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 1011 آرذ 22دوشنبه 

ری   11:21ساعت  -1011 آرذ 22دوشنبه  : اترخی بارگذا
 12:31ساعت  -1011 آرذ 22دوشنبه  : اترخی تحویل امتحان

 23:12ساعت  -1011 آرذ  22رد خاهن :  آدینه    اترخی تحویل امتحان
 sh.baghram2@gmail.com ارسال جواب:

  

 لطفا نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را بر روی برگه مرقوم فرمایید. 
  دقیقه است.  021مدت امتحان 
 است:  زیرامتیازهای  سوال ها به صورت  .سوال را در برگه مجزا جواب دهید لطفا هر .استسوال  3 شامل  کالسی امتحان            

 امتیاز کسب کنید. 41. ازاین امتحان حداکثر می توانید امتیاز 21امتیاز، سوال سه  01امتیاز، سوال دو   01سوال یک 
  امتیاز کسب کنید. 01حداکثر  از امتحان در خانه می توانید   .امتیازی است 01سوال  0امتحان در خانه شامل 
  کفایت می کند. مرهن 11نمره دارد. کسب  11کل سواالت  
 نمره پایانی را تشکیل می دهد. 1 اول میان ترم 

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

 

 !( سرعت مورد نیاز برای برابری نیروی مغناطیسی و الکتریکی 1سوال 

 است.   در حال حرکتند. فاصله این دو سیم مطابق شکل  با سرعت     خطی دو خط بار بینهایت بلند با چگالی بار

 

 را به  گونه ای به دست آورید که نیروی مغناطیسی جاذب برابر نیروی الکتریکی دافع باشد.   الف( سرعت  

 چه نتیجه ای می گیرید؟ معنادار است؟ ی کنید. آیا سرعت به دست آمده جایگذار سرعت به دست آمده برایکمیت ها را ب( مقادیر عددی 
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 میدان حاصل از یک قطعه سیم و ممان های دوقطبی و چهارقطبی(  2سوال  

را    بار  قرار دارد. به گونه ای که میانه ی آن در مرکز مختصات قرار دارد ومطابق شکل   قطعه ی کوچکی از یک سیم بر روی محور 
(  ) ویژگی زوج بودن را دارد.     چگالی بار خطی آنحمل می کند.    ( )  

 

 به صورت زیر تعریف می شود. )مقدار موثر( بار  مربع متوسط جذر 

 

  
  

 

 
∫    ( )  
    

 

 

از تعاریف زیر می راهنمایی محاسبه کنید.  بار مربع متوسط جذربرحسب   این قطعه سیم راتوزیع بار ممان دوقطبی و چهار قطبی الف( 

⃗⃗⃗  ام بردار   مختصه     چگالی بار و     توانید استفاده کنید.  است.  

     
    ( ⃗  )    

      
    ( ⃗  ) (           |  ⃗⃗⃗  |

 

)  

 

 دست آورید.به  تا مرتبه چهارقطبی از قطعه سیم این توزیع بار را در فواصل دور (   ) ب( پتانسیل الکتریکی   

 

  کره دی الکتریک با گذردهی متغیر!( 3 سوال

 گذردهی خال است.    آن به صورت زیر تعریف می شود.  در نظر بگیرید که گذردهی   کره دی الکتریکی به شعاع 

 ( )    (
 

 
)
 

      

 قرار دارد.   در راستای  ̂     ⃗⃗   به صورتخارجی و داخل میدان الکتریکی ثابت بار آزاد  ندارد این کره دی الکتریک 

 کتریکی در معادله دیفرانسیل زیر صدق می کند.لالف( نشان دهید که پتانسیل ا

    
    

  

  

  
    

 .چند جمله ای های لژاندرند  (     )  یکی را می توان به صورت زیر نوشت که  پتانسیل الکتر چرا استدالل کنید کهب( 

 (   )  ∑  ( )  (     )

   

 

 را برای داخل و خارج دی الکتریک به دست آورید.   معادله دیفرانسیل حاکم بر  ج( 

x 
y 

z 



    تابع توانی  ansatzهمچنین حدس خردمندانه ی   از رابطه زیر می  توانید استفاده کنید. در صورت نیازراهنمایی:  
را استفاده   

 کنید.

 

              شرایط مرزی را در :راهنمایی) در تمام فضا به دست آورید. ه از شرایط مرزی مناسب پتانسیل راد( با استفاد

 .(بررسی کنید
**** 

 4-3بخوانید و خود درس نامه مختصری از مرتبه  با دقت رااز دیوید تانگ  درس نامه موجود در لینک زیر سوال امتحان در خانه( 
 آن تهیه بفرمایید.صفحه از 

https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/em/el2.pdf 

**** 

 دستخط ماکسول برگرفته از وبگاه کتابخانه دانشگاه کمبریج 

Poem of 1876 on inductive susceptibility in Maxwell's handwriting. (P84) 

Photograph of six lines of verse in Maxwell's handwriting, concerning the inductive susceptibility of a polar magnet. 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PH-CAVENDISH-P-00084/1 

 

 

 شانت بارغام –با احترام 
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 روابط مهم الکترومغناطیس رد صورت نیاز
 

 



 



 



 



 

  



 



 



 


