FİZİK 2
UYGULAMA 6
(MANYETİK ALAN KAYNAKLARI)
1. I akımı taşıyan kapalı bir ilmek Şekil 1’de görüldüğü gibi
dört kısımdan oluşmaktadır.
a) Biot‐Savart yasasını kullanarak O noktasındaki manyetik
alanı biri vektörler cinsinden bulunuz.



b) Eğer kapalı ilmek, B  B0 (4iˆ  2kˆ ) (B0 pozitif bir sabit)

ile verilen düzgün bir manyetik alan etkisinde kalırsa, ab
ve cd bölgelerine etki eden manyetik kuvveti ve ilmeğe
etki eden torku birim vektörler cinsinden bulunuz (Akım
ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ediniz.).

Şekil 1

1

2

2. Şekil 2’de görülen kapalı ilmeğin, P noktasında
oluşturduğu manyetik alanı birim vektörler cinsinden
bulunuz.
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3. Şekil 3’te uzun koaksiyel bir kablo kesitten
görülmektedir. Merkezde yarıçapı c  0,5 cm , yönü
sayfa düzleminin içine doğru olan I  100 A akımı
taşıyan bir tel ve etrafında eş merkezli iç yarıçapı
b  2 cm , dış yarıçapı a  4 cm olan yönü sayfa
düzleminden dışarı doğru I akımı taşıyan silindirik
tüpten oluşmaktadır.
a) ( r  c) r  0,3 cm ,
b) (c  r  b) r  1 cm ,
c) (b  r  a ) r  3 cm ,
d) ( r  a ) r  4 cm ’de manyetik alanları bulunuz.
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4. Sonsuz uzun iki iletken tel, Şekil 4’de görüldüğü gibi
paralel olarak birbirlerinden 4m uzaklıkta
bulunmaktadır. 1 numaralı telden, sayfa
düzleminden dışarı doğru 8 A’lık; 2 numaralı telden
sayfa düzleminin içine doğru 12 A’lık akım
geçmektedir. Bu iki iletken telin P noktasında
oluşturdukları manyetik alanı birim vektörler
cinsinden bulunuz.( 0  4 .10 7 Wb / A.m )

Şekil 4

5

6. Şekil 5’te görülen I akımı taşıyan sonsuz uzun iletken telin I
akımı taşıyan ve kenar uzunluğu d olan kare şeklindeki kapalı
ilmeğe etki ettirdiği toplam manyetik kuvveti birim vektörler
cinsinden bulunuz.
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7. Çapı 2,5 cm ve uzunluğu 30 cm olan bir solenoidin sarım
sayısı 300 ve üzerinden geçen akım 12 A’dır.
a) Şekil 6.a’da görüldüğü gibi, merkezi, solenoidin ekseni
üzerinde olan ve bu eksene dik olarak yerleştirilen 5 cm
yarıçaplı bir diskin yüzeyinden geçen manyetik akıyı
hesaplayınız.
b) Şekil 6.b aynı solenoidin büyütülmüş olarak önden
görünüşünü göstermektedir. Solenoidin içinde, iç yarıçapı
0,4 cm ve dış yarıçapı 0,8 cm olan bölgeden geçen manyetik
akıyı hesaplayınız.
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