانون لنز

زمان سنج سقوط آزاد و حرکت 

پرتابی

حسگر ضربه ای

حسگر نوری

می تواند برای )کرونومتر دستی 

بررسی حرکت جسم مغناطیسی 

(مناسب باشد

2
 بررسی تجربی

قانون لنز

ایه پ: بررسی تجربی قانون لنز شاملدستگاه

یله ستاره ای، لوله آلومینیومی، لوله شفاف، م

از نگهدارنده،  نگهدارنده لوله آلومینیومی، تر

حباب دار، ظرف نگهدارنده وزنه ها، وزنه های 

غیر مگنتی کوچک و بزرگ، وزنه های مگنتی

.شکل Uکوچک و بزرگ، نگهدارنده حسگر 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

الکتریسیته و )2درس آزمایشگاه فیزیک

گرایش های مختلف فیزیک و ( مغناطیس

.مهندسی می باشد

:در این آزمایش، دانشجو 

غییر شار با آثار تولید جریان الکتریکی بر اثر ت-

.شودمغناطیسی آشنا می

ر شتاب حرکت یک جسم غیر مغناطیسی د-

ندازه را ا( سیملوله طویل)عبور از یک مدار بسته 

.گیری می کند

ور از شتاب حرکت یک جسم مغناطیسی در عب-

یری را اندازه گ( سیملوله طویل)یک مدار بسته 

.می کند

ی و با مقایسه حرکت سقوط جسم مغناطیس-

غیر مغناطیسی اثر به وجود آمدن میدان 

تغییر مغناطیسی مخالف در یک مدار بسته در اثر

.شار مغناطیسی را درک می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

www.binabco.com:       سایتinfo@binabco.com:ایمیل 02166565870-09123145240:تلفن 7 واحد5تهران میدان انقالب کارگر جنوبی کوچه مهدی زاده پالک:  آدرس



 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه بررسی شارژ و دشارژ 

خازن

منبع تغذیه

(دوعدد)مولتی متر دیجیتالی 

3
 بررسی شارژ و

دشارژ خازن

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

الکتریسیته و )2درس آزمایشگاه فیزیک

گرایش های مختلف فیزیک و ( مغناطیس

.مهندسی می باشد

ده به صورت برد مدار آماده ارائه شاین محصول

است، و باعث سهولت انجام آزمایش توسط 

.دانشجو می شود

:در این آزمایش، دانشجو 

ازن تغییرات ولتاژ و جریان یک خبا چگونگی-

منفرد در فرآیند شارژ و دشارژ و زمان شارژ و

.  دشارژ آشنا می شود

سه با چگونگی تغییرات ولتاژ و جریان دو و--

خازن موازی در فرآیند شارژ و دشارژ و زمان 

.  شارژ و دشارژ آشنا می شود

ه با چگونگی تغییرات ولتاژ و جریان دو و س-

خازن متوالی در فرآیند شارژ و دشارژ و زمان 

.  شارژ و دشارژ آشنا می شود

:  بررسی شارژ و دشارژ خازن شاملمجموعه

، 200برد مدار شارژ و دشارژ، خازن های 

های  47میکروفارادی، مقاومت 2200،1000

کیلو اهمی، کلید قطع و وصل، رابط330و 

فلزی
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه عوامل موثر در مقاومت 

الکتریکی

منبع تغذیه

(دوعدد)مولتی متر 

4

 بررسی عوامل

 موثر در مقاومت

بررسی عوامل موثر در مقاومت مجموعهالکتریکی

یم های شامل س)برد دستگاه: الکتریکی شامل

، (متفاوت با طول یکسان و مقاطع متفاوت

مقاومت احتیاطی، سیم های رابط

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

:در این آزمایش، دانشجو 

با  اندازه گیری مقاومت مفتول های فلزی با -

.استفاده از قانون اهم آشنا می شود

مقاومت ویژه مفتول های فلزی را به دست می-

.آورد

ول را اثر سطح مقطع و طول مفتول بر مقاومت مفت-

.بررسی می کند

اهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس مف
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

RLCمجموعه بررسی 

AC-DCمنبع تغذیه 

سیگنال ژنراتور

(دوعدد)  مولتی متر رو میزی

5
 بررسی مدارهای

RLC

جعبه : شاملRLCبررسی مدارهای مجموعه

میکروفاراد، 10(AC)سرامیکی تک خازن

7(AC)سرامیکی جعبه تک خازن

اهم، سیم 100میکروفاراد، جعبه تک مقاومت 

میلی 51با ضریب خودالقایی )دور1200پیچ 

300، سیم پیچ (اهم19.5هانری و مقاومت 

میلی هانری و 3.5با ضریب خودالقایی )دور

(عدد8)، سیم های رابط(اهم1.1مقاومت 

اهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس مف

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای 

الکتریسیته و )2درس آزمایشگاه فیزیک

دسی گرایش های مختلف فیزیک و مهن( مغناطیس

.می باشد

ژ، مربوط به ولتادر این آزمایش، دانشجو روابط

جریان و مقاومت ظاهری مدارهای جریان متناوب 

ررسی شامل القاگر، خازن و مقاومت را به تفصیل ب

. می کند

القاگر، خازن و مقاومت را در مدار جریان اثر-

.متناوب بررسی می کند

ازه شدت جریان و ولتاژ مولفه های مختلف را اند-

.گیری می کند

در بسامد ثابت نمودار فازوری ولتاژها را رسم-

.کرده و اختالف فاز را به دست می آورد

مقاومت ظاهری خازن و القاگر را برای بسامد -

های متفاوت به دست می آورد و از روی نمودار 

و مقومت ظاهری بر حسب بسامد ، ظرفیت خازن

.ضریب خودالقایی القاگر را محاسبه می کند

با اندازه گیری شدت جریان مدار شامل خازن و-

امد القاگر در بسامد های مختلف و رسم نمودار بس

.                                                         تشدید را تعیین می کند
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه بررسی مقاومت و اندازه 

گیری آن در مدارهای الکتریکی

منبع تغذیه رگوله با قابلیت تنظیم 

جریان

جعبه مقاومت سلکتوری

میکرومتر صفر وسط

6
 بررسی مقاومت و اندازه

 گیری آن در مدارهای

الکتریکی

ر مجموعه بررسی مقاومت و اندازه گیری آن د

ل پل تار، پراب پ: مدارهای الکتریکی شامل

ید ، سیم های رابط، کل(دوعدد)تار،مولتی متر

: شامل عدد 16) قطع و وصل، مقاومت ها 

و 47، 2.2، 1و اهم56، 47، 39، 33، 27

و سه مقاومت مجهول... کیلواهم و100

.                                                         تشدید را تعیین می کند

:در این آزمایش، دانشجو

را قانون اهم را بررسی می کند و مقدار مقاومت-

.با استفاده از قانون اهم اندازه گیری کند

دار چگونگی انتخاب مدار برای اندازه گیری مق-

.  مقاومت های کوچک را فرا می گیرد

دار چگونگی انتخاب مدار برای اندازه گیری مق-

.مقاومت های بزرگ را فرا می گیرد

ل اندازه گیری مقاومت مجهول با استفاده از پ-

وری را وتسون با استفاده از جعبه مقاومت سلکت

.فرا می گیرد

ل اندازه گیری مقاومت مجهول با استفاده از پ-

.تار را فرا می گیرد

.مقاومت گالوانومتر را اندازه گیری می کند-

ی مقاومت داخلی منبع تغذیه را اندازه گیری م-

.  کند

مقاومت معادل مقاومت های موازی، متوالی و -

. مختلط را اندازه گیری می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه بررسی نیروی محرکه 

القایی سیملوله ها

(دوعدد)مولتی متر رو میزی

سیگنال ژنراتور

7

 بررسی نیروی

 محرکه القایی

سیملوله ها

ملوله مجموعه بررسی نیروی محرکه القایی سی

 ,D=63mmسیملوله : ها شامل

L=600mm,N=500، سیملوله

D=40mm,L=300mm, N=400 ، سیملوله

D=32mm,L=300mm, N=300 سیملوله ،

D=40mm,L=200mm, N=400 سیملوله ،

D=32mm,L=300mm, N=400 میله آهنی ،

D=12mm,L=68mm میله آلومینیومی ،

D=12mm,L=68mm(رشته7)،  سیم رابط

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

الکتریسیته و )2درس آزمایشگاه فیزیک

گرایش های مختلف فیزیک و ( مغناطیس

.مهندسی می باشد

:در این آزمایش، دانشجو

با فرآیند تولید جریان الکتریکی در یک-

ی حاصل سیملوله  به وسیله تغییر شار مغناطیس

ی آشنا از تغییر جریان در سیملوله دیگر  به خوب

.می شود

قایی اثر تغییر فرکانس روی نیروی محرکه ال-

.را بررسی می کند

وی اثر سطح مقطع، طول و تعداد دور سیملوله ر

.نیروی محرکه القایی را بررسی می کند

اثر هسته آهنی و آلومینیومی را روی مقدار-

.  نیروی محرکه القایی بررسی می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه  به هم بستن سیم پیچ 

ها

مولتی متر

AC-DCمنبع تغذیه 

 به هم بستن سیم

پیچ ها
8

د ، سیم پیچ با تعدا300پیچ با تعداد دور سیم

(عدد8)، سیم رابط600دور 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای

الکتریسیته و )2درس آزمایشگاه فیزیک

گرایش های مختلف فیزیک و ( مغناطیس

.مهندسی می باشد

:در این آزمایش، دانشجو

ور با اندازه گیری مقاومت اهمی القاگر در حض-

جریان مستقیم آشنا شده و روابط مقاومت

اهمی معادل دو سیم پیچ موازی و متوالی را 

.بررسی می کند

با اندازه گیری مقاومت ظاهری القاگر در -

اوت حضور جریان متناوب آشنا شده و روابط مق

اهمی معادل دو سیم پیچ موازی و متوالی را 

.بررسی می کند

ضریب خودالقایی معادل را برای هر دو حالت-

ط موازی و متوالی به دست آورده و درستی رواب

. مربوطه را تحقیق می کند
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

پل وتستون

مولتی متر دیجیتالی

گالوانومتر

سیم رابط

پل وتستون 9

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

این محصول دارای صفحه مدار آماده است و 

ت درنتیجه بستن مدار توسط دانشجو به سهول

.  انجام می شود

:در این آزمایش، دانشجو 

ه مجهول  را با استفاده از پل وتستون بمقاومت

دست آورده و با مقاومت اندازه گیری شده توسط
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه خازن الکترولیتی

ولت متر دیجیتالی

DCمنبع تغذیه 

  خازن الکترولیتی10

330خازن : مجموعه خازن الکترولیتی شامل

میکروفاراد، خازن 220میکروفاراد، خازن 

0.25کیلو اهم 100میکروفاراد، مقاومت 660

مقاومت وات، 0.25کیلو اهم 33وات، مقاومت 

کیلو اهم 56وات، مقاومت 0.25کیلو اهم 1

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

:در این آزمایش، دانشجو 

منفرد تغییرات ولتاژ و جریان یک خازنبا چگونگی-

.  در فرآیند شارژ و دشارژ آشنا می شود

رای با رسم نمودار ولتاژ و جریان بر حسب زمان ب-

یدا دو فرآیند شارژ و دشارژ، ثابت زمانی مریوطه را پ

.می کند

رای با رسم نمودار ولتاژ و جریان بر حسب زمان ب-

ند دو خازن  موازی ثابت زمانی مریوطه را پیدا می ک

و ظرفیت خازن معادل را به دست می آورد و قانون

.موازی بستن خازن ها را تحقیق می کند

رای با رسم نمودار ولتاژ و جریان بر حسب زمان ب-

کند دو خازن  متوالی ثابت زمانی مریوطه را پیدا می

و ظرفیت خازن معادل را به دست می آورد و قانون

.متوالی بستن خازن ها را تحقیق می کند
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

 و ملحقاتDCخازن مسطح 

خازن سنج

11
 DC خازن مسطح

ثابت A با

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

:در این آزمایش، دانشجو 

ا اندازه گیری ظرفیت خازن توسط خازن سنج ر-

.فرا می گیرد

خازن رابطه ظرفیت خازن با فاصله بین دو صفحه-

.  مسطح  را تحقیق می کند

را یضریب گذردهی هوا، شیشه و فیبر استخوان-

.  اندازه گیری می کند

به ضخامت ماده تشکیل دهنده را  kبستگی-

.بررسی می کند

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

:  ثابت شاملAبا ،DCمجموعه خازن مسطح 

ثابت، سیم رابط، صفحه  Aخازن مسطح با 

ی با های دی الکتریک از جنس فیبر استخوان

صفحه دی . میلی متر3و 1،2ضخامت های 
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه مشاهده میدان 

مغناطیسی حاصل از عبور جریان 

الکتریکی

(دو عدد)شکل Aپایه 

تسال متر

منبع جریان باال

12

 مشاهده میدان

 مغناطیسی حاصل

 از عبور جریان

یالکتریک

ز میدان مغناطیسی حاصل امجموعه مشاهده

ت بلند، سیم راس: عبور جریان الکتریکی شامل

دوسیم با جریان همسو، دوسیم با جریان 

(بزرگ و کوچک)آداپتور با دستهناهمسو، 

گیره، صفحه نمایش میدان مغناطیسی با دست

های جریان با شعاع های مختلف، حلقه

دور، سیم راست افقی با 18سیملوله 

، (دوعدد)سانتی متری 50نگهدارنده، میله 

کل، سانتی متری، پایه استوانه ای ش25میله 

، آهن ربا، (عدد3)گیره قائم یا گیره مضاعف

1)، پودر آهن (عدد9)عقربه مغناطیسی

(.قوطی

مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس 

مطالب تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

:در این آزمایش، دانشجو 

از براده آهن در اطرافخطوط میدان را با استفاده-

یک سیم راست، دو سیم موازی با جریان های 

همسو، دو سیم موازی با جریان های ناهمسو، درون

. مشاهده می کند... سیم لوله و 

ه جهت خطوط مغناطیسی  را با استفاده از عقرب-

یم در اطراف یک سیم راست، دو سهای مغناطیسی 

موازی با جریان های همسو، دو سیم موازی با 

همچنین... جریان های ناهمسو، درون سیم لوله و 

اثر جهت جریان روی جهت میدان مغناطیسی را 

.مشاهده می کند

ر اطراف میدان مغناطیسی را به وسیله تسالمتر  د-

سیم حامل جریان برق و مرکز حلقه های حامل 

جریان اندازه گیری می کندو اثر شدت جریان ، 

دت فاصله از سیم حامل جریان و شعاع حلقه روی ش

.  میدان مغناطیسی را بررسی می کند

ب مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس مطال
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

احتماال تصویر عوض )واندوگراف 

(شود

منبع تغذیه

مولد واندوگراف 13

مولد :  مولد واندوگراف شاملمجموعه

مایش واندوگراف با موتور الکتریکی، صفحه ن

توانه تخلیه الکتریکی، پایه دایره ای، پایه اس

ی، ای، نوار افشان، کره رسانا، آونگ الکتریک

له نارسانا میله آویز، میله نارسانا با سرفلزی، می

ر یک با فیش نری، میله نارسانا با سوراخی د

، طرف آن، سوزن فیش دار، فرفره الکتریکی

شیشه استوانه فارادی، میله پالستیکی، لوله

ای، پارچه ابریشمی، پارچه پشمی، المپ 

60بط مهتابی، گیره قائم، میله فلزی، سیم را

سانتی متر 60سانتی متر قرمز،  سیم رابط 

، مشکی، گیره سوسماری، بشر شیشه ای

جاشمعی پالستیکی، 

ب مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس مطال

تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس 

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

این محصول آزمایشات مفصلی را در زمینه 

نمونه، به عنوان. ساکن  پوشش می دهدالکتریسیته

:در این آزمایش، دانشجو 

.ودبا اساس کار واندوگراف به خوبی آشنا می ش-

تفاوتی با الکتریکی آزمایشات مبا استفاده از تخلیه-

کی انجام المپ مهتابی و صفحه نمایش تخلیه الکتری

. دهد

نا با برهمکنش اجسام باردار با بارهای همنام آش-

.  می شود

ب مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس مطال
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 تصویرکاربرد محصول در فرآیند آموزشنام آزمایشردیف

فهرست آزمایش های فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  دانشگاهی 

لیست تجهیزات مورد نیاز

هی تجهیزات آموزشی، آزمایشگاشرکت

و کارگاهی بیناب پژوه سپند  

مجموعه نیروی وارد بر سیم 

حامل جریان در میدان مغناطیسی

30V DC, 0-5A-0منبع تغذیه

ترازوی دیجیتالی با دقت 

گرم0.01

تسال متر

AS2پایه 

 نیروی وارد بر

 سیم حامل جریان

 در میدان

مغناطیسی

14
نیروی وارد برسیم حامل جریان در مجموعه

سیم های حامل جریان : میدان الکتریکی شامل

، (میلیمتر150*100، 50*100، 100*100)

50سانتی متری یک سر پیچ، میله50میله 

با سانتی متری یک سر رزوه، آداپتور بزرگ

واری، دستگیره، میله حامل جریان با دو سیم ن

، شکل، آداپتور سیم حامل جریان Uآهنربای 

دور، هسته 600یوغ پایه دار، سیم پیچ 

U و 50شکل، حلقه جریان، فاصله ساز، میله

60ط سانتی متری، گیره مضاعف، سیم راب25

شکل، نخ Aسانتی متر، پایه استوانه ای، پایه 

ابریشمی

ب مفاهیم ارائه شده در این آزمایش جزء رئوس مطال

تعریف شده توسط وزارت علوم برای درس 

(  الکتریسیته و مغناطیس)2آزمایشگاه فیزیک

.دگرایش های مختلف فیزیک و مهندسی می باش

:در این آزمایش، دانشجو 

جهت جریان بر نیروی وارد بر سیم حامل اثر-

.جریان در میدان مغناطیسی را مشاهده می کند

زه بزرگی نیروی وارد بر سیم حامل جریان را اندا-

.گیری می کند

امل اثر طول سیم در بزرگی نیروی وارد بر سیم ح-

.جریان را بررسی می کند

م اثر بزرگی میدان در بزرگی نیروی وارد بر سی-

.حامل جریان را بررسی می کند

مل اثر زاویه خطوط میدان مغناطیسی با سیم حا-

ان را جریان بر بزرگی نیروی وارد بر سیم حامل جری

. بررسی می کند

ن همچنین با استفاده از تسالمتر، شدت میدا-

ند و مغناطیسی در سیم پیچ ها را اندازه گیری می ک

ریکی را رابطه شدت میدان مغناطیسی  با جریان الکت

. بررسی می کند
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