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 ٍ حفاظت  ًفَر :  4 فلل ۵ؿواسُ  فىش توشیي

 ٍ ًشخ جزب تذى حشاست+ 

 داًـىذُ هٌْذػی پضؿىی

 دوتش هْشداد ػاٍیض: هذسّع دسع تیَالىتشٍهغٌاطیغ
 

 .تاؿیذهَفك . ص اػذاد ًَػی هٌاػة تْشُ تگیشیناهی تَاًین  دس حل هؼائل ّش جا الصم تَدتا ػالم، 

 70دسجِ ػاًتی گشاد تِ دهای  4یه لیَاى ؿیش حذٍداً دس یه دلیمِ ٍ ًین، اص دهای دس یه اجاق هایىشٍٍیَ  -1

هتَػط دس ایي  SAR، (وِ یه تمشیة اػت) تا فشم ًاچیض تَدى تثادل دهایی ؿیش ٍ َّا ٍ هحیط. سػذ دسجِ هی

یه لیَاى هؼوَالً یه . چگالی ٍ ظشفیت حشاستی ٍیظُ ؿیش سا ًضدیه تِ آب فشم وٌین)لیَاى ؿیش چمذس تَدُ اػت؟ 

ٍ اجاق هایىشٍٍیَ چٌذ ٍات تَاى تِ غزا تحَیل .( گٌجایؾ داسد هتش هىؼة ػاًتی/  ػی ػی 250هؼادل چْاسم لیتش 

 دادُ اػت؟

تا دس ًظش گشفتي اػذاد هٌاػثی تشای خَاف الىتشیىی . تػا شیزپ ىاىهاػِ ػٌاسیَ  ای تشای تحشیه فشاجوجوِ -2 

ًؼثت تِ هٌاتغ جشیاى یا ػش ای اص  ًمطِفشواًؼی هیذاى الىتشیىی الما ؿذُ دس  تاتغ تثذیلّا، ِ ّا ٍ اتؼاد ٍ فاكل تافت

ّذف تِ . تخویي تضًیذ (1حذاوثش تا دسجِ چٌذجولِ ای )ای اص فشواًغ  سا تِ كَست تاتغ ػادٍُلتاط تا داهٌِ ثاتت 

ّای  دسع ٍ سٍؽ ػادُ ّای لزا اػتفادُ اص هذل .دػت آٍسدى ولیت سفتاس اػت ٍ الصم ًیؼت دًثال اػذاد دلیك تاؿین

وٌین اهىاى تثادل تاس تیي الىتشٍد ٍ هحیط صیؼتی تِ ٍاػطِ  فشم هی  TCSّوچٌیي دس ػٌاسیَی . ػشاًگـتی هطلَب اػت

 ؟دَوً لاوػا ىذت صا یاِ طمً سد اس  DC ىاذیه هی ىاَت یه َُیؿ ماذو ات .الىتشٍد تشلشاس تاؿذ ٍیظُطشاحی 

تا یه ػین پیچ ٍ جشیاى هتغیش تا صهاى، ػادُ تش اص یه خاصى هی تَاى هیذاى الىتشیىی سا دس اػواق تذى آیا 

 ایجاد ًوَد؟

 

 

 

 

 

 

 

دس تحشیه هغٌاطیؼی هغض، فشم هی وٌین ػش دس هشوض یه ػین پیچ تؼیاس تضسي لشاس گشفتِ اػت   -3

.( هیذاى هغٌاطیؼی سا دس ًاحیِ ػش یىٌَاخت فشم هی وٌین ٍ تشای ػش ًیض یه هذل وشٍی تلَس هی وٌین)
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حالت تغییشات  تشای ّش یه اص دٍ. تغییشات صهاًی جشیاى جاسی دس ػین پیچ دس دٍ حالت دادُ ؿذُ اػت

اگش آػتاًِ تحشیه دس تافت ػلثی هؼادل تا . سا سػن ًواییذصهاًی جشیاى الما ؿذُ دس تیشًٍی تشیي ًاحیِ ػش 

J=1 A/mجشیاى داخل تافتی 
ووتشی هٌجش تِ تحشیه  I0 تاؿذ، وذام یه اص دٍ ؿىل هَج هوىي اػت تا   2

سا تا فشم I0 ایي همذاس  ؿَد؟
0 0.5T ms هحاػثِ ًواییذ. 

 

ٍ سػاًایی تمشیثی تشای تافت ػش سا هی  cm  5/7سا هی تَاى ؿؼاع ػش: هوىي اػت ایي اػذاد تِ واس آیٌذ

7ؿؼاع حلمِ یه هتش اػت ٍ . فشم ًوَد S/m   1/0تَاى

0 4 10 H/m) 

ی خَاػتاس اػوال هیذاى الىتشیىی ػیٌَػی تا فشواًؼیه داًـجَی تیَفیضیه تِ ها هشاجؼِ وشدُ ٍ  -4

ّوچٌیي اٍ هی خَاّذ . ػاػت اػت 1تِ یه ًوًَِ حاٍی هحلَل صیؼتی تِ هذت  kHz  500هؼادل

ٍلت تش هتش تاؿذ ٍ دهای ًوًَِ دس  1ٍ تشاتش  تا حذ هوىي یىؼاىهیذاى دسٍى ًوًَِ دس ّوِ جای ًوًَِ 

ًوًَِ سا دس یه ظشف . تالی تواًذوِ ّواى دهای اٍلیِ ًوًَِ اػت ( C ̊ 1 ± 25)هحذٍدُ دهای اتاق 

ٍ تا لشاس دادى آى تیي كفحات یه خاصى هی وَؿین ؿشایط هطلَب سا  (؟وشٍی چشا) سیضین هیوشٍی 

 . تشآٍسدُ وٌین

 

 

 

 

 ٍلتاط هٌثغ تایؼتی چمذس تاؿذ تا هیذاى دسٍى ًوًَِ تِ اًذاصُ هَسد ًظش تشػذ؟. الف

افضایؾ دهای ًوًَِ چمذس اػت؟ آیا الصم اػت تذاتیش ٍیظُ ای تشای  (یه حذ تاال تشای=)ػمف . ب

 خٌه ػاصی ًوًَِ تِ واس تگیشین یا ًِ؟

ٍ ػی  ػی 2ػاًتی هتش اػت ٍ حجن ًوًَِ  10فاكلِ كفحات خاصى : ایي اػذاد ٍ فشم ّا هوىي اػت تِ واس آیٌذ) 

ِ آصهایؾ اص جٌغ پالػتیه تا خَاكی ًضدیه تِ جذاسُ لَل. ًؼثت تِ حجن فضای تیي دٍ جَؿي خاصى اًذن اػت
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اػت ٍ ظشفیت حشاستی ٍیظُ  Kg/m3  1000َل ّای صیؼتی ًضدیه تِ آب ٍ حذٍداً تشاتش چگالی اوثش هحل. َّا اػت

سػاًایی یًَی ًَػی تشای هحلَل ّای صیؼتی . اػت  =J/kg.k 4200c تا ٍ حذٍداً تشاتشاػت آى ّا ّن ًضدیه تِ آب 

 = 60هؼادل داسای تخؾ حمیمیآب خالق  ًؼثی اػت ٍ دس ایي فشواًغ ضشیة گزسدّی S/m  1= iσتشاتش حذٍداً

‘rε 12ثاتت گزسدّی خأل ّن ػثاست اػت اص  .اػت

0 8.85 10) 

 (؟ذؿات تػسداً تػا يىوه یطیاشؿ ِچ سد ٍ تػسد یطیاشؿ ِچ سد – ثحت) ایي ػثاست سا ًمذ وٌیذ -5

تشاتش ًفَر اهَاج تؼیاس پاییي دس فشواًغ ّای اػواق دسًٍی تذى اًؼاى دس فشواًغ ّای تؼیاس تاال ٍ »

 «.الىتشٍهغٌاطیؼی هحافظت ؿذُ اػت

 

 


