
 مقدمة بحث عن المجاالت المغناطيسية

ٌّة اكتشاؾ المجاَل ا ٌّة ال بّد وأن نذكر كٌف ٌّته تعود إلى اإلؼرٌِق فً مقّدمة بحثنا عْن المجاالت المؽناطٌس ، فبدا ًّ لمؽناطٌس

ٌّة  حٌنما الحظوا أن مادة الكهرمان وهً المادة الناتجة من تصلب أشجار الصنوبر جذبت إلٌها بعًضا من المواد الخفٌف

نوا ٌقومون كالرٌِش والقّش بعد أْن تم تدلٌكها بالقماش، حٌنئذ لم ٌكْن االؼرٌق لٌعلموا بوجوِد الشحّنة الكهربائٌة، ولكنهم كا

بالتجارب المتنوعة حول الكهرباء السكونٌة، وتمت التجارب على الزجاج والشمع من قبل العالم الفٌزٌائً ولٌم جلبرت فً 

وجد العالم الفرنسً  1ٔم، فعند دلك هذه المواد بالقماش فإنها تقوم بجذب األشٌاء الخفٌفة، وفً بداٌة القرن 0ٓٓٔعام 

رمان جذبت لها قطع الزجاج المشحونة، ولكنها تنافرت مع شبٌهتها من القطع الزجاجٌة، وهنا تشارلز أن المواد مثل الكه

، وعرفنا المجال  ًّ تم اكتشاؾ أن هناك أنواًعا من الكهرباء، واستمرت التجارب حتى وصلت إلى عصرنا الحال

 .الٌومٌةالمؽناطٌسً، والسالب والموجّب، حتى أنه أصبَح ٌدخل فً كثٌر من تطبٌقات الحٌاة 

 بحث عن المجاالت المغناطيسية

، وفٌما ٌأتً سندرُج بحًثا تفصٌالً عّن  ًّ ًّ عامة هو المنطقة الُمحٌطة بالمؽناطٌس أو التٌار الكهربائ المجاُل المؽناطٌس

 :المجاالت المؽناطٌسٌة وماهٌّتها، على نحِو الوتٌرِة اآلتٌة

 تعريف المجال المغناطيسي

ن األقطاِب السالّبة والموجبة، بحٌُث تتجاذُب فٌها األجساُم المختلفة، وتتنافُر األجسام الُمتشابِهة، ٌمتلك المؽناطٌس زوًجا م

ٌّة فً منطقة حول أو بداخل مؽناطٌّس أو منطقة ُمولدة للمجاِل  ًّ هو تعبٌر لمدى توزٌِع القوة المؽناطٌس والمجاُل المؽناطٌس

وجودة فً األرض من خالل وضع إبرة البوصلة ضمن مجال مؽناطٌسً، المؽناطٌسً، وٌمكُن مالحظّته فً مثل تلك الم

ا فً مسار دائري أو حلزونً، وتعد القوة الناتجة عن التٌارات الكهربائٌة  ًٌ مما ٌؤدي إلى تحرٌك جسٌمات مشحونة كهربائ

 .[1]فً األسالك الموجودة ضمن مجال مؽناطٌسً سبًبا فً تشؽٌل المحركات الكهربائٌة

 خصائص المجال المغناطيسي

ٌّر عنها من خالل تجربة وضع قلٌل من برادة الحدٌد على ورقة  ٌُمكُن التعب ًّ بعدًدا من الخصائِص  ٌمتاز المجال المؽناطٌس

، حٌث تترتب برادة الحدٌد مشكلة خطوط تتمٌُز باآلتً ًّ  :[2]ثم تحرٌك مؽناطٌس من الجانب السفل

 خطوط منتظّمة ال تتقاطَع أبًدا ًّ  .خطوط المجال المؽناطٌس

 تتدفّق خطوط المجال المؽناطٌسً جمًٌعا بذات االتجاه. 

 من األقطاب كلما كانت أكثر كثافّة، والعكس مطابق تماًما ًّ  .كلما اقتربت خطوط المجال المؽناطٌس

 لى القطب السالب، أي من القطب الشمالً إلى القطب تخرُج خطوط المجال المؽناطٌسً من القطب الموجب إ

ٌّن ، لتشكل حلقات مؽلقة بٌَن القطب ًّ  .الجنوب

 ٌّة  .تمتلك خطوط المجال المؽناطٌسً جمٌعها نفَس القوة المؽناطٌس

 تنتقل خطوط المجال المؽناطٌسً من القطب الجنوبً للشمالً بداخل المؽناطٌس نفسه. 

 اٌة لخطوط المجال المؽناطٌسً، بحٌث دائًما تشكل حلقة مؽلقة ما بٌن داخل ال ٌوجد نقطة بداٌة أو نقطة نه

 .المؽناطٌس وخارجه

  ٌمتاز المجال المؽناطٌسً بتساوي القوى فً أي نقطة فٌه، حٌث إّن جمٌع خطوط المجال المؽناطٌسً تمتلك

 .القوة نفس

 حساب شدة المجال المغناطيسي

ًّ عن كمٌة متجه  :ة، لها مقداٌر واتجاه، وٌمكُن حساب شدته من خالل اآلتًٌعبر المجال المؽناطٌس



 مقدار شدة المجال المغناطيسي

ٌَنصُّ على اآلتً ًّ من خالِل قانون بٌوت سافارت، والذي   :ٌُمكُن حساب مقدار شدة المجال المؽناطٌس

  ٌّة = )النفاذ ًّ ( / )بعد النقطة عن السلك × شّدة المجال المؽناطٌس ًّ  (πٕ× شّدة التٌار الكهربائ

 :وٌعبُر عّنه بالرموز

 (2πr) / (I × μo) = B 

 :حٌُث أنّ 

 B: وتقاُس بوحدة التسال ، ًّ  .تعبُر عن شدة المجال المؽناطٌس

 I:  الماَر بالسلك، وٌقاُس ًّ  .بوحدة األمبٌرٌُعبر عن شدة التٌار الكهربائ

 μo: ٌُقاس بوحدة تسال فً متر لكل أمبٌر ، وتبلػ قٌمته فً حالة (A/T. m) ٌعبُر عن ثابت النفاذٌة للوسط و

 π×4×ٓٔ^-7الفراغ 

 r: ٌعبُر عن المسافة العمودٌة بٌن النقطة المراد حساب شدة مجالها والسلك، وُتقاس بوحدة المتر. 

 اتجاه المجال المغناطيسي

ا، فإنه ال بد من معرفة اتجاهُه، وذلَك ٌتمُّ من خالل استخدام قاعدة قبضة الٌد  بحٌُث إٌجاد ًٌ مقدار المجال المؽناطٌسً رٌاض

ٌّار  ، فإذا كان الت ًّ ٌّار الكهربائ ٌُمنى، وٌمكن تطبٌق هذه الطرٌقة بقبض الٌد الٌمنى، واستخدام اإلبهام كمؤشر التجاه الت ال

 .وهكذا، بٌنما تمّثل األصابع المقبوضة اتجاه المجال المؽناطٌسً متجه ألعلى فٌوجه اإلبهام لألعلى

 تطبيقات على استخدام المجال المغناطيسي

 ًّ ًّ فً العدٌد من التطبٌقات، ٌأتً أبرزها على النحو اآلت  :ٌدخُل المجال المؽناطٌس

 ٌدخُل كثًٌرا فً صنا :آالت اإلنذار واألجراس الصوتية ًّ عة آالت اإلنذار واألجراس حٌُث أن المجال المؽناطٌس

 .الصوتٌة

 المحرك، بحٌُث ٌرتكز مبدأ عملُه على إحداث  :المحركات ًّ من أشهر التطبٌقاِت على استخدام المجال المؽناطٌس

ًّ تحرٌَك المحرك من خالِل عمود  تؽٌٌر فً المجال المؽناطٌسً للتٌار الكهربائً الواصل للمحرك، وبالتال

 .الدوران

 أحد أهم التطبٌقات على استخدام المجال  :المغناطيسي   التصوير بالرنين ًّ ٌعتبُر التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌس

ًّ قوّي ٌؤدي  ، وهو عبارة عن أنبوب كبٌر ٌوضع فٌه المرٌض، وبداخله ٌتّم تنشٌط مجال مؽناطٌس ًّ المؽناطٌس

 .لدوران الذرات داخل جسم المرٌض بترددات دقٌقة

 فً عمل البوصلة، والمٌكروفونات، ومكبرات الصوت، وأبواق ٌستخدم المج :استخدامات أخرى ًّ ال المؽناطٌس

السٌارات، واألجراس الكهربائٌة، ومحركات األقراص التً تعمل على تسجٌل البٌانات وقراءتها، وأجهزة قٌاس 

ٌّة وؼٌرها من التطبٌقات  .المؽناطٌس

 كتب عن المجال المغناطيسي  

تألٌؾ الكتب التً ساعدت فً توضٌح مفهوم المجال المؽناطٌسً وتأثٌره على حٌاتنا، ساهم عدٌد كبٌر من المؤلفٌن فً 

 :ومنها

 كتب عن المجال المغناطيسي باللغة العربية



ٌّة ًّ باللؽة العرب ٌّة للمجال المؽناطٌس  :فٌما ٌأتً مجموعة من الكتب التوضٌح

 ًكتاب تجارب عملٌة مع المؽناطٌس، للمؤلفة ندى محمود الصٌن. 

 ًكتاب الكهربائٌة والمؽناطٌسٌة، للمؤلؾ ؼازي ٌاسٌن القٌس. 

 مدخل إلى التصوٌر التشخٌصً بالرنٌن المؽناطٌسً، للمؤلؾ أنطون سابٌال. 

 كتاب المجال المؽناطٌسً، للمؤلؾ حازم فالح سكٌك. 

 كتاب المجال المؽناطٌسً، للمؤلؾ سراج حمادي مبروك. 

 علً عبٌد هللا فٌزٌاء المجال المؽناطٌسً، للمؤلؾ أحمد. 

 كتب عن المجال المغناطيسي باللغة اإلنجليزية

 :[3]فٌما ٌأتً مجموعة من الكتب الشارحة للمجال المؽناطٌسً باللؽة اإلنجلٌزٌة

 A Treatise on Electricity and Magnetismللمؤلؾ ، James Clerk Maxwell. 

 Quantum Theory of Magnetismللمؤلؾ ، Wolfgang Nolting, Anupuru Ramakanth. 

 Electricity and Magnetismللمؤلؾ ، Edward Mills Purcell. 

 Magnetism in Condensed Matterللمؤلؾ ، Stephen Blundell. 

 Magnetism and Magnetic Materialsللمؤلؾ ، Michael Coey. 

 Magnetic Currentللمؤلؾ ، Edward Leedskalnin. 

 خاتمة بحث عن المجاالت المغناطيسية

ٌّة ناجّمة من  ، وهو عبارة عن قوة َمؽناطٌس ًّ ٌعتبُر المجال المؽناطٌسً من النقاط الهاّمة فً بحر علوم الفٌزٌاء الطبٌع

ٌّر، وٌمكُن مالحظته من خالل الخطوط الخارجة من  ًّ متؽ ، أو مجال كهربائ ًّ ٌّة، أو من وجود تٌار كهربائ مؽانظ طبٌع

القطب الشمالً إلى القطب الجنوبً، كما ٌمكُن أن ٌظهر على شكل خطوط مستمرة تفصل فٌما بٌنها مسافات ثابتة، وتعبر 

عن كمٌة التدفق للمجال أي مقدار قوة المجال المؽناطٌسً وكثافته، بحٌث كلما كانت المسافة بٌن الخطوط أقل فإّن ذلك 

ل على قوة المجال المؽناطٌسً، ومن الممكن التعبٌر عن المجال ٌعبر عن عدد خطوط أكبر وكثافة أكبر مما ٌد

 .المؽناطٌسً رٌاضٌاً بالمتجهات حٌث ٌمتلك قٌمة واتجاًها

  

 


