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I ـ المجال المغنطيسي 
  .لمحة تاريخية موجزة حول المغنطيسية والكهرمغنطيسيةـ  1

 اكتشاف المغنطيسية: 

 قبل الميالد على ان بعض المعادن تجذب األجسام التي تحتوي VIIـ تعرف اإلغريق منذ القرن 

 تتواجد في مناجم على فلز الحديد، وتجعلها تتمغنط؛ سميت هذه المعادن حجر مغنطيت وكانت  

 .منطقة مغنيسيا بتركيا

 حجار التي تحب بعضها البعض ـ منذ القرن الثالث قبل الميالد، سمى الصينيون هذه المعادن باأل

 . (Aimant)ومن ثم استخلص اسم مغنطيس 

 اكتشاف البوصلة: 

 رف ـ البوصلة كلمة إيطالية األصل تعني علبة صغيرة، استعملت البوصالت البدائية من ط

 .الصينيون انطالقا من القرن الثالث قبل الميالد، وكانت عبارة عن ملعقة

 ميالدية استرجع العرب البوصلة الصينية بعد انهزام الصينيين في معركة  151ـ سنة 

 .بكازاخستان

 البوصلة إلى أروبا،   (Alexandre Neckham)ميالدية أدخل ألكسندر نخهام  1111ـ سنة 

 .من طرف المالحين وبعد ذلك استعملت

 مغنطيسية األرض: 

في القطب الشمالي لألرض  (magnétite)ـ عند ظهور البوصلة في أروبا، تصور العلماء وجود جبل من المغنطيت 

 .يجذب كل اإلبر الممغنطة

ان من نوع هذه الفكرة واستبدلها بمفهوم قطبية المغانط، إذ يتجاذب قطب Pertus Peregrins، استبعد العالم  1621ـ سنة 

 .وأبرز تجريبيا هذا االكتشاف باستعمال مغنطيس فْلكي الشكل لتعليل تواجد المجال المغنطيسي األرضي. مختلف

 الكهرمغنطيسية: 

الكهرباء بالمغنطيسية، وبين أن مرور تيار كهربائي في  ((Hans Oersted)، ربط العالم هنس أورستد  1261سنة ـ 

أن موصال يمر فيه تيار  (Pierre – Simon de La place)ده اكتشف البالص وبع. موصل يحدث مجاال مغنطيسيا

وظهر مع هذا االكتشاف مبدأ اشتغال المحرك . كهربائي يخضع لقوة كهرمغنطيسة عند تواجده في مجال مغنطيسي

 .الكهربائي

طيسي التي ظهر معها ظاهرة التحريض الكهرمغن (Michael Faraday)، اكتشف العالم ميخائيل فراداي  1281ـ سنة 

 .اكتشاف منابع الطاقة الكهربائية

   .إبراز وجود المجال المغنطيسيـ  6

 أ ـ استعمال اإلبرة الممغنطة للكشف عن المجال المغنطيسي

تمكن إبرة ممغنطة من إبراز وجود المجال المغنطيسي األرضي حيث يمكنها الدوران حول محور رأسي وتأخذ دائما نفس 

 .ا هو الشأن بالنسبة إلبرة البوصلةاالتجاه، كم

N  :القطب الشمالي لإلبرة.               

S  :القطب الجنوبي لإلبرة. 

 ب ـ تأثير مغنطيس على إبرة ممغنطة

 .مغنطيسيا في الحيز الذي يحيط به، ويمكن الكشف عنه بواسطة إبرة ممغنطة يحدث مغنطيس مجاال

 

                                          

 

 

 

 

 .تمكن اإلبرة الممغنطة من تحديد قطبي مغنطيس
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 ج ـ قطبا مغنطيس

 قطب شمالي وقطب جنوبي وال يمكن فصلهما: يتوفر كل مغنطيس على قطبين. 

  يتجاذبان، وقطبان مختلفان يتنافرانقطبان متشابهان. 

 

 

 

 د ـ تأثير تيار كهربائي مستمر على إبرة ممغنطة

 : (Orsted) أورستدتجربة 

                  

                                                        .يحدث مرور التيار الكهربائي في سلك موصل انحراف اإلبرة الممغنطة

 

II  متجهة المجال المغنطيسي ـB (Vecteur champ)  
 .عند وضع إبرة ممغنطة يمكنها الدوران حول محور رأسي في نقطة من مجال مغنطيسي تأخذ منحا واتجاها معينين

 

 B: نرمز للمجال المغنطيسي بالمتجهة

 .لإلبرة الممغنطة SNيحدده منحى المتجهة Bمنحى 

 :كالتالي Bمميزات 

 النقطة : األصلM ؛ 

 اتجاه المتجهة : االتجاهSN؛ 

 من القطب الجنوبي : المنحىS  نحو القطب الشماليN لإلبرة الممغنطة؛ 

 رمزها  التسالوحدتها  التسالمترتقاس بواسطة : الشدةT . 

 

III  ة األطياف المغنطيسيـ (Spectres magnétiques)  
عندما ننثر برادة الحديد حول مغنطيس فإنها تصطف وفق خطوط نسميها خطوط المجال، ونسمي مجموع هذه الخطوط 

 .الطيف المغنطيسي

                                                                                    

VI  تراكب مجاالت مغنطيسيةـ 

1 2B B B  

1B : متجهة المجال المغنطيسي المحدث من طرف المغنطيس(A1) ؛ 

2B :طرف المغنطيس  متجهة المجال المغنطيسي المحدث من(A2)؛ 

B :متجهة المجال الكلي. 

 

   

 مكبر الصوتالطيف المغنطيسي لمغنطيس 

 . Sنحو  Nمن  خطوط شعاعيةعبارة عن 

 Uالطيف المغنطيسي لمغنطيس على شكل 

جة داخل تفر   خطوط متوازيةة عن عبار

المجال المغنطيسي  إن المغنطيس نقول

 .منتظم

عبارة  مستقيمالطيف المغنطيسي لمغنطيس 

عن خطوط منحنية موجهة من قطبه 

.الشمالي نحو قطبه الجنوبي  

في نقطة من المجال المغنطيسي تكون 

B المتجهة     مماسية لخط المجال.
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 :بصفة عامة

 :يساوي المجموع المتجهي للمجاالت المغنطيسية المحدثة من طرف كل مصدر على حدة

1 2 ... nB B B B    

 

V  المجال المغنطيسي األرضيـ( Champ magnétique terrestre )   
حول محور أفقي بعيدة عن كل مادة مغنطيسية نالحظ أن قطبها الشمالي يتجه  ق إبرة ممغنطة يمكنها الدورانعندما نعل

   .رضنحو سطح األ

H VTB B B  

TB :؛ متجهة المجال المغنطيسي األرضي 

HB :المركبة األفقية قيمتها :BH = 2.10
-5

T ؛ 

VB : (نحو مركز األرض)المركبة الرأسية. 

 .تكون شدة المجال المغنطيسي صغيرة بالمقارنة مع شدة المجال المحدث جوار مغنطيس

 :         بالعالقة BTتحسب 
cos
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I :كونة بين زاوية الميل وهي مHB وTB. 
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