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  :عنوان المحاضرة 

  تأثیر ھول
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  .ھو تولد قوة دافعة كھربائیة في موصل نتیجة لوجود فرق بین درجة حرارة نھایتیھ : تأثیر ثومسن

  تأثیر ھول

فعند تسلیط مجال مغناطیسي ،ھو اختالف توزع التیار في شریحة معدنیة بفعل مجال مغناطیسي  :تعریفھ
لدى حامالت الشحنة  تنشأ نزعةباتجاه عمودي على اتجاه سریان التیار ) یحمل تیارا كھربائیا (على موصل 

اتجاه كل من التیار  الى االنحراف جانبا فتسبب تولد قوة دافعة كھربائیة عبر الموصل باتجاه عمودي على
  .والمجال المغناطیسي

  :التفسیر الفیزیائي لھذه الظاھرة 

تیار كھربائي في تلك  وإمرارعند وضع شریحة من فلز تحت تأثیر مجال مغناطیسي عمودي   
ان التیار الكھربائي . التیار والمجال المغناطیسيكل من على اتجاه یتولد فرق جھد كھربائي عمودي ،الشریحة

باتجاه معاكس التجاه المجال  (  )ة عن سیل من االلكترونات التي تتحرك بسرعة انجراف عبار
على شریحة معدنیة تتولد قوة لورنتز                    ( )وعند تسلیط مجال مغناطیسي حثھ ،(  )الكھربائي [ = على  تعمل ھذه القوة).حسب قاعدة الید الیمنى (  الیمینتنحرف ھذه االلكترونات  نحو  [(        ) 

من الشریحة لیكون ھذا الطرف سالب الشحنة وفي الوقت نفسھ یحدث   االیمنتجمیع االلكترونات في الطرف 
ینبع     فیكون موجب الشحنة ونتیجة لذلك بتولد مجاال كھربائیا  األیسرنقصا في االلكترونات في الطرف 

لینمو بالتدریج فیعمل على منع المزید من االنحراف  الیمینصب بالشحنة السالبة نحو من الشحنة الموجبة لی
ویطلق على فرق الجھد بین  (  )الجانبي لاللكترونات حتى یحدث االتزان یعرف ھذا المجال بمجال ھول 

  .(  )طرفي الشریحة بجھد ھول 

  

في اتجاه  (  )ة الفلز ھول وللتعبیر عن تأثیر ھول ریاضیا نفرض ان كثافة التیار في شریح
ان القوة المؤثرة .كما في الشكل ( )في اتجاه المحور  (  )وان المجال المغناطیسي المؤثر  ( −)المحور 

=   :تعطى بالعالقة ( )والمجال المغناطیسي  ( )على االلكترون بوجود المجال الكھربائي      −         …………………………….(37)  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  غسان عدنان إلھیتي. د .م.أ:أستاذ المادة              )المحاضرة الخامسة(                         الفصل الدراسي الثاني

  
 

                    قسم الفیزیاء الحیاتیة                                 المرحلة الثانیة             كلیة العلوم التطبیقیة                     
   

College of Applied Sciences                Second Stage                         Biophysics Dep.  

فعلیھ تكون القوة المؤثرة على االلكترون في  ( )وبما أن حركة االلكترون تكون في اتجاه المحور 
=     : ( )اتجاه المحور      −         …………………………….(38)  

وتأثیر المجال  (  )مساویة للصفر عندما یحدث التوازن بین تأثیر المجال المغناطیسي      وتصبح القوة 
  :الناتج عن انحراف االلكترونات     اللكھربائي

…………………………….(39)     =   =        

تمثل معدل سرعة انسیاق االلكترونات بعكس اتجاه المجال  (  )وھي معادلة مجال ھول حیث 
وعدد االلكترونات لكل  (  ) تعطى بداللة سرعة االنسیاق (  )ولما كانت كثافة التیار ، الكھربائي الخارجي 

=     :( )وحدة حجم (−  ∆     )…………………………….(40)  ∴   =      …………………………….(41)   ∴   =            …………………………….(42)  

وشدة المجال المغناطیسي  (  )تعني ان مجال ھول یتناسب مع كل من كثافة التیار  (42)المعادلة  ویدعى ثابت التناسب بمعامل ھول الذي یحدد نوع االستجابة العمودیة على اتجاه كل من التیار  (  )
=     :والمجال المغناطیسي أي أن       =   ( )     …………………………….(43)  

الحامالت الكترونات حرة ان معامل ھول یحدد اشارة وكثافة حامالت الشحنة فھو سالب عندما تكون 
علیھ فھو وسیلة مھمة لمعرفة تركیز وإشارة حامالت . وتزداد قیمة معامل ھول بانخفاض تركیز الحامالت.

  .الشحنة والسیما في المواد شبھ الموصلة

   :من خالل الصیغة الریاضیة التالیة ( )مع التوصیلیة الكھربائیة (  ) یمكن ربط معامل ھول

∴  = −    …………………………….(44)  
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H.W  : یمر خاللھ تیار كھربائي شدتھ  (    . )وسمكھ  (    )شریط من النحاس عرضھ (      . وبصورة عمودیة على  (   . )فعند تسلیط مجال مغناطیسي منتظم كثافة فیضھ تساوي ، (
جد .بین نقطتین متقابلتین على عرض الشریط (     )سطح الشریط ظھر فرق جھد كھربائي مقداره 

  ؟ ( )وتركیزھا (  )سرعة انجراف االلكتروناتو (  )معامل ھول
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