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حتي وقتي يك تكه به حركت در آورد، توان ميخي در نزديكي آن را د. به كمك آهنربا مينكنعمل مينيز از دور  حتيها آهنربا
ين ه هاي آهن را از چشم بيمار خارج كنند. در اتوانند برادپژشكان به كمك آهنربا ميچشم  مينطوره. باشد هنربا و ميخآچوب بين 

بلكه سيم حامل جريان نيز در اطراف خود  ،نيست كه در اطرافش خاصيت مغناطيسي وجود دارد فصل خواهيم ديد كه فقط آهنربا
  كند.خاصيت مغناطيسي ايجاد مي

  

  قطب هاي آهنربا
مغناطيسي كه خاصيت  يي از آهنرباقسمت ها .شوندنربا ميجذب آه راده هاي آهنبكنيم، نزديك مي راده هاي آهنبوقتي آهنربا را به 

  د.نشوشود كه در اين نواحي براده هاي آهن بيشتري جمع مياميده مين د، قطب هاي آهنربادار (آهنربايي) قوي تري

  
طوري كه به راحتي بتواند بچرخد، همواره يك از قطب ها به طرف شمال باگر يك آهنرباي تيغه اي را با نخي آويزان كنيم، 

ايستد. قطبي را كه به سمت شمال جغرافيايي مي ايستد، قطب شمال يا قطب و قطب ديگر به طرف جنوب جغرافيايي مي جغرافيايي
N ايستد، قطب جنوب يا قطب ميجغرافيايي ناميم و قطبي را كه به سمت جنوب ميS شود.نام گذاري مي  
تيغه اي را جذب كند؛ آهنرباي  Nآن بتواند قطب  Sآنچه گفته شد حتما بايد يك آهنرباي ديگر وجود داشته باشد كه قطب بق ط

به صورت آهنربايي كه  وجود دارد؛ اما نه مينزاما آيا درون زمين آهنربا وجود دارد؟ واقعيت اين است كه واقعا يك آهنربا درون 
توانند يك آهنربا ايجاد كنند مواد مذاب درون زمين به دليل چرخشي كه دارند ميتا به حال ديده ايم كه يك ميله فلزي باشد. بلكه 

  آن در شمال زمين قرار دارد. Sآن در جنوب زمين و قطب  Nكه قطب 

  
  خطوط ميدان مغناطيسي

شود كه براده هاي آهن مطابق شكل در خطوطي مي اهدهمشاگر در اطراف يك آهنرباي تيغه اي مقداري براده هاي آهن بريزيم، 
شود. اگر يك قطب نما را در اين محدوده قرار دهيم، ديده آنها خطوط ميدان مغناطيسي گفته مي گيرند كه بهبه دور آهنربا قرار مي

  است. Sبه سمت قطب  Nشود كه جهت گيري اين خطوط از سمت قطب مي
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  ناميم.غيرمغناطيسي مي شوند، مواد مغناطيسي و بقيه راادي را كه جذب آهنربا ميمو :نكته
كنند، قطب هاي همنام آهنربا نيز همانطور كه بارهاي الكتريكي همنام، يكديگر را دفع و بارهاي غيرهمنام، يكديگر را جذب مي ∎

  كنند.همديگر را دفع و قطب هاي غيرهمنام آهنربا همديگر را جذب مي

  
  

توان از هم جدا كرد ولي ارهاي الكتريكي وجود دارد. بارهاي الكتريكي را ميتفاوت بسيار مهي بين قطب هاي مغناطيسي و ب ∎
 Sهرگز بدون حضور قطب  Nتوان از هم جدا كرد. به عبارت ديگر قطب دهد كه قطب هاي مغناطيسي را نميآزمايش نشان مي

  خواهد بود. Sو  N با با دو قطبوجود ندارد. به بيان ديگر اگر آهنرباي ميله اي را دو تكه كنيم، هر تكه آن يك آهنر

  
  

  توان شكستن آهنربا، گرما دادن و ضربه زدن  را نام برد.مي هاي ضعيف كردن آهنرباي دائميراهاز  :نكته
  

  روش هاي ايجاد آهنرباي موقتي
توانيم آهنرباي موقتي ي دائمي ميو يك آهنرباي تيغه ا ره فلزيگيدر اين روش به كمك چند لف) روش القاي مغناطيسي: 1

به طور موقت خاصيت آهنربايي پيدا  ره فلزيگيكنيم. نزديك مي ره فلزيگيبسازيم. به اين ترتيب كه آهنرباي تيغه اي را به يك 
. چون قطب هاي غير همنام S شود و سر دورتر قطب ميN آهنربا، قطب  Sتر به قطب بطوريكه سر نزديك ،شودآهنربا مي و كرده
افتد. يعني ديگر نيز مي فلزيهاي ره گيشود. همين اتفاق براي جذب آهنربا مي ره فلزيگيكنند. به اين ترتيب گر را جذب ميهمدي
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دوم نيز به همين  ره فلزيگيشوند كه قطب هاي غيرهمنام آنها به هم نزديك باشند. بنابراين به گونه اي آهنربا مي فلزي هاي رهگي
  شود.شكيل ميتترتيب آهنربا شده و يك زنجيره آهنرباي موقتي 

  
به شرط آنكه آهنرباي اولي به مقدار  ،تواند اتفاق بيفتدنيز مي ره فلزيگياس مستقيم آهنربا با حتي بدون تملقاي مغناطيسي ا: نكته

هاي ره گيتوان مانند قبل ار دهيم، باز هم مياول قر ره فلزيگيبين آهنربا و يا شيشه اي يا چوب  حتي اگر مقواكافي قوي باشد. يعني 
. بديهي است كه توان در آنها خاصيت مغناطيسي ايجاد كردمي ره فلزيگييعني بدون تماس آهنربا با را به دنبال هم  قرار داد؛  فلزي

  خواهد بود.جذب شده كمتر  فلزيهاي ره گيدر اينصورت تعداد 

  
  

ديگر  گيره فلزيآهنرباي اصلي،  ازاول  ره فلزيگيكردن يعني با جدا ؛شودآهنرباي موقت ايجاد مي ،مغناطيسي : با روش القاينكته
  كند.ديگر را جذب نمي يره هاي فلزيگخاصيت مغناطيسي نخواهد داشت و 

كديگر كه از ي ي فلزييره هاگتري داشته باشد، تعداد مغناطيسي، هرچه آهنرباي اصلي خاصيت مغناطيسي قوي ي: در روش القاهنكت
  شود.ايجاد مي يره هاي فلزيگتري در شوند، بيشتر خواهد بود و خاصيت مغناطيسي قويآويزان مي

  
از قطب هاي آهنربا را دهيم. يكي آهني حركت مي يا سوزن يك ميلهزير بر روي ورت صدر اين روش آهنربا را به ب) مالش: 

رسيديم، آهنربا را از روي ميله جدا كرده و دوباره به  يلهمدهيم. وقتي به انتهاي در ابتداي ميله قرار داده و به سمت ديگر حركت مي
، آهنرباي موقتي ميله آهني آهنربا با مي دهيم. به اين ترتيب بعد از چند بار مالش حركتنتهاي ميله ابه و مجدد  ابتداي ميله مي بريم

  خواهيم كرد.ايجاد 
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  ناهمنام با قطب مالش دهنده خواهد بود. ،همنام با قطب مالش دهنده و انتهاي ميله ،: ابتداي ميلهنكته
  : مالش فقط بايد در يك جهت باشد و حركت رفت و برگشتي نباشد.نكته

  

اين ترتيب به  كنيم.م پيچ مي پيچيم و دو سر سيم پيچ را به مولد وصل ميدر اين  روش به دور جسم آهني سيج) روش الكتريكي: 
  تواند همانند يك آهنربا عمل كند.و ميسيم پيچ و ميخ داراي خاصيت مغناطيسي شده 

  

  
  
  
  
  

  عوامل موثر بر قدرت آهنرباي الكتريكي:
اگر به جاي يك باتري از چند باتري پشت هرچه جريان گذرنده از سيم پيچ بيشتر باشد (جريان گذرنده از سيم پيچ:  )1

ي آهنرباي الكتريكي باتري قوي تر با ولتاژ بيشتري داشته باشيم)، خاصيت مغناطيسر سر هم استفاده كنيم ؛ به بيان ديگ
 كند.قرار دهيم، تعداد بيشتري از آنها را جذب مي يره هاي فلزيگشود و اگر آن را در كنار بيشتر مي

يت مغناطيسي آهنرباي پيچ بيشتر باشد (طول سيم بلندتر باشد)، خاصهرچه تعداد دورهاي سيمپيچ: تعداد دورهاي سيم )2
 بيشتري را جذب كند. يره هاي فلزيگتواند مي ه اين ترتيببشود و كتريكي بيشتر ميال

  

؛ يعني اگر جاي پايانه هاي باتري را در بستگي داردجريان الكتريكي (جهت باتري)  آهنرباي الكتريكي به جهت Sو  N: قطب نكته
  .شودالكتريكي عوض ميآهنرباي  Sو  Nمدار عوض كنيم، جاي قطب هاي 

  
  آهنرباي الكتريكيدر  Sو  Nقطب هاي ص شخيت

آهنرباي الكتريكي را تشخيص دهيم. چهار  Sو  Nتوانيم قطب هاي پيچ ميبه كمك قانون دست راست و جهت جريان در سيم
  هد.درا نشان مي N، در اينصورت انگشت شست قطب دهيمميقرار الكتريكي انگشت دست راست را در جهت جريان 
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  كاربردهاي آهنرباي الكتريكي
 ،جرثقيل مغناطيسي ،درقفل  ،زنگ اخبار ،مانند انواع زنگ ها ؛شودهاي فراواني ميه از آهنرباهاي الكتريكي استفادهدر زندگي روزمر

  و ... كارت اعتباري ،ساعت هاي الكتريكي
  كنند. هاي قراضه يا زباله هاي آهني بزرگ را بلند مي در جرثقيل هايي است كه ماشين از كاربردهاي آهنرباي الكتريكي يكي ∎

  

  موتور الكتريكي
ي ديگر، آهنرباي آهنرباو ا دبنش آهنرباي الكتريكي دهيم، به دليل ربايش و راوقتي آهنرباي الكتريكي را بين دو آهنربا قرار مي

كند ژي حركتي (مكانيكي) تبديل ميانرژي الكتريكي را به انر ،موتور الكتريكياين ترتيب به كند. الكتريكي شروع به چرخيدن مي
  توان از چرخش محور براي چرخاندن قطعات ديگر استفاده كرد.و مي

  
  

يعني با حركت  ،كندالكتريكي عمل كرده و انرژي حركتي را به انرژي الكتريكي تبديل ميمولد يا ژنراتور برعكس موتور  :نكته
  شود.آهنربا جريان الكتريكي ايجاد مي

  

  كاربردهاي موتور الكتريكي
چرخد و يا در ماشين هاي اسباب بازي گيرد، چگونه ميشويي، استوانه اي كه لباس در آن قرار ميشين لباسدانيد در ماا ميآي

  كند؟ چرخند و ماشين حركت ميالكتريكي ، چرخ ها چگونه مي
موتورهاي الكتريكي يكي است.  در زندگي روزمره، ساخت و استفاده از موتورهاي الكتر ترين كاربردهاي علم مغناطيسيكي از رايج

 ،گيريآبميوه، چرخ گوشت ،ن برقيهمز ،شوييشويي و ظرفماشين لباس، بلندگو، چرخنده هاي شهربازي، فن ،پنكه، برقيدر جارو
  كاربرد دارند.و ساعت و ... ويبره موبايل، خودروها، خنك كن (كولر) هاي آبي


