
  )الكترومغناطيس در فضاي آزاد(سري دوم : تمرينات الكترومغناطيس
  
	چگالي بار -1 چگالي بار در مبدا و كل بار در كره اي به شعاع يك ميليمتر و به مركز . را درنظر بگيريد /

  .مبدا را بيابيد
  
شدت ميدان الكتريكي را در . قرار دارد z|<5|در   0و با چگالي  z|>5|در  λ0با چگالي  خطي باري zروي محور -2

  .كنيد محاسبه P(2,0,0)نقطه 
:       ميدانيم

√
                

  
2باري با چگالي سطحي  z=0و  y≤2≥0و  x≤2≥0روي مربع -3 4 ميدان . قرار دارد /

  .بيابيد p(0,0,2)الكتريكي را در نقطه 
  
0و  6/بر روي مخروط -4 			با چگالي  طحيس باري 2 شدت ميدان . قرار دارد /

  .الكتريكي را در مبدا مختصات بيابيد
  
. ميباشد Rشعاع دايره محيطي يازده ضلعي . قرار گرفته است qدر ده راس يك يازده ضلعي منتظم ده بار نقطه اي -5

  .شدت ميدان را در مركز يازده ضلعي محاسبه كنيد
  
Dچگالي شار الكتريكي عبارت است از   z≤2.5≥0و  ϕ≤π≥0و  r≤2≥1در ناحيه -6 cos كل بار  2/

   : ميدانيم در فضاي آزاد). از دو روش حل كنيد(موجود در اين ناحيه را بيابيد 
  
̂: در مختصات استوانه اي چگالي شار الكتريكي به صورت زير است-7 ̂

كل شاري را كه از سطح .  /
  .ميگذرد، بيابيد z|≤10|و  r=7استوانه اي با مشخصات 

  
نشان دهيد كه در تمام فضا، به جز روي بار خطي، داريم ) الف. قرار دارد zروي محور  λبار خطي يكنواخت با چگالي -8

. را  ابتدا . قرار ميدهيم r≤a≥0در  Kبه جاي يك بار خطي، يك استوانه باردار با چگالي بار يكنواخت ) ب 0
  . را طوري بدست آوريد كه بار در واحد طول در هر دوحالت يكسان باشد Kسپس مقدار . ددرون و بيرون استوانه بيابي

  ). Kدر حالت استوانه باردار با چگالي بار يكنواخت . (را در تمام فضا بيابيد .) ج
  



از  Bبه مركز كره ي  Aبه صورتي قرار دارند كه اندازه ي بردار واصل از مركز كره ي  R2و  R1دو كره به شعاع هاي -9
R1+R2 درون كره ي . كوچكتر استA  و خارج كره يB  بار حجمي با چگالي+ρ  و درون كره يB  و خارج كره يA 

  . فضاي مشترك بين كره ها خالي از بار است. وجود دارد ρ–بار حجمي با چگالي 
سپس شدت ميدان . را بدست آوريد ρتدا رابطه مربوط به شدت ميدان الكتريكي در درون يك كره با چگالي بار حجمي اب

  .الكتريكي را در فضاي مشترك خالي از بار كره هاي باال محاسبه كنيد
  

  .ميدان را تمام نقاط فضا بيابيد. وجود دارد ρ=|z| C/m3باري با چگالي  z|<a|در فضاي -10
  

بيابيد پتانسيل را در تمام نقاط فضا . ميباشد ك ميدان الكتريكي در مختصات كروي به صورت ي-11
  .باشد 100Vبرابر  R=aپتانسيل در ) پتانسيل در مبدا برابر صفر باشد، ب)اگر الف

  
 ρ0، باري با توزيع يكنواخت aداخل استوانه اي به طول بينهايت و شعاع -12  C/m3 اگر پتانسيل محور . د داردوجو

  . باشد، پتانسيل نقاط داخل و خارج استوانه را بيابيد V0استوانه 
  

100در فضاي آزاد پتانسيل -13 sin گالي بار را بدست شدت ميدان الكتريكي و چ. ده استداده ش 	
  . آوريد

  
به طور يكنواخت توزيع  Qروي اين ميله بار . ها و متقارن نسبت به مبدا قرار داردzروي محور  2aميله اي به طول -14

  .ها بيابيدzپتانسيل را روي محور . شده است
  

  .ثابت كنيد اگر باري با تقارن كروي داشته باشيم، پتانسيل از رابطه زير بدست مي آيد-15
                                               
        

  
  
  
  
  


