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تمارین فصل_1بردارها و میدانهای برداری
𝑨و̅
 1-1بردارهای ̅
𝒂 و𝒛̅
𝒂 و 𝒚̅
𝑩 به صورت زیر تعریف شده است و 𝒙 ̅
𝒂 بردارهای واحد در محورهای مختصات xو yو  zهستند:
𝒂𝟏 = ̅
𝒂𝟐 ̅ 𝒙 +
𝒂𝟑 ̅ 𝒚 +
𝒛̅
𝑨
̅
𝒂𝟓 ̅ 𝒙 +
𝒚̅
𝒂𝟒 = 𝑩
𝑨و̅
الف) حاصل ضرب داخلی دو بردار ̅
𝑩 را محاسبه کنید؟
ب) اندازه بردار ̅
𝑨 چیست؟
𝑨و̅
پ) زاویه بین دو بردار ̅
𝑩 را بیابید؟ آیا دو بردار متعامد (عمود بر هم) هستند؟
ت) مساحت مثلث ایجاد شده از طریق  Aو  Bوبرداری که نقاط انتهایی آنها را بهم وصل میکند چقدر است؟(فرض کنید بردارها از
مبدا رسم شده اند ) -راهنمایی :از ضرب خارجی استفاده کنید.
 1-2در محدوده صفر تا بی نهایت φ ،به صورت 𝒙 = 𝛗 داده شدهاست
الف) در نقطه  x=1مؤلفه  xدر گرادیان  φچیست؟
ب) مؤلفه  yچیست؟
𝟓

 1-3در محدوده صفر تا بینهایت  φبه صورت 𝒙 = 𝛗 داده شدهاست .در نقطه  x=1مقدار الپالسین  φچیست؟
 1-4تابع عددی 𝒛𝒚 𝟐𝒙 = 𝛙 را در نظر بگیرید.
الف)گرادیان تابع را بیابید.
ب)مشتق جهتدار 𝛙 را در جهت مشخص شده توسط بردار واحد زیر حساب کنید
𝟕

𝒂𝟎𝟓√̅ 𝒙 +𝟒/
𝒂𝟎𝟓√̅ 𝒚 + 𝟓/
𝒛̅
𝒂𝟎𝟓√𝟑/
پ)مقدار مشتق را در نقطه ( )2،3،1بیابید.
 1-5تابع برداری زیر را در نظر بگیرید.
𝒂 𝟐𝒙 = ̅
𝒂 𝟐)𝒚𝒙( ̅ 𝒙 +
𝒂 𝟑𝒛 𝟐𝒚 𝟐𝒙𝟒𝟐 ̅ 𝒚 +
𝒛̅
𝑨
الف)دیورژانس تابع را بیابید.
** امتیازی:
 1-6اگر  Rبه صورت زیر تعریف شده باشد:
𝟐) 𝑹 = √(𝒙 − 𝒙′ )𝟐 + (𝒚 − 𝒚′ )𝟐 + (𝒛 − 𝒛′
𝟏

𝟏

الف :آیا )𝑹( 𝛁 (𝑹) = 𝛁′؟
ب :برای هر )𝛁(𝒇(𝑹)) = −𝛁′(𝒇(𝑹)) ،f(Rبرقرار است؟

تمارین فصل_2منابع و میدانها
پیش فرضها :محیط رسانا یکپارچه و همگن ونامحدود است.مقدار رسانایی برابر با  σ=0.01 S/cmو  ε0=10 /36πاست.
 2-1در محیط همگن پتانسیل با واحد میلی ولت به صورت زیر داده شده است:
-9

)φ=k(xy+z2
اگر  Kدارای مقدار ثابت  1باشد و مقدار رسانایی برابر با : σ=0.2 S/cm
الف) یک عبارت به همراه واحدها برای چگالی جریان ̅𝑱 بنویسید؟
ب) دامنه ̅𝑱 را در x=1و  y=2و  z=3سانتیمتر مشخص کنید؟
 2-2فرض کنید پتانسیل  φبه صورت زیر و برحسب میلیولت تعریف شده باشد:
) 𝟐𝒙 𝝋 = 𝒌(𝒙𝟑 −

که  xدر آن برحسب سانتیمتر و  k=1 mV/cmاست .مقدار  xای را بیابید که در آن چگالی بار خالص برابر صفر است.
 2-3یک منبع جریان نقطهای در مختصات ( ،)1,0,-1سانتیمتر دارای قدرت  1میلیآمپر و محیط هادی با مقاومت  100اهم.سانتیمتر
است:
الف) مقدار پتانسیل در نقطه ()3،2،2چیست؟(با واحدها)
ب) چگالی جریان در این نقطه چیست؟(با واحدها)
𝑼و̅
 2-4بردارهای هندسی ̅
𝑽 و چگالی جریان ̅𝑱 ( )µA/cm2به صورت زیر تعریف شدهاند:
𝒂𝟑 ̅ 𝒙 +
𝒂𝟒 ̅ 𝒚 +
𝒛̅
𝒂𝟐 = ̅𝑱
̅
𝒂𝟒 ̅ 𝒙 +
𝒚̅
𝒂𝟑 = 𝑼
̅
𝒂𝟑 ̅ 𝒙 +
𝒛̅
𝒂𝟐 = 𝑽
الف)دامنه چگالی جریان را محاسبه کنید؟
𝑼 و ̅
ب)ناحیهی برداری مثلث ساخته شده از دو بردار ̅
𝑽 به صورتیکه دو ابتدای انها به هم متصل شود و ضلع سوم حاصل از اتصال دو
انتهای انها باشد را بیابید؟
پ)جریان کل عبوری از سطح این مثلث چیست؟
 2-5ایا رسانایی در یک محیط همگن و غیر فعال میتواند منفی باشد؟ چرا؟
 2-6چشمههای نقطهای  8mAو  -8mAدر  z=2mmروی محور  zو  y=-2mmروی محور  yقرار دارند .در ) (4,0,0پتانسیل φ ۱
و چگالی جریان  J1برای محیطی با مقاومت ویژه  100 Ωcmمحاسبه شده است .با مقاومت ویژه دوبرابر یعنی ) ،(200 Ωcmپتانسیل
 φ2و چگالی جریان  J2برای همان نقطه به دست آمده است.
𝝋

الف :نسبت 𝟐𝝋؟
𝟏

ب :نسبت 𝟏𝑱 𝑱𝟐 ⁄؟
 2-7فرض کنید پتانسیل  φبا واحد  mVبه صورت زیر داده شده است:
) 𝟑𝒙(𝒌 = 𝛗

که در آن  xبرحسب  k ،cmثابتی با اندازهی  1و واحد مناسب اند .در محدودهی : -2<x<2
الف :واحد مناسب برای  kچیست؟
ب :چه عبارتی میدان الکتریکی برحسب  xرا به دست میدهد؟
پ :چه عبارتی چگالی منبع جریان را برحسب  xبه دست میدهد؟

ت :معنی قسمت "پ" را تفسیر کنید( .منبعی وجود دارد؟ اگر بله ،در کجا؟)

 2-8دو منبع نقطهای دارای دامنه  +I0و  –I0هستند و به ترتیب در مختصات ( )0،0،1و ( )0،0،-1قرار گرفتهاند.مقدار  I0برابر با 1
نانوآمپر و رسانایی برابر  σ=0.01 S/cmاست.
الف:پتانسیل حاصل از برایند پتانسیل هر تک قطبی در نقطه ( )5،0،0چیست؟
ب :منبع به صورت یک بردار دوقطبی چیست؟
پ :برداری که وسط دو قطبی را به نقطهی ) (5,0,0وصل میکند را به دست آورید.
ت :پتانسیل ناشی از دوقطبی در نقطهی ) (5,0,0سانتیمتر چقدر است؟
 2-9با توجه به هندسهی شکل  2.7کتاب و مقادیر تعیین شدهی
Ri=100Ωcm, Re=400 Ωcm, a=10um, b=20um, L=100um, Rm=10000Ωcm2, Cm=1.2uF/cm2
در راستای محور  xبه دست آورید:
الف :مقاومت در واحد طول جعبهی کوچک )(ri
ب :مقاومت واحد طول جعبهی بزرگ )(re
پ :مقاومت واحد طول غشا )(rm
ت :خازن واحد طول غشا )(cm
 2-10فرض کنید جعبه ی کوچک با غشا به صورت ایزوله احاطه شده است .ولتاژ  100mVبه دو سر صفحات موازی (یکی در زیر جعبه
و دیگری باالی جعبه) اعمال شده است .اندازه گیریهای جعبه به صورت زیر است:
.Ri=100Ωcm, Re=400 Ωcm, a=10um, b=20um, L=100um, Rm =10000 Ωcm, Cm=1.2uF/cm2
هر دو صفحه خارج غشا هستند ولی در تماس مناسبی با ان قرار دارند .جریان حالت مانا را به دست آورید.

