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 :سوال مفهومی

دٍقغجی هغٌبعیسی چگًَِ هحقق  هیذاى هغٌبعیسی یک دٍقغجی هغٌبعیسی چِ آرایطی در فضب دارد؟ -۱

  گردد؟ هی
 

 :میدان با قاعده چرخشمحاسبه ت مربوط به سواال

حبهل جریبى  bٍ ضعبع ثیرًٍی  aضعبع درًٍی ای ثب  یک پَستِ ضخین استَاًِ -۲
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,در ّر سِ ًبحیِ  هیذاى هغٌبعیسی (اثتذا جْت ٍ سپس اًذازُ)هغلَة است کِ  ,r a r a b r b 

 . ثِ عَر جذاگبًِ هحبسجِ ضَد

,فضبی  ،ثسیبر گستردُ Tیک تختِ ضخین ثِ ضخبهت  -۳ , ,
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0ثب چگبلی  جریبى حبهل در توبم حجن خَد اضغبل ًوَدُ است ٍ
ˆJ J i جْت ٍ اًذازُ هیذاى . است

|ًبحیِ  در ًقبط ّر یک از سِعیسی هغٌب | , ,
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0حبهل جریبى  aضعبع ثب   zدر اهتذاد هحَر  تَپر  استَاًِیک  -۴
ˆJ J k ثخطی از ایي استَاًِ اکٌَى  .است

ٍ  یکٌَاخت درٍى ًبحیِ خبلی از جریبى،هغٌبعیسی ًطبى دّیذ کِ هیذاى . کٌین ا هغبثق ضکل خبلی هیر

0 است ٍ ثِ صَرت  OO هحَرّبعوَد ثر خظ ٍاصل  ˆ ( )
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الکتریسیتِ را در  هسئلِایي  هطبثِ. ّستٌذ هسئلِ در دستگبُ هختصبتاستَاًِ ًقبط هحَر دٍ هختصبت 

  (.داضتین ثب دٍ کرُ ثبردار سبکي

 

O
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فرض  .را هحبسجِ هی کٌین Iک چٌجرُ حبهل جریبى ی درٍىثب استفبدُ از قبًَى آهپر هیذاى هغٌبعیسی   -۵

فبصلِ از ٍاثستِ ثِ   B: ًکتِ) .پیچیذُ ضذُ ثبضٌذ( هبًٌذ َّا)کٌین سین ّب دٍر یک ّستِ غیر هغٌبعیسی 

 ایي ٍسیلِ ثِ دست آٍرین؟( L)آیب هی تَاًین یک فرهَل تقریجی ثرای هقذار ضریت خَدالقبیی (. است هرکس

کتبة را هغبلعِ ّب در  ّبی هغٌبعیسی ًبضی از جریبى ثخص پبیبًی فصل هیذاى ثرخَرد ًوَدیذاضکبلی  ثِ اگر: راهنمایی

 .ًوبییذ

 

 

  

 

 

 (ّبی رادیَ ثَثیي)ًسجت ثِ سین لَلِ هستقین  هسیت آى. هذارات رایبًِ کبرثرد دارددر ( رخَدالقبگ)سلف ایي ٍسیلِ ثِ عٌَاى 

هغٌبعیسی آى کوتر در ثیرٍى از خَد ّبی  هبًٌذ یک سیولَلِ است کِ رٍی خَدش ثستِ ضذُ ٍ هیذاىچٌجرُ ایي است کِ 

تَسظ القبّبی ًبخَاستِ   ٌین،، ٍقتی از چٌجرُ ثِ عٌَاى سلف یب خَدالقبگر استفبدُ کدر ًتیجِ .کٌٌذ هی «ًطت » سین پیچ

ضریت خَدالقبیی ثراثر است ثب ضبر : یبدآٍری/ . دّذ کوتر رخ هی ،ثر رٍی سبیر اجسای هذارهیذاى هغٌبعیسی هتغیر ثب زهبى 

ثب ّرچٌذ القب  -ریبى ثبثت دارد ّن قبثل تعریف استثرای سین پیچی کِ جٍاضح است کِ ٍ  –پیًَذی ثِ ازای ٍاحذ جریبى 

 .دّذ رخ ًویجریبى ثبثت 

  :گیری محاسبه میدان با انتگرال

تکرار ) .گیری ثِ دست آٍریذ را ثب اًتگرال  aثِ ضعبع  0I هیذاى ًبضی از یک حلقِ حبهل جریبىاثتذا  -۶

 (هسئلِ کالس

ثب ثبر سغحی   aثبردار ثِ ضعبع  ًبزک دایرٍی قرظیک  -۷

o  خَد ثب سرعت زاٍیِ ای حَل هحَر  هی چرخذ. 

))عجبرت جریبى سغحی . الف )K r)  چیست؟رٍی دیسک 

رٍی هحَر دیسک در ًقغِ دلخَاّی هیذاى هغٌبعیسی . ة

 است؟ چقذر

ّویي هسبلِ را ثب فرض ثرای توریي ثیطتر عالقِ هٌذاى هی تَاًٌذ . کٌیذحل حَصلِ لغفبً ثب . ایي هسئلِ قذری ثِ فکر ًیبز دارد

ثر اًتگرال گیری : راٌّوبیی). یک کرُ ثب ثبر سغحی یکٌَاخت حل ًوبیٌذ ٍ هیذاى هغٌبعیسی را در هرکس کرُ هحبسجِ ًوبیٌذ

 (.هفیذ ثبضذهیذاى یک حلقِ جریبى هی تَاًذ  اسبس راثغِ

 




