باسمه تعالی

مسائل سری سوم درس الکترومغناطیس 1

مهلت تحویل2931/8/7 :
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ل همه مسا ل الزامی است اما راف سا ل رد ف  2ات  6ر و ل د ید!

 -1از کتاب گریفیث (ویرایش سوم) تمرینهای ،1.11 ،1.10 ،1..3 ،1..3 ،1..3 ،1..1 ،1.13 ،1.13 ،1.10 ،1.3 ،1.3 ،1.3 ،1.1
 1.33 ،1.31 ،1.31 ،1.13 ،1.11و . 1.33
 -.نشان دهید که مسئله کره رسانای بیبار در میدان الکتریکیِ در آغاز یکنواختِ 𝟎 ⃗
𝐄 را مییتیوان بیا کمیو روص تییاویر ی
نمود( .میدان الکتریکی یکنواخت در والی مبدأ مختیات را میتوان با میدان دو بار نقطهای 𝑄 و𝑄 −در نقاط )𝐿(0,0, −
و )𝐿  (0,0,هنگامی که 𝐿 خیلی بزرگ فرض شود تقریب زد1( ).نمره)
 -1بار نقطهای 𝑞 در فاصله 𝑎 از مرکز یو کره رسانا به شعاع 𝑅)> 𝑎( قرار دارد .اگر بار روی کره رسانا 𝑄 باشد ،الف) پتانسی
را در بیرون کره بدست آورید( .مبدأ پتانسی را بینهایت دور بگیرید ).ب) چگالی سطحی بار روی کره را بدست آورید .ج)
نیروی بین کره و بار 𝑞 را بدست آورید .د) اگر کره را به زمین وص کنیم ،بار روی آن چه تغییری خواهد کرد؟ (1نمره)
 -3تابع  𝐹(𝑢) = (1 − 2𝑥𝑢 + 𝑢2 )−1/2را در نظر بگیرید .با توجه به بسط تیلور تابع تا جمله  ،𝑢3نشان دهید که جمالت
𝑛
∞∑ = )𝑢(𝐹 1( ).نمره)
بدست آمده ،چهار جملهی اول از چندجملهایهای لژاندر هستند( .در واقع 𝑢)𝑥( 𝑛𝑃 𝑛=0

 -3دو مخروط هممحور (مطابق شک ) را درنظر بگیرید .مخروط درونی بیا زاوییه  𝜃1در پتانسیی  ،𝑉1و
مخروط بیرونی با زاویه  𝜃2در پتانسیی صیفر قیرار دارد .ر یو
عایق شدهاند.

معادله الپال

دو مخیروط در  𝑟 = 0از یکیدیگر

برای پتانسی را در نا یه بین دو مخروط بدست آورید1( .نمره)

 -3فرض کنید 𝑁 رسانا با وضع هندسی ثابت که در ابتدا همه بدون بارند ،فضیای 𝒱 را کیه عیاری از بیار
است ،محیور نمودهاند .ال فرض کنید که وقتی روی رسانای 𝑗 ام (در الی که بقیه رساناها همچنان بدون بیار هسیتند )،بیار
𝑗𝑄 را قرار دهیم ،پتانسی نا یه 𝒱 ،𝑉 (𝑗) ،و پتانسی هر یو از رساناها بهترتیب
الف) نشان دهید در این الت داریم= 𝑝𝑖𝑗 𝑄𝑗 :

)𝑗(

)𝑗(
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)𝑗(
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𝑗𝑉  𝑉𝑁 ، ... ،بشود.

𝑖𝑉  .ب) نشان دهیید 𝑖𝑗𝑝 = 𝑗𝑖𝑝 .ج) بیا تعمییم و در الیت کلیی نشیان

𝑁∑ = 𝑖𝑉  ،کیه در آن 𝑗𝑄 بیار رسیانای 𝑗 ام مییباشید( .بیه 𝑗𝑖𝑝هیا
دهید که پتانسی رسانای 𝑖 ام برابر است بیا 𝑗=1 𝑝𝑖𝑗 𝑄𝑗 :
ضرایب پتانسی میگویند1( ).نمره)

موفق باشید .شجاعی

