
I.القوى الكھرمغنطیسیة

في مجال مغنطیسي متجھتھ Iیمر فیھ تیار كھربائي شدتھ ,من موصلlھ طولعندما یوجد جزء 

:تعبیرھا ھو,قوة لبالصتسمى فإنھ یخضع لقوة كھرمغنطیسیة ,

.حسب منحى التیار الكھربائيُتوجھ :حیث

ھيیزات مم:

منتصف الجزء الموصل الذي یوجد في المجال المغنطیسي:نقطة التأثیر.

متعامد مع المستوى الذي یحدده الموصل المستقیمي و:خط التأثیر.

قاعدة مباشرةُیحدد بحیث تكون المقادیر المتجھیة :المنحي.

:ونحصل علیھا بتطبیق إما

قاعدة مالحظ أمبیر:

حیث ,الیمنى وفق منحى التیارتتجھ الید:قاعدة الید الیمنى

.وتتجھ راحة الید نحو المتجھة ,یخرج من أطراف األصابع

.بعد إبعادھا عن األصابع األخرىتشیر اإلبھام إلى منحى 

الوسطى إلى منحى ,إلى منحى تشیر السبابة:قاعدة األصابع الثالث للید الیمنى,

بین اإلبھام والمستوى وذلك بعد تكوین زاویة قائمةإلى منحى وبالتالي تشیر اإلبھام

.المكون من السبابة والوسطى

الشدة:

.والزاویة المكونة بین α:حیث

II.تعمال قانون لبالص لتفسیر بعض التجارباس

ساق متحركة على سكتین.1

.معلال جوابك,توقع ماذا سیحدث في كل حالة من الحاالت التالیة

 1الحالة:

.حسب قانون لبالص تخضع الساق لقوة لبالص

منتصف الساق:نقطة التأثیر.

مواز للسكتین:االتجاه.

من الیسار إلى الیمین:المنحى.

بما أن:الشدة:α=90°فإن:F=I.l .B.

.وبالتالي الساق ستتحرك من الیسار إلى الیمین وفق السكتین



 2الحالة:

:حسب قانون لبالص لدینا

:فإنα=0°:بما أن

.وبالتالي تبقى الساق في حالة سكون

 0:نطبق المجال المغنطیسي بحیث:3الحالة°<α<90°

F<I.l.B>0:أي,تخضع الساق لقوة شدتھا 

.1وبالتالي الساق في حركة ولكن بسرعة أقل مقارنة مع الحالة 

التأثیر بین تیارین متوازیین.2

ع ماذا سیحدث في الحالة التالیةتوق:

.نتوقع تقارب السلكین

ذا سیحدث لو عكسنا أحد التیارینتوقع ما.

.ننتوقع تباعد السلكی

III.تطبیقات قوة لبالص

مكبر الصوت الكھردینامیكي.1

:یتكون مكبر الصوت الكھردینامیكي من

شعاعیاُیحدث مجاال مغنطیسیا,طیس ذي شكل دائريمغن.

وشیعة یمكنھا الحركة على طول القطب الشمالي للمغنطیس.

غشاء مرتبط بالوشیعة.

 عندما یمر تیار كھربائيI وة لبالصكل لفة لقفي الوشیعة تخضع.

 القوة اإلجمالیة المطبقة على كل لفات الوشیعةلنعتبر.

 إذا كان التیارIتكون دوریة مما ِیدي إلى تحریك فإن ,دوریا

.فیحدث صوتا,الغشاء بطریقة دوریة مؤثرا بدوره على الھواء

ھربائیة إلى طاقة كیمیائیةنقول إذن إن مكبر الصوت الكھردینامیكي یحول الطاقة الك.

المحرك الكھربائي المغذى بتیار مستمر.2

:ائي المغذى بتیار مستمر أساسا منیتكون المحرك الكھرب

عبارة عن مغنطیس ُیحدث مجاال مغنطیسیا یمر من محور الدوران:الساكن.

ھو الجزء المتحرك ویتكون من اسطوانة فوالذیة ملفوف حولھا عدد كبیر من:الدوار

.الموصالت النحاسیة

 عندما یمر تیار كھربائي في لفات الدوار فإنھا

.تخضع لقوى لبالص التي تؤدي إلى دورانھ

 ُتحدث °180عندما تتجاوز زاویة الدوران

.قوى لبالص دورانھ في المنحى المعاكس



صف یجب عكس منحى التیار الكھربائي كلما أنجز الدوار ن,لكي نحافظ على نفس منحى الدوران

].المجمع;المشتبطتان[وھذا ما تقوم بھ المجموعة .دورة




