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 پیوسته های متحرک محیط رومغناطیسی درچگالی نیروی الکت
 4فهیمه ، طالبی بادی؛  3؛ توسلی ، رضا 2رضیهم ، حمدیا ؛ 1؛ خیراندیش ، فردین 1احمدی ، سمیرا

  ه اصفهانفيزيك دانشگا گروه 1
 دانشگاه علوم تحقيقات واحد يزد 2

 دانشگاه آزاد واحد خوراسگان 3
 دانشگاه آزاد شهرضا 4

 چکیده

یک محیط تحقیق و جستجو کرده  برای دستیابی به فرم کلی و منحصربفرد چگالی نیرو یک میدان الکترومغناطیسی در، فیزیکدانان بیش از یک قرن

که باهم متفاوت بودند نظیر پیش بینی های  ها توسط مینوفسکی، الب و انیشتین، آبراهام و هلمهولتز بدست می آید. معادالت موجود این کمیتاند

های  طیمح در ،یسیالکترومغناط دانیم در یسیالکترومغناط یروین یچگال یبرا ساده انیب کی مقاله، نیا در .ی خاصها متفاوت در بعضی موقیعت

 .شود یم محاسبه یلورنتس یروین یچگال از یکروسکوپیم یریگ نیانگیم قیطر از جینتا نیا م،یکن یم محاسبه را متحرک
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Abstract 

For more than a century, physicists have searched for a unique and general form for the force density 

that an electromagnetic field imposes on a medium. The existing equations for this quantity, obtained, 

e.g., by Minkowski, Einstein and Laub, Abraham and Helmholtz, are manifestly different, as such, give 

different predictions in some particular physical situations. We derive an expression for the macroscopic 

force density that a electromagnetic field imposes in moving mediums. The result is obtained by 

averaging the microscopic form for Lorentz force density.  

 مقدمه

 در كيالکتروستات یروين یبررس یبرا ینظر شده شناخته مدل نياول

 کنون تا زمان آن از است، شده ارائه هلمهولتز ون توسط ط،يمح كي

 ريغ و كياستات دانيم اثر یبررس یبرا یاديز ینظر یها مدل

 ريسا از معروفتر روش دو که اند شده یمعرف طيمح یرو كياستات

 مدل دو نيا[. 2]آبراهام روش و[ 1]یسکنوفيم روش:  هاستروش

 که و ندارند توافق هم با خاص یها حالت در روين یچگال یبرا

 در. است بوده قرن كي مدت به یعلم جدل و بحث كي آن حاصل

 صرف یسيمغناط و یکيالکتر شکل رييتغ یروهاين از روشاين دو 

[ 5] الب و نينشتيا توسط یمدل بعد، سال كي[. 4و3] شود یم نظر

 یول آورد یم حساب به زين را شکل رييتغ یروهاين که ديگرد ارائه

نيرو از طريق يك ميدان . [6] ستين سازگار تجربه با که شد معلوم

با   روی بار الکتريکی   ⃗ غناطيسی و يك ميدان م  ⃗ الکتريکی 
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بدست می آيد   ⃗   ⃗    ⃗     ⃗ با معادله لورنتس   ⃗ سرعت 

های  در در محيط ز اين رابطه می توان چگالی نيروو با استفاده ا

 بدست آورد.مختلف متحرک را 

 چگالی بار و جریان الکتریکی

 معادالت ماکسول ميکروسکوپی

   ⃗   (1                )                                                                 

   ⃗     (2             )                                                                 

 
  

⁄    ⃗     ⃗ ̇                                                                     (3)  

    ⃗   ⃗ ̇ (4            )                                                               

 چگالی نيروی لورنتسی

              ⃗ (5   )                                                               

 سری بارهای نقطه ی در نظر بگيريم شکلاگر محيط را بصورت يک

 : [7]چگالی بار الکتريکی و چگالی جريان الکتريکی می شود ،(1)

  ∑             (6      )                                                           

   ∑    ⃗ ̇          (7             )                                                    

 

 محيط دی الکتريك :1شکل 

در ادامه کل محيط را بصورت مجموعه ی از گروه مولکولی در نظر 

 (.2شکل )می گيريم 

 

 شکل گروه مولکولی محيط :2شکل 

برای يك گروه مولکولی چگالی جريان و بار الکتريکی را محاسبه 

 (.3می کنيم و روی کل محيط جمع می بنديم شکل )

 
  جمع گروه مولکولیترسيم  :3شکل 

 :ناطيسی و گشتاور دوقطبی الکتريکیگشتاور دوقطبی مغ 

 ⃗   ∑        (8       )                                                                   

 ⃗⃗⃗   
 

 
∑           ̇  (9      )                                                         

و از مراتب [ 7بسط تيلور می دهيم]     حول را ( 7( و )6)روابط 

باال مانند گشتاور چهار قطبی وجمالت مراتب باالتر بسط تيلور که 

-د صرفنظر میندهبه ما گشتاورهای مراتب باالتر الکتريکی را می

 :کنيم

     ∑  ⃗              (11         )                                          

       ∑  ⃗ ̇            ∑    ⃗⃗⃗               

( ⃗    ̇           ) (11)                                                                

 :تعريف می کنيمبصورت زير را مغناطيسی  گشتاور دوقطبی

 ⃗⃗⃗  
   ⃗⃗⃗    ⃗    ̇   (12 )                                                             

 الکترومغناطیسی یچگالی نیرو

 ديمق و آزاد یها بار یروين یچگال جمع از کل یروين یچگال

  : ديآ یم بدست

           
   

      
   (13           )                                                     

     
   

 ∑     ⃗                   ̇   ⃗              (14)              

     
   

 ∑ (  ⃗              ⃗       ⃗ ̇            ⃗          

 ⃗⃗⃗  
            ⃗      ) (15)                                                      
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 یم یکروسکوپيم یاه روين یچگال یرو يیفضا یريگ نيانگيم

 : ميريگ

〈     〉  
∫        ⃗ 

  
  (16 )                                                                 

   ⃗  کنيم بارهای آزاد يك توزيع غير يکنواخت با سرعتفرض می

 ( :   : تعداد بارها در واحد حجم     است )    در حجم

∑  ⃗                〈 ⃗     〉      ⃗⃗ (17 )                                       

∑  ⃗                〈 ⃗     〉      ⃗⃗ (18)                                       

  
    

  
(19  )                                                                            

     ⃗ (21              )                                                                    

〈     
   〉    ⃗⃗      ⃗⃗  (21  )                                                          

 چگالی نيروی الکترومغناطيسی بارهای مقيد :

      〈     
   〉  

 
 

  
∫∑ (  ⃗              ⃗       ⃗̇             ⃗         

( ⃗⃗⃗  
          )   ⃗ )    (23        )                                                 

کنيم تا حال چگالی نيروی بارهای مقيد را به سه قسمت جدا می

 تر ميانگين چگالی نيروها را محاسبه کنيم :راحت

   
    

 

  
∫∑ (  ⃗              ⃗     )       

=
 

  
∑  ⃗     ⃗            (24   )                                                        

   
    

 

  
∫∑ ( ⃗̇             ⃗     )       

=
 

  
∑  ⃗̇          ⃗      (25     )                                                       

   
    

 

  
∫∑ (  ( ⃗⃗⃗  

          )   ⃗     )      

=
 

  
∑  ( ⃗⃗⃗  

   ⃗      )       (26  )                                                    

 هایميدان مجموع بصورت الکتريکی ميدان و مغناطيسی ميدان حال

-می را  δ حجم خارج و داخل در بارها توسط خارجی و داخلی

 بارهای توسط شده ايجاد هایميدان     ⃗  و     ⃗  ، نويسيم

 تمام توسط شده ايجاد هایميدان     ⃗  و     ⃗  ،  حجم داخل

  : است    حجم از خارج بارهای منابع

 ⃗       ⃗          ⃗        (27         )                                           

 ⃗       ⃗          ⃗        (28 )                                                  

 : است صفر    حجم داخل اینيروه برآيند نيوتن سوم قانون طبق

     
     (29       )                                                                       

           
   (31 )                                                                           

 : ديآ یم بدست یماکروسکوپ یها روين یچگالنهايتاً 

     ⃗⃗      ⃗⃗  
 

  
( ⃗⃗   ⃗⃗    )    ⃗⃗      ⃗⃗    ⃗⃗     ( ⃗⃗  

 ⃗   ⃗ )  (31)                                                                               

الکتریک  چگالی نیروی الکترومغناطیسی در محیط دی

 مغناطیسی

در   δميدان الکتريکی داخلی و ميدان مغناطيسی داخلی در حجم 

  :شودمحيط دی الکتريك مغناطيسی می

〈 ⃗    〉   
 ⃗⃗ 

   
(32          )                                                           

〈 ⃗    〉   
    ⃗⃗⃗ 

 
(33        )                                                         

 کنيم: ( جايگذاری می28( و )27روابط باال را در روابط )

 ⃗⃗     
   

 
 ⃗⃗ (34)                                                                         

 ⃗⃗       
   

 
 ⃗⃗ (35         )                                                          

کنيم ( جايگذاری می31را در رابطه )( 35( و )34)(، 12)حال روابط 

: 

   

  ⃗⃗      ⃗⃗  
       

 
(     

   

 
   )  

       

 
(     

   

 
   )  

    

 
     [     ( ⃗    )    ⃗⃗  

  ( ⃗   ⃗ )   ⃗⃗ ]  
 

  
(
              

 
 ⃗⃗  

 ⃗⃗ )                                                                                                   (36 )  

ی اول و سوم کامالً جمله (،36ی )در رابطه کنيممشاهده می

الت پنجم ی اما جممغناطيسی دوم و چهارم کامالً الکتريکی و جمله

دهد جفت شدگی الکتريکی و مغناطيسی سيستم را نشان میو ششم 
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باشد اگر محيط در سرعت ثابت باشد اين به سرعت میکه وابسته 

ی آخر عامل مشتق زمانی چگالی شود، جملهجمالت حذف می

 باشد.بردار پوئين تينگ میتکانه از ميدان و 

 تالفیچگالی نیروی الکترومغناطیسی در همسانگرد ا

 روی باريك کنيممی گيریميانگين دو بار لورنتسی نيروی چگالی از

 هایکميت به ما ميکروسکوپی هایکميت که محيط حجم

 ذرات نوسانات پريود روی ديگری و شودمی تبديل ماکروسکوپی

بخاطر محيط اتالفی و وابستگی به زمان بر خالف محيط دی 

 گيريم:الکتريك مغناطيسی می

〈     〉  
 

 
  {     }  

 
 

 
  (   ⃗       ⃗ ) (37              )                                             

مشابه محيط دی الکتريك مغناطيسی، چگالی نيروی 

الکترومغناطيسی کل در محيط همسانگرد اتالفی بصورت زير 

 : آيدبدست می

  ̅  
(  ⃗⃗      ⃗⃗ )

 
⁄  

 

 
  [( ⃗⃗     ⃗⃗     ( ⃗⃗⃗    ⃗   

 ⃗ )   ⃗⃗    )  
 

  
( ⃗⃗    ⃗⃗    )] (38    )                                           

 :[8و9] باشنددر محيط همسانگرد خطی روابط زير صادق می

 ⃗⃗            ⃗⃗                                                               (39)  

 ⃗⃗    
 ⃗⃗  

   
 (41                )                                                             

 ⃗⃗⃗        ⃗⃗ (41 )                                                                    

-کميت  σ و  ،   روابط باال، بخاطر محيط همسانگرد اتالفی  در

 باشند.های مختلط می

  ̅  
  ⃗      ⃗ 

 
 

 

 
  [

    
    

 
(| |    

     ∑   
           )  

    
    

 
(| |    

     ∑   
           )  

    

 
    

  [     ( ⃗     )    ⃗⃗    ( ⃗    ⃗ )   ⃗⃗ ]  
 

  
(
      

         

 
 ⃗⃗    ⃗⃗ )]                                          (42 )  

الی شود فقط چگيکسان می( 42ی )( با رابطه36ی )دقيقاٌ رابطه

نيروی الکترومغناطيسی در محيط همسانگرد اتالفی نصف محيط 

-اتالف نيرو میی باشد و نشان دهندهدی الکتريك مغناطيسی می

توان مقدار نيرو در اثرات سوء ز اين روابط میاباشد که با استفاده 

که باعث تخريب سلول های بدن را امواج الکترومغناطيسی بر سلول

 .، را محاسبه کردشوندبيضوی با حفره می از شکل کروی به شکل

 نتیجه گیری

کنيم چگالی نيروی الکترومغناطيسی در محيط همسانگرد مشاهده می

اتالفی بر خالف چگالی نيرو در محيط دی الکتريك مغناطيسی 

باشد، چون چگالی نيروی الکترومغناطيسی محيط دارای اتالف می

 مغناطيسی شده است.همسانگرد اتالفی نصف محيط دی الکتريك 

-در چگالی نيرو میهمچنين محيط متحرک باعث ايجاد دو جمله 

دهد بر شود که جفت شدگی الکتريکی و مغناطيسی را نشان می

که فقط وابستگی الکتريکی تنها يا وابستگی ر خالف جمالت ديگ

 مغناطيسی تنها دارند.
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