


✓ওয়েরয়েয়ের চ ৌম্বক চেয়ের ধারণা ও পরীো

✓চ ৌম্বক চেয়ের মান এবং দিক দনণ ণে

✓চ ৌম্বকফ্লাক্স

✓বায়োট-স্যাভাটণ স্েূ বা ল্যাপ্লাস্ এর স্েূ

✓অ্যাম্পিোর এর স্েূ

✓গদিশীল্  ায়জণর উপর চ ৌম্বক বল্

আল োচ্য বিষয়:



েযাদনস্ দবজ্ঞানী হ্যান্স ক্রিস্্দ োন ওয়েরয়েে ১৮২০ স্ায়ল্আদবষ্কার কয়রন চে, তবিৎিোহী তোলেেআলেপোলে
চচ্ৌম্বক চেত্র ততবে হয়।

ওলয়েলেলেে চচ্ৌম্বক চেলত্রে ধোেণো ও পেীেো



পেীেো  ব্ধ বিদ্ধোন্তঃ ক) িদিৎ প্রবায়হ্র মান ও দিয়কর স্ায়ে চ ৌম্বক চেয়ের মান ও দিয়কর স্িকণআয়ে।

খ) প্রবাহ্ েিেণ োকয়ব িিেণ চ ৌম্বক চেে োকয়ব।

ওলয়েলেলেে চচ্ৌম্বক চেলত্রে ধোেণো ও পেীেো



দল্ঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=zv4t_4fHvn4

ওলয়েলেলেে চচ্ৌম্বক চেলত্রে ধোেণো ও পেীেো

https://www.youtube.com/watch?v=zv4t_4fHvn4


চচ্ৌম্বক চেত্রঃ চকান  ুম্বক বা দবিযযৎবাহ্ী িায়ররআয়শপায়শ চেঅ্ঞ্চল্জযয়ি একটট একটট চ ৌম্বক শল্াকা

দবয়েপ চিখাে িায়ক ওই  ুম্বক বা দবিযযৎবাহ্ী িায়রর চ ৌম্বক চেে বয়ল্।

চ ৌম্বক চেয়ের একক চেি ো (T) িোWb/m2

চচ্ৌম্বক চেত্র



চচ্ৌম্বকফ্লোক্স (ϕ)

চ ৌম্বকফ্লাক্স = চেে চরখার স্ংখযা

Φ = ABcosθ = A.B 

B = চচ্ৌম্বক চেত্র = চচ্ৌম্বকফ্লোক্সঘনত্ব = চচ্ৌম্বকআলিে



চচ্ৌম্বকফ্লোক্স



MATH 01

0.5m ব্যাসার্ধের বৃ্ত্তাকার তর্ের সার্ে 5 Wb/m2 ফ্লাক্স ঘনর্ের একটি চ ৌম্বক চেত্র 30° চকার্ে টিয়া করর্ে
চ ৌম্বক ফ্লাক্স কত?   



বকভোলি চচ্ৌম্বক চেলত্রে বিক বনণ ণয় কেলিো?

ক) মযাক্স ওয়েয়ল্র ককণ স্্িয সূ্ে

খ) চফ্লদমং এর োন হ্স্ত দনেম

চচ্ৌম্বক চেলত্রে বিক বনণ ণয়



চফ্লব িং এেেোন হস্ত বনয় 



কোগজতল চচ্ৌম্বক চেলত্রে বিক বনণ ণয়



চ ৌম্বক চেয়ের স্ায়ে চকাণ কয়র  াজণ বাআধান (ধনোত্মক, ঋণোত্মকউভলয়ই) গদিশীল্
হ্য়ল্ চস্ই  ায়জণর উপর চ ৌম্বক চেে বল্ প্রয়োগ করয়ব।

F = qVBSinθ
→ F = q ( 𝑽 X B ) 

গবতেী চ্োলজণে উপে চচ্ৌম্বক চেলত্রে ি 



MATH 02

2.5 Wb/m2 ফ্লাক্স ঘনয়ের একটট চ ৌম্বক চেয়ের স্ায়ে 30° চকায়ণ একটট চপ্রাটন

1.5X10^7 m/s চবয়গ প্রয়বশ করয়ল্কি বল্অ্নযভব করয়ব? 



MATH 03



Poll Question 01

(a) 1.6 × 10−16𝑁

(b) 1.6 × 10−19𝑁

(c) Zero

(d) No answer

চপ্রাটন 5T মায়নর চ ৌম্বক চেয়ের স্ায়ে স্মান্তরায়ল্ 200m/s চবয়গ গদিশীল্
হ্য়ল্ এর উপরকি বল্কাে ণকর হ্য়ব?



পবেিোহীে উপে চচ্ৌম্বক চেলত্রে ি 

F = ILB sinθ



MATH 04

1.5m ল্ম্বা িায়রর ময়ধয 5A িদিৎ প্রবাদহ্ি হ্য়ে। 5T মায়নর স্যষম চ ৌম্বক চেয়ের ল্ম্ব দিয়কর

স্ায়ে িারটট 60° চকাণ কয়রঅ্বদিি। িায়রর একক দিয়ঘ ণয প্রেযক্ত বল্কি?   



িোলয়োে-িযোভোেণ িূত্র িো  যোপ্লোি এেিূত্র

দবিযযৎবাহ্ী িায়ররআয়শপায়শ চ ৌম্বক চেে দিদর হ্ে। চস্ই চ ৌম্বক চেয়ের মান দনণ ণয়ের জনয দবজ্ঞানী ল্যাপ্লাস্

সূ্ে প্রিান কয়রন ো পরবিীয়ি বায়োট এবং স্যাভাটণ পরীোমূল্ক প্রমাণ চিন।



িোলয়োে-িযোভোেণ িূত্র িো  যোপ্লোি এেিূত্র

ক) সসীম েম্বা তার্রর জনয খ) অসীম তার্রর জনয গ) বৃ্ত্তাকার কুণ্ডলেীর জনয 



MATH 05

2 amp িদিৎবাহ্ী ল্ম্বা িার হ্য়ি ল্ম্বভায়ব 5cm িয়ূর অ্বদিি চকান দবন্দযয়ি

চ ৌম্বক চেয়ের মান কি হ্য়ব?



MATH 06

2 amp িদিৎবাহ্ী 5m ল্ম্বা িার হ্য়ি ল্ম্বভায়ব 5cm িয়ূর অ্বদিি চকান দবন্দযয়ি চ ৌম্বক

চেয়ের মান কি হ্য়ব?



Poll Question 02

(a) 15.8 × 10−7 𝑇

(b) 15.8 × 10−6𝑇

(c) Zero

(d) No answer

2 amp তটিৎব্াহী 5m েম্বা তার ব্াটকর্য় বৃ্ত্তাকার একটি েুপ ব্ানার্না হর্ে চকন্দ্র
টব্নু্দর্ত চ ৌম্বক চের্ত্রর মান কত হর্ব্?




