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قياس الثابت املغناطيسي 0

 .1أهداف التجربة:
أهداف التجربة :اهلدف األساسي يف هذه التجربة هو قياس الثابت املغناطيسي . 0
إال أن هلذه التجربة توجد أهداف أخرى أهما:
أ .التعرف على احلقل املغناطيسي للملف وعلى خواصه.
ب .التعرف على القوة املغناطيسية اليت تعمل على سلك حيمل تيار وحتديد اجتاهها.
ج .التعرف على مبدأ عمل جهاز ميزان التيار.

 .2األجهزة واألدوات:
يف هذه التجربة نستخدم األجهزة واألدوات التالية:
 .1ملف عدد لفاته  500لفّة.
 .2مصدر توتر مباشر .  0  30V 
 .3أسالك.
 .4ميزان تيار وهو عبارة عن اجلهاز املبني يف الشكل (1أ) .هذا امليزان هو عبارة عن ميزان يف أحد ذراعيه
توجد سلّة أو مشبك لوضع األوزان ويف الذراع اآلخر يوجد سلك مير فيه تيار كما هو مبني يف الشكل
(1ب) .عند تعريض السلك حلقل مغناطيسي تعمل عليه قوة مغناطيسية تعمل على موازنة الثقل
املوجود يف اجلهة األخرى .هذا امليزان ميكننا من قياس القوة املغناطيسية اليت تعمل على السلك.
(أ)

(ب)

شكل 1
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 .5أوزان صغرية جدا نستخدمها للموازنة يف ميزان التيار.
 .6مقاومة متغرية.

 .3املادة النظرية:
احلقل املغناطيسي للملف :امللف هو عبارة عن سلك
ملفوف على أسطوانة بشكل متعاقب بعدد كبري جدا من
املرات .مثال بامللف الذي نستخدمه يف هذه التجربة واملبني يف
الشكل ( ،)2عدد اللفات هو  555لفّة .عندما منرر تيارا
بامللف،يتكوّن هنالك حقل مغناطيسي داخل امللف وأيضا
خارجه.
إذا حتقق أن امللف النهائي (أو أن طوله كبري جدا نسبة لنصف

شكل 2

قطره) ،فإن احلقل خارجه يكون مهمل تقريبا ،أما يف داخله فاحلقل املغناطيسي يكون متجانسا ويتجه باجتاه
موازٍ حملور امللف .مقدار احلقل املغناطيسي داخل امللف يف هذه احلالة معطى بالعالقة التالية:
B  0nI

()1

حيث أن  Iهو التيار املار بامللف 0 ،هو ثابت مغناطيسي مقداره:
Tm
A

0  4  107

()2

و  nهي الكثافة الطولية للّفات ،واليت هي عبارة عن عدد اللفات يف كل وحدة طول واحدة للملف .هذا
املقدار معطى بالعالقة:
N

n

حيث أن  Nهو عدد اللفات بامللف و هو طول امللف .وحدات  nهي . 1/ m 
ا
القوة اليت تعمل على سلك مير فيه تيار موجود يف حقل مغناطيسي متجانس :عندما يؤثر حقل
مغناطيسي متجانس  Bعلى سلك مستقيم طوله

حيمل تيار  Iكما هو مبني يف الشكل ( ،)3فإنه تعمل

على السلك قوة مغناطيسية معطاة بالعالقة:
Fm  IB sin 

حيث أن  هي الزاوية بني السلك وبني احلقل املغناطيسي.
2
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الشكل 3

اجتاه هذه القوة املغناطيسية هو معامد على املستوى الذي حيوي  Iو ( Bعلى الصفحة يف الشكل أعاله)،
واجتاه التعامد يُحدد حبسب قانون اليد اليمنى (حيث نضع اإلبهام باجتاه التيار وأصابع كفة اليد باجتاه احلقل.
اجتاه القوة يكون معامد على راحة اليد).
ميزان التيار :ميزان التيار هو عبارة عن ميزان مكوّن من ذراع .يف طرفه األول هنالك سلة نضع فيها أوزان
ويف اجلهة الثانية هنالك سلك ميتد على طول حافة الذراع كما هو مبني يف الشكل ( .)4على هذا الذراع يؤثر
حقل مغناطيسي متجانس  B0مصدر امللف واجتاهه مواز لسطح األرض وباجتاه الذراع (أنظر إىل الشكل
 .) 4عندما مير تيار يف السلك املوجود على الذراع ،فإنه سوف تعمل قوة مغناطيسية فقط على اجلزء DE

من السلك بينما ال تعمل قوة مغناطيسية على األجزاء  CDو  . EFمقدار هذه القوة اليت تعمل على
القطعة  DEهو  ، Fm  IB sin90  IBواجتاهها حنو األسفل يف الشكل ( هو طول القطعة DE

)  .عندما نضع كتلة يف اجلهة األخرى للميزان حبيث يتحقق وضع توازن ،سوف يتحقق عندها أن،
 ، Fm  mgأي أن:
IB  mg

شكل 4

من الواضح أنه لكي يعمل هذا امليزان جيب أن يكون اجتاه القوة املغناطيسية حنو األسفل.
3
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 .4سري التجربة:
 .1نقيس طول القطعة    CDيف ميزان التيار ونسجل النتيجة.
 .2نقيس طول امللف   L ونسجل النتيجة.
 .3نوصل امللف بسلكني،أحدهما نوصله مع املصدر واآلخر مع نقطة الدخول إىل امليزان ،ثم نوصل
نقطة اخلروج من امليزان بسلك مع املقاومة املتغرية واجلهة الثانية للمقاومة املتغرية نقوم بتوصيله مع
املصدر ،ونبقى الدائرة مفتوحة يف هذه املرحلة.
 .4نقوم مبوازنة امليزان ،وذلك عن طريق الربغي اخلاص حبيث نصل إىل وضع يشري فيه امليزان إىل قراءة
صفر.
 .5نُدخل ذراع امليزان الذي حيتوي على السلك الذي مير فيه التيار إىل داخل امللف ،حبيث حنرص بأن
ال يُالمس هذا الذراع اجلوانب الداخلية للملف وحبيث أنه يتحرك حبرية داخل امللف.
 .6نغلق الدائرة ونفحص فيما إذا كانت القوة املغناطيسية على الذراع داخل امللف تعمل باجتاه
األسفل ،حبيث أن الذراع ينزل حنو األسفل وليس بالعكس .إذا اكتشفنا أن الذراع يتحرك حنو
األعلى عند إغالق الدائرة ،علينا أن نغري اجتاه التيار يف امللف أو يف امليزان ،ولكن ليس يف كليهما
معا.
 .7نضع وزنة معينة صغرية يف اجلهة األخرى من امليزان ،ونبدأ بتغري املقاومة املتغرية حتى حنصل على
تيار معني حيقق وجود وضع توازن يف امليزان .نسجّل قيمة الوزن ومقدار التيار الذي حيقق توازن.
 .8نُعيد العملية يف البند السابق مع عدة أوزان ونسجل النتائج يف جدول كالتالي:
Fm  mg  N 
I A

 .5النتائج وحتليلها:
يف وضع التوازن مليزان التيار يتحقق أن:
Fm  mg

()4

وبنفس الوقت القوة املغناطيسية على السلك  DEواليت تتجه حنو األسفل مقدارها:
Fm  IB  I  0nI   0nI 2

حيث عوضنا  B  0nIوالذي هو احلقل الناتج عن امللف .مقارنة املعادلتني األخريتني تُعطينا:
4

()5

ملتقى الفيزياء

قياس الثابت املغناطيسي 0

mg   0n  I 2

()6

مبساعدة هذه العالقة ومبساعدة نتائج القياس نستطيع التوصل إىل مقدار الثابت  0بالشكل التالي:
 .1حنضر جدوال يصف العالقة بني األوزان   mg وتربيع التيار .  I 2 
 .2نرسم رمسا بيانيا يصف العالقة بني  mgو . I 2
 .3جند ميل الرسم.
 .4حبسب املعادلة ( ،)6امليل يعرب عن املقدار  ،  0n حيث أن  n  N / Lهي الكثافة الطولية
للفات امللف  .  N  500 مبساعدة امليل وهذه العالقة جند الثابت . 0

 .6أسئلة حتضريية حول التجربة:
أجب عن األسئلة التالية:
 .1ملاذا يف هذه التجربة نقوم بوضع الكتلة أوال ونبحث عن التيار الذي حيقق توازن وليس العكس ،بأن
نقوم بتحديد التيار ونبدأ بالبحث عن مقدار الكتلة اليت إذا وضعناها حتقق وضع اتزان.
 .2ملاذا ال تعمل قوة مغناطيسية على األسالك  CDو  EFيف امليزان يف الشكل ()4.؟ اشرح.
 .3ماذا حيدث الجتاه القوة املغناطيسية اليت تعمل على السلك  DEيف الشكل ( ،)4إذا قمنا (أ) بتغيري
اجتاه التيار يف امليزان فقط( .ب) بتغيري اجتاه التيار يف امللف فقط (تغيري اجتاه ( .) Bج) بتغيري اجتاه التيار
يف امللف ويف امليزان.
 .4هل من املمكن إجراء هذه التجربة بتيار مرتدد؟ ماذا حيدث يف هذه احلالة؟
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