
  : الدراسة الكالسیكیة للمواد الممغنطة 

⃗���بما إن لكل جسیمة تدور حول مدار عزم مغناطیسي   ��فمن المنطقي ان ندرس البالزما كمادة قابلة للتمغنط نفاذیتھا  �
ولبیان سبب عدم دراسة  ).ثابت الوسط المكظوم أو غیر المتغیر حراریاً   �للنفاذیة لنفرق بینھما وبین  mلنضع الدلیل  (

  .ة األوساط القابلة للتمغنط عادة البالزما بھذا الشكل بكیفیة دراس

الكبیرة وكذلك نفاذیة نسبة  ��وھي األوساط ذات الحساسیة المغناطیسیة  (تدل األوساط ذات المغناطیسیة الحدیدة 
�� >> والذي ) (magnetization(Mفإن تمغنطھا  ��، انھ إذا كان لدینا قطعة من الحدید لھا عزم مغناطیسي )1

،  )یبین مدى استقطاب العزوم المغناطیسیة الجزیئیة لحظیاً في اتجاه معین ، أو تحت تأثیر مجال مغناطیسي خارجي 
  :یعطى بالعالقة 
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وھذا یكافئ  لمغناطیسيا كثافة العزمأي أن التمغنط ھو عبارة عن العزم المغناطیسي لوحدة الحجوم ویعرف أیضا بأنھ 
  تأثیر كثافة تیار مرافق 

)bound current(  مساو لـ:  

)3-12 )(mks              (�����⃗ = ���⃗ ×����⃗  

والذي یشمل  In vacuum((في حالة الفراغ  ) 4-3(المشار الیھ في المعادلة  ⃗�ویجب إضافة ھذا التیار إلى التیار  
وبالتالي نستطیع  ⃗�����الناتجة عن المجاالت الخارجیة والتي یمكن أن نرمز لھ بـ  التیارات الموجودة أصال مع التیارات 

  :بالشكل  )4-3(إعادة كتابة المعادلة 
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  :بشكل ابسط كما یلي  )13-3(ویمكن كتابة المعادلة 
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  ) cgsفي نظام (                    
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  )mksفي نظام (     

  :والتي تساوي  ⃗���وذلك بعد إدخال مفھوم الشدة المغناطیسیة 
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  ): 11-3(حیث لدینا من العالقة 

مساحة المقطع المغناطیسي A،  ⃗�����التیار المرافق للجسیمة ذات العزم المغناطیسي  ⃗�����حیث  ⃗�����=A�����⃗في حالة شحنة ما 
  :المسافة التي تجتازھا الجسیمة ضمن الوسط وبالتالي یكون �حیث  ��مساویاً لـ  Vالمتشكل واعتبار الحجم 
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  :بالشكل  Xmبداللة الحساسیة المغناطیسیة  ⃗����و   ⃗����ویمكن كتابة العالقة بین 
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  :نحصل على  )15-3(باالستفادة من العراقة 

)3-18 (                 ���⃗ = ��(� + ��)���⃗ =   )mksفي نظام  (⃗�����

ھو مجموع ھذه العزوم في الـ  ⃗����ویكون التمغنط   ⃗������عندما تكون البالزما ممغنطة تكون لكل جسیمة عزم مغناطیسي  
1cm3  في الجملةcbs  1والـm3  في الجملةmks  .  
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خطیة في ھذه الحالة ، كما ھو الحال في حالة إلكترون یتحرك على سطح ناقل  ⃗����و  ⃗����وبالتالي التكون العالقة بین 
وھذا  .عالقة خطیة  )17-3(تبار العالقة ھو تیار سطحي وبالتالي اع ) 16-3(في العالقة  ⃗�����بحیث یمكن اعتبار التیار 

  .ھو السبب في عدم دراسة البالزما على انھا مادة ممغنطة كما اشرنا في بدایة الفقرة 
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