
 باسمه تعالی

 81/1/8313مهلت تحویل:    1ناطیس غالکترومدرس  ومس سری مسائل

 را تحویل دهید! 6ات  2 ردیف  مسائلازلامی است اما رصاًف  مسائل همه حل
، 1.11، 1.10 ،3..1 ،3..1 ،3..1 ،1..1 ،1.13 ،1.13، 1.10، 1.3، 1.3، 1.3، 1.1 تمرینهای )ویرایش سوم( گریفیثکتاب از  -1

 . 1.33 و 1.33، 1.31، 1.31، 1.13، 1.11

تیوان بیا کمیو روص تییاویر  ی       را میی  �⃗� 𝟎 در آغاز یکنواختِ بار در میدان الکتریکیِنشان دهید که مسئله کره رسانای بی -.

 (𝐿−,0,0)در نقاط  𝑄−و 𝑄ای توان با میدان دو بار نقطهمیدان الکتریکی یکنواخت در  والی مبدأ مختیات را می) .نمود

,0,0)و  𝐿)  هنگامی که𝐿  نمره(1) (تقریب زد. بزرگ فرض شودخیلی 

𝑎)از مرکز یو کره رسانا به شعاع  𝑎در فاصله  𝑞ای بار نقطه -1 >)𝑅 رسانا  قرار دارد. اگر بار روی کره𝑄  )پتانسی  باشد، الف

کره را بدست آورید. ج( بار روی چگالی سطحی بگیرید.( ب(  نهایت دور کره بدست آورید. )مبدأ پتانسی  را بیبیرون  را در

 نمره(1روی آن چه تغییری خواهد کرد؟ ) ررا بدست آورید. د( اگر کره را به زمین وص  کنیم، با 𝑞نیروی بین کره و بار 

𝐹(𝑢)تابع  -3 = (1 − 2𝑥𝑢 + 𝑢2)−1/2  را در نظر بگیرید. با توجه به بسط تیلور تابع تا جمله𝑢3 نشان دهید که جمالت ،

𝐹(𝑢)ایهای لژاندر هستند. )در واقع  ی اول از چندجملهبدست آمده، چهار جمله = ∑ 𝑃𝑛(𝑥)𝑢𝑛∞
𝑛=0 ). (1)نمره 

، و 𝑉1در پتانسیی    𝜃1محور )مطابق شک ( را درنظر بگیرید. مخروط درونی بیا زاوییه   دو مخروط هم  -3

𝑟در پتانسیی  صیفر قیرار دارد. ر یو  دو مخیروط در       𝜃2مخروط بیرونی با زاویه  = از یکیدیگر    0

 نمره(1)اند.    معادله الپال  برای پتانسی  را در نا یه بین دو مخروط بدست آورید. عایق شده

کیه عیاری از بیار    را  𝒱فضیای   ،که در ابتدا همه بدون بارندبا وضع هندسی ثابت  رسانا 𝑁 فرض کنید -3

بیار   (هسیتند، در  الی که بقیه رساناها همچنان بدون بیار  )ام  𝑗روی رسانای وقتی  ال فرض کنید که . انددهمحیور نمو ،است

𝑄𝑗   پتانسی  نا یه دهیمرا قرار ،𝒱، 𝑉(𝑗)، ترتیب و پتانسی  هر یو از رساناها به𝑉1
(𝑗)  ،𝑉2

(𝑗)  ، ... ،𝑉𝑗
(𝑗)  ، ... ،𝑉𝑁

(𝑗) شود.ب 

𝑉𝑖در این  الت داریم: الف( نشان دهید 
(𝑗)

= 𝑝𝑖𝑗𝑄𝑗  )نشان دهیید  . ب𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑗𝑖 )در  الیت کلیی نشیان    بیا تعمییم و   . ج

𝑉𝑖ام برابر است بیا :   𝑖دهید که پتانسی  رسانای  = ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑄𝑗
𝑁
𝑗=1   کیه در آن ،𝑄𝑗    بیار رسیانای𝑗  بیه   باشید. ام میی(𝑝𝑖𝑗  هیا

              مره(ن1) گویند.(ضرایب پتانسی  می

 

 

 وفق باشید. شجاعیم      


