الکترومغناطیسمهندسی
سااتا امتحانی پایانترم نیمسال دوم ۱۳۹۵-۹۶
#

۱

۲

۳

بارم

بار نقطهای  +1.2μ Cدر مکان )⃗ (1,0 ,−1
 Aو بار نقطهای دوم  −3.5μ Cدر مکان )⃗ (2,0,1
 Bقرار

۲

چگا ی شار ا کتریکی ⃗
 Dرا در منطقهای حول بار خطی یکنواخت  6.7 nC/mدر طول محور  zدر فضای

۲

(ا ف) با استفاده از روش گاوس چگا ی شار ا کتریکی ( ⃗
 ) Dرا در اطراف یک پوستهی بسته با چگا ی بار
سطحی  ρsرا بهدست آوریدی( .ب) اگر فضای اطراف پوسته خءا باشدی ،شدیا میدیان ا کتریکی ( E
⃗ ) را

۲

دارندی .نیروی ا کتریکی وارد بر هر بار را محاسیه نمایدی.

آزاد بهدست آوریدی.

محاسیه کنیدی.

۴

۵

بار نقطهای  15μ Cدر میدیاا مختصاا در فضای آزاد قرار دارد .شدیا میدیان ا کتریکی و پتانسیل

۲

(ا ف) پتانسیل ا کتریکی ناشی از یک حلقه به شعاع  aکه دارای چگا ی بار خطی یکنواخت  ρlمیباشدی

۲

ا کتریکی را در نقطهی ) P(−2,2,1بدیست آوریدی.

را در فاصلهی  zبر روی محور آن محاسیه نمایدی( .ب) شدیا میدیان ا کتریکی را از طریق پتاسیل
بهدست آوریدی.

۶

مقدیار چگا ی جریان موجود در یک نمونهی مس با توجه به  σ=5.80×10 7 s/mو μ e=0.0032 m 2 / V.s
را در صورتی که (ا ف) سرعت حرکت  2.4 μ m/sباشدی؛ (ب) نمونهی مورد نظر مکعیی به ابعاد 3.5 mm

۲

که دارای اختءف پتاسیل  0.5 mVبین دو سطح مقابل باشدی؛ پیدیا کنیدی.

۷

۸

(ا ف) مقاومت ویژه و (ب) مقاومت ا کتریکی یک سیم از جنس گرافیت به قطر  2.0 mmو طول

۲

یک قطعه همگن مشخص از جنس مادهی دیا کتریک بدیون تلف ،با ثابت دیا کتریک نسیی 2.8

۲

 1.0 mmرا محاسیه نمایدی .ضریب هدیایت گرافیت  7.0×10 S/mمیباشدی.
4

حاوی چگا ی شار ا کتریکی یکنواخت به مقدیار  6.5 nC/mاست( ،ا ف) شدیا میدیان ا کتریکی  Eو
2

(ب) قطیی شدیگی  Pرا بدیست آوریدی.

۹

خازنی از کنار هم قرار دادن دو نوع دیا کتریک متفاوا  ϵ1و  ϵ 2هر کدیام با سطح مقطعهای  S 1و
 S 2و ضخامتهای یکسان  dساخته شدیه است ،ظرفیت این خازن را بدیست آوریدی.
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۲

موفق باشیدی – حمیدی عیاسزاده پیوستی

