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 صبح 9- 1011بهمن  0 دوشنبه 
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 sh.baghram2@gmail.com ارسال جواب:

  

 لطفا نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را بر روی برگه مرقوم فرمایید. 
  دقیقه است. 54ساعت و  2مدت امتحان  
 است:  زیرامتیازهای  سوال ها به صورت  .سوال را در برگه مجزا جواب دهید لطفا هر  .استسوال  5 شامل   امتحان            

 امتیاز  22 چهار سوال  و زامتیا 54امتیاز، سوال سه  54امتیاز، سوال دو  54سوال یک 
  کفایت می کند. مرهن 62 کسب  نمره دارد.  64کل سواالت  
  نمره پایانی را تشکیل می دهد. 6پایان ترم 

  با فرمت  و جواب ها را لطفا اسکن pdf   به آدرس sh.baghram2@gmail.com  .ارسال بفرمایید 

 !( الکتروستاتیک و مغناطواستاتیک1سوال

 ریه الکترواستاتیک و  مغناطواستاتیک را در موارد زیر با یکدیگر مقایسه کنید. دو نظ

 بار/ جریان(الف( روابط حاکم بین میدان، پتانسیل و منبع ) 

 (جریانبار /  ) در نظر گرفتن صفحه ی حاملب( شرایط مرزی با 

 و ویژگی مواد. Hتعریف بردار جابه جایی و بردار ج( 

 مختصر جواب دهید!لطفا  سوال های زیر را سه سوال مختصر از الکترومغناطیس:  ( 2سوال   

توضیح دهید که چگونه حلقه سیم مستطیل شکلی مطابق تصویر زیر در  ،الف( با توجه به این که نیروی مغناطیسی نمی تواند کار انجام دهد
 .برابری کرده و حتی با افزایش جریان از سیم باعث باال رفتن وزنه شود    میدان مغناطیسی ثابت درون سو می تواند با نیروی وزن 
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  شرح دهید.  ماده"" درتعریف کنید و شباهت ها و تفاوت های آن ها را  قطبش و مغناظش را  ب(

 این دو مفهوم(. یبرای برشمردن تفاوت ها راهنمایی باشدمی تواند سوال بخش بعد  )راهنمایی:

( است و نه ریی های آمپدو قطبدلیل حلقه های  جریان ) آهنی به قطعه فلز آزمایشی را ترتیب بدهید که نشان دهید مغناظش آهنربای  ج(
 به دلیل تک قطبی های مغناطیسی جدا از هم ) دو قطبی های گیلبرت(.

 

  ! میدان مغناطیسی یک ذره( 3 سوال

 حرکت می کند.   ذره با جرم، بار و تکانه ای زاویه ای مشخصی بر روی یک حلقه به شعاع 

 به دست آورید. به اندازه حلقه  الف( میدان مغناطیسی حاصل از حرکت این ذره را در فاصله های دور نسبت

 ب( نسبت ممان دو قطبی مغناطیسی این ذره به تکانه ای زاویه ای آن را محاسبه کنید. به این نسبت ضریب ژیرومغناطیس می گویند.

 ومغناطیس یک کره چرخان را به دست آورید.ج( ضریب ژیر

 دد برخورد خواهید کرد.ج* به این مفهوم در مکانیک کوانتوم م

 

 ( استوانه ی دی الکتریک چرخان 4سوال 

را در نظر بگیرید. این دی الکتریک دارای قطبش دائمی متناسب با فاصله از   بلند دی الکتریک به شعاع   محدود ولی یک استوانه ی

 ثابت است.    . ) از مختصات استوانه ای استفاده کنید.(ی الکتریک به صورت زیر استمحور د

 ⃗⃗  
 

 
    ̂  

 

 چگالی حجمی بار و چگالی سطحی بار مقید در دی الکتریک را به دست آورید. الف( 

 در داخل و خارج استوانه به دست آورید  ب( میدان الکتریکی را در شعاع 

حول محور دی الکتریک بچرخد به قسمی که قطبش ثابت بوده و تغییر نکند. چگالی حجمی و   ⃗⃗⃗  اگر استوانه با سرعت زاویه ای ثابت ( ج
 .سطحی جریان را به دست آورید

 به دست آورید. درفاصله دور از لبه د( میدان مغناطیسی حاصل را بر روی محور استوانه

 

 

 شانت بارغام –با احترام 
 

“If I have seen further,” Isaac Newton wrote in a 1675 letter to fellow scientist Robert Hooke, “it is 
”of giants. sshoulder on the gstandin by 
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 استوانهر محو



 
 روابط مهم الکترومغناطیس رد صورت نیاز

 

 



 



 



 



 

  



 



 



 


