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 قانون لبالص  –قوى الكهرمغنطيسية ال

Forces électromagnétiques –loi de LAPLACE 
 

 

 العوامل المؤثرة علة قوة لبالص ، تحديد منحى قوة لبالص باستعمال القواعداإلبراز التجريبي لقوة لبالص : 1 تجريبي  نشاط ، 

  نعلق سلكا نحاسياAB  في النقطةA  بحيث يمكنه الدوران حول النقطةA  ونغمر طرفه الحرB  في وعاء يحتوي على محلول مشبع لنترات النحاس المحمض بحمض النتريك .

 . Uلمغنطيس على شكل ويمر السلك في تفرجة 

  نركب على التوالي المولد والسلك واألمبيرمتر ومحلول نترات النحاس وقاطع التيار والمعدلة. 

  إستثمار: 

 عند غلق قطاع التيار ، ماذا تالحظ  ؟ ثم ماذا تستنتج ؟ .1

 :نقوم بما يلي  )قوة لبالص   ( لتحديد العوامل المؤثرة على هذه القوة .2

 :ماذا تالحظ عندما   

  نزيد في شدة التيار الكهربائيI 

  نعكس منحى التيار الكهربائيI 

  نعكس منحى متجهة المجال المغنطيسي     

 نضاعف L  مغنطيسين على شكل طول جزء الساق المغمور في المجال المغنطيسي بوضعU  متماثلين أحدهما على األخر 

 حدد مميزات قوة لبالص  .3

 :بالقواعد التالية      يمكن تحديد منحى قوة لبالص  .4

فإن يده      نعتبر مالحظ أمبير ممتدا في إتجاه الساق بحيث يجتازه التيار الكهربائي من الرجلين الى الرأس وهو ينظر في إتجاه ومنحى  : قاعدة مالحظ أمبير   

     لبالص اليسرى تشير الى منحى قوة 

بعد إبعادها    تشير اإلبهام إلى منحى .     وتتجه راحة اليد نحو المتجهة , حيث يخرج من أطراف األصابع, تتجه اليد اليمنى وفق منحى التيار: قاعدة اليد اليمنى   

 عن األصابع األخرى

فإن       الوسطى إلى منحى و   تشير السبابة إلى منحى ا دمعن: قاعدة األصابع الثالث  لليد اليمنى    

وذلك بعد تكوين زاوية قائمة بين اإلبهام والمستوى المكون من السبابة      إلى منحى تشير اإلبهام 

 والوسطى

في الحاالت الممثلة في الشكل  Mفي النقطة      بإستعمال هذه القواعد حدد منحى متجهة قوة لبالص 

 ومثلها بدون إعتبار السلم  جانبه،
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