
 

 ((( للمواد المغناطيسية الخواص))) 

 الممغنطة المواد وتجذب مغناطيسّياا، حقلا  تولّد مادة هو( Magnet) المغناطيس

 .إليها

 

 عناصر اــــبه تتمٌــــز التً المهمة الخــــواص  من ةــــالمغناطٌسٌ الخواص تعتبر

 نوعٌة ىـــعل التعرف ٌمكن والتً  المواد الخواص هذه نــــفم ومركباتها االنتقالٌة

 .العناصر هذه تكونها التً ةــــالكٌمٌائٌ الروابط

 

    

 

 :  المغناطٌسٌة الخواص من  متعددة انواع وهناك

 paramagnets مغناطيسية البارا. 1

 من أكثر او مفردا الكترونا على تحتـــوي التً االٌونــــات او الجزٌئات او الذرات فً وتظهر

 وكأنها المفــــــردة االلكترونات هذه تتصــــرف حٌث.  المرتبطة غٌـــــر االلكترونـــات

 المجال الى فتنجذب - نفسه حول االلكترونٌة للحركــــــــة ننتجه صغٌـــــرة مغناطٌسات

 مع وعكسٌا المفردة االلكترونات عدد مع طردٌا تجاذبٌة بقـــــوة الخارجً المغناطٌسً

 .الحرارة درجـــــة

 

 diamagnetism 2 .مغناطيسية الدايا  

 حالة فً الطاقــــة مستوٌات جمٌع فً االلكترونـــــات تكون التً المواد فً وتنشأ

 كل الن.  صفر تساوي لها المغناطٌسٌة العزوم محصلة تكون وبالتالً,  ارتباطها

 المادة تتأثر ال ثم ومن.  متضادٌن اتجاهٌن فً ٌتحركــان مرتبطٌن الكترونٌن

 .  الخارجــــً المغناطٌسً بالمجــــال



 ferromagneticمغناطيسية الحديدو الخاصية. 3  

 المفــــــردة االلكترونات من العدٌد على تحتوي التً المواد فً الخاصة هذه تظهر

 مغناطٌسٌة البارا المواد تشبه وهً,  والنٌكل والكوبالت الحدٌد عناصر فً وتحدٌدا

 قوة مــــــن اكبر المواد هذه انجذاب قوة لكن,  المغناطٌسً الالمج نحو انجذابها فً

 المـــــواد هـــــذه ان كما.  مرة ملٌون بحوالً مغناطٌسٌة البارا المواد انجذاب

 ٌحـــــدث كما المغناطٌســــــً المجال ابعاد بمجرد المغناطٌسٌة خواصها التفقد

 اال تــــزول ال دائمة شبـــه بمغناطٌسٌة تحتفظ لكنها مغناطٌسٌة البارا للمــــــواد

 . .  مصاهٌر الى تحوٌلهـــا او التسخٌن او بالطـــــــرق

 مغناطٌسٌـــــة مناطــــق بها مغناطٌسٌة حدٌدو خواص لها التً المــواد ان وٌعتقد

 تحوي التً البارامغناطٌسٌة الذرات من جدا كبٌرا عددا منها كل ٌحتوي,  منفصلة

 (. ( .الحركة اتجاه من نفسه الترتٌب تأخذ مفردة الكترونات

 

 

 

 

 

 ((( التخلف المغناطيسي))) 

 عملٌتً عكس إمكانٌة عدم إلً تشٌر وهً هامة ظاهرة المغناطٌسً التخلف إن

 هاتٌن عكس إمكانٌة عدم من درجة هرتظ التً فالمادة.  المغنطة وإزالة المغنطة

ساق من , والمثال على ذلك لو تعرض  مغناطٌسٌا متخلف مادة تسمً العملٌتٌن

ــــاق سٌتمغنط  وٌــــزداد مجــال الفٌض أن السـ( ف Hالحدٌد لمجال مغناطٌسً )

(B)( بطرٌقة غٌر خطٌة كلما زاد المجالH  ًوعند ازاله المجال المغناطٌس , )

فأنها ستبقى بعض المغناطٌسٌة التً أكتسبها وتسمى هذه الظاهرة بالتخلف 



( , وكثافــة  Hــً , وٌسمى المنحنً الناتج من تغٌـــر شدة المجال )المغناطٌسـ

 ( بمنحنً التخلف المغناطٌسً وكما فً الشكل ادناه :Bالفٌض )

 

(, H=0( , والتً عندها )Oلذلك سنشاهد بداٌة المنحنً سٌبدأ من نقطة االصل )

 (.e( الى أن تصل الى حالة التشبع فً ) (B( تزداد Hوعند زٌادة )

  

 

 


