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يعترب املغناطيس من أهم املواد املوجودة لنا يف عرصنا
احلايل وهو من أهم االخرتاعات التي ظهرت يف جمال
الفيزياء فمنذ بداية اكتشاف حجر املغناطيس يف مدينة
مغنيسيا يف تركيا والفكر البرشي حياول أن جيد
استخدامات واستعامالت هلذا احلجر اجلاذب للمعادن
فمع بداية التطور صنع واخرتع املغناطيس الصناعي كام
نراه اليوم وتم االستفادة منه بشكل مذهل ومدهش
خاصة يف جمال املواصالت( القطارات الكهربائية الرسيعة
واحلافالت الكهربائية )وختزين املعلومات يف احلاسوب
وأجهزة تسجيل الصورة وتسجيل لصوت مثل القرص
الصلب والكاسيت وغريها يف األجهزة التي يستخدمها
الفيزيائيون يف جتارهبم مثل معجالت اجلسيامت ،مثل مصادم اهلدرونات الكبري
وفريميالب .يف هذا الفصل من كتاب املغناطيسية والتيار املرتدد سوف ننقوم برشح
خواص املجال املغناطييس والقوى املغناطيسية الناجتة عن املجال وتأثري املجال
املغناطييس عىل شحنة كهربية متحركة مع دراسة للعديد من التطبيقات املعتمدة عىل
املجال املغناطييس مثل مرشح الرسعة ومطياف الكتلة ومعجل السيكلرتون وفكرة
عملهم كام سوف نتطرق دراسة تأثري املجال املغناطييس عىل موصل يمر فيه تيار كهريب
وتأثري عزم االزدواج عىل حلقة سلك يمر فيها تيار كهريب ويف هناية هذا الفصل سوف
ندرس ظاهرة هول املستخدمة يف معرفة نوع حامالت الشحنة يف املواد املختلفة
وعالقتها بقياس املجال املغناطييس .يعترب هذا الفصل الفصل األول واالسايس يف
دراسة املجال املغناطييس ،وهذا ترمجة للفصل التاسع والعرشين من كتاب الفيزياء
للعلوم واهلندسة مع الفيزياء احلديثة Physics for Scientists and Engineers with
 Modern Physicsللمؤلف ريموند سريوي  Raymond A. Serwayوتأيت هذه الرتمجة
ضمن نشاطات املركز العلمي للرتمجة يف نرش العلوم باللغة العربية وتبسيطها.
أمتنى ان يكون هذا العمل يف خدمة أبنائنا الطلبة يف خمتلف الكليات العلمية ليكون هلم
مرجعا رئيسيا دراسة الفيزياء.
مع خالص تحياتي
د .حازم فالح سكيك
جامعة األزهر – غزة
غزة يف 1024-5-25
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الكثري من املؤرخني يعتقدون ان البوصلة التي تستخدم اإلبرة املغناطيسية قد استخدمت
يف الصني يف مطلق القرن الثالث عرش قبل امليالد ،ويعتقد اهنا يف األصل من اخرتاع
العرب او اهلنود .تعرف اليونانيون عىل املغناطيسية يف مطلق العام  800قبل امليالد .لقد
اكتشفوا ان حجر املاجنتيت او أكسيد احلديد األسود ( )Fe3O4جيذب قطع من احلديد.
وتقول االساطري القديمة ان اسم مغناطيس يعود إىل راعي اغنام يدعى ماغنس شعر
بانجذاب املسامري يف حذائه بحجارة املاجنتيت عىل انه اول من اكتشف املغناطيسية جتوله
يف األرايض لرعاية االغنام.
يف العام  1269وجد بري دي ماريكورت  Pierre de Maricourtالفرنيس ان اجتاهات ابرة
بالقرب من مغناطيس طبيعي كروي الشكل تشكل خطوط حتيط بالكرة ومتر خالل
نقطتني متعاكستني لبعضهام البعض ،والتي عرفتا باالسم قطبي املغناطيس .التجارب
التي أجريت بعد ذلك اثبتت ان كل مغناطيس مهام كان شكله يمتلك قطبني احدمها
يعرف بالقطب الشاميل واألخر بالقطب اجلنويب ،ويبذل كل قطب قوى مغناطيسية عىل
القطب االخر .بحيث ان األقطاب املتشاهبة تتنافر واالقطاب املتعاكسة تتجاذب مع
بعضها البعض.
التسمية التي اطلقت عىل كل قطب جاءت من طريقة ترصف املغناطيس يف وجود املجال
املغناطييس لألرض .اذا قمنا بتعليق مغناطيس من نقطة يف وسطه وسمح له بالدوران
بحرية يف االجتاه االفقي ،فانه سوف يستمر يف الدوران حتى يتجه قطبه الشاميل إىل االجتاه
الشامل اجلغرايف لألرض ويتجه قطبه اجلنويب إىل اجتاه اجلنوب اجلغرايف لألرض.
يف العام  1600اجرى العامل وليام جيلبريت  )1603 – 1540( William Gilbertاملزيد من
التجارب عىل العديد من املواد .لقد عرف ان إبرة البوصلة تتخذ اجتاهات مفضلة ،لذلك
فقد اقرتح ان األرض نفسها عبارة عن مغناطيس دائم كبري .يف العام  1750أجريت
العديد من التجارب باستخدام ميزان اليل الثبات ان األقطاب املغناطيسية تبذل قوة
جتاذبية او تنافرية عىل بعضها البعض وان هذه القوى تتغري عكسيا مع مربع املسافة بني
األقطاب املتقابلة .بالرغم من ان القوى بني األقطاب املغناطيسية تشبه القوى بني
شحنيتن كهربيتني ،اال ان الشحنات الكهربية يمكن فصلها عن بعضها البعض (كام يف
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االلكرتون والربوتون) يف حني انه ال يمكن فصل قطب مغناطييس عن القطب االخر.
لذلك فاننا نجد ان األقطاب املغناطيسية تتواجد يف شكل ازواج ،ومهام قمنا بتقسيم
املغناطيس إىل قطع صغرية يكون دائام لدينا قطبني مغناطيسيني قطب شاميل وقطب
جنويب.

هانز كريستيان اورستيدHans Christian Oersted.
فيزيائي وكيميائي دينماركي ()1851 - 1777

عرف العامل اورستيد مبالحظته الحنراف االبرة املغناطيسية عندما توضع جبوار
سلك مير فيه تيار كهربي .هذا االكتشاف اهلام كان هو االثبات االولي للعالقة
بني الكهربية واملغناطيسية .كما ان العامل اورستيد هو اول من حضر األلومنيوم
النقي.

اكتشفت العالقة بني املغناطيسية والكهربية يف العام  1819اثناء قيام العامل هانز كريستيان
اورستيد  Hans Christian Oerstedبعرض جتربة يف حمارضة له حيث واجد ان التيار
الكهريب يف السلك يتسبب يف انحراف ابرة مغناطيسية موجودة بالقرب من سلك يمر به
التيار الكهريب .يف العام  1820اكتشف بشكل مستقل كال من العامل
والعامل جوزيف هنري

Henry

فارادي Faraday

 )1797 - 1878( Josephنفس العالقة بني الكهربية

واملغناطيسية .لقد اثبتا ان التيار الكهريب يمكن ان ينتج يف الدائرة اما بواسطة حتريك
مغناطيس بالقرب من دائرة كهربية او بتغري التيار الكهريب بالقرب من دائرة .تظهر هذه
املالحظات ان املجال املغناطييس املتغري ينتج جماال كهربيا .بعد مرور عدة أعوام اثبت
العامل ماكسويل  Maxwellباالشتقاق النظري ان العكس ممكن أيضا ،أي تغري املجال
الكهريب ينتج جماال مغناطيسيا.

7

يف هذا الفصل سوف نقوم بدراسة القوى التي تؤثر عىل شحنة متحركة وكذلك التي
تؤثر عىل سلك يمر فيه تيار كهريب يف وجود جمال مغناطييس .سوف ندرس مصدر املجال
املغناطييس يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.

مهندسة تقوم بفحص على االلكرتونيات املرتبطة مبغناطيس املوصل الفائق يف
مصادم اهلادرن الكبري يف املخترب األوروبي لفيزياء اجلسيمات .يستخدم
املغناطيس للتحكم يف حركة اجلسيمات املشحونة يف املعجل .سوف نقوم
بدراسة تأثري اجملال املغناطيسي على اجلسيمات املشحونة املتحركة يف هذا
الفصل.
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 1.1اجملاالت والقوى املغناطيسية Magnetic Fields and Forces
من دراستنا للكهربية قمنا بوصف التفاعالت بني االجسام املشحونة بداللة املجال
الكهريب .تذكر املجال الكهريب املحيط باي شحنة كهربية .باإلضافة إىل الشحنات
الكهربية الساكنة متتلك جماال كهربيا ،فان املنطقة املحيطة بشحنة متحركة متتلك أيضا
جماال مغناطيسيا .كذلك فان املجال املغناطييس حييط باملغناطيس.
استخدم الرمز ⃗𝑩⃗ لتمثيل املجال املغناطيسية وسوف نستخدمه أيضا يف هذا الكتاب .اجتاه
املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ عند أي موضع يكون يف اجتاه إبرة بوصلة مغناطيسية عند ذلك
املوضع .عىل نحو مشابع للمجال الكهريب يمكننا ان نمثل املجال املغناطييس بخطوط
تعرف باسم خطوك املجال املغناطييس.
يوضح الشكل  1.1خطوط املجال املغناطييس لساق مغناطيسية يمكن أيضا تتبع هذه
اخلطوط بواسطة إبرة بوصلة مغناطيسية .الحظ ان خطوط املجال املغناطييس خارج
املغناطيس تتجه من القطب الشاميل إىل القطب اجلنويب .كام يمكن توضيح خطوط املجال
املغناطييس لساق مغناطيسية باستخدام برادة حديد كام هو موضح يف الشكل .2.1

الشكل  1.1ميكن استخدام إبرة بوصلة لتتبع خطوط اجملال املغناطيسي يف
منطقة خارج ساق مغناطيسية.
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عند احلديث عن قطبي مغناطيس البوصلة ومها القطب الشاميل والقطب اجلنويب فانه من
األنسب ان نقول القطب الباحث عن الشامل والقطب الباحث عن اجلنوب .هذا يعني
ان القطب الباحث عن الشامل يشري دائام إىل القطب الشاميل اجلغرايف ،بينام القطب
الباحث عن اجلنوب يشري دائام إىل القطب اجلنويب اجلغرايف .حيث ان القطب الشاميل
للمغناطيس ينجذب نحو القطب الشاميل اجلغرايف ،فإن موضع القطب املغناطييس
اجلنويب يقع بالقرب من القطب الشاميل اجلغرايف والقطب املغناطييس الشاميل يقع بالقرب
من القطب اجلنويب اجلغرايف .يوضح الشكل  3.1صورة ملجال املغناطيسية األرضية
والذي يشبه متاما املجال املغناطييس الناتج عن ساق مغناطييس افرتايض مدفون يف داخل
الكرة األرضية .اذا كانت اإلبرة املغناطيسية مثبتة بشكل يسمح هلا الدوران بحرية يف
املستوى الرأيس وكذلك يف املستوى األفقي ،فان اإلبرة تكون افقية بالنسبة لسطح
األرض فقط عندما تكون بالقرب من خط االستواء .مع حركة البوصلة نحو الشامل فان
اإلبرة املغناطيسية للبوصلة سوف تدور بحيث تشري اكثر واكثر نحو سطح األرض.
أخريا عند نقطة بالقرب من بحرية هدسون يف كندا فان القطب الشاميل لالبرة املغناطيسية
سوف يشري مبارشة إىل األسفل .اكتشف هذا املوقع يف العام  1832وقد اعترب عىل انه
موضع القطب املغناطييس اجلنويب لألرض .ويبعد حوايل  1300ميل تقريبا عن القطب
الشاميل اجلغرايف لألرض ،واملوضع الدقيق يتغري ببطء شديد مع الزمن .باملثل فان
القطب املغناطييس الشاميل لالريض يبعد حوايل  1200ميل عن القطب اجلنويب اجلغرايف
لألرض.
بالرغم من ان شكل املجال املغناطييس لألرض يشبه متاما للمجال املغناطييس لساق
كبرية داخل باطن األرض ،فانه من السهل فهم ملاذا ال يكون مصدر هذا املجال
املغناطييس كتلة كبرية من املواد الدائمة املغناطيسية .يوجد الكثري من احلديد اخلام يف
باطن األرض اال ان درجة احلرارة العالية يف باطن األرض متنع احلديد من االحتفاظ
باي مغناطيسية دائمة .اعترب العلامء ان مصدر املجال املغناطييس لألرض هو تيارات
احلمل  convection currentsيف باطن األرض .االيونات املشحونة او االلكرتونات التي
تدور يف الوسط السائل يف باطن األرض قد ينتج جماال مغناطيسيا متاما مثلام تفعل حلقة
www.trgma.com
10

تيار كهريب كام سوف نوضحه يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.

الشكل  2.1اشكال اجملال املغناطيسي املختلفة تظهر بنشر برادة احلديد على
ورقة فوق مغناطيس

الشكل  3.1خطوط اجملال املغناطيسي للكرة األرضية

11

كام يوجد أيضا دليل قوي عىل ان مقدار املجال املغناطييس لكوكب يرتبط مع معدل
دوران الكوكب حول نفسه .عىل سبيل املثال يدور كوكب املشرتي برسعة اكرب من
األرض وقد أفادت املجسات الفضائية ان املجال املغناطييس لكوكب املشرتي اقوى من
املجال املغناطييس لألرض .أما كوكب الزهرة يدرو برسعة اقل من كوكب األرض وقد
وجد ان جماله املغناطييس اضعف من املجال املغناطييس لألرض .الزالت البحوث
والدراسات جترى عىل منشأ املغناطيسية األرضية.
اجتاه املجال املغناطييس األريض قد انعكس عدة مرات خالل املاليني من السنوات
السابقة .تتشكل صخور البازلت يف أعامق املحيطات حتت تأثري النشاط الربكاين.مع
انخفاض درجة حرارة احلمم الربكانية فاهنا تتصلب وحتافظ عىل صورة اجتاه املجال
املغناطييس لألرض .أجريت دراسات لتقدير اعامر هذه الصخور للحصول عىل
معلومات حول اخلط الزمني لالنعكاسات التي حدثت يف املجال املغناطييس لألرض.
يمكننا ان نعرف املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ عند نقطة حمددة يف الفراغ بداللة القوة املغناطيسية
𝐵⃗
𝑭 التي يبذهلا املجال عىل جسيم مشحون يتحرك برسعة ⃗𝒗 ،والتي نطلق عليه باسم

جسم االختبار .يف الوقت الراهن دعنا نفرتض عدم وجود جمال كهريب او جمال اجلاذبية
عند موضع جسم االختبار .التجارب العديدة التي أجريت عىل اجسام مشحونة
ومتحركة يف جمال مغناطييس أعطت النتائج املتنوعة التالية:
خواص القوة املغناطيسية عىل جسيم مشحون يتحرك يف جمال مغناطييس


مقدار القوة املغناطيسية  FBاملبذولة عىل جسيم تتناسب طرديا مع

الشحنة q

ورسعة اجلسيم .v


عندما يتحرك اجلسيم املشحون بشكل موازيا مع متجه املجال املغناطييس فان
القوة املغناطيسية املؤثرة عىل اجلسيم تساوي صفر.



عندما يصنع متجه رسعة اجلسيم أي زاوية    0مع املجال املغناطييس ،فان
القوة املغناطيسية تؤثر يف اجتاه عمودي عىل كال من ⃗𝒗 و ⃗𝑩⃗ كام هو موضح يف
الشكل .a 4.1
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القوة املغناطيسية املبذولة عىل الشحنة املوجبة تكون يف اجتاه معاكس الجتاه القوة
املغناطيسية املبذولة عىل شحنة سالبة تتحرك يف نفس االجتاه كام هو موضح يف
الشكل .b 4.1



مقدار القوة املغناطيسية املبذولة عىل جسيم متحرك يتناسب طرديا مع

sin 

حيث ان  هي الزاوية التي يصنعها متجه رسعة اجلسيم مع االجتاه ⃗𝑩⃗.
يمكننا ان نلخص هذه املالحظات بكتابة القوة املغناطيسية يف صورة
)(1.1

𝒗𝑞 = 𝐵 ⃗
⃗⃗
𝑩× ⃗
𝑭

هذه هي الصورة االجتاهية للقوة املغناطيسية املؤثرة عىل جسيم مشحون يتحرك يف جمال
مغناطييس.
واجتاه القوة املغناطيسية نحصل عليه من خالل خصائص الرضب االجتاهي ويكون
𝒗 و ⃗⃗
عموديا عىل كال من ⃗
𝑩 .يمكن اعتبار هذه املعادلة عىل اهنا تعريف اجرائي (أي تم

احلصول عليه بواسطة التجارب) للمجال املغناطييس عند نقطة حمددة يف الفراغ .هذا
يعني ان املجال املغناطييس يعرف بداللة القوة املؤثرة عىل جسيم مشحون متحرك.

الشكل  )a( 4.1اجتاه القوة املغناطيسية 𝐵𝑭⃗ املؤثرة على جسيم مشحون متحرك
𝒗 يف وجود جمال مغناطيسي ⃗
بسرعة ⃗
𝑩⃗ )b( .القوى املغناطيسية على شحنة موجبة
وشحنة سالبة .اخلطوط املتقطعة تبني مسار اجلسيمات حتت الدراسة واليت سوف
نوضحها يف الفصل القادم .2.1
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الشكل  5.1يوضح قواعد اليد اليمنى املستخدمة لتحديد اجتاه الرضب االجتاهي ⃗⃗
𝑩× ⃗
𝒗

وحتديد اجتاه القوة املغناطيسية 𝐵𝑭⃗ .القاعدة يف الشكل  a 5.1تعتمد عىل اليد اليمنى
للرضب االجتاهي حيث تشري األربعة أصابع لليد اليمنى إىل اجتاه املجال املغناطييس ⃗⃗
𝑩،
اما اصبع االهبام املمدود الذي يكون عموديا عىل باقي األصابع يشري اجتاه ⃗⃗
𝑩 × ⃗𝒗 .حيث

ان ⃗𝑩⃗ × ⃗𝒗𝑞 = 𝐵𝑭⃗ ،و 𝐵𝑭⃗ تكون يف اجتاه اصبع االهبام اذا كانت الشحنة  qموجبة وتكون
يف عكس اجتاه اصبع االهبام اذا كانت الشحنة  qسالبة.
القاعدة البديلة موضحة يف الشكل  .b 5.1هنا يشري اصبع االهبام إىل اجتاه

الرسعة ⃗
𝒗

𝑩 .االن متجه القوة 𝐵 ⃗
وتشري األصابع املمدودة إىل اجتاه املجال ⃗⃗
𝑭 عىل الشحنة املوجبة

يكون متجها إىل اخلارج من الكف .امليزة هلذه القاعدة هي ان القوة املؤثرة عىل الشحنة
يف اجتاه دفع يشء ما بيدك إىل اخلارج من كفك .القوة املؤثرة عىل الشحنة السالبة تكون
يف عكس االجتاه .يمكنك ان تستخدم أي من هاتني القاعدتني.
مقدار القوة املغناطيسية املؤثرة عىل اجلسيم املشحون هي
)(1.2

𝜃 𝐹𝐵 = |𝑞|𝑣𝐵 sin

حيث ان الزاوية  هي اصغر زاوية بني ⃗𝒗 و ⃗𝑩⃗ .من هذه املعادلة نرى ان القوة  FBتكون
مساوية للصفر عندما ⃗𝒗 تكون موازية أو يف عكس اجتاه ⃗𝒗 (عندما تكون  تساوي صفر
𝒗 عمودية عىل ⃗⃗
او  )180oواقىص قيمة هلا عندما تكون ⃗
𝑩 (عندما تكون .) = 90o
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𝒗𝑞 = 𝐵 ⃗
الشكل  5.1قاعدتني لليد اليمنى لتحديد اجتاه القوة املغناطيسية × ⃗
𝑭
𝒗 يف جمال مغناطيسي ⃗
⃗
𝑩⃗ املؤثرة على جسيم حيمل شحنة  qويتحرك بسرعة ⃗
𝑩⃗.
( )aيف هذه القاعدة يكون اجتاه القوة املغناطيسية يف اجتاه اصبع االبهام )b( .يف

هذه القاعدة يكون اجتاه القوة املغناطيسية يف جتاه الكف كما لو كنت
تدفع جسيم بيدك.

اجلدول  1.1بعد قيم املجال املغناطييس
مصدر املجال املغناطييس
خمترب به مغناطيس قوي من املوصالت الفائقة
خمترب به مغناطيس قوي من مواد عادية
وحدة طبية للتصوير بالرنني املغناطييس

مقدار املجال ()T
30
2
1.5

ساق مغناطيسية

10-2

سطح الشمس

10-2

سطح األرض

0.5×10-4

داخل دماغ االنسان (نتيجة للنبضات العصبية)

10-13
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الفروقات األساسية بني القوة الكهربية واملغناطيسية


متجه القوة الكهربية يكون يف اجتاه خطوط املجال الكهريب ،بينام متجه القوة
املغناطيسية يكون عموديا عىل املجال املغناطييس.



تؤثر القوة الكهربية عىل اجلسيم املشحون بغض النظر اذا كان اجلسيم ساكنا او
متحركا ،بينام القوة املغناطيسية تؤثر عىل اجلسيم املشحون فقط عندما يكون
متحركا.



تبذل القوة الكهربية شغال يف إزاحة اجلسيم املشحون ،بينام القوة املغناطيسية
املرتبطة مع جمال مغناطييس مستقر ال تبذل شغال عندما يتحرك اجلسيم الن
القوة املغناطيسية عمودية عىل اجتاه االزاحة.

من اجلملة األخرية ومن نظرية الطاقة احلركية والشغل ،نستنتج ان الطاقة احلركية
للجسيم املشحون املتحرك خالل جماال مغناطيسيا ال يمكن ان يتغري بواسطة املجال
املغناطييس فقط .يغري املجال اجتاه متجه الرسعة ولكن ال يغري رسعة او طاقة حركة
اجلسيم.
من املعادلة  2.1نستنتج ان وحدة املجال املغناطييس هي نيوتن لكل كولوم يف مرت لكل
ثانية وتعرف هذه الوحدة بالتسال  teslaويرمز هلا بالرمز :T
N
C. m/s

1T= 1

حيث ان الكولوم لكل ثانية هي االمبري فان
N
A. m

1T= 1

كام يوجد وحدة أخرى للمجال املغناطييس هي وحدة اجلاوس  gaussويرمز هلا بالرمز
 Gوهي ترتبط بوحدة التسال من خالل العالقة  .1 T = 104 Gيف اجلدول  1.1بعض قيم
املجال املغناطييس ملصادر خمتلفة.
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مثال  1.1الكرتون يتحرك يف جمال مغناطيسي
An Electron Moving in a Magnetic Field
الكرتون يف تلفزيون اشعة املهبط يتحرك يف اجتاه الشاشة االمامية برسعة مقدارها
 8.0×106 m/sعىل امتداد املحور  xكام هو موضح يف الشكل  .6.1حييط بمؤخرة انبوبة
املهبط ملفات تنتج جمال مغناطييس مقداره  ،0.025 Tيف اجتاه يصنع زاوية مقدارها 60o

بالنسبة ملحور  xويقع يف املستوى  .xyاحسب القوة املغناطيسية املؤثرة عىل االلكرتون.

الشكل  6.1القوة املغناطيسية 𝐵𝑭⃗ املؤثرة على االلكرتون يف اجتاه حمور z
𝒗 ومتجه اجملال املغناطيسي ⃗⃗
السالب عندما يقع كال من متجه السرعة ⃗
𝑩 يف
املستوى .xy

احلل
تصور املسألة :تذكر ان القوة املغناطيسية املؤثرة عىل جسيم مشحون تكون عمودية عىل
املستوى الذي حيتوي عىل كال من متجه الرسعة ومتجه املجال املغناطييس .استخدم أي

17

من قواعد اليد اليمنى يف الشكل

5.1

لتحديد اجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عىل

االلكرتون وستجد اهنا تتجه نحو األسفل كام هو موضح يف الشكل .6.1
تصنيف املسألة :نحسب القوة املغناطيسية باستخدام املعادلة  2.1وهلذا نعترب ان هذا املثال
هو مسألة تعويض مبارش.
باستخدام املعادلة  2.1الجياد مقدار القوة الغناطيسية:
𝜃 𝐹𝐵 = |𝑞|𝑣𝐵 sin
)FB = (1.6×10 C)(8.0×106m/s)(0.025T)(sin 60o
= 2.8×10-14 N
-19

 2.1حركة جسيم مشحون يف جمال كهربي منتظم
Motion of a Charged Particle in a Uniform Magnetic Field
قبل ان نستمر يف مناقشتنا سوف نقدم تفسريا للرموز املستخدمة يف هذا الكتاب .الشارة
إىل اجتاه املجال املغناطييس ⃗⃗
𝑩 سوف نستخدم يف بعض األحيان االبعاد الثالثية كام هو

موضح يف الشكل  .6.1اذا كان املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ يقع يف مستوى الصفحة او عموديا
عىل مستوى الصفحة ،سوف نستخدم متجهات باللون األخرض او اخلطوط جمال
خرضاء موضح عليها اجتاه املجال برؤوس اسهم .اما اذا كان الرسم التوضيحي
يستخدم بعدين فقط فاننا نقوم برسم املجال املغناطييس العمودي اخلارج من الصفحة
يف صورة نقاط خرضاء ،وهذه متثل رؤوس األسهم اخلارجة من الصفحة يف اجتاه نظرك
كام هو موضح يف الشكل  .a 7.1يف هذه احلالة نشري إىل املجال املغناطييس بـ 𝑡𝑢𝑜 ⃗⃗
𝑩 .اذا

كان املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ عموديا عىل الصفحة ويف اجتاه الدخول عليها فاننا نستخدم
إشارات رضب × خرضاء اللون والتي متثل ذيل األسهم املبتعدة عنك كام هو موضح يف
الشكل  b 7.1يف هذه احلالة يشار إىل املجال املغناطييس بـ 𝑛𝑖 ⃗⃗
𝑩  .يستخدم نفس هذا

الرتميز الي كمية فيزيائية أخرى قد تكون عمودية عىل الصفحة مثل اجتاه القوة او اجتاه
التيار.
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الشكل  7.1متثيل خطوط اجملال املغناطيسي العمودية على الصفحة.
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وجدنا يف الفصل  1.1ان الشغل املبذول
بواسطة قوة مغناطيسية عىل جسيم
مشحون يتحرك يف جمال مغناطييس
عموي عىل رسعة اجلسيم يساوي
صفرا .االن افرتض حالة خاصة جلسيم
مشحون بشحنة موجبة يتحرك يف جمال
مغناطييس برسعة ابتدائية هلا اجتاه
عمودية عىل املجال املغناطييس .افرتض
ان اجتاه املجال املغناطييس عموديا عىل
الصفحة ويف اجتاه الدخول عليها كام هو
موضح يف الشكل  .8.1مع قيام اجلسيم
بتغري اجتاه رسعته كاستجابة للقوة
املغناطيسية ،تبقى القوة املغناطيسية
عمودية عىل الرسعة .يوضح الشكل

الشكل  8.1عندما تكون سرعة جسيم
مشحون عمودية على جمال
مغناطيسي منتظم ،فان اجلسيم
يتحرك يف مسار دائري يف مستوى
عمودي على اجملال املغناطيسي ⃗
𝑩⃗.

 8.1جسيم يتحرك يف مسار دائري يف مستوى عمودي عىل املجال املغناطييس .بالرغم
من ان املغناطيسية والقوى املغناطيسية قد تكون جديدة عليك وغري مؤلوفة لك حتى
االن سوف نرى ان التأثري املغناطييس الناتج يف يشء مألوف لنا :حركة جسيم يف مسار
دائري منتظم!
يتحرك اجلسيم يف مسار دائري الن القوة املغناطيسية 𝐵𝑭⃗ تكون عمودية عىل كال من ⃗
𝒗
و ⃗⃗
𝑩 وهلا قيمة ثابتة وتساوي  .qvBكام هو موضح يف الشكل  8.1يكون الدوران يف عكس

عقارب الساعة للشحنة املوجبة يف جمال مغناطييس متجها نحو الصفحة .اما اذا كانت
الشحنة  qسالبة فان اجتاه الدروان يكون مع عقارب الساعة .سوف نستخدم نموذج
جسيم يتحرك حتت تأثري قوة ثابتة لكتابة قانون نيوتن الثاين للجسيم عىل النحو التايل:
𝑎𝑚 = 𝐵𝐹 = 𝐹 ∑
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حيث ان اجلسيم يتحرك يف مسار دائري فاننا يمكننا ان نستخدم نموذج جسيم يتحرك
يف مسار دائري ونستبدل التسارع بالتسارع املركزي عىل النحو التايل:
𝑚𝑣 2
= 𝐵𝑣𝑞 = 𝐵𝐹
𝑟

من هذه املعادلة نستنتج معادلة نصف قطر املسار الدائري عىل النحو التايل:
)(1.3

𝑣𝑚
𝐵𝑞

=𝑟

هذا يعنى ان نصف قطر املسار يتناسب طرديا مع كمية احلركة اخلطية  mvللجسيم
ويتناسب عكسيا مع مقدار الشحنة عىل اجلسيم وكذلك يتنسب عكسيا مع مقدار املجال
املغناطييس .الرسعة الزاوية للجسيم هي الرسعة عىل نصف القطر وتعطى عىل النحو
التايل:
𝐵𝑞 𝑣
=
𝑟
𝑚

)(1.4

=𝜔

الزمن الدوري للحركة (أي الفرتة الزمنية الالزمة للجسيم الكامل دورة واحدة) تساوي
حميط الدائرة مقسوما عىل رسعة اجلسيم.
)(1.5

𝑚𝜋2𝜋𝑟 2𝜋 2
=
=
𝑣
𝜔
𝐵𝑞

=𝑇

تبني هذه النتيجة ان الرسعة الزاوية للجسيم والزمن الدوري للحركة الدائرية ال تعتمد
عىل رسعة اجلسيم او نصف قطر املدار .الرسعة الزاوية  يف االغلب تعرف باسم تردد
املعجل الدرواين او تردد السيكلوترون  cyclotron ferquencyالن اجلسيم املشحون
يدور عند هذا الرتدد الزاوي بنفس طريقة نوع من املعجالت يعرف باسم السيكلوترون
والذي سوف نتحدث عنه يف الفصل .3.1
اذا حترك اجلسيم املشحون يف جمال مغناطييس منتظم برسعة عند زاوية ما بالنسبة للمجال
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املغناطييس ⃗⃗
𝑩 ،فان مساره سيكون

حلزوين .عىل سبيل املثال اذا كان اجتاه
املجال يف اجتاه حمور  xكام هو موضح يف
الشكل  ،9.1فانه ال يكون هناك مركبة
للقوة يف اجتاه  .xنتيجة لذلك فان ax = 0

واملركبة  xللرسعة تبقى ثابتة.يتسبب مقدار
القوة املغناطيسية ⃗⃗
𝑩 × ⃗𝒗𝑞 يف تغري مركبات

الرسعة

vy

و vzمع الزمن ،ولكن حمصلة

احلركة يف النهاية تكون حلزونية حمورها
يوازي املجال املغناطييس .مسقط املسار
عىل املستوى

yz

الشكل  9.1جسيم مشحون ميتلك
متجه سرعة له مركبة توازي اجملال
املغناطيسي املنتظم يتحرك يف مسار
حلزوني.

(عند النظر له عىل امتداد املحور  )xيكون دائريا .يمكن استخدام

املعادالت  3.1حتى  3.5مع استبدال  vبـ .𝑣 = √𝑣𝑦 2 + 𝑣𝑧 2
سؤال للتفكري 2.1
جسيم مشحون يتحرك عموديا عىل جمال مغناطييس يف مسار دائري نصف قطره )i( .r
يدخل جسيم مماثل املجال برسعة ⃗𝒗 عموديا عىل ⃗𝑩⃗ ولكن برسعة اعىل من رسعة اجلسيم
األول .باملقارنة مع نصف قطر املسار الدائري للجسيم األول ،هل نصف قطر املسار
الدائري للجسيم الثاين ( )aاصغر )b( ،اكرب ( )cيساوي نصف قطر املسار األول؟ ()ii
مقدار املجال املغناطييس يزداد .من نفس اخليارات قارن نصف قطر املسار الدائري
اجلديد للجسيم األول مع نصف قطر مساره االبتدائي.
مثال  2.1بروتون يتحرك عموديا على جمال مغناطيسي منتظم
A Proton Moving Perpendicular to a Uniform Magnetic Field
يتحرك بروتون يف مسار دائري نصف قطرها  14 cmيف جمال مغناطييس منتظم 0.35 T
عموديا عىل رسعة الربوتون .اوجد رسعة الربوتون.
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احلل
تصور املسألة :من مناقشتنا يف هذا الفصل نعلم ان الربوتون يتبع مسار دائري عندما
يتحرك عموديا عىل جمال مغناطييس منتظم.
تصنيف املسألة :نحسب رسعة الربوتون باستخدام املعادلة التي قمنا باشتقاقها يف هذا
الفصل ،لذا فاننا نصنف هذا املثال عىل انه مسألة تعويض مبارش.
بحل املعادلة  3.1بالنسبة لرسعة اجلسيم:
𝑟𝐵𝑞
𝑃𝑚

=𝑣

بالتعويض عن بالقيم املعطاة يف املثال نحصل عىل ما ييل:
)𝑚(1.60 × 10−19 𝐶)(0.35𝑇)(0.14
𝑔𝑘 1.67 × 10−27

=𝑣

𝑠= 4.7 × 106 𝑚/

ماذا لو؟ ماذا لو كان الكرتون بدال من بروتون هو الذي يتحرك يف اجتاه عمودي عىل
نفس املجال املغناطييس بنفس الرسعة؟ هل سوف يكون نصف قطر املسار الدائري
خمتلفا؟
اإلجابة :يمتلك االلكرتون كتلة اصغر بكثري من كتلة الربوتون لذا فان املجال
املغناطييس سوف يكون قادرا عىل تغري رسعته بشكل اكرب من الربوتون .هلذا فاننا نتوقع
ان يكون نصف القطر اصغر .توضح املعادلة  3.1ان نصف القطر  rيتناسب طرديا مع
 mعندما تكون كال من  qو Bو vلاللكرتون هلا نفس القيم للربوتون .وعليه نستنتج ان
نصف القطر سيكون اصغر بمعدل يتناسب مع نسبة الكتل .me/mP
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مثال  3.1احنراف شعاع الكرتوني Bending an Electron Beam
يف التجربة التي صممت لقياس مقدار املجال املغناطييس
املنتظم ،تم تعجيل الكرتونات من السكون من خالل
فرق جهد مقداره

350 V

ومن ثم تدخل املجال

املغناطييس الذي يكون عموديا عىل متجه رسعة
االلكرتونات .تنتقل االلكرتونات عىل امتداد مسار
منحني الن املجال املغناطييس يبذل قوة عليها كام هو
موضح يف الشكل  ،10.1ونصف قطر املسار يساوي

7.5

الشكل  10.1احنراف
شعاع الكرتوني يف
جمال مغناطيسي

 )A( .cmما مقدار املجال املغناطييس؟
احلل
تصور املسألة :يتضمن هذا املثال الكرتونات تتسارع من السكون بسبب القوة الكهريب
ومن ثم تتحرك يف مسار دائري بسبب القوة املغناطيسية .بمساعدة الشكل  8.1والشكل
 10.1يمكن تصور احلركة الدائرية لاللكرتونات.
تصنيف املسألة :املعادلة  3.1تبني اننا نحتاج إىل استخدام رسعة االلكرتونات  vالجياد
مقدر املجال املغناطييس .وعليه جيب ان نحسب رسعة االلكرتونات باالعتامد عىل فرق
جهد التعجيل  .للقيام بذلك نصنف اجلزء األول من املسألة عىل اهنا نظام الكرتون وجمال
كهريب معزول .بمجرد ان يدخل االلكرتون املجال املغناطييس فاننا نصنف اجلزء الثاين
من املسألة عىل اهنا مسألة تعويض مبارش.
حتليل املسألة :بكتابة معادلة احلفاظ عىل الطاقة لنظام االلكرتون واملجال الكهريب
K + U = 0

بالتعويض عن القيم االبتدائية والنهائية للطاقات نحصل عىل
(1/2 mev2 – 0) + (qV) = 0

باحلل بالنسبة لرسعة االلكرتون نحصل عىل
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𝑉∆𝑞−2
𝑒𝑚

√=𝑣

بالتعويض بالقيم العددية نحصل عىل
)−2(−1.60 × 10−19 C)(350V
√=𝑣
= 1.11 × 107 m/s
9.11 × 10−31 kg

االن ختيل ان االلكرتون يدخل املجال املغناطييس هبذه الرسعة .بحل املعادلة  3.1الجياد
مقدار املجال املغناطييس
𝑣 𝑒𝑚
𝑟𝑒

=𝐵

بالتعويض عن القيم العددية
)(9.11 × 10−31 kg)(1.11 × 107 m/s
= 8.4 × 10−4 T
)(1.60 × 10−19 C)(0.075m

=𝐵

( )Bما مقدار الرسعة الزاوية لاللكرتون؟
احلل
باستخدام معادلة الرسعة الزاوية
= 1.5 × 108 rad/s

1.11 × 107 m/s
0.075m

=

𝑣
𝑟

=ω

اخلالصة :متثل الرسعة الزاوية عدد من الدورات يف الثانية يساوي
=(1.5×108 rad/s)(1 rev/2 rad) = 2.4×107 rev/s

أي ان االلكرتون يقوم بـ  24مليون دورة يف الثانية! .هذه النتيجة تتفق متاما مع النتيجة
التي حصلنا عليها من اجلزء (.)A
ماذا لو؟ اذا ازداد فرق جهد التعجيل إىل 400 V؟ كيف سوف يؤثر هذا عىل الرسعة
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الزاوية لاللكرتونات ،افرتض ان املجال املغناطييس يبقى ثابتا؟
اإلجابة :الزيادة يف فرق جهد التعجيل تتسبب يف دخول االلكرتونات املجال املغناطييس
برسعة اعىل .هذه الرسعة األعىل تتسبب يف اهنا تتحرك يف مسار دائري بنصف قطر اعىل.
الرسعة الزاوية هي النسبة بني الرسعة ونصف القطر ،وحيث ان كال من الرسعة ونصف
القطر يزدادان فان النسبة تبقى ثابتة وعليه فان الرسعة الزاوية تبقى نفسها بدون تغري.

عندما تتحرك جسيامت مشحونة يف جمال مغناطييس غري منتظم ،فان احلركة تكون
معقدة .عىل سبيل املثال يف جمال مغناطييس يكون قويا عند طرفيه وضعيفا يف الوسط كام
هو موضح يف الشكل  ،11.1فان اجلسيامت
يمكن ان تتذبذب بني موضعني .يبدأ اجلسيم
املشحون عند احد الطرفني ويتحرك يف
حركة حلزونية عيل امتداد خطوط املجال
حتى يصل إىل الطرف الثاين ،بينام يعكس
مساره ويعود إىل الطرف األول بحركة
حلزونية .هذا الشكل يعرف باسم الزجاجة
املغناطيسية  magnetic bottleحلرص البالزما
وتقييدها ،والبالزما هي غاز مكون من
ايونات والكرتونات .خمطط حرص البالزما
هذا حيقق قاعدة هامة يف جتارب التحكم يف
االندماج النووي ،العلمية التي يأمل العلامء
ان توفر لنا طاقة غري منتهية يف املستقبل.

الشكل  11.1جسيم مشحون
يتحرك يف جمال مغناطيسي غري
منتظم (الزجاج املغناطيسية) يف
مسار حلزوني حول اجملال ويتذبذب
بني طرفني.

لسوء احلظ فان الزجاجة املغناطيسية هلا بعض املشاكل .اذا كان هناك عدد كبري من
اجلسيامت حمصورا ،فان التصادمات بينهم سوف تتسبب يف ترسب هذه اجلسيامت خارج
النظام.
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تتكون احزمة فان ألن

Van Allen

االشعاعية من جسيامت مشحونة (يف
االغلب من االلكرتونات والربوتونات)
حتيط بالكرة األرضية يف صورة شكل
الكعكة كام هو موضح يف الشكل .12.1
اجلسيامت املحصورة يف املجال املغناطييس
الغري منتظم لألرض تدور يف شكل حلزوين
حول خطوط املجال من قطب إىل القطب
االخر ،وتغطي املسافة يف ثواين معدودة.
تنشأ هذه اجلسيامت باألساس من الشمس
ولكن بعضها يأيت من النجوم او االجسام
الثقيلة األخرى .هلذا السبب فان اجلسيامت

الشكل  12.1احزمة فان الني Van
 Allenمصنوعة من جسيمات

مشحونة حمصورة يف جمال األرض
املغناطيسي الغري منتظم .خطوط
اجملال املغناطيسي موضحة باللون
األخضر ومسارات اجلسيمات
موضحة باخلطوط السوداء املنقطة.

تعرف باسم األشعة الكونية .cosmic rays
معظم األشعة الكونية تنحرف بواسطة املجال املغناطييس األريض وال يمكن ان تصل
إىل الغالف اجلوي .بعض اجلسيامت تصبح حمصورة ولكن هذه اجلسيامت تصنع احزمة
فان الن  Van Allenاالشعاعية .عندما تصبح اجلسيامت فوق احد القطبني فاهنا يف بعض
األحيان تتصادم مع ذرات الغالف اجلوي وتسبب يف ابنعاث ضوء مرئي .مثل هذه
التصادمات تنتج الشفق القطبي  aurora borealisاجلميل املنظر ،او األضواء الشاملية
يف نصف الكرة الشاميل والشفق القطبي يف نصف الكرة اجلنويب .يكون الشفق القطبي يف
العادة حمصورة يف املناطق القطبية بسبب ان احزمة فان ألن االشعاعية تكون قريبة من
سطح األرض يف تلك النقاط .يف بعض األحيان يتسبب النشاط الشميس يف دخول
اعداد كبرية من اجلسيامت املشحونة إىل االحزمة االشعاعية وهذا يؤدي إىل تشويش
خطوط املجال املغناطييس الطبيعية املرتبطة بالكرة األرضية .يف هذه احلاالت فان الشفق
القطبي يمكن ان يشاهد عند ارتفاعات منخفضة.
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 3.1تطبيقات متعلقة يف جسيمات مشحونة تتحرك يف جمال مغناطيسي
Applications Involving charged Particles Moving in a Magnetic Field
𝑬 وجمال مغناطييس ⃗⃗
شحنة تتحرك برسعة  vيف وجود كال من جمال كهريب ⃗
𝑩 تتعرض لقوة
كهربية ⃗
𝑬𝑞 وقوة مغناطيسية ⃗𝑩⃗ × ⃗𝒗𝑞 .القوة الكلية (تعرف باسم قوة لورنتز

Lorentz

 )forceاملؤثرة عىل الشحنة هي
)(1.6

𝑬𝑞 = ⃗
𝒗𝑞 ⃗ +
⃗⃗
𝑩× ⃗
𝑭

مرشح السرعة Velocity Selector
يف العديد من التجارب التي تشتمل عىل حركة
جسيامت مشحونة ،فانه من املهم ان تكون هذه
اجلسيامت هلا نفس الرسعة ،هذا يمكن ان يتحقق
بتطبيق جمال كهريب وجمال مغناطييس يف
االجتاهات املوضحة يف الشكل  .13.1يوجه جمال
كهريب منتظم إىل اليمني كام هو موضح يف الشكل
 ،)13.1وبتطبيق جمال مغناطييس منتظم يف اجتاه
عمودي عىل املجال املغناطييس (داخل عىل
الصفحة يف الشكل  .)13.1اذا كانت  qموجبة
الشكل  13.1مرشح السرعة.
يتحرك جسيم موجب الشحنة
والرسعة  vإىل األعىل ،فان اجتاه القوة املغناطيسية
بسرعة 𝑣 يف وجود جمال
⃗⃗
𝑩 × ⃗𝒗𝑞 سوف يكون إىل اليسار واجتاه القوة
مغناطيسي يف اجتاه الدخول
الكهربية ⃗
على الصفحة وجمال كهربي
𝑬𝑞 سيكون إىل اليمني .عندما يتم اختيار
متجها إىل اليمني ،فانه يتعرض
كال من مقدار املجال الكهريب ومقدار املجال إىل قوة كهربية ⃗⃗
𝑬𝑞 إىل اليمني
املغناطييس بحيث جيعل كال من القوة الكهربية
وقوة مغناطيسية ⃗⃗
𝑩× ⃗
𝒗𝑞
اليسار .املشحون
متجهاانإىلاجلسيم
مساوية للقوة املغناطيسية أي ان  ،qE = qvBفانه يمكن اعتبار
كجسيم يف حالة اتزان ويتحرك يف خط رأيس مستقيم خالل منطقة املجالني .من الصيغة
 ،qE = qvBومنها نحصل عىل
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)(1.7

𝐸
𝐵

=𝑣

نالحظ هنا ان اجلسيامت التي متتلك هذه الرسعة فقط هي التي متر بدون انحراف من
خالل املجالني املتعامدين الكهريب واملغناطييس .القوة املغناطيسية املبذولة عىل جسيامت
متحركة برسعات اعىل من ذلك تكون اعىل من القوة الكهربية ،واجلسيامت يف هذه احلالة
تنحرف إىل اليسار .اما اجلسيامت املتحركة برسعة اقل من تلك الرسعة تنحرف إىل
اليمني .وهبذه الطريقة نحصل عىل شعاع من اجلسيامت التي تتحرك برسعة واحدة هي
 vويمكن تغري قيمة هذه الرسعة بالتحكم يف شدة املجال الكهريب واملجال املغناطييس.
مطياف الكتلة The Mass Spectrometer
يعمل مطياف الكتلة عىل فصل االيونات
حسب نسبة كتلتها إىل شحنتها .يف جهاز
مطياف الكتلة يمر شعاع من االيونات من
مرشح الرسعة أوال لنحصل عىل جسيامت هلا
نفس الرسعة  vومن ثم تدخل هذه اجلسيامت
يف جمال مغناطييس منتظم

𝟎 ⃗⃗
𝑩

له نفس اجتاه

املجال املغناطييس يف مرشح الرسعة كام هو
موضح يف الشكل  .14.1مع دخول املجال
املغناطييس الثاين ،تتحرك االيونات يف نصف
دائرة نصف قطرها  rقبل ان تصل إىل كاشف
عند  .Pاذا كانت االيونات موجبة الشحنة فان
الشعاع ينحرف إىل اليسار كام هو موضح يف
الشكل  .14.1اما اذا كانت االيونات سالبة
الشحنة فان الشعاع ينحرف إىل اليمني .من

الشكل  14.1مطياف الكتلة.
ترسل جسيمات مشحونة بشحنة
موجبة يف البداية من خالل مرشح
السرعة ومن ثم تدخل منطقة
𝑩⃗
يتسبب فيها جمال مغناطيسي 𝟎 ⃗
إىل حركة اجلسيمات يف مسار
نصف دائري وتصطدم بالكاشف
عند النقطة .P

املعادلة  3.1يمكن ان نعرب عن النسبة  m/qعىل
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النحو التايل:
𝑚 𝑟𝐵0
=
𝑞
𝑣

باستخدام املعادلة  7.1نحصل عىل
𝐵 𝑚 𝑟𝐵0
=
𝑞
𝐸

هلذا ،يمكن حساب النسبة  m/qبقياس نصف قطر التحدب وبمعرفة كال من  Bو B0و.E
عمليا يتم قياس الكتل للعديد من نظائر االيونات ،بايونات حتمل نفس الشحنة  .qهبذه
الطريقة يمكن حتديد نسب الكتل حتى لو كانت  qجمهولة.
قام العامل طومسون

1856( Thomson

لاللكرتونات .يوضح الشكل

a 15.1

–  )1940يف العام

1897

لقياس نسبة

e/me

األدوات التي استخدمها طومسون .تعجل

االلكرتونات من الكاثود ومتر خالل شقني .تنجرف االلكرتونات يف منطقة يكون فيها
املجال الكهريب واملجال املغناطييس متعامدين .يتم يف البداية ضبط مقدار املجالني
للحصول عىل شعاع غري منحرف يسجل عىل شاشة فلوريسنت .من حجم االنحراف
والقيم املقاسة  Eو ،Bيمكن حتديد نسبة الشحنة إىل الكتلة.النتائج التي تم احلصول عليها
من هذه التجربة متثل اكتشاف االلكرتون كجسيم أويل.

الشكل  )a( 15.1أدوات طومسون لقياس النسبة  )b( .e/meالعامل طومسون إىل اليسار
يف خمترب كافيندش جبامعة كامربدج .وعلى اليمني العامل فرانك بالدوين جيوت
.Frank Baldwin Jewtt
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املعجل الدوراني السيكلرتون The Cyclotron
املعجل الدوراين او السيكلرتون هو عبارة عن جهاز يعمل عىل تعجيل اجلسيامت
املشحونة إىل رسعات عالية جدا .تستخدم اجلسيامت املعجلة الناجتة يف التصادم مع انوية
الذرات الحداث تفاعالت نووية هامة للمجال البحثي .كام تستخدم العديد من
املستشفيات أجهزة السيكلرتون يف انتاج مواد مشعة للتشخيص والعالج.
يقوم املجال الكهريب واملجال املغناطييس بدور هام يف فكرة عمل السيكلرتون .يوضح
الشكل

a 16.1

خمطط يرشح فكرة عمل السيكلرتون .تتحرك الشحنات يف داخل

حاويتني نصف دائريتني هلا شكل حرف  Dوهلذا يطلق عليها اسم  D1لنصف الدائرة
األوىل واسم

D2

لنصف الدائرة الثانية .يطبق فرق جهد ذو تردد عايل عىل نصفي

الدائرتني  D1و D2يف وجود جمال مغناطييس منتظم عمودي عليهام .عند وجود ايون عند
النقطة  Pبالقرب من مركز املغناطيس يف احد نصفي الدائرتني وليكن عند  D1فان االيون
يتحرك يف مسار نصف دائري واملوضح باخلط األسود املنقط يف الشكل  ،a 16.1وعندما
يصل االيون إىل الفراغ بني نصفي الدائرتني يكون قد استغرق فرتة زمنية مقدارها T/2

حيث ان  Tهو الفرتة الزمنية الالزمة لعمل دورة كاملة حول نصفي الدائرتني والتي
تعطى باملعادلة  .5.1يتم ضبط تردد فرق اجلهد بحيث ان قطبية نصفي الدائرتني تكون
معكوسة يف خالل الفرتة الزمنية التي ينتقل فيها االيون من احد نصفي الدائرتني إىل
األخرى .اذا تم ضبط تردد فرق اجلهد بحيث يكون  D1عند جهد كهريب اقل من D2

بمقدار  ،Vفان االيون يتسارع عرب الفراغ إىل  D1وتزداد طاقة حركته بمقدار  .qVبعد
ذلك يتحرك االيون حول  D1يف مسار نصف دائري نصف قطره اكرب الن رسعة االيون
قد ازدادت .بعد مرور فرتة زمنية قدرها  T/2فان االيون يصل مرة أخرى إىل الفراغ بني
نصفي الدائرتني .حلظة انقضاء هذه الفرتة الزمنية تعكس القطبية عىل نصفي الدائرتني
مرة أخرى ويتلقى االيون تعجيل اخر خالل الفراغ بينهام .تستمر احلركة بحيث انه يف
كل نصف دائرة يكتسب االيون طاقة حركية إضافية تساوي  .qVعندما يصبح نصف
قطر املسار مساويا تقريبا لنصف قطر الوعاء نصف الدائري فان االيونات املعجلة ترتك
النظام وخترج من خالل فتحة اخلروج.
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الشكل  )a( 16.1حيتوي السيكلرتون على مصدر ايوني عند النقطة ،P
وقطعتني على شكل حرف  Dهما  D1و D2مطبق عليهما فرق جهد متناوب،
وجمال مغناطيسي منتظم )b( .اول سيكلرتون مت اخرتاعه بواسطة كال من
لورنس  E. O. Lawrenceوليفينغستون  M.S. Livingstonيف العام .1934

تعتمد فكرة عمل السيكلرتون عىل الفرتة الزمنية  Tاملستقلة عن رسعة االيون ونصف
قطر املسار الدائري (انظر املعادلة .)5.1
يمكننا احلصول عىل صيغة رياضية لطاقة احلركة التي يكتسبها االيون عندما خيرج من
السيكلرتون بداللة نصف قطر الوعاء نصف دائري  .Rمن املعادلة

3.1

نعلم ان

 v = qBR/mوعليه فان طاقة احلركة تكون عىل النحو التايل:
)(1.9

1
𝑞2 𝐵2𝑅2
= 𝐾 = 𝑚𝑣 2
2
𝑚2

عندما تزيد طاقة االيونات يف السيكلرتون عن  20 MeVتقريبا فان رسعتها تصبح قريبة
من الضوء وتظهر اخلصائص النسبية عليها (سوف نقوم برشح ظواهر الفيزياء النسبية
يف كتاب منفصل مع الفيزياء احلديثة) .اثبتت املالحظات العلمية ان  Tتزداد وحركة
االيونات ال تبقى يف نفس الطور مع فرق اجلهد املطبق .بعض املعجالت تتغلب عىل هذه
املشكلة من خالل تعديل الفرتة الزمنية لفرق اجلهد املطبق حتى تبقى االيونات مع فرق
اجلهد املطبق يف نفس الطور.
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مالحظة :ال يعترب معجل السيكلرتون من املعجالت املتطورة .يعد السيكلرتون من
املعجالت اهلامة من الناحية التارخيية النه اول معجل جسيامت تم استخدامه للحصول
عىل جسيامت تتحرك برسعات كبرية .ال يزال السيكلرتون مستخدما يف املستشفيات
للتطبيقات الطبية ولكن معظم املعجالت املستخدمة يف البحوث العلمية ال تعتمد فكرة
عملها عىل السيكلرتون .املعجالت احلديثة تعمل من خالل مبدأ خمتلف وتعرف عامة
باسم املعجل الدرواين التزامني او السينكروترون .synchrotrons

 4.1القوة املغناطيسية املؤثرة على موصل مير فيه تيار
Magnetic Force Acting in a Current-Carrying Conductor
اذا بذلت قوة مغناطيسية عىل جسيم مشحون عندما يتحرك اجلسيم يف جمال مغناطييس،
فانه من غري املستغرب ان سلك يمر فيه تيار كهريب سوف يتعرض أيضا إىل قوة
مغناطيسية عندما يوضع يف جمال مغناطييس .التيار الكهريب عبارة عن جمموعة من
اجلسيامت املشحونة يف حالة حركة وعليه فان القوة املحصلة املبذولة بواسطة املجال
املغناطييس عىل السلك الذي يمر فيه تيار كهريب هي املجموع االجتاهي لكل قوة تبذل
عىل كل جسيم مشحون يشارك يف التيار الكهريب املار يف السلك .القوة املبذولة عىل
اجلسيامت تنتقل إىل السلك عندما تتصادم هذه اجلسيامت مع ذرات السلك.
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الشكل  )a( 17.1سلك معلق رأسيا بني قطيب مغناطيسي )b( .و( )cو( )dنفس الرتتيب
املوضح يف ( )aكما ينظر له من عند القطب اجلنوبي للمغناطيس حيث ان اجملال
املغناطيسي يف اجتاه الدخول على الصفحة (إشارات الضرب × باللون األخضر).
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يمكن توضيح القوة املغناطيسية املؤثرة عىل سلك
موصل يمر فيه تيار كهريب من خالل تعليقه بني
قطبي جمال مغناطييس كام يف الشكل  .a 17.1يكون
اجتاه املجال املغناطييس يف اجتاه الدخول عىل
الصفحة ويغطي املنطقة داخل املربعات املظللة.
عندما يكون التيار املار يف السلك يساوي صفرا
فان السلك يبقى يف وضعه الرأيس املوضح يف
الشكل  .b 17.1عندما يمر تيار يف السلك يف االجتاه
من األسفل إىل األعىل كام هو موضح يف الشكل
 c 17.1فان السلك سوف ينحرف إىل اليسار .اما
اذا كان اجتاه التيار يف السلك من األعىل إىل األسفل
كام هو موضح يف الشكل  d 17.1فان السلك سوف
ينحرف إىل اليمني.

الشكل  19.1مقطع من سلك
مير فيه تيار يف جمال
مغناطيسي ⃗⃗
𝑩.

دعنا االن نناقش ماذا حيدث بالتفصيل من خالل اعتبار ان القطة املستقيمة من السلك
طوهلا  Lومساحة مقطعها  Aحتمل تيار مقداره  Iيف جمال مغناطييس منتظم ⃗𝑩⃗ كام هو
موضح يف الشكل .18.1
القوة املغناطيسية املبذولة عىل الشحنة  qالتي تتحرك برسعة انجراف 𝑑⃗𝒗 هي ⃗𝑩⃗ × 𝑑⃗𝒗𝑞.
الجياد القوة الكلية املؤثرة عىل السلك ،سوف نقوم برضب القوة ⃗𝑩⃗ × 𝑑⃗𝒗𝑞 املبذولة عىل
شحنة واحدة يف عدد الشحنات يف مقطع السلك .حيث ان حجم مقطع السلك هو AL

فان عدد الشحنات يف هذا املقطع سوف تكون  ،nALحيث ان  nهو عدد الشحنات لكل
وحدة حجوم .وعليه فان القوة املغناطيسية الكلية املؤثرة عىل مقطع سلك طوله  Lهي
عىل النحو التايل:
𝒗𝑞( = 𝐵𝑭⃗
𝐿𝐴𝑛) ⃗
𝑩⃗ × 𝑑 ⃗

يمكننا ان نكتب صيغة رياضية بشكل مناسب باالستعانة بعالقة التيار الكهريب مع رسعة
انجراف الشحنات والتي هي  .I = nqvdAوهبذا نحصل عىل
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)(1.10

𝑳𝐼 = 𝐵𝑭⃗
𝑩⃗ × ⃗
⃗

حيث ان ⃗𝑳 هو متجه يشري يف اجتاه التيار  Iوله مقدار يساوي طول مقطع السلك  .Lهذه
الصيغة تنطبق فقط عىل سلك مستقيم يف جمال مغناطييس منتظم.
االن اعترب سلك له شكل غري منتظم ولكن له مساحة مقطع منتظمة يف جمال مغناطييس
كام هو موضح يف الشكل  .19.1من املعادلة  10.1تكون القوة املغناطيسية املبذولة عىل
𝒔𝑑 يف وجود جمال مغناطييس ⃗⃗
مقطع صغري له متجه طول ⃗
𝑩 عىل النحو التايل:
𝒔𝑑𝐼 = 𝐵 ⃗
⃗⃗
𝑩× ⃗
𝑭𝑑

)(1.11

حيث ان اجتاه 𝐵 ⃗
𝑭𝑑 يكون خارجا من الصفحة الجتاهي كال من  Bو ⃗
𝒔𝑑

يف الشكل .19.1

يمكن اعتبار املعادلة  11.1عىل اهنا تعريف بديل للمجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ .أي ان يمكننا ان
نعرف املجال املغناطييس ⃗⃗
𝑩 بداللة قوة مقاسة مبذولة عىل عنرص سلك يمر فيه تيار،

وتكون القوة اكرب ما يمكن عندما تكون ⃗𝑩⃗ عمودية عىل عنرص السلك وتساوي صفر
عندما  Bتكون موازية لعنرص السلك.
حلساب القوة املغناطيسية الكلية

𝐵𝑭⃗

املؤثرة عىل

السلك املوضح يف الشكل  19.1نقوم باجراء عملية
التكامل للمعادلة  11.1عىل طول السلك عىل النحو
التايل:
𝑏

)(1.12

𝒔𝑑 ∫ 𝐼 = 𝐵 ⃗
⃗
𝑩⃗ × ⃗
𝑭𝑑
𝑎

حيث ان

a

و bمتثالن نقطتي البداية والنهاية

للسلك .عندكا نقوم باجراء هذا التكامل فان مقدار
املجال املغناطييس واجتاه املجال الذي يصنعه مع
املتجه

⃗
𝒔𝑑

السلك.

يمكن ختتلف من نقطة إىل نقطة عىل

الشكل  19.1مقطع سلك له
شكل غري منتظم مير فيه
تيار كهربي  Iيف جمال
مغناطيسي ⃗
𝑩⃗ يتعرض إىل
قوة مغناطيسية.
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سؤال للتفكري 3.1
سلك يمر فيه تيار كهريب يف مستوى هذه الصفحة يف اجتاه اعىل الصفحة .يتعرض السلك
إىل قوة مغناطيسية يف اجتاه احلافة اليمنيى للصفحة .هل اجتاه املجال املغناطييس املتسبب
يف هذه القوة ( )aيف مستوى الصفحة ويف اجتاه احلافة اليرسى )b( ،يف مستوى الصفحة
ويف اجتاه احلافة السفىل )c( ،لالعىل وخارج من الصفحة )d( ،لالسفل وداخل عىل
الصفحة.

مثال  4.1القوة املؤثرة على موصل نصف دائري
Force on a Semicircular Conductor
سلك عىل شكل نصف دائرة مغلقة نصف قطرها R
يمر فيها تيار كهريب  .Iيقع السلك يف املستوى ،xy
واجتاه املجال املغناطييس عىل امتداد حمور  yاملوجب
كام هو موضح يف الشكل .اوجد مقدار واجتاه القوة
املغناطيسية املؤثرة عىل اجلزء املستقيم من السلك
وعىل اجلزء املنحني أيضا.
احلل

الشكل  20.1القوة
املغناطيسية على اجلزء
املستقيم من احللقة يف اجتاه
اخلروج من الصفحة ،والقوة
املغناطيسية على اجلزء
املنحين يف اجتاه الدخول على
الصفحة.

تصور املسألة :باستخدام قاعدة اليد اليمنى للرضب االجتاهي ،نجد ان القوة  ⃗𝑭1املؤثرة
عىل اجلزء املستقيم من السلك تكون إىل اخلارج من الصفحة والقوة  ⃗𝑭2املؤثرة عىل اجلزء
املنحني من السلك يف اجتاه الدخول عىل الصفحة .هل القوة ⃗ 2
𝑭 اكرب يف املقدار من القوة

 ⃗𝑭1الن السلك املنحني أطول من اجلزء املستقيم؟
تصنيف املسألة :حيث اننا نتعامل مع سلك يمر فيه تيار يف وجود جمال مغناطييس وليس
جسيم مشحون ،لذا علينا ان نستخدم املعادلة  12.1الجياد القوة الكلية املؤثرة عىل كال
من اجلزء املستقيم واجلزء املنحني من السلك.
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حتليل املسألة :الحظ ان ⃗𝒔𝑑 عمودية عىل ⃗𝑩⃗ يف كل مكان عىل اجلزء املستقيم من السلك.
استخدم املعادلة  12.1الجياد مقدار القوة املؤثرة عىل هذا اجلزء:
𝑏

𝑅

𝐤 𝐵𝑅𝐼̂ = 2
̂
𝒔𝑑 ∫ 𝐼 = ⃗ 1
𝐤 𝑥𝑑 𝐵 ∫ 𝐼 = ⃗⃗
𝑩× ⃗
𝑭𝑑
𝑎

𝑅−

الجياد القوة املغناطيسية املؤثرة عىل اجلزء املستقيم ،يف البداية نكتب املعادلة للقوة
املغناطيسية ⃗ 2
𝑭𝑑 املؤثرة عىل العنرص ⃗𝒔𝑑 يف الشكل  20.1عىل النحو التايل:
̂
𝒔𝑑𝐼 = ⃗ 2
𝐤 𝑠𝑑 𝜃 ⃗ = −𝐼𝐵 sin
𝑩⃗ × ⃗
𝑭𝑑

)(1

من الشكل اهلنديس املوضح يف الشكل  20.1نجد ان  dsعىل النحو التايل:
𝜃𝑑 𝑅 = 𝑠𝑑

)(2

بالتعويض من املعادلة ( )2يف املعادلة ( )1واجراء التكامل عىل

الزاوية  من  0إىل 

نحصل عىل
𝜋

𝜋

𝐤 𝜃𝑑 𝜃 ̂ = −𝐼𝑅𝐵 ∫ sin
𝐤 ̂ = −𝐼𝑅𝐵[− cos 𝜃]𝜋0
̂
𝐤 𝜃𝑑 𝜃 ⃗ 2 = − ∫ 𝐼𝑅𝐵 sin
𝑭
0

0

𝐤)̂ = 𝐼𝑅𝐵(−1 − 1
𝐤𝐵𝑅𝐼̂ = −2
̂
𝐤)= +𝐼𝑅𝐵(cos 𝜋 − cos 0

اخلالصة :نستخلص من هذا املثال مجلتني هامتني .األوىل هي ان القوة عىل اجلزء املنحني
من السلك هلا نفس مقدار القوة املؤثرة عىل اجلزء املستقيم بني نفس النقطتني .بصفة عامة
القوة املغناطيسية عىل اجلزء املنحني من سلك يمر فيه تيار كهريب يف جمال مغناطييس
منتظم تساوي القوة املغناطيسية املؤثرة عىل اجلزء املستقيم من السلك الواصل بني طريف
السلك املنحني ويمر فيه نفس مقدار التيار .عالوة عىل

ان ⃗ 2 = 0
𝑭+

⃗1
𝑭 هي نتيجة

عامة وتنص عىل ان القوة املغناطيسية الكلية املؤثرة عىل حلقة تيار مغلقة يف جمال
مغناطييس منتظم تساوي صفر.
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 5.1االزدواج على حلقة تيار يف جمال مغناطيسي منتظم
Torque on a Current Loop in a Uniform Magnetic Field
يف اجلزء  4.1السابق وضحنا كيف ان القوة املغناطيسية تؤثر عىل موصل يمر فيه تيار
كهريب موضوع يف جمال مغناطييس .لنعترب هذه الظاهرة نقطة بداية هنا ،واالن دعنا
نوضح تأثري االزدواج عىل حلقة تيار كهريب موضوعة يف جمال مغناطييس.

الشكل  )a( 21.1مشهد علوي حللقة مستطيلة مير فيها تيار يف جمال مغناطيسي
منتظم )b( .مشهد جانيب للحلقة يوضح اجلانبني  2و 4من السلك .النقطة
البنفسجية اللون يف الدائرة على اليسار متثل التيار املار يف السلك  2وهي يف
اجتاهك ،اما إشارة الضرب البنفسجية اللون يف اجلانب األمين من الدائرة متثل التيار
املار يف السلك  4وهو يف اجتاه االبتعاد عنك.

39

اعترب حلقة مستطيل حيمل تيار كهريب شدته  Iيف وجود جمال مغناطييس منتظم يوازي
مستوى احللقة كام هو موضح يف الشكل  .a 21.1ال توجد أي قوى مغناطيسية تؤثر عىل
اجلانبني

1و3

الن هذين السلكني يوازيان املجال املغناطييس ،وعليه فان

⃗⃗ = 0
𝑩 × ⃗𝑳 هلذين اجلانبني .القوى املغناطيسية التي تؤثر عىل اجلانبني  2و 4الن هذين

اجلانبني عموديني عىل املجال .مقدار هذه القوة من املعادلة  10.1هو
F2 = F4 = IaB
اجتاه القوة ⃗ 2
𝑭 املؤثرة عىل السلك  2هو يف اجتاه اخلروج من الصفحة كام يف الشكل 21.1

 ،aواجتاه القوة

⃗𝑭4

املؤثرة عىل السلك  4يف اجتاه الدخول عىل الصفحة .اذا نظرنا إىل

احللقة من اجلانب  3فاننا نرى اجلانبني  2و 4كام هو موضح يف الشكل  b 21.1والقوتني
⃗2
𝑭

و⃗4
𝑭 يف االجتاهني املوضحني يف الشكل .الحظ ان القوتني يف اجتاهني متعاكسني

وخط عملهام خمتلف .اذا كانت احللقة مرتكزة عىل نقطة  Oبحيث يمكنها ان تدور
حوهلا ،فان هاتني القوتني تؤثران بعزم ازدواج  torqueيسبب دوران احللقة يف اجتاه
عقارب الساعة .مقدار عزم االزدواج  maxهو
𝑏
2

𝑏
2

𝑏
2

𝑏
2

𝐵𝑏𝑎𝐼 = )𝐵𝑎𝐼( 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹2 + 𝐹4 = (𝐼𝑎𝐵) +

حيث ان ذراع العزم حول النقطة  Oهو  b/2لكل قوة .حيث ان املساحة املحصورة
بواسطة احللقة هي  ،A = abفاننا يمكننا ان نعرب عن اقىص عزم ازدواج عىل النحو التايل:
)(1.13

𝐵𝐴𝐼 = 𝑥𝑎𝑚

اقىص عزم االزدواج يتحقق فقط عندما يكون املجال املغناطييس موازيا ملستوى احللقة.
اجتاه احلركة مع عقارب الساعة عندما نشاهد احللقة من اجلانب  3كام هو موضح يف
الشكل  .b 21.1اذا تم عكس اجتاه التيار ،فان اجتاهات القوة سوف تنعكس أيضا ويصبح
الدوران مع عكس عقارب الساعة.
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افرتض االن ان املجال املغناطييس يصنع زاوية   < 90oمع اخلط العمودي عىل مستوى
احللقة كام هو موضح يف الشكل  .22.1جلعل االمر
اكثر مالئمة دعنا نفرتض ان املجال املغناطييس
عموديا عىل اجلانبني

2

⃗⃗
𝑩

و .4يف هذه احلالة تكون

القوتني املغناطيسيتني  ⃗𝑭1و  ⃗𝑭3اللتان تؤثران بقوة
عىل اجلانبني  1و 3يلغي احدمها االخر وال ينتج
عنهام عزم ازدواج الن خط عملهام واحد .القوتني
 ⃗𝑭2و  ⃗𝑭4اللتان تؤثران عىل اجلانبني  2و 4ينتج عنهام
عزم ازدواج حول أي نقطة .باإلشارة إىل الشكل
22.1

نرى ان ذراع القوة لـ

⃗2
𝑭

حول النقطة

O

يساوي  .(b/2) sin باملثل ذراع القوة لـ  ⃗𝑭4حول
النقطة  Oيساوي أيضا  .(b/2) sin حيث ان
= IaB

= F2

 ،F4فان مقدار عزم االزدواج الكيل حول

النقطة  Oهو
𝑏
2

الشكل  22.1مشهد يوضح
حافة احللقة يف الشكل
 21.1مع العمودي على
احللقة عند زاوية  بالنسبة
إىل اجملال املغناطيسي.

𝑏
2

𝜃  = 𝐹2 sin 𝜃 + 𝐹4 sin
𝑏
𝑏
𝜃 = 𝐼𝑎𝐵 ( sin 𝜃) + 𝐼𝑎𝐵 ( sin 𝜃) = 𝐼𝑎𝑏𝐵 sin
2
2
𝜃 = 𝐼𝐴𝐵 sin

حيث ان

= ab

 Aهي مساحة احللقة .توضح هذه النتيجة ان عزم االزدواج له قيمة

عظمى تساوي  IABعندما يكون املجال املغناطييس عموديا عىل العمودي عىل مستوى
احللقة أي عند الزاوية   = 90oكام ورد يف مناقشة الشكل  21.1ويساوي صفرا عندما
يكون املجال املغناطييس موازيا للعمودي عىل مستوى احللقة أي عند . = 0
الصيغة االجتاهية للتعبري عن عزم االزدواج املؤثر عىل حلقة موضوعة يف جمال مغناطييس
منتظم ⃗𝑩⃗ هي عىل النحو التايل:
)(1.14

𝑩× ⃗
⃗⃗
𝑨𝐼 = 
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حيث ان ⃗
𝑨 هو املتجه املوضح يف الشكل  22.1وهو عموديا عىل مستوى احللقة ومقداره

يساوي مساحة احللقة .لتحديد اجتاه املتجه ⃗𝑨⃗ استخدم قاعدة اليد اليمنى املوضحة يف
الشكل  .23.1عندما تلف أصابع يدك اليمنى يف اجتاه التيار الكهريب املار يف احللقة ،فان

الشكل  23.1قاعدة اليد اليمنى لتحديد اجتاه املتجه ⃗
𝑨⃗ .اجتاه العزم املغناطيسي
 ⃗يف نفس اجتاه ⃗
𝑨⃗.
اصبع االهبام يشري إىل اجتاه ⃗
𝑨 .يوضح الشكل  22.1ان احللقة متيل إىل الدوران يف اجتاه

تناقص قيم ( هذا يعني ان متجه املساحة 𝑨⃗ يدور نحو اجتاه املجال املغناطييس).
يعرف حاصل الرضب

⃗
𝑨𝐼

بعزم ثنائي القطب املغناطييس

magnetic dipole

𝝁 ويطلق عليه أحيانا العزم املغناطييس للحلقة:
 momentumويرمز له بـ ⃗
)(1.15

⃗
𝑨𝐼 ≡ ⃗
𝝁

وحدة عزم ثنائي القطب يف نظام الوحدات العاملي  SIهو ( .)A.m2اذا كان ملف مكون
من عدد  Nمن احللقات التي هلا نفس املساحة فان العزم املغناطييس للملف هو
)(1.16

⃗
𝑨𝐼𝑁 = 𝒍𝒊𝒐𝒄 ⃗
𝝁

باستخدام املعادلة  15.1يمكننا ان نعرب عن عزم االزدواج املؤثر عىل حلقة يمر فيها تيار
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يف جمال مغناطييس ⃗⃗
𝑩 عىل النحو التايل:
)(1.17

⃗
𝝁=
𝑩⃗ × ⃗

مالحظة :هذه النتيجة التي توصلنا هلا تناظر عزم االزدواج الكهريب ⃗⃗
𝑬 × ⃗𝒑 =  املؤثر

عىل ثنائي قطب كهريب يف جمال كهريب ⃗𝑬⃗ حيث ان ⃗𝒑 هي عزم ثنائي القطب الكهريب.
بالرغم من اننا حصلنا عىل عزم االزدواج الجتاه حمدد للمجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ بالنسبة
للحلقة ،فان املعادلة ⃗
𝝁 =  متحققة الي اجتاه .عالوة عىل انه بالرغم من اننا قمنا
𝑩⃗ × ⃗

باشتقاق معادلة عزم االزدواج حللقة مستطيلة الشكل ،فان النتيجة التي توصلنا هلا
متحققة أيضا حللقة بأي شكل .عزم االزدواج مللف مكون من عدد  Nمن اللفات يعطى
باملعادلة  17.1باستخدام املعادلة  16.1للعزم املغناطييس .وجدنا من دراستنا ملوضوع
الكهربية الساكنة ان طاقة الوضع الكهريب الي نظام مكون من ثنائي قطب كهريب وجمال
كهريب يعطى بالعالقة 𝑬⃗  .𝑈 = −𝒑⃗.تعتمد هذه الطاقة عىل اجتاه ثنائي القطب يف املجال
الكهريب .باملثل تكون طاقة الوضع لنظام مكون من ثنائي قطب مغناطييس يف جمال
مغناطييس معتمدة عىل اجتاه ثنائي القطب يف املجال املغناطييس وتعطى بالعالقة التالية:
)(1.18

⃗
𝑩⃗ ⃗ .
𝒑𝑈 = −

توضح هذه العالقة ان النظام له ادنى طاقة 𝐵 𝑈𝑚𝑖𝑛 = −عندما تشري يف نفس اجتاه
املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ .ويكون للنظام اعىل طاقة 𝐵 𝑈𝑚𝑎𝑥 = +عندما تشري إىل اجتاه
عكس اجتاه املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗.
عزم االزدواج املؤثر عىل حلقة تيار كهريب تسبب دورا احللقة ،هذه الظاهرة هي أساس
فكرة عمل املوتور .الطاقة التي تدخل املوتور بواسطة النقل الكهريب ودوران امللف
يمكن ان يبذل شغال عىل جهاز خارجي .عىل سبيل املثال ،موتور النوافذ الكهربائية
لسيارة يبذل شغال عىل النوافذ ،ويطبق قوة عليهم وحيركها لالعىل او لالسفل .سوف
نناقش فكرة عمل املوتور بمزيد من التفاصيل يف الفصل .5.3
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 4.1سؤال للتفكري
( )iرتبك مقادير عزم االزدواج املؤثرة عىل حلقات مستطيلة الشكل ( )aو( )bو()c
املوضحة يف الشكل  24.1من األعىل إىل األقل .كل احللقات يمر فيها نفس مقدار التيار
الكهريب )ii( .رتب مقادير القوة الكلية املؤثرة عىل احللقات املستطيلة الشكل املوضحة
يف الشكل  24.1من األعىل إىل األقل.

الشكل  24.1أي من حلقات التيار الكهربي تتعرض العلى عزم ازدواج ( )aأو ()b
أو ()c؟ أي منها يتعرض العلى قوة؟

مثال  5.1عزم ثنائي القطب املغناطيسي مللف
The Magnetic Dipole Moment of a Coil
ملف عىل شكل مستطيل ابعاده  5.40 × 8.50 cmمكون من  25لفة من سلك ويمر فيه
تيار كهريب شدته  .15.0 mAتم تطبيق جماال مغناطيسيا مقداره  0.350 Tيف اجتاه موازي
ملستوى امللف )A( .احسب مقدار املجال عزم ثنائي القطب املغناطييس للملف.
احلل
تصور املسألة :العزم املغناطييس للملف يعتمد عىل الشكل اهلنديس للحلقة وعىل التيار
املار يف امللف.
تصنيف املسألة :نقوم بحساب املطلوب من خالل املعادالت التي قمنا باشتقاقها يف هذا
الفصل ،وبالتايل فاننا نصنف هذا املثال عىل انه مسألة تعويض مبارش.
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باستخدام املعادلة  16.1نحسب العزم املغناطييس عىل النحو التايل:
)𝒄𝒐𝒊𝒍 = 𝑁𝐼𝐴 = (25)(15.0 × 10−3 𝐴)(0.054𝑚)(0.085
= 1.72 × 10−3 A. m3

( )Bما مقدار عزم االزدواج املؤثر عىل احللقة؟
احلل
باستخدام املعادلة  17.2مع مالحظة ان املجال املغناطييس ⃗⃗
𝑩 عمودي عىل 𝒍𝒊𝒐𝒄 ⃗
𝝁
) = 𝜇𝑐𝑜𝑖𝑙 𝐵 = (1.72 × 10−3 A. m3 )(0.350T
= 6.02 × 10−4 N. m

مثال  6.1دوران ملف Rotating a Coil
اعترب حلقة من سلك كام هو موضح يف الشكل  .a 25.1ختيل ان هلا حمور دوران عىل
امتداد اجلانب  ،4والذي هو موازي للمحور  zومثبت بحيث ان هذا اجلانب  4يبقى ثابتا
وباقي احللقة معلقة رأسيا يف جمال اجلاذبية األرضية ولكنه يمكن ان يدور حول اجلانب
4

كام هو موضح يف الشكل

25.1

 .bكتلة احللقة هي

g

 ،50.0وابعاد احللقة هي

 a = 0.20 mو .b = 0.10 mيمر تيار كهريب يف احللقة مقداره  3.5 Aواحللقة مغمورة يف
جمال مغناطييس رأيس منتظم مقداره  0.010 Tيف اجتاه حمور  yاملوجب كام هو موضح
فيالشكل  .c 25.1ما مقدار الزاوية التي تصنعها احللقة مع هذا االجتاه الرأيس؟
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الشكل  )a( 25.1ابعاد حلقة التيار املستطيلة )b( .مشهد جانيب للحلقة يظهر فيه
اجلانبني  2و )c( .4مشهد جانيب للحلقة يف ( )bقامت بالدوران بزاوية بالنسبة إىل
االفقي عندما وضعت يف جمال مغناطيسي ثابت.

احلل
تصور املسألة :الحظ يف الشكل  ،b 25.1ان العزم املغناطييس للحلقة إىل اليسار .هلذا
عندما تكون احللقة يف جمال مغناطييس ،فان عزم االزدواج املغناطييس املؤثر عىل احللقة
يتسبب يف دوران احللقة يف اجتاه مع عقارب الساعة حول اجلانب  ،4والذي اعتربناه حمور
الدوران .ختيل ان مستوى احللقة عند زاوية  بالنسبة للمحور الرأيس كام يف الشكل
 . c 25.1تبذل قوة اجلاذبية األرضية عزم ازدواج عىل احللقة تسبب يف دوراهنا يف عكس
اجتاه عقارب الساعة عند غياب املجال املغناطييس.
تصنيف املسألة :عند زاوية معينة للحلقة فان عزمي االزدواج متساويني يف املقدار
وتكون احللقة يف حالة سكون .لذا فاننا ننمذج هذه املسألة كجسم صلب يف حالة اتزان.
حتليل املسألة :احسب مقدار عزم االزدواج املغناطييس املؤثر عىل احللقة حول حمور
الدوران (اجلانب  )4من املعادلة 17.1
̂⃗⃗ = −𝐵 sin(90𝑜 − 𝜃)k̂ = −𝐼𝐴𝐵 cos 𝜃 k̂ = −𝐼𝑎𝑏𝐵 cos 𝜃 k
𝝁 = 𝐵
𝑩× ⃗
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احسب مقدار عزم االزدواج الناتج عن قوة اجلاذبية األرضية املؤثر عىل احللقة ،مع
مالحظة ان قوة اجلاذبية األرضية تؤثر عىل احللقة عند مركز احللقة
𝑏
2

𝒈𝑚 × ⃗
̂⃗⃗ = 𝑚𝑔 sin 𝜃 k
𝒓 = 𝑔

من نموذج اتزان اجلسم الصلب ،نقوم بجمع االزدواجني ونساوي االزدواج الكيل
بالصفر.
𝐵𝑎𝐼2
𝑔𝑚

→

= 𝜃 tan

𝑏
𝜃 𝐼𝑎𝑏𝐵 cos 𝜃 = 𝑚𝑔 sin
2

باحلل بالنسبة إىل  نحصل عىل
)

𝐵𝑎𝐼2
𝑔𝑚

( 𝜃 = tan−1

بالتعويض يف املعادلة عن القيم العددية نحصل عىل ما ييل:
𝑜) = 1.64

)2(3.50A)(0.20m)(0.01T
2

) (0.050kg)(9.8m/s

( 𝜃 = tan−1

اخلالصة :الزاوية صغرية جدا نسبيا ،حيث يمكن ان نعترب ان احللقة الزالت معلقة
رأسيا .اذا ازدادت شدة التيار او شدة املجال املغناطييس تزداد الزاوية الن العزم
املغناطييس يصبح اقوى.

 6.1تأثري هول Hall Effect
عندما يوضع موصل يمر فيه تيار كهريب يف جمال مغناطييس ،يتولد فرق جهد كهريب يف
اجتاه عموديا عىل كال من التيار الكهريب واملجال املغناطييس .لوحظت هذه الظاهرة
ألول مرة يف العام  1879بواسطة العامل ايدوان هول

Hall

،)1938 – 1855( Edwin

وعرفت باسمه ظاهرة هول  .Hall effectالتجهيزات العلمية ملشاهدة تأثري هول تتكون
من موصل مسطح يمر فيه تيار كهريب  Iيف اجتاه املحور  xكام هو موضح يف الشكل .26.1
يتم تطبيق جماال مغناطيسيا

𝑩⃗
⃗

يف اجتاه حمور  .yاذا كانت حامالت الشحنة هي
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االلكرتونات وتتحرك يف اجتاه حمور  xالسالب برسعة انجراف 𝑑⃗𝒗 ،فاهنا سوف تتعرض
لقوة مغناطيسية إىل األعىل ⃗𝑩⃗ × 𝑑⃗𝒗𝑞 = 𝐵𝑭⃗ تعمل عىل انحراف االلكرتونات إىل األعىل
وتتجمع عىل احلافة العلية للموصل املسطح ،تاركا شحنة موجبة عىل احلافة السفلية كام
هو موضح يف الشكل .a 27.1

الشكل  26.1ملشاهدة تأثري هول ،يتم تطبيق جماال مغناطيسيا على موصل مير
فيه تيار كهربي .يقاس جهد هول بني النقطتني  aو.c

هذا الرتاكم للشحنات عند احلواف يتسبب يف جمال كهريب يف املوصل ويزداد حتى تصبح
القوة الكهربية املؤثرة حامالت الشحنة املتبقية يف املوصل تتوازن مع القوة املغناطيسية
املؤثرة عىل حامالت الشحنة .عندما يتحقق رشط االتزان هذا ال حيدث املزيد من
االنحراف لاللكرتونات إىل األعىل .اذا تم توصيل مقياس جهد حساس عىل طريف
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املوصل كام هو موضح يف الشكل  17.1يمكننا ان نقيس فرق اجلهد ،والذي يعرف بجهد
هول  Hall voltageويرمز له بـ  ،VHوالذي يتولد عىل طريف املوصل.
اذا كانت حامالت الشحنة موجبة وبالتايل فاهنا سوف تتحرك يف اجتاه حمور  xاملوجب
كام هو موضح يف الشكل  26.1والشكل  ،b 27.1وهي أيضا سوف تتعرض إىل قوة
مغناطيسية إىل األعىل ⃗⃗
𝑩 × 𝑑⃗𝒗𝑞 ،والتي تتسبب يف تراكم الشحنات املوجبة عىل احلافة

العليا وترتك الشحنة السالبة ترتاكم عىل احلافة السفلية .وبالتايل فان إشارة جهد هول
املتولد يف الرشحية املسطحة عكس إشارة جهد هول الناتج من انحراف االلكرتونات.
وبالتايل يمكن حتديد إشارة حامالت الشحنة من قياس قطبية جهد هول.
عند اشتقاق عالقة رياضية جلهد هول ،يف البداية نالحظ ان القوة املغناطيسية املبذولة
عىل حامالت الشحنة هلا املقدار  .qvdBيف حالة االتزان تتوازن هذه القوة مع القوة
الكهربية  ،qEHحيث ان  EHهي مقدار املجال الكهريب الناتج عن انفصال الشحنات عىل
حافتي الرشحية املسطحة (والتي نشري هلا يف بعض األحيان بمجال هول .)Hall field
وبالتايل فان
𝑞𝑣𝑑 𝐵 = 𝑞𝐸H
𝐵 𝑑𝑣 = 𝐸H

اذا كانت  dهي عرض الرشحية املسطحة فان جهد هول يكون عىل النحو التايل:
)(1.19

𝑑𝐵 𝑑𝑣 = ∆𝑉H = 𝐸H

هلذا فان قياس جهد هول يعطي قيمة رسعة االنجراف حلامالت الشحنة بمعرفة كال من
 dو.B
يمكننا ان نحصل عيل كثافة حامالت الشحنة  nبقياس التيار يف الصفحية املسطحة .من
عالقة رسعة االنجراف مع التيار الكهريب والتي هي عىل النحو التايل:
)(1.20

𝐼
𝐴𝑞𝑛

= 𝑑𝑣

حيث ان  Aهي مساحة مقطع املوصل (الصفحية املسطحة هنا) .بالتعويض عن رسعة
االنجراف  vdمن املعادلة  20.1يف املعادلة  19.1نحصل عىل جهد هول عىل النحو التايل:
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)(1.21

𝑑𝐵𝐼
𝐴𝑞𝑛

= ∆𝑉H

الشكل  27.1تعتمد إشارة جهد هو ل على إشارة حامالت الشحنة
حيث ان  ،A = tdو tهنا هي سمك الصفحية املسطحة ،يمكننا ان نعرب عن املعادلة 21.1

عىل النحو التايل:
)(1.22

𝐵𝐼
𝐵𝐼 𝑅H
=
𝑡𝑞𝑛
𝑡

= ∆𝑉H

حيث ان  RH = 1/nqوتعرف بمعامل هول  .Hall coefficentتوضح هذه العالقة ان
املوصل املعاير بشكل جيد يمكن ان يستخدم لقياس املجال املغناطييس املجهول.
حيث ان كل الكميات الفيزيائية يف املعادلة  22.1ما عدا  nqيمكن قياسها ،فان معامل
هول يمكن حتديده .إشارة ومقدار  RHتعطي إشارة حامالت الشحنة وكثافة عددها .يف
معظم املعادن تكون حامالت الشحنة من االلكرتونات وكثافة حامالت الشحنة حتدد
من قياسات تأثري هول وقد وجدت اهنا تتفق بشكل جيد مع القيم املحسوبة ملعادن مثل
الليثيوم  Liوالصوديوم  Naوالنحاس  Cuوالفضة  Agوالتي تعطي ذراهتا الكرتون واحد
لقوم بنقل التيار الكهريب .يف هذه احلالة فان  nتساوي تقريبا عدد عدد الكرتونات
التوصيل لكل وحدة حجوم .النموذج الكالسيكي يف هذه احلالة غري متحقق للمعادن
مثل احلديد  Feوالبيزموث  Biوالكادميوم  Cdاو اشباه املوصالت .هذه االختالفات
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يمكن ان تفرس فقط باستخدام نموذج يعتمد عىل الطبيعة الكوانتمية للمواد الصلبة.

مثال  7.1تأثري هول للنحاس The Hall Effect for Copper
رشحية مستطيلة الشكل من النحاس عرضها  1.5 cmوسمكها  0.10 cmيمر فيها تيار
كهريب مقداره  .5.0 Aاوجد جهد هول عندما يطبق جمال مغناطييس شدته  1.2 Tيف اجتاه
عمودي عىل الرشحية.
احلل
تصور املسألة :ادرس الشكل  26.1والشكل  27.1بعناية وتأكد من فهمك ان جهد هول
ينشأ بني احلافتني العلوية والسفلية للرشحية.
تصنيف املسألة :سوف نحسب جهد هول باستخدام املعادلة التي قمنا باشتقاقها يف هذا
اجلزء ،وبالتايل فاننا نعترب هذا املثال مسألة تعويض مبارش.
افرتض ان الكرتون واحد لكل ذرة متوفر للتوصيل ،اوجد كثافة حامالت الشحنة
بداللة الكتلة املولية  Mوكثافة النحاس  عىل النحو التايل:
𝜌 𝐴𝑁 𝐴𝑁
=
𝑉
𝑀

=n

بالتعويض من هذه النتيجة يف املعادلة  22.1نحصل عىل
𝐵𝐼
𝐵𝐼𝑀
=
𝑡𝑞𝜌 𝐴𝑁 𝑡𝑞𝑛

= ∆𝑉H

بالتعويض عن القيم العددية نحصل عىل جهد هول عىل النحو التايل:
)(0.0635 kg/mol)(5.0A)(1.2T
)× 10−19 C)(0.001m

1023 mol−1 )(8920kg/m3 )(1.6

× (6.02

= ∆𝑉H

= 0.44μV

القيمة الصغرية جدا جلهد هول متوقعة يف املوصل اجليد( .الحظ ان سمك الرشحية مل
يلزم يف هذه احلسابات).
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ماذا لو؟ ماذا لو ان الرشحية هلا نفس االبعاد مصنوعة من مادة شبه موصلة؟ هل جهد
هول سيكون اصغر او اكرب؟
اإلجابة :يف املواد شبه املوصلة ،تكون  nاقل بكثري من املعادن التي تساهم بالكرتون
واحد لكل ذرة يف التيار ،وعليه فان جهد هول يكون عادة اكرب النه يتناسب عكسيا مع
 .nتيار بحدود  0.1 mAيستخدم بصفة عامة يف مثل هذه املواد.اعترب قطعة من السليكون
هلا نفس ابعاد رشحية النحاس يف هذا املثال وقيمة  nهلا يساوي .1.0 × 1029 electron/m3
باعتبار  B = 1.2 Tو ،I = 0.10 mAنجد ان  .VH = 7.5 mVهذا اجلهد يمكن قياسه.

مبادئ واساسيات Concepts and Principles
𝝁 حللقة يمر فيها تيار  Iهو
عزم ثنائي القطب املغناطييس ⃗ magnetic dipol momentum
)(1.15

⃗
𝑨𝐼 = ⃗
𝝁

حيث ان متجه املساحة 𝑨⃗ يكون عموديا عىل مستوى احللقة و| ⃗
𝑨| يساوي مساحة احللقة.

وحدة هي .A.m2
القوة املغناطيسية املؤثرة عىل شحنة  qتتحرك برسعة ⃗𝒗 يف جمال مغناطييس هي
)(1.1

𝒗𝑞 = 𝐵𝑭⃗
⃗
𝑩⃗ × ⃗

اجتاه هذه القوة املغناطيسية يكون عموديا عىل كال من رسعة اجلسيم واملجال املغناطييس.
مقدار هذه القوة هو
)(1.2

حيث  هي اقل زاوية بني

⃗
𝒗

𝜃 𝐹𝐵 = |𝑞|𝑣𝐵 sin
و ⃗⃗
𝑩 .وحدة

⃗⃗
𝑩

هي التسال

tasla

( )Tحيث ان

.1 T = 1 N/A.m
اذا حترك جسيم مشحون يف جمال مغناطييس منتظم بحيث ان رسعته االبتدائية عمودية
عىل املجال ،فان اجلسيم املشحون يتحرك يف مسار دائري ،يف املستوى العمودي عىل
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املجال املغناطييس .نصف قطر املسار الدائري هو
𝑣𝑚
𝐵𝑞

)(1.3

=𝑟

حيث ان  mهي كتلة اجلسيم و qهي شحنته.
الرسعة الزاوية للجسيم املشحون هي
𝐵𝑞
𝑚

)(1.4

=𝜔

اذا كان موصل مستقيم طوله  Lيمر فيه تيار كهريب  ،Iفان القوة املؤثرة عليه عندما يوضع
يف جمال مغناطييس منتظم هي
𝑳𝐼 = 𝐵 ⃗
𝑩× ⃗
⃗⃗
𝑭

)(1.10
حيث يكون اجتاه 𝑳⃗ يف اجتاه التيار و𝐿 = | ⃗
𝑳|

𝑩⃗
عزم االزدواج  املبذول عىل حلقة يمر فيها تيار موضوعة يف جمال مغناطييس منتظم ⃗

هو
)(1.17

⃗⃗
𝝁=
𝑩× ⃗

اذا كان سلك له شكل غري منتظم يمر فيه تيار  Iوضع يف جمال مغناطييس منتظم ،فان
القوة املغناطيسية املؤثرة عىل مقطع صغري ⃗𝒔𝑑 هي
)(1.11

𝒔𝑑𝐼 = 𝐵 ⃗
⃗
𝑩⃗ × ⃗
𝑭𝑑

لتحديد القوة املغناطيسية الكلية املؤثرة عىل السلك ،نجري عملية التكامل للمعادلة
 11.1عىل طول السلك.
طاقة الوضع املغناطيسية لنظام مكون من ثنائي قطب مغناطييس يف جمال مغناطييس هي
)(1.18

⃗
𝑩⃗ ⃗ .
𝒑𝑈 = −
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أسئلة موضوعية Objective Questions
 .1جمال مغناطييس منتظم ال يمكن ان يبذل قوة مغناطيسية عىل جسيم يف أي من احلاالت
التالية؟ قد يكون هناك اكثر من إجابة صحيحة )a( .اجلسيم مشحونا )b( .يتحرك
اجلسيم عموديا عىل املجال املغناطييس )c( .يتحرك اجلسيم موازيا للمجال املغناطييس.
( )dمقدار املجال املغناطييس يتغري مع الزمن )e( .اجلسيم يف حالة سكون.
 .2يتحرك جسيم مشحون يف جمال مغناطييس منتظم .أي من العبارات التالية صحيحة
للمجال املغناطييس؟ قد يكون هناك اكثر من مجلة صحيحة )a( .يبذل قوة عىل اجلسيم
موازية للمجال )b( .يبذل قوة عىل اجلسيم عىل امتداد حركته )c( .يعمل عىل زيادة
الطاقة احلركية للجسيم )d( .يبذل قوة عمودية عىل اجتاه حركة اجلسيم )e( .ال يغري
مقدار كمية حركة اجلسيم.
 .3اطلق جسيم مشحون بشحنة كهربية يف منطقة من الفراغ حيث املجال الكهريب
يساوي صفر .يتحرك اجلسيم يف خط مستقيم .هل تستنتج ان املجال املغناطييس يف
املنطقة يساوي صفرا؟ ( )aنعم )b( .ال ،املجال قد يكون عموديا عىل رسعة اجلسيم.
( )cال ،املجال قد يكون موازيا لرسعة اجلسيم )d( .ال اجلسيم قد حيتاج إىل شحنة باشارة
معاكسة ليكون هناك قوة مبذولة عليه )e( .ال ،مراقبة جسيم مشحون بشحنة كهربية ال
يعطي معلومات حول املجال املغناطييس.
 .4يتحرك بروتون افقيا ويدخل منطقة حيث يوجد فيها جمال مغناطييس منتظم يف اجتاه
عموديا عىل رسعة الربوتون كام هو موضح يف الشكل  .OQ1.4بعد ان يدخل اجلسيم
املجال هل ( )aينحرف لالسفل ،وتبقى رسعته ثابتة )b( ،ينحرف إىل األعىل ،ويتحرك
يف مدار دائري برسعة منتظمة وخيرج من املجال منطلقا إىل اليسار )c( ،يستمر يف احلركة
افقيا برسعة ثابتة )d( ،يتحرك يف مدار دائري ويصبح مقيدا يف املجال )e( ،ينحرف
خارج مستوى الورقة؟
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الشكل OQ1.4

 .5يتحرك الكرتون عرب خط االستواء األريض برسعة  2.50×106m/sيف اجتاه

35.0o

بالنسبة للرشق .عند هذه النقطة كان املجال املغناطييس لألرض يف اجتاه الشامل وموازيا
لسطح وقيمته  .3.00×10-5Tما مقدار القوة املؤثرة عىل االلكرتون بسبب تفاعله مع
املجال املغناطييس األريض 6.88×10-18N )a( .إىل الغرب

(6.88×10-18N)b

يف اجتاه

سطح األرض ( 9.83×10-18N)cيف اجتاه سطح األرض ( 9.83×10-18N )dمبتعدا عن
سطح األرض ( 4.00×10-18N )eمبتعدا عن سطح األرض.
 .6اجب بنعم او ال .افرتض ان احلركة والتيار عىل امتداد حمور  xواملجال يف جتاه املحور
 )a( .yهل يبذل املجال الكهريب قوة عىل جسم مشحون وساكن؟ ( )bهل املجال
املغناطييس يفعل ذلك أيضا؟ ( )cهل يبذل املجال الكهريب قوة عىل جسيم متحرك
مشحون؟ ( )dهل املجال املغناطييس يفعل ذلك أيضا؟ ( )eهل يبذل املجال الكهريب
قوة عىل سلك مستقيم يمر فيه تيار كهريب؟ ( )fهل املجال املغناطييس يفعل ذلك أيضا؟
( )gهل يبذل املجال الكهريب قوة عىل شعاع من االلكرتونات املتحركة؟ ( )hهل املجال
املغناطييس يفعل ذلك أيضا؟
 .7اطلق الكرتون  Aافقيا برسعة  1.00Mm?sيف منطقة فيها جمال مغناطييس يف االجتاه
الرأيس .اطلق الكرتون

B

عىل امتداد نفس املسار برسعة  )i( .2.00Mm/sأي من

االلكرتونات يتعرض لقوة مغناطيسية اكرب؟ ( )aااللكرتون  )b( .Aااللكرتون )c( .B
القوتني هلام نفس املقدار وال يساوي صفر )d( .القوتني تساوييان صفر )ii( .أي من
االلكرتونني هلام مسار اكثر انحناءا؟ ( )aااللكرتون  )b( .Aااللكرتون )c( .B
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االلكرتونني يتبعان نفس املسار )d( .االلكرتونني يتحركان يف مسار مستقيم.
 .8صنف كل من اجلمل التالية عىل أساس خصائص ( )aالقوى الكهربية فقط)b( ،
القوى املغناطيسية فقط )c( ،كال من القوى الكهربية واملغناطيسية أو ( )dليس أي من
القوة الكهربية او املغناطيسية )i( .القوة تتناسب طرديا مع مقدار املجال املبذول
بواسطتها )ii( .القوة تتناسب مع مقدار الشحنة عىل اجلسيم املبذول عليه القوة)iii( .
القوة املبذولة عىل اجلسم املشحون بشحنة سالبة يعاكس يف االجتاه القوة املبذولة عىل
الشحنة املوجبة )iv( .القوة املبذولة عىل جسم ساكن مشحون ال تساوي صفرا)v( .
القوة املبذولة عىل جسم مشحون ومتحرك تساوي صفر )vi( .الوقة املبذولة عىل جسم
مشحون تتناسب مع رسعته )vii( .القوة املبذولة عىل جسم مشحون ال يمكن ان تغري
رسعة اجلسم )viii( .مقدار القوة يعتمد عىل اجتاه حركة اجلسم املشحون.
 .9عند حلظة معينة ،كان بروتون يتحرك يف اجتاه حمور  xاملوجب خالل جمال مغناطييس
يف اجتاه حمور  .zما هو اجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عىل الربوتون؟ ( )aيف اجتاه حمور z

املوجب ( )bيف اجتاه حمور  zالسالب ( )cيف اجتاه حمور  yاملوجب ( )dيف اجتاه

حمور y

السالب ( )eالقوة تساوي صفر.
 .10رتب مقادير القوى املبذولة عىل اجلسيامت التالية من األكرب إىل األصغر .يف ترتيبك
حدد حاالت التساوي )a( .الكرتون يتحرك برسعة

1 Mm/s

عموديا عىل جمال

مغناطييس مقداره  )b( 1 mTالكرتون يتحرك برسعة  1 Mm/sموازيا ملجال مغناطييس
مقداره  )c( 1 mTالكرتون يتحرك برسعة  2 Mm/sعموديا عىل جمال مغناطييس مقداره
 )d( 1 mTبروتون يتحرك برسعة  1 Mm/sعموديا عىل جمال مغناطييس مقداره 1 mT

( )eبروتون يتحرك برسعة  1 Mm/sعند زاوية  45oبالنسبة إىل جمال مغناطييس مقداره
.1 mT
 .11يف مرشح الرسعة املوضح يف الشكل  ،13.1تتحرك الكرتونات برسعة  v = E/Bيف
مسار مستقيم .اذا كانت االلكرتونات تتحرك برسعة اكرب بكثري من هذه الرسعة خالل
نفس مرشح الرسعة هل سوف ترتحك عىل مسار ( )aدائري ( )bقطع ناقص ( )cخط
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مستقيم ( )dمسار اكثر تعقيدا.
 .12ساق رفيع من النحاس طوله  1.00 mوكتلته  .50.0 gما اقل تيار يمر يف التيار سوف
يعمل عىل رفعه فوق األرض يف وجود جمال مغناطييس مقداره 0.100 T؟ (1.20 A )a

( )e( 9.80 A )d( 4.90 A )c( 2.40 A )bال احد من اإلجابات السابقة.
 . 13جمال مغناطييس يبذل عزم ازدواج عىل حلقات يمر فيها تيار كام هو موضح يف
الشكل  .OQ1.13تقع احللقة يف املستوى  ،xyكل حلقة يمر فيها نفس مقدار التيار،
واملجال املغناطييس املنتظم يف اجتاه حمور

x

املوجب .رتب احللقات حسب مقدار

االزدواج املبذول عليها بواسطة املجال املغناطييس من األكرب إىل األصغر.

الشكل OQ1.13

أسئلة نظرية Conceptual Questions
 .1اطلق جسيمني مشحونني يف نفس االجتاه يف جمال مغناطييس عمودي عىل اجتاه
رسعتهام .اذا انحرف اجلسيمني يف اجتاهني متعاكسني ،ماذا تقول عنهام؟
 .2كيف حلركة جسيم مشحون ان تستخدم للتميز بني جمال مغناطييس وجمال كهريب؟
اعطي مثال حمدد لتوضيح اجابتك؟
 .3هل من املمكن توجيه حلقة يمر فيها تيار كهريب يف جمال مغناطييس منتظم بحيث ان
احللقة ال تدور حول حمورها؟ ارشح.
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 .4ارشح ملاذا من غري املمكن حتديد الشحنة والكتلة جلسيم مشحون بشكل منفصل من
خالل قياس التسارع الناتج من تأثري قوى كهربية ومغناطيسية عىل اجلسيم.
 .5كيف يمكن حللقة التيار ان تستخدم لتحديد وجود جمال مغناطييس يف منطقة حمددة
يف الفراغ؟
 .6جسيامت مشحونة من الفضاء اخلارجي تعرف باسم االشعة الكونية ،تصطدم
باألرض بشكل متكرر بالقرب من القطبني اكثر من خط االستواء .ملاذا؟
 .7هل يستطيع جمال مغناطييس ثابت ان يتسبب يف حركة الكرتون من السكون؟ ارشح
اجابتك.

مسائل Problems
 .1تشير لمسائل تطبيق مباشر  .2تشير لمسائل متوسطة الصعوبة  .3تشير إلى مسائل تحدي. 1 .
مسائل لها حل مفصل في دليل الطالب اإلرشادي  .1تشير إلى مسائل لها حل مفصل فيديو على
موقع داعم للكتاب Q|C .تشير إلى مسائل تحتاج إلى حل وتفسير  Sتشير إلى مسائل رمزية تتطلب
تفسير  GPتشير إلى مسائل إرشادية  Shadedتشير إلى مسائل مزدوجة تطور مفاهيم برموز وقيم
عددية.

الفصل  1.1اجملال املغناطيسي والقوى املغناطيسية Magnetic Fields and Forces
 .1اطلق بروتون يف جمال مغناطييس ،واجتاه املجال املغناطييس عىل امتداد حمور

x

املوجب .اوجد اجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عىل الربوتون لكل من اجتاه من اجتاهات
رسعة الربوتون التالية )a( :اجتاه  yاملوجب )b( ،اجتاه  yالسالب )c( ،اجتاه  xاملوجب.
 . 2حدد االجتاه االبتدائي النحراف جسيامت مشحونة عند دخوهلا يف املجاالت
املغناطيسية املوضحة يف الشكل .P1.2
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الشكل P1.2

 .3اوجد اجتاه املجال املغناطييس املؤثر عىل جسيم مشحون بشحنة موجبة يتحرك يف
حاالت خمتلفة كام هو موضح يف الشكل  P1.3اذا كان اجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عليها
كام هو موضح يف الشكل.

الشكل P1.3

 .4اعترب الكرتون موجودا بالقرب من خط االستواء لألرض .يف أي اجتاه سوف ينحرف
االلكرتون اذا كان اجتاه رسعته ( )aإىل األسفل؟ ( )bإىل الشامل؟ ( )cإىل الغرب؟
( )dإىل اجلنوب؟
 .5يتحرك بروتون برسعة مقدارها  5.02×106m/sيف اجتاه يصنع زاوية مقدارها 60.0o
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مع اجتاه جماال مغناطيسيا شدته  0.180 Tيف اجتاه حمور  xاملوجب .ما مقدار ( )aالقوة
املغناطيسية املؤثرة عىل الربوتون و( )bتسارع الربوتون؟
 . 6يتحرك بروتون برسعة  4.00×106 m/sيف جمال مغناطييس مقداره  1.70 Tويتعرض
لقوة مغناطيسية مقدارها

N

 .8.20×10-13ما مقدار الزاوية بني اجتاه رسعة البورتون

واملجال؟
 .7يتسارع الكرتون يف جهد كهريب مقداره  2.40×103 Vمن السكون ويدخل يف جمال
مغناطييس منتظم شدته  .1.70 Tما مقدار ( )aاقىص و( )bأدنى قيم للقوة املغناطيسية
التي يتعرض هلا هذا اجلسيم؟
 . 8يتحرك بروتون برسعة

⃗ = (2𝑖̂ − 4𝑗̂ + 𝑘̂)m/s
𝒗

يف منطقة يوجد فيها جمال

مغناطييس يعطى بالعالقة التالية  .⃗𝑩⃗ = (𝑖̂ + 2𝑗̂ − 𝑘̂)Tما مقدار القوة املغناطيسية
املؤثرة عىل هذا اجلسيم؟
 . 9يتحرك بروتون عموديا عىل جمال مغناطييس منتظم ⃗
𝑩⃗ برسعة مقدارها 1.00×107m/s

ويتعرض لتسارع مقداره  2.00×1013m/s2يف اجتاه حمور  xاملوجب عندما تكون رسعته
يف اجتاه حمور  zاملوجب .حدد مقدار واجتاه املجال املغناطييس.
 Q|C .10مغناطيس كهريب ينتج جماال مغناطيسيا شدته  )a( .5.00×106m/sاوجد مقدار
اقىص قوة مغناطيسية تؤثر عىل بروتون )b( .ما مقدار اقىص تسارع يتعرض له الربوتون؟
( )cهل يبذل املجال املغناطييس نفس القوة عىل الكرتون يتحرك يف نفس املجال وبنفس
الرسعة؟ ( )dهل يتعرض االلكرتون لنفس التسارع؟ ارشح اجابتك.
 .11جسيم مشحون كتلته  1.50 gيتحرك برسعة مقدارها  .1.50×104m/sفجأة تعرض
اجلسيم ملجال مغناطييس مقدارها  0.150 mTيف اجتاه عمودي عىل رسعته تم تشغيل
املجال املغناطييس وايقافه يف فرتة زمنية مقدارها  .1.00sخالل هذه الفرتة الزمنية اعترب
ان مقدار واجتاه رسعة اجلسيم ال يتعرضان إىل أي تغري ،لكن اجلسيم يتحرك مسافة
مقدارها  0.150 mيف اجتاه عمودي عىل الرسعة .اوجد الشحنة عىل اجلسيم.
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الفصل  2.1حركة جسيم مشحون يف جمال مغناطيسي منتظم Motion of a
Charged Particle in a Uniform Magnetic Field
 .12يتحرك الكرتون يف مسار دائري عموديا عىل جمال مغناطييس منتظم مقداره
mT

 .2.00اذا كانت رسعة االلكرتون

m/s

 ،1.50×107حدد ( )aنصف قطر املسار

الدائري و( )bالفرتة الزمنية الالزمة الكامل دورة واحدة.
 S . 13تم ترسيع بروتون (شحنة  +eوكتلته  )mpوديترييون (شحنة  +eوكتلته )2mp
وجسيم الفا (شحنته  +2eوكتلته  )4mpمن السكون خالل فرق جهد مقداره .V
دخلت اجلسيامت الثالثة جماال مغناطيسيا منتظام ⃗𝑩⃗ كال حسب رسعته ويف اجتاه عموديا
عىل املجال املغناطييس .يتحرك الربوتون يف مسار دائري نصف قطره  .rpبداللة  rpحدد
( )aنصف قطر  rdللمسار الدائري للديترييون و( )bنصف قطر  rجلسيم الفا.
 Q|C .14جهد تعجيل مقداره  2.50×103Vتم تطبيقه عىل مدفع الكرتوين ينتج شعاع
من االلكرتونات تتحرك افقيا يف اجتاه الشامل يف الفراغ يف اجتاه شاشة عرض تبعد مسافة
مقدارها  .35.0 cmما هو ( )aمقدار و( )bاجتاه انحراف االلكرتونات عىل الشاشة الناتج
عن جمال اجلاذبية األرضية؟ ما هو ( )cمقدار و( )dاجتاه االنحراف عىل االشاشة الناتج
عن املركبة الرأسية للمجال املغناطييس األريض والذي يعترب يف اجتاه األسفل ومقداره
20.0 T؟ ( )eهل يتحرك الكرتون يف هذا املجال املغناطييس الرأيس يف مسار يشبه مسار
املقذوف ،بمتجه تسارع ثابت عمودي عىل املركبة الشاملية للرسعة الثابتة؟ ( )fهل يعترب
هذا تقريب جيد عند اعتبار االلكرتون يتحرك يف مسار يشبه مسار املقذوف؟ ارشح.
 .15يتصادم الكرتون مع الكرتون اخر يف حالة سكون تصادما مرنا .بعد التصادم ،كان
نصف قطر مسارمها هو  1.00 cmو .2.40 cmاملسارين متعامدين عىل جمال مغناطييس
منتظم مقداره  .0.044 Tاحسب الطاقة بوحدة  keVلاللكرتون الساقط.
 S .16يتصادم الكرتون مع الكرتون اخر يف حالة سكون تصادما مرنا .بعد التصادم،
كان نصف قطر مسارمها هو  r1و .r2املسارين متعامدين عىل جمال مغناطييس منتظم
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مقداره  .Bاحسب الطاقة بوحدة  keVلاللكرتون الساقط.
 .17يتحرك الكرتون يف مسار دائري عموديا عىل جمال مغناطييس ثابت مقداره
mT

 .1.00العزم الزاوي لاللكرتون حول مركز الدوران هو

kg.m2/s

.4.00×10-25

احسب ( )aنصف قطر املسار الدائري و( )bرسعة االلكرتون.
 S .18جسيم شحنته  qوطاقة حركته  kيتحرك يف جمال مغناطييس منتظم مقداره  .Bاذا
كان اجلسيم يتحرك يف مسار دائري نصف قطره  ،Rاوجد صيغة لـ ( )aرسعته و()b
كتلته.
 . 19يمتلك بروتون اشعة كونية يف الفضاء اخلارجي طاقة مقدارها  10.0 MeVويتحرك
يف مدار دائري نصف قطره يساوي مدار عطارد حول الشمس ( .)5.80×1010 mما
مقدار املجال املغناطييس يف هذه املنطقة من الفضاء؟
 Q|C .20كرة معدنية كتلتها  30.0 gمتتلك شحنة كلية مقدارها  Q=5.00Cالقيت من
النافذة يف اجتاه الشامل افقيا برسعة مقدارها  .v=20.0m/sكان ارتفاع النافذة عىل سطح
األرض هو  .h=20.0mجمال مغناطييس افقي منتظم مقداره  B=0.010Tعموديا عىل
مستوى مسار الكرة ويف اجتاه الغرب )a( .افرتض ان الكرة تسقط يف نفس املسار كام يف
حالة غياب املجال املغناطييس ،اوجد القوة املغناطيسية املؤثرة عىل الكرة قبل ان تصطدم
باألرض )b( .باالعتامد عىل نتيجة اجلزء ( ،)aافرتضنا ان املسار ال يتأثر باملجال
املغناطييس؟ ارشح.
 .21تم تعجيل ايون احادي الشحنة كتلته  mمن السكون يف فرق جهد  .Vمن ثم
انحرف عن طريق جماال مغناطيسيا منتظام (عموديا عىل رسعة االيون) يف مسار نصف
دائري نصف قطره  .Rاالن تم تعجيل ايون ثنائي الشحنة كتلته ’ mخالل نفس فرق
اجلهد وانحرف بواسطة جمال مغناطييس يف مسار نصف دائري نصف قطره .R’ = 2R
ما هي نسبة كتل االيونات؟
 .22افرتض ان املنطقة إىل اليمني ملستوى معني حيتوي عىل جمال مغناطييس منتظم مقداره
1.00 mT

واملجال يساوي صفر يف املنطقة عىل اليرس للمستوى املوضح يف الشكل
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 .P1.22حترك الكرتون يف البداية يف اجتاه عموديا عىل حد املستوى ومر يف منطقة املجال.
( )aحدد الفرتة الزمنية الالزمة لاللكرتون لكي يرتك منطقة املجال مع مالحظة ان مسار
االلكرتون هو مسار نصف دائري )b( .افرتض اقىص عمق تصل له االلكرتونات يف
املجال هو  ،2.00 cmاوجد طاقة حركة االلكرتون.

الشكل P1.22

الفصل  1.3تطبيقات تشتمل على جسيمات تتحرك يف جمال مغناطيسي
Applications Involving Charged Particles Moving in a Magnetic Field
 .23اعترب مطياف الكتلة املوضح يف الشكل  .1.14مقدار املجال الكهريب بني لوحي
مرشح الرسعة هو

V/m

 ،2.50×103واملجال املغناطييس يف كال من مرشح الرسعة

وحجرية االنحراف هو  .0.035 Tاحسب نصف قطر مسار ايون احادي الشحنة كتلته
.m = 2.18×10-26 kg
 .24تم تصميم سيكلرتون لتعجيل بروتونات يمتلك جماال مغناطيسيا مقداره 0.450 T

عىل منطقة نصف قطرها  .1.20mماذا مقدار ( )aتردد السيكلرتون و( )bاقىص رسعة
تكتسبها الربوتونات؟
 .25مرشح رسعة يتكون من جمال كهريب وجمال مغناطييس يوصف باملعادلتني ̂
𝐤⃗𝑬 = E
و̂⃗⃗ = Bj
𝑩 حيث ان  .B = 15.0 mTاوجد قيمة  Eالتي جتعل مسار الكرتونات طاقتها

 750 eVتتحرك يف اجتاه حمور  xالسالب دون ان تنحرف.
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 Q|C .26تم تعجيل ايونات يورانيوم  238أحادية الشحنة خالل فرق جهد 2.00 kV

ودخلت جماال مغناطيسيا مقداره

T

 1.20يف اجتاه عموديا عىل رسعتها )a( .احسب

نصف قطر مسارها الدائري )b( .اعد احلسابات اليونات يورانيوم  )c( .235ماذا لو؟
كيف تعتمد نسبة نصفي املسارين عىل جهد التعجيل؟ ( )dوعىل مقدار املجال
املغناطييس؟
 .27تم تصميم سيكلرتون كام هو موضح يف الشكل  16.1ليعجل بروتونات نصف قطره
اخلارجي

m

 .0.350انطلقت الربوتونات من السكون من مصدر عند املركز وتم

تعجيلها خالل جهد مقداره  600 Vيف كل مرة تعرب الفجوة بني الـ  D1و .D2يقع كال
من الـ  D1و D2بني قطبي مغناطيس كهريب يعطي جماال مغناطيسيا مقداره )a( .0.800 T
اوجد تردد السيكلرتون للربوتونات يف هذا السيكلرتون .اوجد ( )bرسعة خروج
الربوتونات من السيكلرتون .و( )cاقىص طاقة حركة هلم )d( .كم عدد الدورات التي
يقوم هبا الربوتون يف السيكلرتون؟ ( )eما مقدار الفرتة الزمنية التي يقضيها الربوتون يف
مرحلة التعجيل؟
 Q|C .28جسيم يف السيكلرتون املوضح يف الشكل  a 16.1يكتسب طاقة مقدارها qV

من مصدر طاقة مرتدد كل مرة يمر فيها من نصف حلقة  Dإىل األخرى .الفرتة الزمنية
لكل دورة تعطى باملعادلة
𝑚𝜋2
𝐵𝑞

=

𝜋2



=𝑇

وبالتايل يكون متوسط معدل الزيادة يف الطاقة اجلسيم عىل النحو التايل:
𝑉∆𝐵 2𝑞∆𝑉 𝑞 2
=
𝑇
𝑚𝜋

الحظ ان هذه القدرة ثابتة مع الزمن .عىل اجلانب األخرى يكون معدل الزيادة يف نصف
قطر  rمساره غري ثابتا )a( .اثبت ان معدل الزيادة يف نصف قطر مسار اجلسيم يعطى
باملعادلة التالية:
𝑉∆ 𝑑𝑟 1
=
𝐵𝜋 𝑟 𝑡𝑑
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( )bصف كيف يكون مسار اجلسيم يف الشكل  a 16.1متوافقا مع نتيجة اجلزء ()c( .)a
عند أي معدل يكون املوضع القطري للربوتونات يف السيكلرتون يزداد مبارشة قبل ان
ترتك الربوتونات السيكلرتون؟ افرتض ان السيكلرتون يمتلك نصف قطر خارجي
مقداره

m

 ،0.350وجهد تعجيل مقداره

= 600 V

 ،Vومقدار املجال املغناطييس

 )d( .0.800 Tما مقدار الزيادة يف نصف قطر مسار الربوتونات خالل اخر دورة كاملة؟
 . 29انبوبة تلفزيون ابيض واسود قديمة تستخدم ملفات انحراف مغناطيسية بدال من
الواح انحراف كهربائية .افرتض ان شعاع االلكرتونات يعجل خالل فرق جهد مقداره
50.0 kV

ومن ثم يمر يف منطقة جمال مغناطييس منتظم اتساعها

cm

 .1.00شاشة

التلفزيون تقع عىل بعد مسافة مقدارها  10.0 cmمن مركز ملفات االنحراف واتساع
الشاشة  .50.0 cmعند اغالق املجال املغناطييس فان شعاع االلكرتونات يصطدم يف
مركز الشاشة .بامهال التصحيحات النسبية ،ما مقدار املجال الالزم النحراف شعاع
االلكرتونات إىل جانب الشاشة؟
 Q|C .30يف جتربة ج ج طومسون باستخدام اشعة املهبط خالل اكتشافه لاللكرتون بني
طومسون ان نفس انحراف الشعاع الناجتة عن انابيب متتلك كاثود مصنوع من مواد
خمتلفة وحتتوي عىل غازات متنوعة قبل تفريغها )a( .هل هذه املالحظات هامة؟ ارشح
اجابتك )b( .عندما طبق فرق جهد خمتلف عىل الواح االنحراف وشغل ملفات املجال
املغناطييس بمفردها او مع الواح االنحراف ،الحظ طومسون ان شاشة الفلوريسنت
تستمر يف عرض بقعة متوهجة واحدة .ناقش اذا ما كانت هذه املالحظة مهمة )c( .قم
باجراء حسابات تبني ان نسبة الشحنة إىل الكتلة التي حصل عليها طومسون كانت كبرية
باملقارنة مع أي جسيم ميكروسكويب او ذرة او متأينة او جزيئ .كيف يمكن ان نستفيد
من هذه املقارنة؟ ( )dهل الحظ طومسون أي انحراف نتيجة ملجال اجلاذبية األرضية؟
قم باجراء حسابات لتوضح هبا اجابتك .الحظ انه للحصول عىل بقعة متوهجة عىل
شاشة الفلوريسنت ،فان فرق اجلهد بني الشق والكاثود جيب ان تكون  100 Vأو اكثر.
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الفصل  4.1القوة املغناطيسية املؤثرة على موصل مير فيه تيار كهربي
Magnetic Force Acting on a Current-Carrying Conductor
 .31موصل يمر فيه تيار كهريب مقداره  I=15.0 Aيف اجتاه حمور  xاملوجب وعموديا عىل
جمال مغناطييس منتظم .قوة مغناطيسية مقدارها  0.120 N/mتؤثر عىل املوصل يف اجتاه
حمور  yالسالب .احسب ( )aمقدار و( )bاجتاه املجال املغناطييس يف املنطقة التي فيها
التيار الكهريب.
 Q|C .32سلك مستقيم يمر فيه تيار كهريب مقداره  3.00 Aموضوع يف جمال مغناطييس
منتظم مقداره  0.280 Tعموديا عىل السلك )a( .اوجد مقدار القوة املغناطيسية املؤثرة
عىل مقطع من السلك طوله

cm

 )b( .14.0ارشح ملاذا ال يمكن حتديد اجتاه القوة

املغناطيسية من املعلومات املتوفرة يف املسألة.
 .33سلك يمر فيه تيار كهريب ثابت مقداره

A

 .2.40جزء مستقيم من السلك طوله

 0.750 mيقع عىل امتداد حمور  xداخل جمال مغناطييس  .⃗𝑩⃗ = 1.60𝐤̂ Tاذا كان التيار يف
اجتاه حمور  xاملوجب ،ما هي قيمة القوة املغناطيسية عىل هذا اجلزء من السلك؟
 .34سلك طوله  2.80 mيمر فيه تيار كهريب مقداره  5.00 Aيف منطقة يوجد فيها جمال
مغناطييس منتظم مقداره  .0.490 Tاحسب مقدار واجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عىل
السلك مع افرتاض او الزاوية بني املجال املغناطييس والتيار هي ( 60.0o )aو(90.0o )b

و(.120o )c
 . 35سلك كتلته لكل وحدة طول هي  0.500 g/cmيمر فيه تيار كهريب مقداره 2.00 A

يف اجتاه افقي نحو اجلنوب .ما هو ( )aاالجتاه و( )bمقدار اقل جمال مغناطييس الزم لرفع
السلك رأسيا إىل األعىل؟
 .36ملاذا هذه احلالة مستحيلة؟ ختيل سلك من النحاس نصف قطره  1.00 mmيلف
الكرة األرضية عند خط االستواء املغناطييس األريض ،حيث يكون اجتاه املجال افقيا.
مصدر للطاقة يعطي طاقة كهربية للسلك بقدرة  100 MWللحفاظ عىل شدة التيار فيه،
www.trgma.com
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ويف اجتاه بحيث تكون القوة املغناطيسية من املجال املغناطييس األريض إىل األعىل .نتيجة
هلذا التيار فان السلك يرتفع فورا فوق األرض.
 .37ساق كتلته  0.720 kgونصف قطره  6.00 cmمستقرا عىل قضيبني متوازيني كام هو
موضح يف الشكل

P1.37

حيث تفصلهام مسافة مقدارها

d = 12.0 cm

وطوله

 .L = 45.0 cmيمر يف الساق تيار كهريب مقداره  I = 48.0Aيف االجتاه املوضح يف الشكل
ويتدحرج عىل امتداد القطبني بدون ان ينزلق .جمال مغناطييس مقداره  0.240 Tيف اجتاه
عموديا عىل الساق والقضيبني .اذا بدأ من السكون ،ما مقدار رسعة الساق حلظة مغادرته
القضيبني؟

الشكل P1.37

 S .37ساق كتلته  mونصف قطره  Rمستقرا عىل قضيبني متوازيني كام هو موضح يف
الشكل  P1.37حيث تفصلهام مسافة مقدارها  dوطوله  .Lيمر يف الساق تيار كهريب
مقداره  Iيف االجتاه املوضح يف الشكل ويتدحرج عىل امتداد القطبني بدون ان ينزلق .جمال
مغناطييس مقداره  Bيف اجتاه عموديا عىل الساق والقضيبني .اذا بدأ من السكون ،ما
مقدار رسعة الساق حلظة مغادرته القضيبني؟
 .39سلك كهربائي افقي طوله  58.0 mيمر فيه تيار مقداره  2.20 kAيف اجتاه الشامل كام
هو موضح يف الشكل  .P1.39املجال املغناطييس األريض عند هذا املوقع مقداره
 .5.00×10-5 Tاملجال عند هذا املوقع يف اجتاه الشامل عند زاوية مقدارها  65.0oاسفل
سلك الكهرباء .اوجد ( )aمقدار و( )bاجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عىل سلك
الكهرباء.
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الشكل P1.39

 Q|C .40اعترب النظام املوضح يف الشكل  .P1.40سلك افقي طوله

cm

 15.0كتلته

 15.0 gموضوع بني موصلني رفعني يف اجتاه افقي ويؤثر عليه جمال مغناطييس منتظم
عموديا عىل الصفحة .السلك حر احلركة يف االجتاه الرأيس بدون احتكاك عىل املوصلني
الرأسيني .عندما يمر فيه تيار كهريب مقداره  5.00 Aيف االجتاه املوضح يف الشكل ،يتحرك
السلك االفقي لألعىل برسعة ثابتة يف وجود اجلاذبية األرضية )a( .ما مقدار القوى
املؤثرة عىل السلك االفقي ،و( )bما هو الرشط الذي يكون عنده السلك قادرا عىل
احلركة إىل األعىل برسعة ثابتة؟ ( )cاوجد مقدار واجتاه ادنى جمال مغناطييس لكي يتحرك
السلك برسعة ثابتة )d( .ماذا حيدث اذا ازداد املجال املغناطييس عن ادنى قيمة؟

الشكل P1.40

 S . 41وضع جماال مغناطيسيا حتت حلقة افقية من مادة موصلة نصف قطر احللقة  rيمر
𝑩⃗
فيها تيار كهريب مقداره  Iكام هو موضح يف الشكل  .P1.41اذا كان املجال املغناطييس ⃗
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يصنع زاوية  مع االجتاه الرأيس للحلقة ،ما هو ( )aمقدار و( )bاجتاه القوة املغناطيسية
املؤثرة عىل احللقة؟

الشكل P1.41

 Q|C .42يف الشكل  ،P1.42مكعب طول ضلعه  .40.0 cmأربعة مقاطع سلك مستقيمة
هي  abو bcو cdو daتشكل حلقة مغلقة حتمل تيار كهريب مقداره  I = 5.00 Aيف االجتاه
املوضح يف الشكل .جماال مغناطيسيا مقداره  B = 0.20 Tيف اجتاه حمور  yاملوجب .حدد
متجه القوة املغناطيسية املؤثر عىل ( ab )aو( bc )bو( )cو cdو( )e( .da )dارشح كيف
يمكن ان جتد القوة املؤثرة عىل القطعة الرابعة الناتج عن القوى املؤثرة عىل الثالثة
األخرى بدون أي حسابات تتضمن املجال املغناطييس.

الشكل P1.42

 .43افرتض ان مقدار املجال املغناطييس األريض يساوي  52.0 Tيف اجتاه الشامل عند
زاوية مقدارها  .60.0oمتتد انبوبة نيون بني ركنني متقابلني قطريني لنافذة متجر تقع يف
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املستوى الرأئي يف اجتاه الشامل اجلنويب ويمر فيها تيار كهريب مقداره  .35.0 mAيدخل
التيار الكهريب االنبوبة من الركن األسفل اجلنويب والذي يبعد مسافة  1.40 mعن الركن
الشاميل املرتفع عن الركن اجلنويب بمقدار

m

 .0.850احسب متجه القوة املغناطيسية

الكيل املؤثر عىل االنبوبة .مساعدة :من املمكن ان تستعني بأول مجلة هامة يف خالصة
املثال .4.1

الفصل  5.1عزم االزدواج املؤثر على حلقة تيار يف جمال مغناطيسي منتظم
Torque on a Current Loop in a Uniform Magnetic Field
 .44تيار مقداره  17.0 mAيمر يف حلقة دائرية يبلغ حميطها  .2.00 mجمال مغناطييس
مقداره  0.800 Tيف اجتاه موازي ملستوى احللقة )a( .احسب العزم املغناطييس للحلقة.
( )bما مقدار عزم االزدواج الناتج عن املجال املغناطييس واملؤثر عىل احللقة؟
 Q|C .45إبرة خياطة ممغنطة هلا عزم مغناطييس مقداره  .9.70 mA.m2املجال املغناطييس
األريض عند اإلبرة مقداره  55.0 Tيف اجتاه الشاميل عند زاوية  48.0oاسفل االفقي .حدد
اجتاهات االبرة التي متثل ( )aاقل طاقة وضع و( )bاقىص طاقة وضع لنظام االبرة
واملجال املغناطييس )c( .ما مقدار الشغل الذي جيب ان بذله عىل النظام لتحريك االبرة
من اجتاه ادنى طاقة جهد إىل اجتاه اقىص طاقة جهد؟
 .46ملف يتكون من  50لفة نصف قطره

cm

 5.00يمكن ان يأخذ أي اجتاه يف جمال

مغناطييس منتظم مقداره  .0.500 Tاذا كان التيار املار يف امللف مقداره  ،25.0 mAاوجد
مقدار اقىص عزم ازدواج يؤثر عىل امللف.
 . 47يتكون ملف مستطيل الشكل من عدد من اللفات  N = 100له ابعاد a = 0.400 m

و .b = 0.300 mتم تعليق امللف عىل امتداد حمور  yومستوى امللف يصنع زاوية مقدارها
  = 30.0oمع حمور  xكام هو موضح يف الشكل  )a( .P1.47ما مقدار عزم االزدواج املؤثر
عىل امللف الناتج عن جمال مغناطييس منتظم مقداره  B = 0.800 Tيف اجتاه حمور  xاملوجب
عندما يكون التيار مقداره  I = 1.20 Aيف االجتاه املوضح يف الشكل؟ ( )bما هو االجتاه
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املتوقع لدوران امللف؟

الشكل P1.47
 .48دوار يف موتور كهريب له شكل مسطح ،ويتكون من ملف مستطيل الشكل من 80

لفة عرضه

cm

 2.50وطوله

cm

 .4.00يدور الدوار يف جمال مغناطييس منتظم شدته

 .0.800 Tعندما يكون مستوى الدوار عموديا عىل املجال املغناطييس يمر يف الدوار تيار
كهريب مقداره  .10.0 mAيف هذا االجتاه يكون العزم املغناطييس للدوار يف اجتاه معاكس
للمجال املغناطييس .من ثم يدور الدوار خالل نصف دورة .تتكرر هذه العملية لتسبب
للدوار ان يلتف بشكل مستقر برسعة زاوية مقدارها  )a( .3.60×103 rev/minاوجد
اقىص عزم ازدواج يؤثر عىل الدوار )b( .اوجد اقىص قدرة ناجتة من املوتور )c( .حدد
مقدار الشغل الناتج عن تأثري املجال املغناطييس عىل الدوار يف دورة كاملة )d( .ما مقدار
متوسط القدرة عىل املوتور؟
 .49تم تشكيل سلك يف صورة دائرة قطرها  10.0 cmووضعت يف جمال مغناطييس منتظم
مقداره

mT

 .3.00حيمل السلك تيار كهريب مقداره

A

 )a( .5.00اوجد اقىص عزم

ازدواج يؤثر عىل السلك و( )bمدى طاقات الوضع لنظام السلك واملجال الجتاهات
خمتلفة للحلقة الدائرية.
 Q|C .50حلقة من سلك مستطيل الشكل طول ضلعها  0.500 mوعرضها .0.300 m
تتمركز احللقة عىل حمور  xوتقع يف املستوى  xyكام هو موضح يف الشكل  .P1.50وضعت
احللقة يف جمال مغناطييس منتظم مقداره  1.50Tوموجه بزاوية  40.0oبالنسبة ملحور  yمع
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خطوط املجال توازي املستوى  .yzيمر تيار كهريب يف احللقة مقداره  0.900 Aيف االجتاه
املوضح يف الشكل (امهل اجلاذبية األرضية) .نرغب يف إجياد مقدار عزم االزدواج املؤثر
عىل حلقة التيار )a( .ما هو اجتاه القوة املغناطيسية املبذولة عىل مقطع السلك ab؟ ()b
ما هو اجتاه عزم االزدواج املرتبط مع هذه القوة حول حمور خالل نقطة األصل؟ ( )cما
هو اجتاه القوة املغناطيسية املؤثرة عىل املقطع cd؟ ( )dما هو اجتاه عزم االزدواج املرتبط
مع هذه القوة حول حمور يمر خالل نقطة األصل؟

الشكل P1.50

( )eهل يمكن للقوى ان ختترب اجلزأين ( )aو( )cمندجمني معا ليتسببا يف دوران احللقة
حول املحور x؟ ( )fهل يمكن ان يؤثرا عىل حركة احللقة عىل أي حال؟ ارشح؟ ( )gما
هو اجتاه القوة املغناطيسية املبذول عىل املقطع bc؟ ( )hما هو اجتاه عزم االزدواج املرتبط
مع هذه القوة حول حمور يمر خالل نقطة األصل؟ ( )iما مقدار عزم االزدواج املؤثر عىل
املقطع  abحول حمور يمر بنقطة األصل؟ ( )jمن خالل الشكل  P1.50بمجرد افالت
احللقة من السكون عند املوضع املوضح ،هل سوف تدور مع عقارب الساعة او عكس
عقارب الساعة حول املحور x؟ ( )kاحسب مقدار العزم املغناطييس للحلقة )l( .ما هي
الزاوية بني متجه العزم املغناطييس واملجال املغناطييس؟ ( )mاحسب عزم االزدواج
املؤثر عىل احللقة باستخدام نتائج اجلزأين ( )kو(.)l
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الفصل  6.1تأثري هول The Hall Effect
 . 51يف جتربة صممت لقياس املجال املغناطييس األريض باستخدام تأثري هول ،وضعت
رشحية من النحاس سمكها  0.500cmعىل امتداد االجتاه من الرشق إىل الغرب .افرتض
ان  n = 8.46×1028electron/m3وادير مستوى الرشحية ليصبح عموديا عىل اجتاه املجال
املغناطييس ⃗⃗
𝑩 .اذا كان تيار مقداره  8.00 Aيمر يف املوصل وينتج عنه جهد هول مقداره

 ،5.10×10-12Vما مقدار املجال املغناطييس األريض عن هذا املوقع؟
 .52جمس تأثري هول يعمل بتيار مقداره  .120-mAعندما وضع املجس يف جمال
مغناطييس منتظم مقداره  ،0.080 Tفانه ينتج جهد هول مقداره  )a( .0.700 Vعند
استخدامه لقياس جمال مغناطييس جمهول اعطى جهد هول مقداره  .0.330 Vما مقدار
هذا املجال؟ ( )bسمج املجس يف اجتاه املجال املغناطييس ⃗𝑩⃗ هو  .2.00 mmاوجد كثافة
حامالت الشحنة علام بان مقدار شحنة كل منها هي شحنة االلكرتون .e
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)1. (e
)2. (i) (b) (ii) (a
)3. (c
)4. (i) (c), (b), (a) (ii) (a) 5 (b) 5 (c

 )a( .1يف اجتاه حمور  zالسالب ( )bيف اجتاه حمور  zاملوجب ( )cالقوة املغناطيسية تساوي صفر
يف هذه احلالة.
 )a( .3يف اجتاه الدخول عىل الصفحة ( )bيف اجتاه اليمني ( )cيف اجتاه األسفل من الصفحة.
5. (a) 1.25 × 10-13 N (b) 7.50 × 1013 m/s2
7. (a) 7.91 × 10-12 N (b) zero
9. -20.9 𝑗̂ mT
11. 200 C
𝑝𝑟13. (a) √2𝑟𝑝 (b) √2
15. 115 keV
17. (a) 5.00 cm (b) 8.79 × 106 m/s
19. 7.88 × 10-12 T
21. 8.00
23. 0.278 m
25. 244 kV/m
27. (a) 7.66 × 107 s-1 (b) 2.68 × 107 m/s (c) 3.75 MeV
(d) 3.13 × 103 revolutions (e) 2.57 × 10-4 s
29. 70.0 mT
31. (a) 8.00 × 10-3 T
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) (bفي اتجاه محور  zالموجب
33. -2.88 𝑗̂ N
 (b) 0.245 Tاتجاه الشرق )35. (a
37. 1.07 m/s
في اتجاه الدخول على الصفحة )39. (a) 5.78 N (b
في اتجاه األعلى مبتعدا عن المغناطيس )41. (a) 2rIB sin  (b
في اتجاه الغرب 43. 2.98 N
 .45إلى الشمال بزاوية مقدارها  48.0oاسفل االفقي ( )bإلى الجنوب بزاوية 48.0o
فوق االفقي (.1.07 mJ )c
47. (a) 9.98 N . m
( )bمع عقارب الساعة عند النظر لألسفل من موضع على محور  yالموجب.
49. (a) 118 N . m (b) -118 J  U  +118 J
51. 43.2 T
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د .حازم فالح سكيك
استاذ الفيزياء املشارك جبامعة االزهر – غزة
 رئيس قسم الفيزياء بجامعة االزهر  -غزة في
الفترة 3991-3991
 مؤسس وعميد كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة االزهر  -غزة من الفترة -3991
5002
 عميد القبول والتسجيل بجامعة االزهر  -غزة
في الفترتين  5000-3991و5001-5002
 مدير الحاسب االلي بجامعة االزهر  -غزة في
الفترة من 5000-3991
 رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة االزهر  -غزة في الفترة من -5000
5002
 مؤسس موقع الفيزياء التعليمي
 مؤسس اكاديمية الفيزياء للتعليم االلكتروني
 مؤسس مركز الترجمة العلمي
 مؤسس قناة الفيزياء التعليمي على اليوتيوب
 مؤسس ورئيس تحرير مجلة الفيزياء العصرية
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
المؤسسة اإلعالمية لشبكة الفيزياء التعليمية
www.hazemsakeek.net

www.trgma.com
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