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 أهداف التجربة: .1

 ناطيسي املوازي لسطح األرض.أهداف التجربة: اهلدف األساسي يف هذه التجربة هو قياس مركب احلقل املغ

 إال أن هلذه التجربة توجد أهداف أخرى أهما:

 التعرف على بعض قوانني املغناطيسية. .أ 

 تيار مير يف حلقة دائرية.عن التعرف على خواص احلقل املغناطيسي الناتج  .ب 

 التعرف على البوصلة ومبدأ عملها. .ج 

 

 األجهزة واألدوات: .2

 يف هذه التجربة نستخدم األجهزة واألدوات التالية:

 بوصلة. .1

حبيث أن  على قاعدةإطار دائري مصنوع من األلومنيوم مثّبت  .2

يف وسط اإلطار يوجد  .هذا اإلطار معامد لسطح األرض

مسّطح خشيب مستوى مواز لسطح األرض حبيث نضع يف 

 مركزه بوصلة تكون أفقية نسبة لسطح األرض كما هو مبني يف

(. هذا اجلهاز ُيسمى جلفنوميرت مماسي، أي جهاز 1الشكل )

لقياس املركب املماسي )املوازي( ويف هذه احلالة مركب احلقل 

 املغناطيسي املوازي لسطح األرض.

 سلك طويل نقوم بلفه على اإلطار عدد من املرات. .3

 أسالك عادية وأسالك متساح. .4

0مصدر جهد مباشر مبجال  .5 15V. 

 مقاومة متغرية. .6

 

 املادة النظرية: .3

 كما نعلم يوجد حول األرض حقل مغناطيسي، هذا احلقل نصفه خبطوط احلقل واليت احلقل املغناطيسي للكرة األرضية:

يف الواقع القطب . (2كما هو مبني يف الشكل ) يف القطب اجلغرايف الشمالي وتصب تصدر من القطب اجلغرايف اجلنوبي

املغناطيسي اجلنوبي، والعكس صحيح، القطب اجلغرايف اجلنوبي هو اجلغرايف الشمالي للكرة األرضية هو عبارة عن القطب 

 عبارة عن القطب املغناطيسي الشمالي للكرة األرضية. يتحقق ما يلي بالنسبة للحقل املغناطيسي للكرة األرضية:
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مقدار واجتاه احلقل املغناطيسي للكرة األرضية يتغري مقدارا  .1

 واجتاها من منطقة ألخرى على سطح الكرة األرضية.

مع سطح  45احلقل املغناطيسي يف بالدنا يكّون زاوية  .2

األرض تقريبا، حبيث أن مركبه املوازي هو 
52.9 10 TB    و مركبه املعامد لسطح األرض

53هو  10 TB 

  . 

 

 

عندما منرر تيارا يف سلك يتكون  احلقل الناتج عن إطار دائري:

هنالك حقل مغناطيسي من حول السلك. عندما يكون السلك 

فإنه يتكّون أيضا يف ، Rملفوفا على إطار دائري نصف قطره 

  هذه احلالة حقل مغناطيسي من حول السلك. مقدار هذا احلقل يف مركز اإلطار معطى بالعالقة التالية:
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 هو عدد اللفات، و N هو التيار و Iحيث أن 
0 :هو ثابت مغناطيسي مقداره 
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هو معامد على مستوى احللقة، واجتاه التعامد ُيحدد  فإنه خيتلف من نقطة ألخرى. اجتاهه يف املركز أما اجتاه هذا احلقل

 حبسب قانون اليد الُيمنى.

البوصلة هي عبارة عن إبرة مغناطيسية خفيفة جدا مثبتة من مركزها على حمور حبيث أنه باستطاعتها الدوران  البوصلة:

حول هذا احملور. هذه اإلبرة املغناطيسية سوف تتجه باجتاه احلقل املؤثر عليها، ومبا أن احلقل املؤثر على إبرة البوصلة هو 

تجه باجتاه هذا احلقل. لكن مبا أن حركة إبرة البوصلة حمدودة يف املستوى عادة حقل الكرة األرضية، فإن إبرة البوصلة ت

، إذ أن إبرة البوصلة ال تستطيع أن تتجه Bاألفقي، فإنها تستجيب فقط ملركب احلقل املغناطيسي املوازي لسطح األرض 

  حنو األعلى بسبب احملور املثبتة عليه.

تم حتديده باالعتماد على البوصلة، إذ مت االتفاق على أن اجتاه احلقل يتجه احلقل املغناطيسي يف نقطة معينة يف الواقع اجتاه م

 املغناطيسي يف نقطة معينة هو االجتاه الذي ُتشري إليه إبرة البوصلة عندما نضعها يف هذه النقطة.

 

 سري التجربة:  .4

 اجلزء األول:

 الدائري على القاعدة اخلاصة به. ُنثبت اإلطار .1
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أحد أطراف السلك مع مصدر نقوم بلف السلك على اإلطار عددا من املرات )لفتني أو ثالث لفات(، ونوصل  .2

مباشرة توتر  6V والطرف اآلخر للسلك ،

نوصله مع مقاومة متغرية، ومن املقاومة املتغرية 

نعود بسلك آخر إىل املصدر لنغلق الدائرة، كما 

 (:3هو مبني يف الشكل التالي )شكل 

نضع بوصلة على يف على القاعدة حبيث أنها  .3

تكون متاما يف مركز اإلطار، ونقوم بتوجيه 

ط املتجه اإلطار بشكل يقع مستواه على طول اخل

مشال. هذا األمر ميكن أن يتم  -جنوب 

بالشكل التالي: نفتح الدائرة  0I   ونقوم

بتحريك اإلطار حتى نصل إىل وضع يقع فيه 

مستوى اإلطار يف االجتاه الذي ُتشري إليه إبرة 

 البوصة.

لدائرة، ونغري املقاومة املتغرية حتى حنصل على زاوية وى اإلطار يتجه متاما حنو الشمال، ُنغلق الكي نتأكد من أن مست .4

باجتاه معني نسبة لإلطار. بعد هذا نعكس اجتاه التيار. إذا حصلنا على أن إبرة البوصلة ُتشري اآلن إىل  20معينة مثال 

ستواه يتجه متاما حنو الشمال، وإذا مل حنصل على زاوية مماثلة باالجتاه املعاكس أيضا، فإن اإلطار متوازن وم 20

بعد توجيه اإلطار نقوم بتثبيت القاعدة بسطح الطاولة بواسطة  علينا تكرار عملية توجيه مستوى اإلطار من جديد.

 ورق الصق.

 البوصلة نبدأ بتغيري املقاومة املتغرية تدرجييا، وبالتالي التيار يتغري، ومعه زاوية احنراف إبرة .5  نغّير التيار بقفزات .

 يف جدول كالتالي:مقدار زاوية احنراف إبرة البوصلة يف كل مرة حمددة )نصف أمبري يف كل مرة مثال( ونسجل 

     AI 

      

 اجلزء الثاني:

نقوم اآلن بتغري عدد اللفات حول اإلطار إىل لفة واحدة ونغري املقاومة املتغرية حبيث يف نفس هيئة القسم السابق،  .1

 درجات. 10أو  5حنصل على زاوية احنراف مقدارها 

نبدأ بتغيري عدد اللفات حول اإلطار  .2 N  مع إبقاء التيار ثابت(، ويف كل مرة نسجل عدد اللفات وزاوية(

احنراف إبرة البوصلة  :يف جدول كالتالي ، 

 

    N 
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 النتائج وحتليلها: .5

يف هيئة التجربة أعاله، وعندما وجهنا مستوى احللقة حبيث أنه ميتد على 

طول اخلط املتجه مشال جنوب، فإن احلقل املغناطيسي 
0B  الناتج عن

على  ااحللقة يف مركزها )واملؤثر على إبرة البوصلة(، يكون معامد

 Bمستوى احللقة وبالتالي معامد على مركب حقل الكرة األرضية 

والذي يتجه حنو الشمال )يقع يف مستوى احللقة(، كما هو مبني يف 

(. مبا أن إبرة البوصلة تتجه باجتاه احلقل احملصل، فإنها سوف 4الشكل )

نسبة للشمال، وهي الزاوية اليت نقيسها يف هذه  تنحرف بزاوية معينة 

 التجربة.

 الزاوية اليت تنحرف فيها إبرة البوصلة معطاة بالعالقة التالية:

 0 0tan
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 ، نقوم باخلطوات التالية:Bمن أجل حتليل نتائج هذه التجربة والتوصل إىل قيمة 

 اجلزء األول:

 كدالة للتيار. tanمن اجلدول الذي حنصل عليه يف هذا القسم جدوال يصف  حنضر .1

كدالة للتيار  tanنرسم رمسا بيانيا يصف  .2 I. 

0، هذا امليل هو (3)رسم البياني. حبسب املعادلة حنسب ميل ال .3

2
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، Bما عدا  . مبا أن كافة املقادير هنا معلومة

 .Bفنستطيع مبساعدة امليل إجياد 

 اجلزء الثاني:

كدالة لعدد اللفات  tanنرسم اآلن رمسا بيانيا يصف  .1 N. 

0، هذا امليل هو (3)عادلة حنسب ميل الرسم، وحسب امل .2

2
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هذا التعبري وامليل الذي وجدنا حنسب  . مبساعدة

B. 

 

 أسئلة حتضريية حول التجربة: .6

 أجب عن األسئلة التالية:

 ما هو مصدر مغناطيسية الكرة األرضية؟ .1

 مباذا تتأثر إبرة البوصلة،وملاذا تتجه حنو القطب اجلغرايف الشمالي؟ .2

 امد ملستوى األرض وحبيث أنه يتجه مشال جنوب؟ملاذا نضع يف هذه التجربة اإلطار بشكل مع .3

 ملاذا تستجيب إبرة البوصلة ملركب احلقل املغناطيسي املوازي لسطح األرض وليس املعامد أيضا؟ .4
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 هل من املمكن إجراء هذه التجربة بواسطة مصدر توتر مرتدد؟ اشرح. .5

  من املمكن أن نقلل من تأثريها؟ ما هي العوامل اليت من املمكن أن تؤثر على عدم دقة هذه التجربة وكيف .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


