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). DCمسئله (متصل است   Vاین سیم به یک باتري با ولتاژ . را در نظر بگیریم Iیک سیم حامل جریان  - 1

فرض کنیم سیم بتواند در . کند را هدایت میآزاد جاري میدان الکتریکی یکنواختی در درون سیم بارهاي 

رسانایی سیم بی نهایت نیست، یعنی عبور  .صاف و مستقیم در نظر گرفته شود تقریباًتمامی نقاط مسیرش 

  این توان چقدر است؟. در مقاطع درونی سیم همراه خواهد بود) توان(جریان از آن با مصرف انرژي 

  1با فرض آن که مقاومت ویژه ماده تشکیل دهنده سیم با/  ،و طول آن  داده شده باشدL د، باش

  این سیم حامل جریان چقدر است؟ درون هاي الکتریکی و مغناطیسی میدان
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 . کنیم را در سطح مقطع سیم محاسبه و بردارهاي آن را رسم می 

  از سطح بسته ايتراوش این بردار . با طول محدود از این سیم را در نظر می گیریم قطعهسپس یک 

 Sرسد؟  به ذهن ما می  Sگیرد چقدر است؟ چه مفهومی براي  سیم را در بر میاز  قطعه اینکه کلّ 

  چگالی چه چیزي است؟ 

بر این بردار را   و با در نظر گرفتن خواص میدان دور ،دلخواه با در نظر گرفتن میدان راه دور یک منبعاکنون 

Sجهت . محاسبه کرده و مقدار آن را به دست آوریم)  Eمثالً (ها  نحسب یکی از میدا


در کدام سو است؟  

  کند؟ این جهت چه چیزي را بیان می

Sبراي یک بار متحرّك شتابدار، تراوش میدان برداري - 2


را روي سطح بسیار دور یک کره به مرکزیت  

ارجمله میدان الکتریکی یک بار متحرك از چه چرا به دو جمله اول. ناحیه حضور بار متحرك محاسبه کنیم

با نرخ افت ( شتابدار
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با نرخ افت (گوییم؟ چرا به دو جمله دوم  اي می جمالت ذخیره) 
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  گوییم؟ انتشاري می

انتشاري اي و غلبه میدان  اي مورد اشاره در درس، مرز مکانی تقریبی غلبه میدان ذخیره براي آنتن دوذره - 3

)ینوسی نوسانی با الگوي هاي ما حرکت س اگر ذره. را به دست آورید) تشعشعی( ) sin(2 )z t A ft  

  . داشته باشند، این مرز مکانی را بر حسب فرکانس یا طول موج بیان کنید

را در مرکز حلقه به  I بر اساس میدان الکترودینامیکی یک ذره باردار، میدان مغناطیسی یک حلقه حامل جریان - 4

گیري الزم داشته  شاید قدري انتگرال(ي محور حلقه هم حساب کرد؟ توان این میدان را رو آیا می. دست آورید

)ˆ: راهنمایی کوچک). باشد )Idl v s Rd


   کهنه الزاماً بار خالص( چگالی حجمی بار در حال حرکت( 

  .ها استفاده خواهیم نمود از این نتیجه در بحث موجتاب. سطح مقطع سیم است sسرعت بارها، و  vو 

  . در ساعات رفع اشکال به اینجانب مراجعه نمایید. در صورت تمایل به مشورت درباره حل سواالت، مقدمتان گرامی است* 


