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می دانیم سیییم حامل جریان الکتریکی دف فیییای اطراد مود میدان مغناطیسییی ای اد می کندا حاس ا ر سیییم فا حه هییوف  حلقه 

مط های میدان مغناطیسی  ه حامل جریان الکتریکی حه هوف  شکل زیر می شودادایره ای شکل دفحیاوفیم، میدان مغناطیسی حلق

دف ناحیه دامل حلقه حه یکدیگر نزدیکترندا یعنی میدان دف این ناحیه قوی تر اسیییها هیننین دف نقطه های فوی محوف حلقه، 

 میدان مغناطیسی موازی محوف حلقه اسها

 

 

 

سی حلقه شکل ب حراده های اهن فا دف اطراد  شکل الف دف حاال مطوط میدان مغناطی شان می دهدا و  حامل جریان الکتریکی فا ن

 یک حلقه حامل جریان فیخته ایم و می حینیم که حا مطوط میدان فسم شده مطاحقه دافدا

 تعیین جهه میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان الکتریکی حا قاعده دسه فاسه

شکل پ  سه مطاحق  سه فا هوف  که دف حاال حرای تعیین جهه مطوط میدان دف دامل حلقه از قاعده د ستفاده می کنیما حه این  ا

شسه دسه فاسه فا دف جهه سیم حلقه قراف داده و چهاف انگشه فا از دامل حلقه حه سیه کف دسه می چرمانیما دف انگشه 

  از چپ حه فاسه اسها دف دامل حلقه شکل حاال می حینیم که جهه میدان مغناطیسی

سه میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان مشاحه میدان مغناطیسی اطراد ی شکل ا شکل زیر(ا ک آهنرحای تخه دایره ای  )مطاحق 

می  یرندا میدان مغناطیسییی دف دامل حلقه از  دف نظر حه عنوان یک دو قطبی مغناطیسییی فا هر حلقه حامل جریان حه هیین دلیل

سه تعیین کردیم،  Nحه قطب  Sاین دید از قطب  سه فا ستفاده از قاعده د سی حلقه فا حا ا سها یعنی پس از اینکه میدان مغناطی ا

سیه پای سه حناحراین ق سیه حاال ا  Sین حلقه قطب قطب های آن فا تعیین می کنیما حه طوف مثاس دف حلقه زیر میدان از پایین حه 

 اسها Nاین دو قطبی و قسیه حاالی حلقه قطب 
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شخیص داد ن تفاده از قاعده دسه فاسه می توادف شکل زیر حا توجه حه میدان های مغناطیسی فسم شده دف اطراد حلقه حا است

 ااسه ساعتگرد جهه جریان الکتریکی دف حلقه

 

استفاده از یک تک حلقه حرای تولید میدان مغناطیسی حه اندازه مطلوب تقریبا کافی غیر میکن اسها زیرا حاید جریانی حیش از 

 تحیل سیم حه آن وافد شودا دف این موافد حه جای استفاده از تک حلقه، از پینه ها حرای تولید میدان مغناطیسی استفاده می شودا
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ا ر یک عقرحه مغناطیسی دف (ا دف شکل نییی از حلقه فسم شده اسهشکل زیر یک حلقه حامل جریان فا نشان می دهد ): 1مثاس 

 آن حه کدام طرد مواهد ایستاد؟ Sفوی محوف حلقه قراف  یرد، قطب  Aنقطه 

 

از  از حاال حه سیه پایین اسها فوی محوف حلقه میدان مغناطیسی فاسهحا توجه حه جهه جریان سیم و قاعده دسه : 1پاسخ مثاس 

عقرحه حه سیه حاال مواهد  Sقراف می  یرد، پس قطب  دف جهه میدان )حه سیه پایین( عقرحه مغناطیسی N آن ایی که قطب 

 ایستادا

 )مخصوص فشته فیاضی( اندازه میدان مغناطیسی دف مرکز حلقه دایره ای حامل جریان الکتریکی

 اندازه میدان مغناطیسی حلقه حامل جریان الکتریکی دف مرکز حلقه از فاحطه زیر حدسه می آیدا

𝐵 =
𝜇0𝑁𝐼

2𝑅
   , 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7𝑇. 𝑚/𝐴  

 Rتعداد حلقه های پینه و  Nتراوایی مغناطیسی مال اسه که مقدافش فا دف حاال مشاهده می کنیدا هیننین  µکه دف این فاحطه 

 شعاع حلقه اسها

آمپر می  ذفدا میدان مغناطیسی دف مرکز  2دوف سیم، جریانی حه شد   100سانتی متر و تعداد  6از پینه ای حه شعاع  :2مثاس 

 (m/AT 7-10×=120µد تسال اسه؟ )پینه چن

𝐵 =
𝜇0𝑁𝐼

2𝑅
=  

12 × 10−7 × 100 × 2

2 × 6 × 10−2
= 2 × 10−3 𝑇 
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  می حاشد، حراحر حا   2cmπ36حلقه که مساحه هر حلقه آن  50حزف ی میدان مغناطیسی دف مرکز پینه مسطحی شامل  :3مثاس 

Gπ20 اسها ( جریان عبوفی از پینه حراحر حا چند آمپر اسه؟m/AT 7-10×π4=0µ) 

𝐴 = 𝜋𝑅2   → 𝑅 = √
𝐴

𝜋
= √

36𝜋

𝜋
= 6𝑐𝑚 = 6 × 10−2𝑐𝑚 

𝐼 =
2𝑅𝐵

𝜇0𝑁
=

2 × 6 × 10−2 × 20𝜋 × 10−4

4𝜋 × 10−7 × 50
= 12 𝐴 

 2سانتی متر ،  1.5واقع دف مرکز حلقه حه شعاع  Aدف شکل زیر، اندازه میدان مغناطیسی حاهل از سیم فاسه دف نقطه : 4مثاس 

 هفر شود؟ A اوس اسها چه جریانی و دف چه جهتی از حلقه حگذفد تا اندازه میدان مغناطیسی مالص دف نقطه 

 (m/AT 7-10×=120µ) 

 

استفاده از قاعده دسه فاسه فوی سیم حامل جریان، می دانیم میدان مغناطیسی ناشی از سیم دف مرکز حلقه حا : 4مثاس  پاسخ

دفونسو اسها حرای اینکه میدان میدان مالص دف مرکز حلقه هفر شود، حاید میدان مغناطیسی ناشی از حلقه دف مرکز حلقه 

 اسها پادساعتگرد دف حلقه حاشدا پس جهه جریان و حراحر حا میدان سیم حامل جریان  حرونسو

𝐼 =
2𝑅𝐵

𝜇0𝑁
=

2 × 1.5 × 10−2 × 2 × 10−4

12 × 10−7 × 1
= 5 𝐴 
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