
I.إبراز وجود المجال المغنطیسي

الممغنطة للكشف عن مجال مغنطیسياإلبرةاستعمال .1

دائما نفس ,یمكنھا الدوران في مستوى أفقي,تأخذ إبرة ممغنطة,في مكان ما من سطح األرض

.نستنتج أنھا تمكن من إبراز وجود مجال مغنطیسي أرضي.االتجاه

طرفھا الموجھ نحو القطب الشمالي ,مغنطةنسمي القطب الشمالي لإلبرة الم:اصطالح

والقطب الجنوبي طرفھا ).قریبا من القطب الشمالي الجغرافي(المغنطیسي 

.اآلخر

تأثیر مغنطیس على إبرة ممغنطة.2

عند تقریب إبرة ممغنطة منھ نالحظ أنھا تغیر ,المغنطیس ھو كل جسم قادر على جذب الحدید

.دث مجاال مغنطیسیا في الحیز الذي یحیط بھنستنتج إذن أن المغنطیس یح,اتجاھھا

:ملحوظة

بینما یتجاذب القطبان المختلفان,عند تقریب مغنطیسین من بعضھما یتنافر القطبان المتشابھان.

كسرنا مغنطیسا فإن األجزاء الناتجة تبقى دائما متوفرة على قطبین الجنوبي والشماليإذا.

تأثیر تیار كھربائي على إبرة ممغنطة.3

فنستنتج أنھ یحدث مجاال ,تنحرف اإلبرة الممغنطة عندما نقربھا من سلك یمر فیھ تیار كھربائي

.مغنطیسیا في الحیز المحیط بھ

II.متجھة المجال المغنطیسي

المغنطیسي مقدار نقول أن المجال,في مجال مغنطیسي تأخذ إبرة ممغنطة منحا واتجاھا معینین

.:ونرمز لھا ب,متجھة المجال المغنطیسيمیھا وبالتالي نقرنھ بمتجھة نس,متجھي

ممیزات متجھة المجال المغنطیسي.1

:ھيMفي نقطة ممیزات متجھة المجال المغنطیسي 

النقطة :األصلM.

االتجاه الذي تأخذه إبرة ممغنطة موضوعة في النقطة :االتجاهM.

الشمالي لإلبرةمن القطب الجنوبي إلى القطب:المنحى.

وحدتھا في .تقاس بواسطة جھاز التسالمتر:الشدة(S.I) التسال ھيT.

:أمثلة

وشیعة فائقة الموصلیةكھرمغنطیسمغنطیس من الخزفاألرضجسم اإلنسانمصدره
3(T)قیمتھ  10-105 40إلى 10من 5إلى 1من 10-50.02



خطوط المجال المغنطیسي.2

مجموع ھذه الخطوط ُیكون طیف المجال ,لتجسید المجال المغنطیسي نستعمل برادة الحدید

.المغنطیسي

:من ھذه األطیاف نستنتج أن

 خطوط المجال المغنطیسي لمغنطیس عبارة عن منحنیات موجھة من قطبھ الشمالي نحو

.قطبھ الجنوبي

ة لخط المجالیغنطیسي مماسفي كل نقطة من المجال المغنطیسي تكون متجھة المجال الم.

خطوط المجال المغنطیسي عبارة عن حلقات مغلقة على نفسھا داخل المغنطیس.

یكون المجال المغنطیسي منتظما عندما تحتفظ متجھة المجال المغنطیسي بنفس الممیزات في :ملحوظة

في ھذه الحالة تكون خطوط المجال عبارة عن مستقیمات .كل نقطة من نقط المجال

.توازیةم

تراكب مجاالت مغنطیسیة.3

من قبل عدة مصادر یساوي المجموع المتجھي Mالمجال المغنطیسي المحدث في نقطة 

.ثة من قبل كل مصدر على حدةللمجاالت المغنطیسیة المحد

.وفق الشكل جانبھ②و①تم وضع مغنطیسین مستقیمیین :تمرین تطبیقي

B2(P)=10mTو  B1(P)=20mT:لدینا

نھمل المجال المغنطیسي (أوجد ممیزات متجھة المجال المغنطیسي .1

).األرضي

III.المجال المغنطیسي األرضي

األرض مصدر لمجال مغنطیسي یسمى بالمجال 

وھو منتظم فقط في ,:المغنطیسي األرضي ونرمز لھ ب

BT=5:حیز محدود من الفضاء وشدتھ ھي 10-5T.



:جال المغنطیسي األرضي على الشكلتكتب متجھة الم

.:المركبة األفقیة ل::حیث

.:المركبة الرأسیة ل:

منحاھا نحو مركز األرض في النصف الشمالي األرضي.

رضيمنحاھا نابذ لمركز األرض في النصف الجنوبي األ.

.المغنطیسياالنحرافتسمى زاویة ,(Q)و(P)الزاویة المكونة بین المستویین :

.تسمى زاویة المیل,والزاویة المكونة بین :

.تتغیر شدة المجال المغنطیسي األرضي مع الزمان والمكان:ملحوظة




