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 را تحویل دهید! 6ات  2حل همه مسائل ازلامی است اما رصاًف مسائل ردیف  
و  12.53، 12.51، 12.47، 12.40، 12.36، 11.23، 11.22، 11.10، 10.22، 10.14از کتاب گریفیث ویرایش سوم، تمرینهای  -1

12.65. 

𝑉 از رابطةدر حرکت است،  𝐯 ثابت  باری که با سرعت پتانسیل اسکالر -2 =
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 الت(  ناتاد ددیت     .آیت  به دستت یت      
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𝑐2
𝑣ب  بتا فتر     ، بردار فاصله یکاد فعل  بار از نقطة یااد ه است.𝐑، که در آد

𝑐
= نمتودار  ،  0.8

 رسم کنی . دستگاه یختصات قطب در را ، |𝐄|ان ازه یی اد الکتریک ، 

کن . ییت اد تتابش و   د ی حول یحوری عمود بر گاتاور دوقطب  دورا 𝜔ای با سرعت زاویه 𝐩فر  کنی  دو قطب  الکتریک   -3

در نظتر   نهت  دو دوقطبت   دو قطبت  دوراد کننت ه را بته صتورت بتردم     توانی  ی )رادنمای :   .آوری ینتینگ را به دستبردار پو

 کنن . تغییر ی بگیری  که به یک یگر عمودن  و به طور سینوس  

فتام از  است، بسای  و طول یوج ایواج تک 𝑐دای یرجع ایواج الکترویغناطیس  در تمام چارچوببا وجودی که سرعت انتاار  -4

را کته   𝑆2و  𝑆1دو نتارر  یعنت  اثتر دوپلتر نستبیت  وجتود دارد.       دیگر یتفاوت است؛یرجع چارچوب  بهیک چارچوب یرجع 

است در نظر بگیری . این دو نتارر،   𝑥و در راستای یحور  𝑢دا دیگر یوازی و سرعت نسب  آددا با دمختصات  آدیحوردای ی

𝑦1بته ترتیتب بته صتورت     کن ، حرکت ی  𝑥فای  را که در جهت یثبت یوج تک = 𝑦0 sin[2𝜋(𝜈1𝑡1 − 𝑥1/𝜆1)]  و

𝑦2 = 𝑦0 sin[2𝜋(𝜈2𝑡2 − 𝑥2/𝜆2)]   یحاستتبه کتترد کتته در آدν
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𝜆و  
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بتته ترتیتتب بستتای  و طتتول یتتوج     

𝜆و  𝜈2ال(  با استفاده از تب یالت لورنتس، ن . توسط این دو ناررگیری ش ه ان ازه
2

ν را بتر حستب   
1

و سترعت نستب     𝜆1 و 

𝑢ب  نااد ددی  وقت  کنی .  حسابنارر بین دو  = 𝑐  شود.، اثر دوپلر نسبیت  به اثر دوپلر کالسیک تب یل ی 

در جهت یتوازی بتا یحتور     ′𝑆است. نارر  𝐼و حایل جریاد یکنواخت  𝜆 بارطول  چگال   یادار ،ک استوانه با طول بینهایتی -5

کته نستبت بته استتوانه      𝑆ال(  یی اد الکتریک  و یغناطیس  استوانه را از دیت  نتارر    حال حرکت است. در 𝑢استوانه با سرعت 

با استفاده از تبت یالت لتورنتس یحاستبه     ′𝑆ب  یی اد الکتریک  و یغناطیس  استوانه را از دی  نارر  ساکن است، یحاسبه کنی .

د   کن .دای الکتریک  و یغناطیس  را یااد ه ی یک  از یی ادفقط  ′𝑆دای یاخص، نارر ج  نااد ددی  که در سرعت کنی .

𝐼اگر جریاد استوانه برابر با  = 𝜆𝑐  افت ؟باش ، چه اتفاق  ی 

  و نااد ددیت  کته تتواد کتل تتابش      به دست آوری  کنای که با سرعت ثابت حرکت ی ینتینگ را برای یک بار نقطهردار پوب -6

 ش ه صفر است.

 وفق باشید. شجاعیم 


