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બી.એસ.સી. સેમ. ૩ 

યતુનટ 2 

પ્રકરણ 2 

 તિદ્યિુપ્રિાહ 

“કોઈ વાહક પદાર્થના કોઈ એક બ િંદુ પાસેર્ી આડછેદમાાંર્ી એકમ સમયમાાં પસાર ર્િા વીજભારના 

જથ્ર્ાને તવદ્યિુપ્રવાહ કહ ેછે. જયાાં િેને ‘I’ ર્ી દર્ાથવાય છે. િેનો 
એકમ અમ્પીયર છે.”  

એટલે કે  I=dq/dt = તવદ્યિુભાર/સમય= કૂલાંમ્ /સેકન્દ્ડ એમ પણ 

લખી ર્કાય.  આ તવજપ્રવાહના વાહનની દદર્ા એ ધન વીજભારની 
ગતિની દદર્ામાાં અર્વા ઋણ વીજભારની ગતિની તવરુધ્ધ દદર્ામાાં લવેામાાં આવે છે. 

ધારો કે આકૃતિમાાં  િાવ્યા મજુ  વીજભાર કોઈ એક રેખા પરર્ી પસાર ર્ાય છે અને આ રેખા પર 

રેખાની એકમ લાં ાઈ દીઠ તવદ્યિુભાર λ જેટલો છે. િો λ ને રેખીય વીજભાર ઘનિા કહ ેછે. 

 િીજપ્રિાહ ઘનિા: 

 

વાહક પદાર્થમા ાં કોઈ બ િંદુ પાસેર્ી વહન પામિા તવજ્ભારની દદર્ામાાં વાહક પડીર્થના એકમ ક્ષતે્રફળ 

(ds1) દીઠ િે બ િંદુ પાસેર્ી પસાર ર્િા વીજપ્રવાહ જથ્ર્ા (dl) ને િે બ િંદુ પાસેની વીજપ્રવાહ 
ઘનિા કહ ેછે. જેને    ર્ી દર્ાથવાય છે. 

જો વાહક પદાર્થના ds જેટલા ક્ષેત્રફળમાાંર્ી દળ જેટલા તવદ્યિુપ્રવાહનુાં વહન ર્ત ુાં હોય િો 

વીજપ્રવાહ ઘનિાનો જથ્ર્ો     l
 s જેર્ી dl =       ds 

આકૃતિ 2માાં તવદ્યિુપ્રવાહ અને વીજપ્રવાહ ઘનિા     વચ્ચનેો સાં ાંધ દર્ાથવે છે. 
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આકૃતિ ૩માાં વીજપ્રવાહના વહનની દદર્ાને લાં  એવા એકમ ક્ષતે્રફળમાાંર્ી એકમ સમયમાાં પસાર 

ર્િા વીજભારના જથ્ર્ાને વીજપ્રવાહઘનિા કહ ેછે.        

 

 તિદ્યિુ િાહકિા: 
વીજવાહક પદાર્થ એ એક એવો પદાર્થ છે કે િેના  ે છેડા પર ર્ોડોક તવદ્યિુસ્થર્તિમાન તવભવ 

આપવામાાં આવે િો મોટા પ્રમાણમાાં વીજવાહક પદાર્થમા ાં વીજપ્રવાહ વહન પામે છે.  
ઓહમના તનયમ પ્રમાણે વીજવાહક પદાર્થની સ્થર્ર સ્થર્તિમાાં અને અચળ િાપમાને I જેટલો 

વીજપ્રવાહનુાં વહન ર્ાય છે, જે િે વાહક પદાર્થના  ે છેડા પર આવેલા વીજથર્ીતિમાન 

વોલ્ટેજ(V)ના સમપ્રમાણમાાં હોય છે. 
        અર્વા I=KV, જયાાં K વાહક પદાર્થની વાહકિા અચળાાંક છે. હવે વાહકિા K ના વ્યથિને 

વાહક પદાર્થનો અવરોધ R કહ ેછે. એટલ ેકે R=1/K.    
 

 
 જેને ઓહમ નો તનયમ કહ ેછે. 

   
 

 
 

  

 
 

   

  
               જયાાં,   ને પદાર્થની વાહકિા,       ને તવધિુક્ષેત્ર કહ ેછે. 

િેમ જ     ρ 

હવે ધારો કે, આકૃતિ ૪ મજુ  વીજવાહક પદાર્થનો આડછેદ ds વીજપ્રવાહ ઘનિા    સારે્ θ ખણૂો 

 નાવે છે. જેર્ી ds = ds cosθ અને એકમ સદદર્    એ ds આડછેદને લાં રૂપે છે. 

િેર્ી      I
 s   

 I
ds cosθ  ,   I     ds cosθ  

  ٠   s  જેની  ને  ાજુ સાંકલન લિેા, 
     ٠   s  ર્ાય. 

ધારો કે આકૃતિ ૫ મજુ , વીજપ્રવાહની દદર્ાને 

લાં  dl જેટલી લાં ાઈ ધરાવિા તવથિારમાાંર્ી dI 
જેટલા તવજપ્રવાહનુાં વહન ર્ત ુાં હોય િો પષૃ્ઠ વીજપ્રવાહ ઘનિા K=(dI/dl)    

  𝐼   dl     dl જેનુાં પષૃ્ઠ સાંકલન I =     dl   જેમાાં K=    અને  J= nqv = ρv 

જયાાં n એ એકમ કદ દીઠ તવજ્ભારની સાંખ્યા, q = વીજભાર,   એ તવજ્ભારની પષૃ્ઠ ઘનિા અને ρ 
એ તવજ્ભાની કદ ઘનિા છે. 
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 સાિત્ય સમીકરણ: 
આ સમીકરણ તવજ્ભારના સાંરક્ષણના તનયમનુાં ગાબણતિક રૂપ છે. ધારો કે આકૃતિ મજુ   ાંધ પષૃ્ઠ 

Sને ધ્યાનમાાં લો િેની કદ પ્રવાહ ઘનિા ρ છે અને વીજભાર િેમાાં વહન કરે છે. પષૃ્ઠમાાંર્ી 

તવજભારના વહન ર્વાર્ી વીજપ્રવાહનુાં તનમાથણ ર્ાય છે. જે          વક્ર પષૃ્ઠ  છે.  (1) 

તવજભાર સાંરક્ષણના તનયમ મજુ  V કદ ધરાવિા પષૃ્ઠની અંદર એક સમાન દરર્ી તવજ્ભરમાાં 

ઘટાડો ર્ાય છે. 
િેર્ી, તવજભાર V કદને ઘેરિા  ાંધ પષૃ્ઠ S 

માાંર્ી  હાર આવિો હોય િો,    
  

  
 

        ાંધ પષૃ્ઠ . 

જો આ કાળમાાં t સમયે વીજભાર ઘનિા ρ હોય િો            ,જયાાં    સકુ્ષ્મ ખાંડ છે.  (2) 

હવે સમી.1 અને 2 પરર્ી           . 

હવે ગોસના તનયમ મજુ ,  
  

       
 

        
 

 ⇒       

  
  

 
        

 
 

જેમ ાં 
     

  
       પણ લખી શક ય ,  

     

  
        

 િીજિાહક પદાર્્ પર લાગતુ ંબળ: 
ધ રો કે આકતૃિમ ાં બિ વ્ય  પ્રમ ણ,ે ચ ાંબકીય કે્ષત્ર      મ ાં વીજપ્રવ હ વ હક સળીયો મ કવ મ ાં આવેલ હોય ત્ય રે વીજપ્રવ હ 

સતળય મ ાં વહન પ મિો વીજભ ર ચ ાંબકીય બળની અસર અન ભવે છે. વીજવ હક સતળય મ ાં વહન પ મિો વીજભ ર 

જય ાં સ ધી સતળય મ ાંથી મ ક્િ ન થ ય ત્ર સ ધી ચ ાંબકીય બળો     સમગ્ર 

તવજવ હક સતળય મ ાંથી પસ ર થ ય છે. 

જો વીજવ હક પદ થથ મ ક્િ હોય િો િ ેચ ાંબકીય બળની દદશ મ ાં ખશ ેછે. 

આવી ઘટન નો ઉપયોગ તવદ્ય િ મોટર અને ફરિ  ગ ચળ વ ળ ાં 

ગેલ્વેનોતમટરની રચન  કરવ  ઉપયોગમ ાં લેવ મ ાં આવે છે. 

આકૃતિમ ાં બિ વ્ય  પ્રમ ણે ધ રો ક ેએક l લાંબ ઈ અન ેA જેટલ ાં 

આડછેદન ાં કે્ષત્રફળ ધર વિો સીધો વીજવ હક છે અને િેમ ાંથી I જેટલો પ્રવ હ વહન પ મે છે અન ેઆવ  વ હક એકસરખ   

ચ ાંબકીય કે્ષત્ર      મ ાં મ કવ મ ાં આવે છે. 

જો હવક સતળય મ ાં વહન પ મિ  મ ક્િ વીજભ રનો ડ્રીફટ વેગ vહોય િો, 

                    l            l                       

જય ાં ઉપરન  સમી. ન ે                     

હવે, પૃષ્ઠ પ્રવ હ વહચેણી પર લ ગિ ાં ચ ાંબકીય બળ 

                            dl    ds                       ds           ds   
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હવે, કદ પ્રવ હ વહચેણી પર લ ગિ ાં ચ ાંબકીય બળ, 

                                                

 એમ્પીયરનો તનયમ (બાયો સાિરટ્નો તનયમ): 
 

Bio-savart તનયમ એમ્પીયરના તનયમનુાં એક થવરૂપ છે. 
જેમાાં ચ ુાં કીય ફ્લક્સ અને વીજપ્રવાહ વચ્ચેનો સાં ાંધ 

દર્ાથવિો તનયમ આપેલ હિો, જે નીચ પ્રમાણ ેછે. 

આકૃતિમાાં  િાવ્યા મજુ  ધારો કે x-y યામ પધ્ધતિ  d   
તવદ્યિુ રેખાખાંડનો થર્ાન સદદર્        છે અને આ રેખાખાંડને 

લીધે    થર્ાન સદદર્ ધરાવિા P બ િંદુએ લાગત ુાં ચ ુાં કીય 

ક્ષેત્ર, 

      
  

 π

             r1 
   r1 ૩          

  

 π
   

           r1 
   r1 ૩                 

  

 π

      

 ૩
  

જેને Bio-savartનો તનયમ કહ ેછે. 
તવધાન : “     જેટલા તવદ્યિુખાંડને    થર્ાન સદદર્ ધરાવિા બ િંદુએ ચુાં કીય પે્રરણ અર્વા ચુાં કીય 

ફ્લક્સ ઘનિા ઉપરના સમી. વડે આપી ર્કાય છે.” 

 ચુબંકીય અદદશ સ્થર્તિમાન : 
વીજપ્રવાહ ઘનિા ધરાવિા તવથિારમાાં  ચ ુાં કીય ક્ષતે્ર,            આપેલ છે. જો વીજપ્રવાહ 
વહચેણી ન ર્યેલ હોય િો          . આ  ા િ આપણને ચુાં કીય ક્ષેત્ર અદીર્ સ્થર્તિમાન    

ના ગ્રેડીયન્દ્ટ િરીકે લવેામાાં           . હવે          છે િેર્ી       , જેને લાપ્લાસનુાં 

સમીકરણ કહ ેછે. 

 ાંદ્ય માગથ માટે ચ ુાં કીય ક્ષેત્ર        
  

 π
 

     

 ૩
 છે. 

સદદર્ વીજસ્થર્તિમાન : 
તવદ્યિુસ્થર્તિ ક્ષેત્ર નીચે દર્ાથવેલ સતૂ્ર ધ્વારા આપી ર્કાય છે.        

 

  
  િર્ા           જેર્ી એ 

E = -   . િે ઉપરાાંિ   પોઇસન સમી.નુ ાં પાલન કરે છે.        
 

  
 

જયારે પોઇસન સમી.   માટેનો ઉકેલ આપે િો,   
 

 π  
 

   

 
 મળે છે. 
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અદદર્ સ્થર્તિમાન   વીજ સ્થર્તિમાન ઘટનાનો અભ્યાસ કરવાની સતુવધા આપે છે. સ્થર્િ 
વીજપ્રવાહનુાં ચ ુાં કીય ક્ષતે્રનુાં સમી. નીચે મજુન છે.          અને             

કોઈ તવધેય માટે       જેને લોરેન્દ્ટઝ ર્રિ છે. જેને          પણ િારવી ર્કાય જેને 

એમ્પીયરના તનયમનુાં એક થવરૂપ કહ ેછે. 

 


