بسمه تعالی
نیمسال اول 94-95

دانشگاه شهرکرد
تمرین سری چهارم الکترومغناطیس-گروه 1

موعد تحویل94/8/13 :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 -1یک پوسته کروی به شعاع داخلی

a

و شعاع خارجی

b

دارای بار با چگالی حجمی  v  krمیباشد .شدت

میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی تمام نقاط فضا را به دست آورید.
--------------------------------------------------------------------------------- -2پتانسیل الکتریکی روی سطح مربع به مختصات
ناشی از این پتانسیل که از نقطه

)(0,  / 3

0  x  2, 0  y  2

بهفرم

v  e x sin y

میباشد .خط میدان

میگذرد محور  xها را در چه نقطهای قطع میکند.

--------------------------------------------------------------------------- -3روی یک دیسک نازک به شعاع

a

بار سطحی با چگالی

a 0

a2   2

 ( s 

فاصله از مرکز دیسک) توزیع

2 3
شده است .انرژی ذخیره شده در میدان اطراف دیسک را بهدست آورید( .پاسخ )  a  0

4

-------------------------------------------------------------------------- -4یک بار خطی با چگالی یکنواخت



روی محور  zدر نظر بگیرید

الف) نشان دهید در تمام فضا بهجز روی بار

.D  0

ب) اکنون بهجای بار خطی استوانهای با بار یکنواخت  kدر فضای  0    aهم محور با محور  zقرار دهید و k

را طوری تعیین کنید که بار در واحد طول با حالت بار خطی مشابه باشد .اکنون

.D

را در کل فضا بهدست

آورید.
--------------------------------------------------------------------------- -5در داخل یک استوانه بهطول بینهایت و شعاع  aباری با توزیع غیر یکنواخت  r (   0rفاصله تا محور
استوانه) توزیع شده است .اگر پتانسیل محور
محور استوانه صفر شود ( .پاسخ:

310 a 3
V0 
90 0

V0

باشد

V0

را طوری تعییین کنید که پتانسیل در فاصله

)

----------------------------------------------------------------------
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 -6بار حجمی با چگالی ثابت  0داخل حجم نیمکرهای به شعاع  aتوزیع شده است .پتانسیل الکتریکی را در
نقطهای روی قاعده نیم کره بهفاصله

a/2

از مرکز کره بهدست آورید.

----------------------------------------------------------------------- -7در داخل یک کره رسانا بهشعاع  aدو حفره به شعاعهای  bمطابق شکل ایجاد شده است (  . ) a  2bبارهای

q1

بر

q1

و

q2

و

q2

را در داخل حفره دست چپی و بار
بر

q1

q3

را در مرکز حفره دیگر قرار میدهیم .اندازه نیروی اعمالی

q3

را بهدست آورید.

-------------------------------------------------------------------------

موفق باشید.
محمدی

