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𝑓تالف پتانسیل یک ولتی با فرکاان   یک اخ -1 =
106

𝜋
𝐻𝑧      با  وورار اا او ووبارو

پیچها ب  شکلی ارات کا  الیاان انهاا ا االی یکا ی ر       اتصل ش ه ارت. ووو ریم

 ارت. جریان وا وو وو شاخ  حساب کنی . 

ℰ0ن وو ا او ووبرو، ولتاژ اعمال ش ه -2 sin𝜔𝑡،  فرکانسی برابر با𝜔 = 1/√𝐿𝐶 

وا ب رت  ،〈𝑃〉، و همچنین توان اتورط اصرفی ان ،𝑍، واوو. ااپ ان  کل ا او

 اووی . 

کنش واون  و هر یک ا او ک  با هم برهم 𝑛ثابت کنی  انرژن اغناطیسی ذخیره ش ه وو  -3

𝑊هستن ، برابر ارت با   𝐼𝑖واوان جریان  =
1

2
∑ 𝑀𝑖𝑗𝐼𝑖𝐼𝑗
𝑛
𝑖,𝑗=1 باا خووالیاییهاان    ن جریاان حلی . وو حالت خاص وو𝐿1  و

𝐿2  و الیان اتیابل𝑀  ک  حاال جریانهان𝐼1  و𝐼2  انرژن اغناطیسی ذخیره ش ه چی و ارت؟ ،هستن  

𝑊 سای ککا  واوان پسامان  ارات،ا برابار ارات باا       یاک اااوه فرواغناطی  کاو الزم بران تغییر ایا ان اغناطیسای   ثابت کنی   -4 =

∫𝐇. 𝑑𝐁.  

وهنا . فار    تشاکیل اای  وا ال از یک ی ر قراو واون ، یک خازن ایا ه  𝑑ک  ب  فاصل   𝑎ب  شعاع ویسک اسطح ن وو صفح  -5

ان  𝐃ایا ان  ارت ک  ب  طوو کاال فضان بین وو ویسک وو پر کروه ارت و  𝜀با ضریب الکتریک خازن، عاییی   ونکنی  ک

وو حال باوواو ش ن  𝐼پوشی ارتا. خازن با جریان ثابت صفحات قابل چشموو حاشی  لب   اثریکنواخت ارت کب  عباوتی وی ر 

وا وو  𝐒ینتینا   با ان ازه و جهت بارواو پو  الکتریک پی ا کنی .ان ونوون رطح ارتوان  Pوا وو نیط   𝐇الیا ای ان ارت. 

ب یری  و نشان وهی  ک  نتیج   الکتریکاونوا وو ناحی  بین وو ویسک ک یا همان وون  𝐒انت رال رطحی  جا پی ا کنی . Pنیط  

وا فر  کنی  خازن شاوژ ش ه با ای ان الکتریکی  برابر ارت با اهن  زاانی تغییر انرژن الکتروارتاتیکی ذخیره ش ه وو خازن.

ن الکترواغناطیسی وو فضان ا قراو واویم. تکان 𝑥یکنواخت کوو وارتان ا وا وو یک ای ان اغناطیسی 𝑧یکنواخت کوو وارتان 

 کن ؟بین صفحات وا بیابی . حضوو این تکان  چ  تغییرن وو شرایط ایجاو ای

 رتاتیکی وجوو واوو. نشاان وهیا   اان از فضا، یک ای ان الکتروارتاتیکی و همچنین یک ای ان اغناطوفر  کنی  ک  وو ناحی  -6

ان واقع وو ایان  بر وون هر رطح بست این برواو ینتین  غیر صفر باش  ولی انت رال رطحی   امکن ارت برواو پوک  هر چن  ک

 شوو.ناحی  صفر ای
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