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:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

کهشوددایجاپیچه ایکهطوریبپیچیمبلندمارپیچیکبصورترادرازسیمیکاگر
دهانۀطرقبامقایسهقابلآمدهبدستلولۀطولدیگرعبارتبهوباشدلولهیکمانند
دریملولهسیکازجریانعبوربا.گویندسیملولهراآمدهبدستپیچسیمباشد،پیچه

الًکامسیملولهومی آیدبوجودمغناطیسیمیدانآنداخلدرنیزوآناطراففضای
.می کندعملمیله ایآهنرباییکبهشبیه

رتبصومیله ایآهنرباییکاطرافدرمغناطیسیمیدانخطوطمی دانیمکههمانطور
واردآنSقطببهشدهخارجآهنرباNقطبازکههستندبسته ایمنحنی های

.می بندندNبهSازراخودآهنربا،داخلفضایدرومی شوند



:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

ریانجحاملسیملولۀیکدرکهاستچیزیآنمشابهدقیقاًمغناطیسیمیداناین
میداناست،خالیسیملولهداخلفضایچونکهتفاوتاینبامی آید،بوجود

.استاستفادهقابلسیملولهداخلدرآمدهبدستمغناطیسی
راینبنابهستندهم جهتوموازیفشرده،سیملوله،داخلدرمغناطیسیمیدانخطوط
.داردوجودقویویکنواختمغناطیسیمیدانسیملولهدرون

مککبهمیدانجهتتعیین(ب).جریانحاملسیملولۀیکمغناطیسیمیدان(الف)
.راستدستقاعدۀ



:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

حامل جریان را می توان با قانون سیملولۀ  Nقطبجهت میدان مغناطیسی و در واقع 
.دست راست بدست آورد

هت اگر سیملوله را در مشت دست راست به گونه ای بگیریم که چهار انگشت روی ج
جریان حلقه های سیملوله بچرخند، انگشت شست دست راست جهت خروج خطوط 

بدست آمده را نشان آهنربای Nمیدان مغناطیسی از سیملوله و یا بعبارتی قطب 
.می دهد



:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

حامل جریان را می توان با قانون سیملولۀ  Nقطبجهت میدان مغناطیسی و در واقع 
.دست راست بدست آورد

هت اگر سیملوله را در مشت دست راست به گونه ای بگیریم که چهار انگشت روی ج
جریان حلقه های سیملوله بچرخند، انگشت شست دست راست جهت خروج خطوط 

بدست آمده را نشان آهنربای Nمیدان مغناطیسی از سیملوله و یا بعبارتی قطب 
.می دهد



:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

ول آن در مقایسه با ط( یا به عبارتی قطر دهانۀ سیملوله)اگر قطر حلقه های سیملوله 
ی کامالً یعنی شکل)بسیار کوچک باشد و حلقه های آن نیز خیلی به هم نزدیک باشند 

.به سیملوله، سیملولۀ آرمانی گفته می شود( شبیه لوله ایجاد شده باشد

میدان مغناطیسی داخل یک سیملولۀ آرمانی در نقطه های دور از لبۀ آن، یکنواخت
:است و اندازۀ آن از رابطۀ زیر محاسبه می شود



:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

برحسب متر، طول ℓتعداد حلقه های آن،  Nعبوری از سیملوله، جریان Iدر رابطه، 
μ̥̥̥̥=𝟒𝝅سیملوله است و × 𝟏𝟎‾⁷ Tm/A    که تراوایی مغناطیسی خأل می باشد
.نامیده می شود

𝑵می توان

ℓ
.نشان داد nتعداد دور در واحد طول یک سیملوله دانست و آنرا با را 

م در یک سیملولۀ آرمانی که تمام حلقه ها به هم چسبیده اند با دانستن قطر سی
دارای مثالً وقتی سیمی که سیملوله با آن ساخته شده است. را محاسبه کرد nمی توان 

تر از باشد و همۀ حلقه های سیملوله به هم چسبیده باشند، مطمئناً در یک مmm۱قطر
به این ( میلیمتر است۱۰۰۰یک متر )حلقه کنار هم قرار می گیرند ۱۰۰۰این سیملوله 

خواهد بود و بدون آنکه طول ۱۰۰۰ترتیب تعداد دور در واحد طول این سیملوله 

=۱۰۰۰n( دور بر متر)باشندسیملوله یا تعداد دور آن داده شده 
N
ℓ

.آمده استبدست =



:میدان مغناطیسی حاصل از سیملولۀ حامل جریان

همچنین می توان با داشتن طول یک سیم که می خواهند به کمک آن سیملوله ای 
.تمحاسبه کرد به شرط آنکه بدانیم شعاع حلقه های سیملوله چقدر اسرا  Nبسازند،

(Lیعنی )بعد طول سیم مورد نظر و (πr۲)کنیمکافی است محیط هر حلقه را محاسبه 
:را بر این محیط تقسیم کنیم یعنی



تست های این مبحث



mm۲قطربهسیمیازهم،بهچسبیدهحلقۀ۵۰۰شاملآرمانیایسیملوله
بزرگیباشد،mA۴۰۰سیملولهازعبوریجریاناگر.استشدهساخته
چندآنهایلبهازدوروسیملولهمحوررویاینقطهدرمغناطیسیمیدان
؟استگاوس

۱)
۲)
3)
۴)

Τ2 4 × 10−5

24 × 10−5

Τ0 24
Τ2 4



بهایمکردهوصلVپتانسیلاختالفبامولدیکبهراℓطولبهایسیملوله
BسیملولهداخلدرمغناطیسیشدتوکندمیعبورIجریانآنازکهطوری

اینازیکیوکنیمتقسیممساویقسمتسهبهراسیملولهایناگر.شودمی
شدتکنیم،وصلVقبلیپتانسیلاختالفهمانبهراجدیدسیملولۀسه

؟شودمیBبرابرچندآنداخلمغناطیسیمیدان

۱۱
۳ (

۲(۱
3(3
۴(۶



ومی سازیمcm۶طولبههسته ایبدونسیم لولۀ،Lطولبهسیمیاز
وcm۲سیم لولهحلقۀهرشعاعاگر.می دهیمعبورآنازراA۵جریان
T۰٫۰۱آناصلیمحوررویوسیم لولهداخلدرمغناطیسیمیداناندازۀ
است؟مترچندLطولباشد،

۱)۱۲
۲)۱۲۰۰
3)۶
۴)۶۰۰



؟می دهندنشانراآهن رباقطبکدامچپبهراستازترتیببهBوAزیرشکلدر

۱)SوN
2)NوN
3)SوS
4)NوS



د توانربای دائمی در امتداد محور سیملوله قرار دارد و میدر شکل زیر، یک آهن
..................آهنربای دائمی  ،kبا اتصال کلید . آزادانه حرکت کند

.رودسمت راست میبه (۱
.کندمحورش دوران میحول (۲
.رودسمت چپ میبه (3
.ماندمیثابت (۴



هردرکهمتر۲طولبهمقاومتبدونآرمانیایسیملولهزیرشکلمداردر
عدباگر.استگرفتهقرارالکتریکیمداریکدرداردوجودحلقه۱۰۰۰آنمتر

دور)سیملولهداخلمغناطیسیمیداناندازۀکافی،اندازۀبهزمانگذشتاز
است؟اهمچندRالکتریکیمقاومتباشد،گاوس3۰بابرابر(هالبهاز

۱)۱
۲)۲
3)3
۴)۴


