باسمه تعالی

مسائل سری دوم درس الکترومغناطیس 1

مهلت تحویل6129/7/61 :
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ل همه مسا ل الزامی است اما راف سا ل رد ف  2ات  5ر و ل د ید!

 -1از کتاب گریفیث تمرینهای ،2..2 ،2..2 ،2..2 ،2..2 ،2... ،2..2 ،2..2 ،2.22 ،2.22 ،2.12 ،2.12 ،2.12 ،2.12 ،2.2
. 2.22 ،2.21 ،2..2 ،2..2
 -2میدان الکتریکی در جو در نزدیکی سطططزم زمیق تبری ا  222𝑉 ⁄mو جهت آن بزرف پاییق اسطططت .در ارتفا  1.22mمیدان
الکتریکی در جو فبط  22𝑉 ⁄mو به سمت پاییق است .چگالی متوسط بار در جو در ارتفا کمتر از  1.22mچبدر است؟ آیا
ایق بار بیشتر از یونهای مث ت تشکیل شده است یا یونهای منفی؟ (1نمره)
 -.پتانسطیل اسطتتارشطدهی کولنی به صطور

𝜆e−𝑟⁄

𝑞
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= 𝜑  ،معموال در محیزهای رسطانا پدیدار میشططود .میدان الکتریکی و

چگالی بار مربوط به ایق پتانسیل را بدست آورید1( .نمره)
 -.یک کره توپر فلزی را درنظر بگیرید که از داخل آن یک حفره کروی در آمده باشد .برای حاال زیر و با رسم شکل ،خزوط
میدان را در تمام فضطا (داخل حفره ،داخل فلز و بیرون آن) با فر

ایق که بار آزاد دیگری در مسطهله ن اشد رسم نمایید .الف)

مرکز حفره کروی ،دقیبا منز ق با مرکز کره فلزی باشططد و یک بار مث ت در مرکز آن قرار داشططته باشططد .ب) حالت الف ولی با
ایق فر

که بار الکتریکیِ داخلِ حفره در مرکز قرار نداشته باشد .ج) قسمت ب ولی با ایق فر

کره فلزی ن اشد .د) قسمت ج ولی با ایق فر
هط) قسمت د ولی با ایق فر

که حفره کروی هم مرکز با

که درون حفره دو بار الکتریکی هماندازه ولی مختلفالعالمه وجود داشته باشد.

که هیچ باری داخل حفره ن اشد و فبط یک بار الکتریکی بیرون کره فلزی باشد2( .نمره)

 -2چگالی سطزحی بار الکتریکی روی سطزم یک کره به مرکز م د مختاطا و شطعا 𝑅 از رابزه  𝜎(θ) = σ0 cosθبدست
میآید .پتانسطیل را در داخل و خارج کره بیابید( .نکته :میتوانید برای انتگرالگیری از نرمافزار هم اسطتفاده کنید ،هرچند شاید
الزم ن اشد!) (1نمره)

موفق باشید .شجاعی

