
I.المجال المغنطیسي لموصل مستقیمي

طیف المجال المغنطیسي.1

یمثل الشكل جانبھ طیف المجال المغنطیسي المحدث من قبل موصل 

.مستقیمي

بمنحى التیار الكھربائي المار في یتعلق منحى متجھة المجال المغنطیسي 

:قاعدتین التالیتینویمكن معرفة ھذا المنحى بتطبیق إحدى ال.الموصل المستقیمي

قاعدة مالحظ أمبیر.أ

نعتبر مالحظا ممتدا في اتجاه الموصل بحیث یجتازه التیار الكھربائي من الرجلین إلى 

فإن ذراعھ الیسرى تشیر ,من المجال المغنطیسيMعندما ینظر ھذا المالحظ إلى نقطة ,الرأس

.إلى منحى متجھة المجال المغنطیسي في ھذه النقطة

د الیمنىقاعدة الی.ب

من المجال Mنضع الید الیمنى على الموصل بحیث تكون راحتھا موجھة نحو نقطة 

عن األصابع إبعادهفي ھذه الحالة یشیر اإلبھام عند ,أصابعھاأطرافالمغنطیسي ویخرج التیار من 

.إلى منحى المجال المغنطیسي في ھذه النقطة

شدة المجال المغنطیسي لمول مستقیمي.2

:ھيMالمغنطیسي في شدة المجال

.وھي تمیز الوسط الذي یوجد فیھ المجال,النفاذیةثابتة تسمى :µ:حیث

µ=µ0.µr

µ0=4π:قیمتھا ھي,تسمى نفاذیة الفراغ:µ0:حیث 10-7(S.I)

µr:النفاذیة النسبیة للوسط.

:ملحوظة

 بالنسبة للفراغµr=1أي:µ=µ0

بالنسبة للھواء:µr≈1أي:µ≈µ0

II.المجال المغنطیسي لوشیعة مسطحة دائریة

,من عدة لفات موصلةالوشیعة المسطحة عبارة عن دارة كھربائیة دائریة مكونة

.Lكبیرا جدا مقارنة مع طولھا Rبحیث یكون شعاعھا 

طیف المجال المغنطیسي.1

.یمثل الشكل جانبھ طیف المجال المغنطیسي المحدث من قبل موصل دائري

.بتطبیق قاعدة مالحظ أمبیر أو قاعدة الید الیمنىمكن معرفة منحى ی



وجھا الوشیعة.2

بالمماثلة .في الوشیعة المسطحة تدخل خطوط المجال من وجھ وتخرج من الوجھ اآلخر

.Nالوجھ الشمالي والثاني ,Sالوجھ الجنوبي مع مغنطیس نسمي األول 

:لطریقة التالیةولتمییز ھذین الوجھین نتبع ا

 إذا تتبعنا منحى التیار ورسمنا الحرفNنقول إن الوجھ شمالي.

 إذا تتبعنا منحى التیار ورسمنا الحرفSنقول إن الوجھ جنوبي.

شدة المجال المغنطیسي في مركز الوشیعة.3

یظھر في مركزھا Iعندما یمر فیھا تیار كھربائي ,Rوشعاعھا Nوشیعة مسطحة عدد لفاتھا 

:مجال مغنطیسي شدتھ

.N=30وعدد لفاتھا R=10cmنعتبر وشیعة مسطحة شعاعھا :تمرین تطبیقي

ھي شدة التیار الواجب تمریرھا في الوشیعة لتكون شدة المجال المغنطیسي ما.1

؟10BH:المحدث في مركزھا ھي

.نوجھ الوشیعة بحیث یكون محورھا عمودیا مع .2

الواجب تمریرھا في الوشیعة لتنحرف إبرة ممغنطة ’Iھي شدة التیار ما

؟α=60°موضوعة في مركزھا بزاویة 

III.المجال المغنطیسي المحدث من قبل ملف لولبي

بحیث ,الملف اللولبي دارة كھربائیة دائریة مكونة من عدة لفات موصلة

.Rھاكبیرا جدا بالمقارنة مع شعاعLیكون طولھا 

طیف المجال المغنطیسي.1

یمثل الشكل جانبھ طیف المجال المغنطیسي المحدث من قبل 

.ملف لولبي

بتطبیق إحدى یمكن معرفة منحى متجھة المجال المغنطیسي 

.مالحظ أمبیر وقاعدة الید الیمنى,القاعدتین السابقتین

بنفس الطریقة المستعملة بالنسبة للوشیعة نحدد الوجھ الشمالي والوجھ الجنوبي للملف اللولبي 

.المسطحة

عن طرفیھ عبارة عن مستقیمات خطوط المجال المغنطیسي داخل الملف اللولبي بعیدا:ملحوظة

.إذن المجال المغنطیسي منتظم داخل الملف اللولبي,متوازیة مع محور الملف

المغنطیسي داخل الملف اللولبيشدة المجال .2

:ھيIویمر فیھ تیار كھربائي Nوعدد لفاتھ Lطیسي لملف لولبي طولھ شدة المجال المغن

.عدد اللفات في المتر::مع



داخل ملف لولبي فإن الوسط الذي ُیحدث فیھ )الفوالذ(نواة من الحدید المطاوع إدخالعند :ملحوظة

.المجال المغنطیسي یتغیر

.طیسي تساوي ضعف الشدة السابقة مائة مرةفإن شدة المجال المغنµr=100:بما أن




