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ترومغناطیس۱ ال
۱۴۰۰ پاییز

چهارم سری تمرین

ی سؤال

مسئله، بهتر فهم کنید.(برای محاسبه زیر معادلۀ از استفاده با مستقیماً را قطبیده نواخت ی کرۀ ی از حاصل پتانسیل
کنید). مطالعه را کتاب ۲ ⁃۴ مثال

V(r) =
۱

۴πϵ۰

∫
V

π.P⃗(⃗r ′)
π۲ dτ ′ (۱)

دو سؤال

حاصل میدان داده ایم. قرار E⃗۰ تری ال میدان ی در را طویل بسیار استوانه ای ل ش به خط تری دی ال مادۀ ی
( یرید. ب نظر در E⃗۰ بر عمود را استوانه محور و χe را پذیرفتاری ، a را کنید.(شعاع حساب را استوانه داخل در

سه سؤال
دو به کره بیرون فضای و دارد، قرار مختصات مرکز در آن مرکز که Q بار و R شعاع به یرید ب نظر در را رسانایی کرۀ
ثابت با تری دی ال از شده پر (۱) ل ش باالیی بخش ر، دی عبارت به یا xy صفحه  باالی شده است. تقسیم بخش

دارد. قرار K۲ ثابت با تری دی ال نیز xy صفحۀ پایین در است. K۱
کنید. محاسبه کره بیرون نقاط تمام در را پتانسیل الف)

کجا در م کنید محاسبه که باری هر که کنید ذکر و بیاورید، به دست را مسئله قطبش بارهای و آزاد بارهای تمام ب)
کنید. محاسبه دارند قرار که کجا هر در را حجم و سطح ال های چ که کنید دقت دارد. قرار

سه سؤال ل ش :۱ ل ش

چهار سؤال
است: متناسب میدان با قطبش خط تری دی ال ی در

P⃗ = ϵ۰χeE⃗ (۲)

۱



نیز ول مول یا اتم هر القایی دوقطبی گشتاور باشد شده یل تش غیرقطبی) ول های مول اتم ها(یا از نظر مورد مادۀ اگر
است: میدان با متناسب

p⃗ = αE⃗ (۳)

دارد؟ وجود χe پذیرفتاری و α اتم قطبش پذیری بین رابطه ای چه پرسش:
با: است برابر حجم) واحد دوقطبی (گشتاور P⃗ چون

P⃗ = Np⃗ = NαE⃗ (۴)

بنویسیم که م رسد نظر به اول وهلۀ در

χe =
Nα

ϵ۰

پیش رو را مسئله ای دقیق تتر برس ی اما باشد. کوچ اتم ها ال چ آن که شرط به نیست بی ربط کار این واق در
زیر معادلۀ در میدان زیر م گذارد،

P⃗ = ϵ۰χeE⃗

معادلۀ در میدان که حال در است، محیط کل وپی ماکروس میدان

p⃗ = αE⃗

ی در واق منفرد اتم ی برای اتم است(قطبش پذیری مطالعه مورد اتم از غیر چیز هر از ناش وپیی روس می میدان
شعاع به کره ای اتم هر توسط اشغال فضای کنید فرض بنامید. E⃗else را میدان این است). شده تعریف خارج میدان

که دهید نشان و باشد R
E⃗ = (۱ −

Nα

۳ϵ۰
)E⃗else

کنید استفاده زیر معادالت آوردن به دست برای آن از و

χe =
Nα/ϵ۰

۱ −Nα/۳ϵ۰
(۵)

یا
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۳ϵ۰

N
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م نامند. لورنتس⁃لورنز معادلۀ اپتی کاربردهای برای یا ، کالوسیوس⁃موسوت فرمول را فوق معادلۀ

۲


