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مغناطیس از کلمه مگنزیا ، محلی در ترکیه امروزی گرفته شده است . به این دلیل که اولین بار در این منطقه سنگی کشف شد که 

 .کرداجسام آهنی را به سمت خود جذب می

ژنراتورها از کاربرد ها و، دینامموتورهای الکتریکی  های آهنی وا بازیافت زبالهامّ.شودهای بسیار زیادی میاز نیروی مغناطیسی استفاده

 .تر این نیرو استهای مهم

 ت  مغناطیسی : بندی مواد از نظرخاصیّدسته
  ( مواد پارامغناطیس :الف

، ا بالفاصله پس از امّ .شوندبی میقط منظم و، قویمواد دو قطبی نامشخص هستند ولی در کنار میدان مغناطیسی  نهای ایاتم ها ومولکول

 . نز ، آلومینیم و پالتین و....گمانند من. شوندمنظم میفتن نیروی مغناطیسی دوباره نابین راز

  ( مواد فرو مغناطیس :ب

 :شوند این مواد به دو دسته تقسیم می

A دهندت را از دست میبه راحتی نیز این خاصیّ ربا شده واین مواد مانند آهن به آسانی جذب آهن. 

B دهدت مغناطیسی خود را از دست میدیر هم خاصیّ  ربا شده واین مواد مانند فوالد دیر آهن. 
 .کنند رباهای دائمی استفاده میآلومینیم و کربن ( برای ساخت آهن –کبالت  –نیکل  –نکته : آلیاژ آلنیکو )آهن 

 ربا :قطب آهن

 .جنوب  Sقطب  شمال و  Nیسی در آن زیاد است . قطب است که نیروی مغناطربا از آهنمحلی  
 گیرند.در نظر می  S به   Nخطوط میدان را از  نکته : جهت میدان مغناطیسی و

 میدان مغناطیسی :

 وجود دارد .آن ربا که خاصیت مغناطیسی در فضای اطراف یک آهن 
 است .  N و قطب جنوب آن   Sکنند که قطب شمال آن ربای بزرگ فرض مییک آهن ( در هسته نیکل  -آهنبخاطر وجود  )را نکته : دا نشمندان داخل هسته زمین 

 .گویندنما میقطب  گیرد به این وسیلهجنوب مغناطیسی قرار می باشد پس از چند بار چرخش در جهت شمال و اگر یک آهن ربا شناور )معلق (نکته : 

 نیروی مغناطیسی :

 .کنندوارد مینام به هم نیروی ربایشی )جاذبه( ناهم یهاقطب نیروی رانشی )دافعه( و همدیگرنام به های همقطب 
  خواهد بود.با دو قطب مستقل  هر تکه بوجود آمده یک آهن ربا  چند تکه شودیک آهن ربا   نکته : اگر

 

 روش های ساخت آهن ربا :  

 قطبنام هم محل شروع حرکت . کشیمت روی یک جسم آهنی میربا را در یک جهدر این روش آهن : روش مالشی )تماسی ( -1

 و محل جداشدن، قطب مخالف آن خواهد بود. مالش دهنده

 

 

  )میخ(جسم آهنیربا با جسم آهنی ، در این روش بدون تماس آهنروش القایی :  -2

 ت را در میخ دوم القا کرده ومیخ دوم به کند و این خاصیّپیدا میت مغناطیسی خاصیّ

 .آوردچسبد و یک زنجیره مغناطیسی بوجود میمیخ اول می
 .است ترنکته : هرچه آهن ربا قویتر باشد زنجیره مغناطیسی طوالنی

  دار )الکی(در این روش اطراف یک جسم آهنی را باسیم های روکش:  روش الکتریکی -3

 شود جسم آهنی پیچ را به جریان الکتریکی وصلوقتی این سیمکنیم)سلف(. سیم پیچی می

 دهد.می ربایی خود را از دستت آهنکند و اگر جریان قطع شود جسم خاصیّت آهنربایی پیدا میخاصیّ

 جسم آهنی
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ناطیسی ت مغخاصی  فاقی کشف شد او مشاهده کرد که وقتی از یک سیم جریان الکتریکی عبور کند در آنطور ات اورستد بهت اولین بار توسط نکته : این خاصی  

 دهند.نما تغییر جهت میهای قطبعقربه ایجاد شده و

شود به طوری که انگشتان دست جهت چرخش جریان و انگشت استفاده می لکتریکی از قانون دست راست فارادیربای انکته :  برای پیدا کردن قطب آهن

 شود()در این مدار جهت جریان قراردادی در نظر گرفته می. دهدرا نشان می  N شصت قطب 

 ها وجود دارد:ربای الکتریکی این ویژگیآهن در یک

A- جای قطب ، پیچ تغییر کنداگر جهت جریان الکتریکی در یک سیمN  و S کند.تغییرمی 

B-  ّشود.تر میآهن ربا قوی شود وت مغناطیسی بیشتر میبا افزایش شدت جریان )افزایش تعداد باتری( خاصی 

C- شود.تر( میتر )قویت مغناطیسی بیشچ خاصیّبا افزایش تعداد دور سیم در سیم پی 
گ اخبار و لکتریکی ، زناهای قراضه ، موتور ها ، جابجا کردن ماشینها در کشتیهای قراضه ، بارگیری کانتینرربای الکتریکی در جدا کردن آهننکته : از  آهن

 . کنندبسیاری از وسایل الکتریکی استفاده می

  موتور الکتریکی :

کند . در این یمت مغناطیسی جریان کار این وسیله با خاصیّ .کندست که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میی ااوسیله

  .نام استهم نام وهای ناهمچرخش آن نیروهای مغناطیسی در قطب ت حرکت وچرخد علّربا میوسیله یک سیم پیچ در داخل یک آهن

 

 

 

 

  ژنراتور )دینام (:

ها شده این نیرو باعث حرکت الکترون.شودپیچ قطع میسیم پیچ حرکت دهیم خطوط میدان توسطربا را در داخل یک سیمیک آهن اگر

نیز  یی الکتریکی به موتورهای فارادت موتورهاکشف شد به همین علّ  یت توسط فارادآید. این خاصیّجریان الکتریکی بوجود می و

  .معروفند
 .میلیون خط مغناطیسی در یک ثانیه قطع شود 100جریان یک آمپری در یک سیم باید نکته : برای ایجاد 
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