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 را تحویل دهید! 5ات  2 ردیف  مسائلازلامی است اما رصاًف  مسائل همه حل
، 2..2، 2..2، 2..2، 2..2، ...2، 2..2، 2..2، 2.22، 2.22، 2.12، 2.12، 2.12، 2.12 ،2.2 تمرینهای گریفیثاز کتاب  -1

2..2 ،2..2 ،2.21 ،2.22 . 

𝑉میدان الکتریکی در جو در نزدیکی سطح زمین تقریباً  -2 m⁄222       و جهت آن بطرر  ارایین اسرت. در ارتفراm1.22   میردان

𝑉الکتریکی در جو فقط  m⁄22  و به سمت اایین است. چگالی متوسط بار در جو در ارتفا  کمتر ازm1.22  آیا چقدر است؟

 شکیل شده است یا یونهای منفی؟ت تاین بار بیشتر از یونهای مثب
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انردازه برار الکتررون و     𝑞، کره در آن   (

 ، را بدست آورید.  𝜌، و توزیع بار،   �⃗⃗�شعا  بور( است. میدان الکتریکی،  𝑎0اروتون  و 

داخل آن یک حفره کروی در آمرده باشرد. بررای حرایر زیرر و برا رسرم شرکل،          یک کره توار فلزی را درنظر بگیرید که از -.

 خطوط میدان را در تمام فضا  داخل حفره، داخل فلز و بیرون آن( با فرض این که بار آزاد دیگری در مسئله نباشد رسم نمایید.

. ب( حالرت الرف   داشرته باشرد  قرار آن ز و یک بار مثبت در مرک باشددقیقاً منطبق با مرکز کره فلزی  الف( مرکز حفره کروی،

فرض که حفره کروی هرم  این قسمت ب ولی با مرکز قرار نداشته باشد. ج(  درداخلِ حفره  بار الکتریکیِبا این فرض که  ولی

العالمره وجرود   اندازه ولری متتلرف  درون حفره دو بار الکتریکی همبا این فرض که قسمت ج ولی مرکز با کره فلزی نباشد. د( 

 نباشد و فقط یک بار الکتریکی بیرون کره فلزی باشد.  هیچ باری داخل حفرهبا این فرض که قسمت د ولی هر(   .اشته باشدد

𝜎(θ)از رابطره   𝑅روی سطح یک کره به مرکز مبدأ متتصرار و شرعا    الکتریکی چگالی سطحی بار  -2 = σ0cosθ   بدسرت

افزار هم استفاده کنید، هرچنرد شراید   گیری از نرمتوانید برای انتگرالمی  نکته:اتانسیل را در داخل و خارج کره بیابید.  آید.می
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