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  المغنطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي  المجال
Le champs Champ magnétique crée par un courant électrique 

 

  )السنـة األولى علـوم تجـريبـية ( الدالحي محمد  : األستــاذ

 :Fil rectiligne سلك مستقيميلالمجال المغنطيسي منحى متجهة  )1

  لموصل وعمودية عليهخطوط المجال دوائر ممركزة حول ا. 

  يتعلق منحى متجهة المجال المغنطيسيB


 . بمنحى التيار الكهربائي المار في السلك المستقيمي
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 تحدد متجهة المجال المغنطيسي في نقطة معينةMباستعمال إبرة ممغنطة أو باعتماد إحدى القواعد: 
  

    
  

 يمفك البراغقاعدة 
Règle de tire bouchon  

 قاعدة مالحظ أمبیر
Règle du bonhomme 

d'Ampère  

 قاعدة الید الیمنى
Règle de la main droite 

  
 بحیث ینتقل حسب يندیر مفك البراغ

تیار المار في الموصل فیكون منحى ال
منحى دورانھ ھو منحى متجھة 

Bالمجال المغنطیسي 


  .Mفي النقطة

بحیث یجتازه Mینظر المالحظ إلى النقطة
یده . التیار الكھربائي من الرجلین إلى الرأس

جھة المجال الیسرى الممدودة تحدد منحى مت

Bالمغنطیسي 


  .Mفي النقطة

Bمتجھة المجال


 تنتمي للمستوى 
 أو السلك العمودي على الموصل
 .المستقیمي

  

  في نقطةمستقيمي سلكتتعلق شدة المجال المغنطيسي المحدث من طرف Mالتيار الكهربائيبشدة I وبالمسافة r بين 

  :والموصل بالتعامد حيثMالنقطة
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  Iموصل یمر فیھ تیار شدتھ 

دوائر = خطوط المجال 
المستوى العمودي  ممركزة حول الموصل

 على الموصل

 

 :مع
  SI7

0 10.4  :تسمى نفادیة الفراغ . 

 r:المسافة بین النقطة Mوالسلك الموصل بالمتر m. 

 I:شدة التیار الكھربائي باألمبیر  A. 
 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=30&u=13381176
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 :Bobine plate circulaire منحى متجهة المجال المغنطيسي لوشيعة مسطحة دائرية )2
 

 عن سلك موصل ملفوف حول أسطوانة عازلة ويكون سمكها صغيرا بالمقـارنة مع شعاعهاالوشيعة المسطحة عبارة . 

  خطوط المجال المغنطيسي عبارة عن خطوط مستقيمية  قرب مركز الوشيعة ومنحنية كلما ابتعدنا عن المركز لتصبح دائرية

 .قرب السلك الموصل

 
 

 ييتعلق  منحى متجهة المجال المغنطيسB


بمنحى التيار الكهربائي الذي يمر في الوشيعة، ويحدد بتطبيق قـاعدة مالحظ 

 .أمبير أو باستعمال اليد اليمنى

 للوشيعة وجهان يتم تحديدهما حسب منحى التيار: 

  وجه شماليN :تخرج منه خطوط المجال . 

  جنوبيوجه S :تدخل منه خطوط المجال . 

 يعة نستعمل الطريقة التاليةلتحديد وجهي الوش:   

 نرسم الوشيعة ونحدد عليها منحى التيار الكهربائي. 

  إذا تتبعنا منحى التيار ورسمنا الحرفN نقول إن الوجه شمالي  وإذا رسمنا الحرف S نقول إن 

 .الوجه جنوبي
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 شدة المجال المغنطيسي في مركز الوشيعة يعبر عنها بالعالقة: 
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 :  solénoïdeLe منحى متجهة المجال المغنطيسي لملف لولبي  )3
 

  نحصل على ملف لولبي بلف سلك موصل مغطى بطبقة عازلة حول أسطوانة طويلة، ويمكن أن تكون اللفـات متصلة فيما بينها

 .أو غير متصلة

 يتميز الملف اللولبي بشعاعهR، طولهبLلفـاته عدد بوN الملف اللولبي القصير والملف اللولبي الطويل:وهو نوعان . 

 الملف اللولبي الطويل وشيعة طولهاLأكبر أو يساوي عشر مرات شعاع لفـاتها RL 10 

 خل الملف اللولبي مستقيمية وموازية لمحوره، فنقول إن المجال المغنطيسي منتظمخطوط المجال المغنطيسي دا. 

 

 

 
  خارج الملف اللولبي خطوط المجال شبيهة بخطوط مجال مغنطيس مستقيمي، وهي تخرج من الوجه الشمالي للملف اللولبي

 .وتدخل من وجهه الجنوبي

 المجال المغنطيسيمميزات متجهة B


  :داخل الملف اللولبي

 المستقيم الموازي لمحور الملف اللولبي:االتجاه . 

 يحدد بإحدى القواعد الثالث السابقة:المنحى : 
 

  :مع

:Nعدد لفـات الوشيعة .  

:Rشعاع الوشيعة .  

:Iشدة التيار المار في الوشيعة .  
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 الشدة: 

InI
L

N
B  00 

  

  :مع

 N:عدد لفـات الملف اللولبي. 

 L:طول الملف اللولبي بالمتر . 

 
L

N
n : عدد اللفـات في وحدة الطول بوحدة  1m 

 

   :1تمرين 

   :I=250mA و يمر فيه تيار كهربائي شدته N=103 و عدد لفـاته cm50نعتبر ملفـا لولبيا طوله

  .ي للملف اللولبي حدد الوجه الشمالي و الوجه الجنوب .1

 حدد اتجاه و منحى متجهة المجال المغنطيسي داخل الملف .2

  .Iاستنتج منحى التيار  .3

  . Iاحسب شدة المجال المغنطيسي داخل الملف المحدث من طرف التيار  .4

  .  B'=2,5 mT الذي يجب تمريره في الملف لتكون شدة المجال المغنطيسي داخله هي'Iما قيمة شدة التيار .5

4..10).( :نعطي  7
0 IS  

 

   :2تمرين 

    .I=0,5Aيمر في سلك موصل مستقيمي ال نهائي في الطول تيار كهربائي شدته 

   .I  الذي يحدثه MB)(حدد اتجاه و منحى متجهة المجال المغنطيسي. 1

   .Iاستنتج منحى التيار . 2

  . d=4cm التي تبعد عن السلك بمسافة Mرف السلك عند النقطة احسب شدة المجال المغنطيسي المحدث من ط. 3

   .   B'=5.10-5 T تكون شدة المجال المغنطيسي المحدث من طرف السلك هي'dعلى أية مسافة. 4

  

   :3تمرين 

  فيحدث مجاال مغنطيسيا , N=100 و عدد لفـاتها D=10cm في وشيعة مسطحة قطرهاIيمر تيار كهربائي شدته 

  B=0,5 mT شدته Oفي المركز

   .I الذي يحدثه MB)(حدد اتجاه و منحى متجهة المجال المغنطيسي . 1

   .Iاحسب شدة التيار . 2
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