امتحان میان رتم اول ردس الکترومغناطیس – 1پاییز 1011
صن
دادکشنه فیزیک – دااگشنه عتی شریف

دوشنبه  11آبان 1011

اترخی بارگذا ری :دوشنبه  11آبان  -1011ساعت 11:01

ی
اترخی تحو ل امتحان :دوشنبه  11آبان  -1011ساعت 10:01

ی
اترخی تحو ل امتحان رد خاهن  :آدینه  10آبان  -1011ساعت 05:12
ارسال جوابsh.baghram@gmail.com :



لطفا نام ،نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را بر روی برگه مرقوم فرمایید.



مدت امتحان  021دقیقه است.



امتحان کالسی شامل  3سوال است .لطفا هر سوال را در برگه مجزا جواب دهید .امتیازهای سوال ها به صورت زیر است:
سوال یک  5امتیاز ،سوال دو  05امتیاز ،سوال سه  05امتیاز .ازاین امتحان حداکثر می توانید  35امتیاز کسب کنید.



امتحان در خانه شامل  2سوال است .سوال اول  01امتیاز سوال دوم  5امتیاز .از امتحان در خانه می توانید حداکثر  01امتیاز
کسب کنید.



کل سواالت  55نمره دارد .کسب  51نمره کفایت می کند.



میان ترم اول  5نمره پایانی را تشکیل می دهد.



جواب ها را لطفا اسکن و با فرمت  pdfبه آدرس

sh.baghram@gmail.com

ارسال بفرمایید.

سوال  ) 1سواالت کوتاه
الف) کاربرد قضیه هلمهولتز را در الکترواستاتیک و تعریف پتانسیل الکتریکی شرح دهید.
(قضیه هلمهولتز :هر میدان برداری در فضای سه بعدی می تواند به مجموع «کرل-صفر» و «دیورژانس صفر» تقسیم شود.
ب) ارتباط قضیه استوکس و پایستار بودن نیروی الکترواستاتیک چیست؟
ج) رابطه زیر را با استفاده از تعریف نمادِ لوی چویتا به دست آورید.
⃗

) ⃗ ⃗( ⃗

)⃗

⃗(

⃗

سوال  ) 2میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی
استوانهی توپری با چگالی بار
شکلی با سطح مقطع

(

با طول بی نهایت و سطح مقطع با شعاع
)و با چگالی بار

را در نظر بگیرید .این استوانه داخل پوستهی استوانه ای

– قرار دارد( .کل بار پوسته برابر بار استوانه توپر با عالمت عکس است .در فضای

بین استوانه توپر و پوسته باری قرار ندارد *** .اگر فرض دیگری انجام داده اید در جواب سوال مرقوم بفرمایید).

الف) میدان الکتریکی را در همهی نقاط فضا محاسبه کنید.
در نظر بگیریم .پتانسیل را در همه نقاط فضا محاسبه کنید.

ب) اگر سطح استوانهی خارجیرا با پتانسیل الکتریکی صفر
ج) انرژی الکترواستاتیک بر واحد طول را به دست آورید.

a

b

سوال ) 3هسته و اتم در الکترواستاتیک
هستهی اتم با عدد اتمی

را می توانید با یک کره با شعاع

مدل کنید .به طوری که بار هسته اتم

است ( .بار الکتریکی الکترون

است ).با این فرض چگالی بار به صورت زیر ثابت است.
) (
الف) پتانسیل هسته را در شعاع

و

به دست آورید.

ب) برای مدل کردن الکترون الیه ظرفیت در اتم از رابطه زیر برای پتانسیل استفاده می کنیم.
)
که

(

) (

ثابت با بعد عکس طول است .چگالی بار را برای این پتانسیل به دست آورید.

ج) انرژی الکتروستاتیک این اتم با پتانسیل فوق را به دست آورید.

****
سوال امتحان در خانه )0
سوال امتحان در خانه )2

سوال  54-2کتاب گریفیتس صفحه  011ویرایش  3معادل سوال  53-2صفحه  011ویرایش چهارم
یک سوال از مجموعه زیر را به انتخاب خود حل کنید.
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/em/B10a.pdf

«فقط هوشیارانند که می دانند هیچ نمی دانند»
از کتاب درفاصله دو نقطه  !...ایران درودی 1011-1311

با احترام – شانت بارغام

