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 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

 3.7.2011,      א"תשע' בסמסטר  'א בחינת מועד
  

 .טטיאנה דנוב' גב: תמתרגל. ר תימור מלמד"ד :מרצה
  .בלבדוחצי  שעתיים: משך המבחן

חוברת משוואות לקורס , )ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי(מחשבון פשוט : מבחןחומר עזר המותר ב
  ! בלבד בכתב ידךמחברת הרצאות  או  ידך בכתב

  . אף אם בכתב ידכם וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה, תירגולים, אין להביא צילומים כלשהם
  .ןבחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 

הסברים ו יש לרשום פתרון מלא עם דרך מלאה. בכתב יד ברור שאלותיש לענות על כל ה: הוראות
       .ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות. סימונים ויחידותיש להקפיד על . יםמלא

                          
  !בהצלחה                                                                                                    

  )’נק 05. (1שאלה 
  
בתחום  0 פחית אחידה של נה שכבה של צפיפות מטען  חשמלי ננתו

| | / 2x D )כיוונים כלומר השכבה אין סופית ב,z y(.  השכבה נתונה בריק.  

  
 
י נקודת יחוס /קבע(בכל המרחב  והשדה החשמליהפוטנציאל  אתי /מצא  .א

0  נק 12() בראשית'.( 

 
  :לסעיפים הבאים

2המורכב מחלל ריבועי בגודל  z- נתון מבנה אין סופי ב 2D D  0בעל 0,  מוקף הPEC מוארק .
|בתחום  0בתוך החלל ממוקמת שכבת צפיפות מטען  חשמלי נפחית אחידה של   | / 2x D . החתך

  .בציור מתואר
  

  
 י משואה דיפרנציאלית /עבור מבנה זה רשום   .ב

)עבור הפוטנציאל החשמלי  , )x y   ואת תנאי

 ).'נק 8(. השפה הנחוצים לפתרון

) -י פתרון פרטי לבעיה /מצא  .ג , )p x y )8 נק'.( 

י משואה דיפרנציאלית  עבור הפוטנציאל /וםרש  .ד

)) מישני(ההומוגני  , )h x y    ואת תנאי השפה

 ).'נק 7(הנחוצים לפתרון 

)את י /מצא  .ה , )h x y . אין צורך בחישוב

 עיהרנדים ואת תחומי האינטגרציה אם נחוצים בבגים אך יש להגדיר במדויק את האינטאינטגרל
 ).'נק 15(

x

y
0

D

PEC
0

x

D

2D

y

2D
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  
  )’נק 50. (2שאלה 

  
0zכל מישור במישורית דקה  PECנתונה שכבת   . מעל לשכבה נמצא דיפול חשמלי בעל מומנט

)במישור  zמציר  0θהמוטה בזוית  pדיפול  , )x z )הדיפול ממוקם בנקודה ). י ציור/ראה

( , ) (0, )x z d .  0מתחת לשכבה ממוקמת צפיפות זרם משטחית של
1

ˆsinθ 'K I
R




על גבי  

2zדה בנקו zשמרכזה נמצא על ציר  Rכדורית ברדיוס מעטפת  R .  הזוויתθ הינה הזוית מציר  '

z )0י /הנח) י ציור/ראה 0,  בכל המרחב. 

x
PEC

K2R

0

'

  

 )'נק 15( י כל שלב בפתרון/הסבר. י את השדה החשמלי בכל המרחב/מצא  .א

 )'נק 10. (ר השדה המגנטי ותחום השקילות שלהםמצא את אלמנטי שיקוף עבו  .ב

0z- י ביטוי אינטגרלי עבור השדה המגנטי ב/תן  .ג  אין צורך לחשב את ( במונחי הנתונים

 )'נק 15) (האינטגרל

)י הפוטנציאל המגנטי הסקלרנסח את הבעיה המתמטית עבור   .ד )r 
0z- ב המקורית בבעיה   

 )'נק 10(
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  שלום רב
זכותו של התלמיד לערער על ציון הבחינה על פי תקנון . הועברו היום לפקולטה' ציוני מועד א
. בהתאם לזאת קימת התייחסות רצינית מצד סגל ההוראה של הקורס לערעורי הסטודנטים. הלימודים

  : ים הבאיםבעת הגשת הערעור יש לקחת בחשבון את הגורמ
 ימחק הציון הקודם ותיבדק מחדש הבחינה כולה בנוסף , במידה וערערת על ציון הבחינה

 . להערות ספציפיות של המערער על ידי מרצה הקורס
 הערעור חייב להתבסס על הפתרון שפורסם.  
 לעיתים . אי בדיקת סעיף או אי בדיקת שאלה, ערעור לגיטימי עוסק בטעות בסיכום הנקודות

 .ביותר הוא יעסוק בעובדה שלא הבנו את דרך הפתרון הנכונה של הסטודנט המערער רחוקות
 של הבודק פ אמות מידה"שגיאה נגררת הינה שגיאה ושכלולה נעשה ע.  
  אנא התחשב"או  "בדוק מחדש את השאלה" ,"בדוק מחדש את הסעיף"לא לגיטימי לבקש" .  
 כמו על כל מעשיו (ות הערעור מערער חייב לקחת אחריות מלאה על תוצאאנו מצפים מה

 . )במסגרת ההכשרה לתואר בהנדסה
  

, ותוך התבססות על הפתרון המתפרסם באתר הקורסגישו ערעור רק אם יש סיבה אמיתית אנא ה
   .משהו לנסות לדוג  לא כדיו
  

  .צוות ההוראה ,בברכה
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  
  

 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

 24.7.2011,    א"תשע' בסמסטר  'ב בחינת מועד    
  

 .טטיאנה דנוב' גב: תמתרגל. ר תימור מלמד"ד :מרצה
  .בלבד שלוש שעות: משך המבחן

חוברת משוואות , )ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי(מחשבון פשוט : מבחןחומר עזר המותר ב
  ! בלבד בכתב ידךמחברת הרצאות  או  ידךבכתב לקורס 

  . אף אם בכתב ידכם וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה, תירגולים, אין להביא צילומים כלשהם
  .ןבחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 

הסברים ו יש לרשום פתרון מלא עם דרך מלאה. בכתב יד ברור שאלותיש לענות על כל ה: הוראות
       .ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות. סימונים ויחידותיש להקפיד על . םמלאי

                          
  !בהצלחה                                                                                                    

  )’נק 05. (1שאלה 
  
)ˆבעל צפיפות מגנטיזציה לא הומוגנית של של חומר אין סופית  שכבה גלילית נהנתו )M r g r r

 
 

2כאשר  2r x y  ו-g השכבה ממוקמת ב. הינו קבוע נתון-a r b  בכל המרחב 

0י/הנח 0,  .  


ba x

y

 

 ).'נק 10( במרחב  ני המגנטיזציהמטעי את כל צפיפיות /מצא  .א

)י כי קיים פוטנציאל מגנטי סקלרי /הראה  .ב )r 
Hלשדה המגנטי  


)ורשום עבור   )r 

משואה  

 ).'נק 8( )'ניתן לפתור סעיף זה גם ללא א(דיפרנציאלית 

) -י פתרון פרטי לבעיה /מצא   .ג , )p r  )12 נק'.( 

שירות מתוך תנאי י, י/ומצא  h) מישני(ההומוגני י משואה דיפרנציאלית  עבור הפוטנציאל /רשום  .ד

 ).'נק h )12את תנאי השפה של  ,שפה של מקסוול והפתרון הפרטי שמצאת

)את י /מצא  .ה )r 
 ).'נק 8( .קודת יחוס של פוטנציאל אפס בראשיתי נ/קבע, בכל המרחב 

14
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  )’נק 50. (2שאלה 
  

 b-ו a יםברדיוס) PEC( שתי קליפות דקות גליליות של מוליך חשמלי מושלםנתון מבנה המורכב מ

)a b .(בקצהו הימני ב-z L  מחוברים הגלילים בשכבה דקה מישורית שלPEC  במישורz L .

0zבנקודה   י צפיפות זרם משטחית"י כי המקור ניתן למידול ע/הנח .מחובר מקור זרם המשתנה לאט 

0zבמישור  -ברציפה סימטרית   .0-נתון כי ב ,z r b   0מתקיים ˆ( , ) ( )K r b t K t z 


 .

0י /הנח 0,  בכל המרחב.  

z=0

PEC

z=L

z

K(r,t)

  
  

0(בנפח בין הגלילים  קרוב הקווזיסטטיבי את השדות /מצא  .א ,z L a r b   ) (10 נק'( 

 

0- ו 0נתון כי החומר בין הגלילים הינו חומר מוליך בעל מוליכות אחידה   לסעיפים הבאים 0, .  

   
  
  
  
  
  
  
  
 
מקיימים את המשוואות הדיפרנציאליות ואת תנאי השפה עבור ' י האם השדות מסעיף א/בדוק  .ב

 )'נק 6(יסטטיים במקרה הנוכחי השדות הקווז
המחובר בין הגליל התחתון לעליון במישור י את המתח שימדוד מד מתח אידאלי /חשב  .ג

constantz   במסלול לאורךr  )8 נק'( 

E(1)י את איבר התיקון /מצא  .ד


צפיפות המטען החשמלי המושרית  את צפיפות הזרם המרחבית ואת, 
 ).'נק PEC )16-על גבי משטחי ה

rבין הנקודות  (י תרשים חשמלי סכמתי עבור הרכיב /צייר  .ה a  ו -r b :(י מהם הרכיבים /קבע
 ).'נק 12( ומה ערכם) ?אחר, סליל, נגד, קבל(

PEC

z=L

K(r,t)

z
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים
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 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

 16.7.2012,      ב"תשע' בסמסטר  'א בחינת מועד
  

 .ר תימור מלמד"ד :מרצה
  .בלבדוחצי  שעתיים: משך המבחן

חוברת משוואות לקורס , )ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי(מחשבון פשוט : מבחןחומר עזר המותר ב
  ! בלבד תב ידךבכמחברת הרצאות  או  בכתב ידך

  . אף אם בכתב ידכם וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה, תירגולים, אין להביא צילומים כלשהם
  .ןבחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 

הסברים ו יש לרשום פתרון מלא עם דרך מלאה. בכתב יד ברור שאלותיש לענות על כל ה: הוראות
       .ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות. ויחידות סימוניםיש להקפיד על . מלאים

                          
  !בהצלחה                                                                                                    

  
  )’נק 05. (1שאלה 

  
)במישור  xמציר  0θהמוטה בזוית  0I סטטי בשיעור זרם אינסופי של נתון קו  , )x z  והיוצא

0zחצי המרחב . מראשית הצירים   הינוPEC )0י /הנח).  י ציור/ראה 0,   0עבורz . 

x
z

PEC
0

I0
0I

0

z

x

y PEC

  

 )'נק 10. (תחום השקילותאת י בעיה שקולה בחלל חופשי ו/מצא  .א

0z- י ביטוי אינטגרלי עבור השדה המגנטי ב/תן  .ב   אין צורך לחשב את (במונחי הנתונים

 )'נק 15) (האינטגרל

 )'נק 15) (יש לחשב את האינטגרל( PEC-את צפיפות הזרם המושרית על הי /מצא  .ג

0θכעת נתון כי   .ד 2


  0וכי הזרם( )I t כיצד ניתן לחשב את צפיפות  י/הסבר. משתנה לאט בזמן

 ). 'נק 10() יש לנסח את הבעיה המתמטית( PEC-על שפת ה המטען החשמלית המשטחית
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



  )’נק 50. (2שאלה 
  

0x עבור aמחומר בעל מוליכות  aהמורכב משכבה בעלת עובי  z  התקן דו מימדי בכיוון ןנתו  

0xעבור  bוחומר בעל מוליכות    . במשטחי שכבת החומרים המוליכים תחומהPEC 0 -בy  

y -וב a  0כאשר המשטחים מוארקים עבורx   0ונתונים בממתחV  0עבורx  )י ציור/ראה(.  

0הנח  0, בשכבה.  

x
y a

V0

V0

b a

  
  
 

)י משואה דיפרנציאלית ואת כל תנאי השפה עבור הפוטנציאל החשמלי /רשום  .א , )x y  בשכבה

, 0x y a      )7 נק'.( 

י לב כי יתכן וצריך להוסיף פתרונות טריויאליים /שים(בשכבה   החשמליהפוטנציאל  אתי /מצא  .ב

 ).'נק 25) (לא טריויאלייםפתרונות בנוסף ל

 ).'נק 8( את צפיפות הזרם הנפחית בבעיהי /מצא   .ג

aי סכמתית את צפיפות הזרם הנפחית בבעיה עבור /צייר  .ד b  )10 נק'.( 
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אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  
  :נפוצותטעויות 
  :כללית

בודקים מקרים . ג, בודקים קיום של תנאי שפה. ב, )נכון( בודקים . א: למרות הנאמר בכתה מעטים

  .פרטיים פשוטים
  :1שאלה 
 .נקודה. זרם אינו וקטור .1
אינם מבחינים בין  'x', zמתבלבלים עם משתנים . א מתמודדים עם הצורך לחשב אינטגרל מסילתירבים ל .2

 .'מקורות וכו/צופה קואורדינאטות
ושלא (ה של המרחב בביטוי של האינטגרל הינה פונקצי) שדה מגנטי(רבים אינם בודקים האם התוצאה  .3

 )'וכו ,'x "נשאר"
י "ע לא ניתן לחשב את גם תחת הקרוב הקווזיסטטי : גם כך. 'סעיף ד אתאף לא צדיק יחיד פתר נכונה  .4

 .1מסוג  ואילו  ) 0סוג ( הינו חסר שטף K-ון שומכי Kשימור מטען מצפיפות זרם 
  :2שאלה 
אזי הפתרון של הבעיה איננו סכום של , אם מחלקים את הפתרון לשני תחומים בהם מתקיימת משוואת לפלס .1

 ).אבל מיותר ה בפונקציות מדרגה מתאימותלסכום עם מכפה כניתן להצג! (שמצאתם' שני פונקציות הפוט
 .בתנאי שפה על שפת מוליך אי אפשר להניח שאין שם מטען משטחי   .2
צריך . זה לא -לא ניתן להכפיל פתרון טריוויאילי בפתרון לא טריוויאלי ולהניח שזה פותר את משוואת לפלס   .3

 .לעבוד עם סט שמקיים את משוואת הנפיצה
 ).ולא כפל(נות לבצע סכום בין הפתרו" = להוסיף פתרונות טריוויאליים" .4
 . x y zלא יכולים להיות פונקציה של המרחב ) קבועים(מקדמים   .5
ואז לקחו איבר אחד מהטור וכך , V0סטודנטים רבים ביצעו השוואת מקדמים בין טורי פורייה לבין קבוע   .6

 .An=Bn=V0/2  .פתרו
 .רבוליותמאשר עם פונקציות היפ expנוח לעבוד עם  xב " פתוח"כאשר מדובר בתחום   .7
לתת הסבר מילולי קצר על . ג. גודלו. ב. כיוונו. א: כאשר מבקשים לצייר סכמתית וקטור ראוי להתייחס ל  .8

 .הציור
  אין צורך להעתיק מהחוברת פיתוחים שנעשו בכיתה  .9
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 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

 4.7.2013,      ג"תשע' בסמסטר  'א בחינת מועד
  

 .תימור מלמד 'פרופ :מרצה
  .שלוש שעות בלבד ללא אפשרות הארכה: משך המבחן

חוברת משוואות לקורס , )ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי(מחשבון פשוט : מבחןחומר עזר המותר ב
  ! בלבד בכתב ידךמחברת הרצאות  או  בכתב ידך

  . אף אם בכתב ידכם וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה, תירגולים, אין להביא צילומים כלשהם
  .ןבחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 

הסברים ו יש לרשום פתרון מלא עם דרך מלאה. בכתב יד ברור שאלותיש לענות על כל ה: הוראות
       .ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות. סימונים ויחידותקפיד על יש לה. מלאים

  !בהצלחה                         
  )’נק 05. (1שאלה 

  
וממוקמים בנקודות  zהמקבילים לציר  0- ו 0צפיפות מטען אחידה  של  יםאינסופי ויםקו 2נתונים 

0y  ו- x a   בחתךconst.z  כמתואר בציור  .

לינארי עם  מגנטי-כי במרחב כולו חומר דיאלקטרי י/הנח

, .  

י את נקודת הייחוס לפוטנציאל בראשית /קבע  .א

)(0,0) 0 ( טנציאל בנקודה ביטוי לפו י/ומצא

)כלשהי  , )x y) .10 נק'( 

, ביטוי פשוט לפוטנציאל רחוק מהראשית י/מצא  .ב

r a ,נק 10(בפרמטר הקטן  בקרוב סדר ראשון'( 

  

כי קווי המטען מהסעיפים הקודמים נתונים  כעת נתון

,בתוך החומר   נה גלילי עם רדיום במבR  וכי

  ). י ציור/ראה(מחוץ לגליל יש ריק 

הגדרה מתמטית לבעיה עבור הפוטנציאל  י/רשום  .ג

כלומר משואה דיפרנציאלית ) הכולל(החשמלי 

י כי בכל המרחב מתקיים /הנח. ותנאי שפה

r a  )12 נק' .( 

 )'נק 18.  (את הפוטנציאל בכל המרחב י/מצא  .ד

  

  
  

x

,
 

x=ax=-a

x
R,

0,0
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  )’נק 50. (2שאלה 
  

mˆעם מומנט  מגנטידיפל  ןנתו mx


הדיפול נמצא . מהראשית Rבמרחק החיובי  xהממוקם על ציר  

/העובר בראשית ומוטה בזוית  PECבסמוך למישור  4 מצירx המישור מקביל לציר . החיוביz  

0 י/הנח  .)י ציור/ראה( 0, מחוץ ל-PEC .  

 

יקוף הנחוץ לבעיה שאת אלמנט ה י/מצא  .א

האקוולנטית בחלל חופשי ואת תחום 

  )'נק 10( .השקילות של הבעיה

  
  
  
  
  
  

לב כי זהו חתך במישור  י/שים[ PECמישורי  - 2נתון המבנה הבא המורכב מדיפול ו לסעיפים הבאים
( , )x y[:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 .)'נק 10(עבור המבנה החדש ' על סעיף א י/חזור  .ב

)את הפוטנציאל המגנטי הסקלרי בריק בנקודה  י/מצא  .ג , , )x y z )10 נק'.( 

x-על המישור העליון ב בבעיה המשטחיתצפיפות הזרם את  י/מצא   .ד y )12 נק'.( 

)0- כעת נתון כי הדיפול נע בתנועה איטית כך ש  .ה ) cos( )RR t R t   .ביטוי לזרם  י/תן

x-בבעיה על המישור העליון ב המשטחי y נק 8(תנאי לתקפות תשובתך  י/ומצא'.( 

x
R



0  0

x
x=R



0  0
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�� ���361-1-3011 

� ���� ��	
� '� ��� '���"�      ,28.7.2013 
  
  

  
��	��� �����:  � ����� ����� ����� �������' .� ���� �	����� 	��� ����� �	�	���-22 ������ ������ . ��

�����.  
  

��	��� �����:  
�� ����� ��� '��	� ��� ��	�� ����� �	�� ���� ���	
	! ��� �		��� �	����'. ��
. 
� ���� �	
��� ��		
 �	� ��� ����� ��	���	� .���� ������� ����� �	�. 
��	���	� �� �� ��� ����� �� ����� �	. 

  
 ����1:  
�� �	� '–  ����� 	���� ���� ���� �
�	�� ���	
 ���	�� 	�� ���	 ����7 � �	� �� �	���' . ���

� ������ �� ���
�� ����'. 
� �	�������� �	�	���� �		��	�� �� ���
��� ��� �	���� �	���� �� �	�	��� ����� �����

�	���� ����	������ ������ �		��	����	�. 
� �	�� '–  �������"���� ���� �	��� �	���� ����� ���� '����� " �	��� ���� ����	�������  �� ��

�
� ���. � 	�� ����� �� ����� �	�����. � ����� ����� �	��� �� ���� '��� ���
�� ��	 ��� �	��. 
� �
��� �� �	����� ���	 ��� �	��� �	����� �
� ����– ����	� ���� �	� ����	� .���� ��� ����! 
���� �	���� �	���� ���� ��	� ��� ������� ���� �� 	� ���� �� ���� .�	����� ��	�� 	���! 
��	� ������ �	�� ��2 ( )r� �

 ,1( )r� �
 ����� ��� ���. 

  
 ����2:  
� ��� ����n  ��� ���	��� ��	�n .���� �� ���� ��
 ����� ��
� ����� ��.. 
� �� ��	� 
��	�� ����� 
	���� �	� 	�� �� ���� ���2x ����� ���� ��� ���. 
�����
� �	 :� ����� ����� ����� �
	�� ���� ����� �� �� ��	� �	�� -�  ���� ����� �������x 

���. 
� ����� ��
� ����� ���	��–  ������ 
	��� 	��� ����
�� 	��	�� �� ��	��� �	������  ��� �����

���� ����� 	�� �����. 
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   ��������	�
�� ���         361-1-3011 

���� ��	
� �'  ���� '���"�      ,28.7.2013 
  

��	�: ����' ���� ���	�. 
����� ��� :��	�� �	��� ��� ���� ��� ����.  

� 	��� 	�� 	������� : ���� ����
�)	��� �� ���� ����� ������ ���( , ���� ������� ����

��� ���  ��  ������ ���
���� ��� ���� !  

����� �	���	� �	��� �	� ,�	����	� ,������ �	�
�� ������� �	��� �	� ��� ���	 ���� �� �� .  
 ����� �� ������ ���� ����	�� � ��������.  

��	�� :� �� �� ����� �	����� ���� �	 ���� .���� ��� �� ��� ����� ����� �	 � �	���
�	��� . �� �	���� �	��	
	� �	���	� .������� �
���� ����� ��� ������ ��	�.       

                         �
����!  
 ����1) .50 
�’(  

  

�	��	���� ��� ���
 ����  �	�� ���  ���� ���� �	������ ��a 	�	 �� ������: 
2

0 ˆ( ) rM r M r
a

� �� � 	

 �

�
 )��	���� �����	������ ������( .
�� �
��� ��/ 	 0 0,� .   

a
x

z �0,0

y

�0,0

M(r)
  

  

�.����/�	��� 	����� ���� 	� 	 ,( )H r
� � ,�	��� ��	����� �	����� ��		� ,( )r� �, �����/ 	 ��

������� ��� 	��� ��� �	��	����	� ���� )12 ��'( 
�.���/ 	 �����	��� � ��	����� 	�����( )p r� � �
��� ��� )12 ��'( 

 	���� �� ��� �������� ���� ����� ��:  

0 0
ˆ ˆˆ( , , ) ( cos sin cos cos sin )H r H r� � � � � � � � �� � �

�
. 

�.���/	��� ��	����� �	����� 	� 0 ( )r� �  	���	
� 	����� ����)8 ��'( 
�.����/	 	����� �	��� �� 	���� 	����� ��	������ ���� ������ )8 ��'( 
�.����/ �	�� ������ �� 	�', ��� ��		��/ ��	����� �� 	( )r� �  �
��� ���)10 ��'(  
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 ����2) .05 
�’(  
  

 �� �		����� �	���� ����� ������ ���� ����q� 

 ���	��,x y 	� 	��������	�� ������  ��� .

�	�� �	���� �	�����.  

  

  

  

�.��	�/ 	 	��� 	���
� ��	������ �		��� 	��	�( , , )x y z�  �
��� ����� ��� )10 ��'( 

�.���/� � 	�� �� ���� -1x�   �	������
2

1( )

1
2

f x
xbx

�

� �

)8 ��'( 

�.�����/� �� ����� 	 ' 	����	��  �	��� ������ ���� 	�2 2 2r x y z d� � � �� 

	�	 �� ���� ��	������: 
2

3
0

( , , ) ( , )
4
q dr A

r
� � � �

��
� � ����/�  �� ���� ��( , )A � � 

 �	���)12 ��'( 

  

 �	� ���� �� ��� ����� �������( , )A � � .

��� �� �	��� ������ ��� ����� �PEC 

 �	��� �	����/ 2R d�	����  	���	�PEC 

���	�� �	�� ,x z  ���	���,y z )���/ 	

��	� .(� 	
���-PEC �	����� . ��� 
���

 �����

(0 , 0 / 2, 0 )r R � � � �� � � � � �  �	

 	����� ���� ����� ��� �	�q ������  

                 ( , , ) , ,0
2 2
d dx y z � �� � 	


 �
.  

  

�.���/�  ��� 	���
 ��
� �	�������� �	��� �	��
�� ���	�� 	����� �����
�� ���  ��

�	���) .12 ��'( 

�.���/ �	� ,d r R����
/�� ���	��� ��
�� ��	������ �� 	 �	� �' 	������ �����  )8 

��'(. 

x
��,�

�q

x=d/2x=-d/2

�q

q

q

y=d/2

y=-d/2
z

z

y=d/2
q
x=d/2

� �

x
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 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

 7.20152.' סמסטר ב' תשעה,      אבחינת מועד 
  

 תימור מלמד. פרופ' :מרצה
  משך המבחן: שלוש שעות בלבד ללא אפשרות הארכה.

: מחשבון פשוט (ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי), חוברת משוואות לקורס מבחןחומר עזר המותר ב
  בלבד!  בכתב ידךחברת הרצאות מ או  בכתב ידך

  אף אם בכתב ידכם.  אין להביא צילומים כלשהם, תירגולים, וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה
  ן.בחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 

הסברים ו בכתב יד ברור. יש לרשום פתרון מלא עם דרך מלאה שאלות: יש לענות על כל ההוראות
       ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות.. סימונים ויחידותפיד על . יש להקמלאים

  בהצלחה !                        
  )’נק 50. (1שאלה 

  

. הגליל מורכב משני חומרים מוליכים: חומר בעל מוליכות  Rבעל רדיוס  zנתון גליל אינסופי בכיוון 

1  0בתחום , 0 r R     2, וחומר בעל מוליכות  2בתחום , 0 r R     . 

0 -בדקות. העליונה  PECלוחיות  2החיובי הותקנו  xהגליל נתון באויר. לאורך הגליל על ציר   

2 -ב והתחתונה 0vבמתח  מוזנת     0הנח/י  (ראה/י ציור).מוארקת 0, .בכל המרחב  

y



R

v0


 

 

בחתך הגליל  את הבעיה המתמטית עבור הפוטנציאל החשמלי הסקלרי  הגדר/י  .א

0 2 , 0 r R     ניצב הינו (רמז: בגבול בין חומרים עם מוליכות שונה, רכיב הזרם ה

 נק') 8(רציף). 

 נק') 8את הפוטנציאל בגליל. ( מצא/י  .ב

 כלומר בתחוםמחוץ לגליל את הבעיה המתמטית עבור הפוטנציאל החשמלי הסקלרי  הגדר/י  .ג

0 2 , R r    . )10 .('נק 

2הנח כי   .ד 12  ניתן להשאיר ביטויים בסעיף זה את הפוטנציאל מחוץ לגליל ( צא/ימו

 נק') 10אינטגרליים).  (

 נק') 6העליון? ( PEC-על מנת להביא מטען יחידה מאינסוף ללוח ה  מהי העבודה שצריך לעשות  .ה

 נק'). 8/י את כל צפיפויות המטען המשטחיות בבעיה ותן נוסחאות לחישובן. (זהה  .ו
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  )’נק 05. (2שאלה 

  
]המתוארת ע"י העקומה  להספירוי בסליל ניתן למידול באמצעות וזרם ק ( ), ( ), ( )]r x y z  


 

)כאשר:  ) cosx A  ,( ) siny A  ,( ) 1z L
N




    
 ךהוא פרמטר לאור  כאן . 

0בתחום   עקומת הזרם  2 N    0ע"י והזרם הסטטי נתוןi )וירוההתקן נתון בא .)ראה/י ציור 

0  (כלומר הנח/י 0, (.  

x
y

z

x
y

i0

i0

  

  

 נק') 4( לולאות סמוכות. 2את אורך הסליל, מספר הליפופים, רדיוס הלולאות והמרווח בין  זהה/י  .א

 נק') 16ביטוי אינטגרלי לשדה המגנטי בכל נקודה במרחב. ( י/תן  .ב

zעבור נקודות תצפית  zהמגנטי על ציר את השדה  חשב/י  .ג L) .12 ('נק 

Aכי   הנח/י  .ד L  כך שמבחינה מעשית הלולאות נמצאות במישור( , )x y .ביטוי אינטגרלי  /יתן

)מישור על נקודה כל בהמגנטי לשדה  , )x y נק') 01(  .ך הסלילובת 

A(בתנאי של סעיף ד'  להשראות העצמית של ההתקן ביטוי אינטגרלי מצא/י  .ה L(. )8 ('נק  
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  תוצאות מועד א'.

צפיתי שעקב הנוכחות המועטה של תלמידים במהלך ההרצאות, במיוחד  התוצאות אינן מעודדות בלשון המעטה. אמנם
לא ציפיתי לתוצאות מטה. חבל. אין לי  בחציו השני של הסמסטר, הדבר יתבטא בהישגים ירודים במועד א' אך עדיין

השגיאות הנפוצות המפורטות מטה, שאם היתה נוכחות מלאה בהרצאות הדבר היה מתבטא ספק, במיוחד לנוכח 
  .נאותים בהישגים

  בהצלחה במועד ב'.
 כללית

 בדיקת מקרים פרטיים, וכדומה. חבל. יחידות!חסרים כלים לבדיקת נכונות התשובה כמו אי בדיקת 
 :1שאלה 

 .הגדרה לא נכונה של המשוואה הדיפרנציאלית תוך שימוש במקדם דיאלקטרי במקום במוליכותרבים נתנו סעיף א': 
כנראה לא מבינים אותם ורך לצטט באופן אוטומטי משפטים ש. לא ברור למה פרט לצמלאהרבה שגו וכתבו תחום 

  לעמקם.
  (גם אלה שרשמו זאת בטעות בסעיף א') מלאתחום בסעיף ג' כמעט אף אחד לא כתב את   לעומת זאת: 'גסעיף 

של  0ב את האיבר מסדר רבים לא טרחו לחש ללא צורך. זוגית של הפונקציה-זוגית/איות הרחברבים בצעו סעיף ד': 
  .DCהטור. זה מוזר כי ברור שיש פה איבר 

  הוא אפס ולא כך. פוטנציאל באינסוףרבים הניחו ש סעיף ה': 
וקצת פחות את  r=Rסעיף ו': כמעט אף אחד לא בדק את כל השפות ובמיוחד לא את  .   

  
 :2שאלה 

dlרבים לא מבינים את משמעות אלמנט האורך הוקטורי  ':בסעיף 


:  
טעות שהורידה נקודות גם בסעיפים הבאים (עקב פתרון פשוט יותר מזה  -ẑחלק התעלמו ממרכיב  .1

 נדרש).ה

ˆחלק לקחו משום מה  .2 'dl r dl


טעות שהורידה נקודות גם בסעיפים הבאים (עקב  או משהו בסגנון.
 נדרש).פתרון פשוט יותר מזה ה

עד לוהטת, חלקכם מתעקשים לבצע אינטגרל על פונקציה וקטורית המיוצגת  תי החמהצללמרות המ .3
  קרטזיות. חבל. בקואורדינטות לא

אבל אלה  ראו פתרון)(ריך לעשות טור טיילור ות קרובים ככל ועיקר. כאן לא היה צשרבים לא יודעים לע ':גסעיף 
  שעשו בדר"כ לא עשו נכון.

zכן לא נתון בסעיף זה חלק טענו שמדובר בדיפול מגנטי, טענה לא נכונה ש   A.  
 נקודות על העדרה) ולא 4דה (אם כי הורדו רק להשפעת הקרוב על השבסעיף זה נדרשת הוכחה מתמטית  ':דסעיף 

  מספיק להניח דברים אינטואיטיבית ללא הוכחה.
יש לשים ראות העצמית. עקרונית ניתן בדרך זו אבל שרבים השתמשו בשיקולי אנרגיה על מנת למצוא את הה ':סעיף ה

)ועל הקואורדינטות  ולכן יש להשתמש בשדה מסעיף ב'נטגרל במקרה הזה הוא על כל המרחב שהאי לב , , )r z  ולא

( ', ', ')r z. האינטגרל משולש, גבולותיו אינסופיים והביטוי לשדה המגנטי מורכב.  שכן לא דרך טובהזו  בכל מקרה

  .הדרך הטובה יותר היא דרך צימוד השטף
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 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

  7.201618.,      "ו' סמסטר ב' תשעאבחינת מועד 
  

 תימור מלמד. פרופ' :מרצה
  משך המבחן: שלוש שעות בלבד ללא אפשרות הארכה.

: מחשבון פשוט (ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי), חוברת משוואות לקורס מבחןחומר עזר המותר ב
  בלבד!  בכתב ידךמחברת הרצאות  וא  בכתב ידך

  אף אם בכתב ידכם.  אין להביא צילומים כלשהם, תירגולים, וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה
  ן.בחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 

הסברים ו בכתב יד ברור. יש לרשום פתרון מלא עם דרך מלאה שאלות: יש לענות על כל ההוראות
       ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות.. סימונים ויחידותלהקפיד על . יש מלאים

  בהצלחה !                        
  )’נק 50. (1שאלה 

  

מחוץ לגליל במקביל . שמרכזו בראשית הצירים Rבעל רדיוס  PECשל  zנתון גליל אינסופי בכיוון 

)בנקודה  הונח קו מטענים אינסופי עם צפיפות מטען קווית  zלציר  , ) ( ,0)x y d  0בחתךz  

)בנקודה  (ראה/י איור). הנח/י כי הגליל מאורק , ) ( ,0)x y R  0 וכן 0, .בכל המרחב  

 

 

  

  

  

  

 
 

ואת תחום  לבעיה השקולה הצהנחו משוקפתהמיקומה של צפיפות המטען הקווית את  מצא/י  .א

)את הנקודה קבע/י  .השקילות , ) (0, )x y R  על צירy יש לתת  . כנקודת ייחוס לפוטנציאלים

 נק')   )14 וקפת הינה שמהצפיפות הפיתוח מלא של התוצאה. רמז: 

 ).נק' 10(בכל המרחב את הפוטנציאל והשדה החשמלי  מצא/י  .ב

 נק') 10גליל.  (סך כל המטען ליחידת אורך בחתך על ה ואתצפיפות המטען המושרה את  צא/ימ  .ג

dכעת נתון כי   .ד R . נק') 8( ליל בקרוב סדר ראשוןאת צפיפות המטען המושרה  על הגמצא/י 

)ו בתנאי סעיף ד', נתון כי קו המטענים נע במהירות (איטית) כך שמיקומו הינ  .ה , ) ( ( ),0)x y d t .

את כל סוגי צפיפות המקורות המושרים בקרוב הקווזיסטטי ואת התנאי על פרמטרי הבעיה  מצא/י

  נק') 8לנכונות הקרוב הקווזיסטטי (
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  )’נק 05. (2שאלה 
  

בעל נתונה צפיפות זרם משטחית המפולגת על גבי כדור 

 : זו בראשית הציריםשמרכ 0Rרדיוס 

0 ˆ( , ) sin(2 )K K   


0  הנח/י  . 0,  בכל המרחב.  

 

 

 

 

  

  

אין צורך לפתור את האינטגרל אך יש לפשט את  .zעל ציר לי לשדה המגנטי רביטוי אינטג רשום/י  .א

 נק') 15ככל האפשר. ( בהוהתש

 rשל  תיש חומר מגנטי לינארי עם מקדם פרמהביליות יחסי >0Rrכעת נתון כי בנפח הכדורי 

  .0ומקדם דיאלקטרי 

את המשואה הדיפרנציאלית של  ום/ירשלשדה המגנטי ו סקלרי  כי קיים פוטנציאל /יהוכח  .ב

 נק') 16( .הנחוצים להגדרת הבעיהואת כל תנאי השפה  הפוטנציאל

 נק') 12בכל המרחב. (הסקלרי את הפוטנציאל המגנטי  חשב/י  .ג

דיפול חשמלי בראשית בעל מומנט דיפול   בנוסףהוחלט ע"י מנהל הפרויקט למקם כעת   .ד

0 ˆp p z


מה המשמעות  .בתוך הכדור xנקודה על ציר  עבור  . חשב/י את וקטור פוינטינג

 נק') 7( הפיסיקלית של תשובתך?
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  הערות למועד א:
  כללית:

 רבים לא בודקים יחידות. חבל. הורדו על כך נקודות.   .א
  מה המסקנה) במהלך הפתרון אלא עובדים על אוטומט. –רבים לא מפעילים מינימום של הגיון פשוט (אם יש סימטריה גלילית   .ב

  :1שאלה 
ניסיון  ושא הזה נלמד והיתה התיחסות איליו בהרצאה.הנמרחק מהמקור לנקודת היחוס. כ Rrefבהבנת המשמעות של רבים טעו   .א

כלומר  מחוץ לגלילמטען השיקוף חלק מיקמו  את .  כל הגלילארקה ולא על הלאפס את הפוטנציאל על הגליל רק בנקודת ה
  .Xאו לא על ציר (בתחום השקילות) 

יטוי מסובך לפני פישוטו. ניסיון לחישוב ת כי לבעיה סימטריה גלילית. שגיאות חישוב ופישוט עקב גזירה של ביטענה מוטע  .ב
או ללא נרמול בגודל וקטור (כיוון השדה)   קטור היחידהולוהשדה כהזזה של נוסחה של קו מטען בראשית אך ללא ביצוע הזזה 

  היחידה.
   כי הגליל מוארק ?! סך המטען צריך להתאפס טענה מוזרה כי  .ג
יש  .d/Rוניסיון לבצע קירוב לגורם  R/d אשון. כשל בזיהוי הגורם הקטן ביצוע קירוב חלקי בלבד ולא לצורה של קירוב סדר ר  .ד

  לחזור על נושא קרובים.
זוהי בעיה דו  כגודל המערכת. R. קביעת שזו הדרך הפשוטהניסיון למציאת הזרם דרך השדה המגנטי ולא לפי חוק שימור מטען   .ה

  מימדית!
  :2שאלה 

ללא פריים. רבים לא הכניסו את אלמנט  –חלק מהשפה. קואורדינטות צופה (!) לסמן קואורדינטות מקור בפריים. זה  חובה  .א
 השטח נכון ולא טרחו לבדוק שהיחידות שלו נכונות.

למה?,  –רבים כושלים בהבנת תנאי השפה לפוטינציאל מגנטי סקלרי וממה הם נובעים. טענות סרק כמו "רציפות פוטנציאל"   .ב
תנאים על נגזרות משיקיות ולא אחד. לא עושים גרדיאנט בכדוריות  2כולל  Bי על .  התנאBת.ש. על - ו Hבלבול בין ת.ש. על 
 אלא כמו בקרטזיות.

רבים מדי לא מבינים את הלוגיקה של בניית פתרונות ללפלס בכדוריות. נלקחו דרגות חופש לא נכונות ופונקציות שאינן   .ג
 .phi-מופיעות בטבלא או התעלמו מהתלות ב

  או הסתבכו בחישוב השדה החשמלי שחושב בהרצאה. Xציר כמעט כולם לא דגמו על   .ד
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 361-1-3011שדות אלקטרומגנטיים            

  8.20168.,      "וסמסטר ב' תשע 'בבחינת מועד 
  

  
 תימור מלמד. פרופ' :מרצה

  משך המבחן: שלוש שעות בלבד ללא אפשרות הארכה.
: מחשבון פשוט (ללא אפשרות תכנות וללא צג גרפי), חוברת משוואות לקורס מבחןחומר עזר המותר ב

  בלבד!  בכתב ידךמחברת הרצאות  וא  בכתב ידך
  אף אם בכתב ידכם.  אין להביא צילומים כלשהם, תירגולים, וכן אין להביא פתרונות מבחנים וכדומה

  ן.בחמלפני ה למרצהכל שאלה בנידון יש להפנות 
הסברים ו מלאהעם דרך  מלאבכתב יד ברור. יש לרשום פתרון  שאלות: יש לענות על כל ההוראות
       ניתן להשתמש בכל תוצאה שפותחה בהרצאות.. סימונים ויחידותלהקפיד על . יש מלאים

  בהצלחה !                        
  )’נק 50. (1שאלה 

  

aתון מבנה דו מימדי מלבני בגודל נ b כלש 

 .מוארקצלעותיו עשויות ממוליך חשמלי מושלם 

בתוך המלבן נמצאת צפיפות נפחית של מטען 

)0הומוגנית בשיעור לא  חשמלי , ) /x y x a  

0. הנח/י 1כמתואר באיור  0,  בתוך המלבן.   

  

 .הפוטנציאל החשמלי בתוך המלבן תנאי השפה עבורכל ואת דיפרנציאלית המשואה ה  /ירשום  .א

  נק') 10(

תנאי  שנישיקיימו  ךנה ככדאי לכייל פרמטרים חופשיים בתבו רמז:פתרון פרטי לבעיה ( מצא/י  .ב

 נק') 8( .שפה על דפנות המלבן)

בתוך  ההומוגניהפוטנציאל החשמלי  תנאי השפה עבורואת כל דיפרנציאלית המשואה ה  /ירשום  .ג

 נק') 6( .המלבן

ך יש להשאיר ביטויים אינטגרלים א ניתן .בתוך המלבן ההומוגניפוטנציאל החשמלי את  מצא/י  .ד

  נק') 12( לפשט את התשובה ככל הניתן.

תשתנינה תשובותיך לכל הסעיפים מעלה במידה ונתון כי כיצד   .ה

)הינה בממתח  העליונההצלע  )v t (במקום הארקה)  כמתואר באיור

 נק'). 8( משטר קווזיסטטי. הנח/י ?2

)כי המתח  /יהנח  .ו )v t תרשים  ורשום/י  הינו מתח הדקים של ההתקן

 נק') 6. (1- ו 0עבור שדות מסדר  חשמלי להתקן כולל ערכי רכיבים

 2איור  

 1איור 
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  )’נק 05. (2שאלה 

  
)נים שני מטענים נקודתיים מנוגדים נתו )q t  על ציר z  בנקודותz a   3בהתאמה (ראה/י איור.(  

0 /יהנח 0,  כל המרחבב.  

  

  

 נק') 4( .את הזרם על הישר המחבר אותם מצא/יכי המטענים משתנים לאט ו /יהנח  .א

)לכל נקודת תצפית על מישור  המגנטיואת השדה  החשמליהשדה את  /ימצא  .ב , )x z  תחת הקרוב

 נק') 12( .שלו)ביותר של סעיף א' (כל שדה בסדר הנמוך 

r  השדות מסעיף ב' עבור נקודת תצפית את  /יקרב  .ג a, 2 2r x z .  יש לתת תשובות

 נק') 10( סופיות בקואורדינאטות כדוריות.

)וקטור פוינטינג לכל נקודת תצפית על מישור את  /יחשבתחת הקרוב מסעיף ג',   .ד , )x z הסבר/יו 

 נק') 8( את המשמעות הפיסיקלית שלו

המערך (מטענים וזרם) מסעיף ג' ממוקם כעת נתון כי   .ה

)בנקודה  , ) ( , )x z d d  בסמוך למוליך חשמלי מושלם

0xהנמצא בכל שלושת רבעי המרחב     0אוz  

0הנח/י . )4(ראה/י איור  0,   ,ברבע המרחב הנותר

 נק') 10את השדה המגנטי שם. ( ומצא/י

מסעיף ה' עבור נקודת תצפית    האת השד /יקרב כעת   .ו

r d .לגבי אופן חישוב  המשמעות של תשובתך מה

 נק') 6? (השדות תחת הקרוב

 
 
 

 3איור 

 4איור 
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  הערות למועד א:
  כללית:

  נקודות את ציונו. 10- מי שהגיע למועד א ולמועד ב שיפר בממוצע ב .במבחן לא רעות כלל ועיקרהתוצאות   .א
 .(פילוג המטען הנתון למשל) מעתיקים נוסחאות מהחוברת (כמו משוואת פואסון) ומשאירים לבודק להציב את הנתוניםרבים   .ב

 בחוקים ובמשוואות הכלליות, לא כן?לבעיה הנתונה ספציפיים פתרון פרושו להציב את הנתונים ה
 בהוראות, פתרון ללא דרך מלאה לא מתקבל.כפי שרשום מעלה   .ג
  אין צורך לפתח ולחזור על פיתוחים שנעשו בכתה. מיותר. בטח לא לרשום אחר כך באותיות של קידוש לבנה שאין זמן.  .ד

  :1שאלה 
רבים רשמו תנאי שפה נוספים על אלה שבפיתרון. זה מעיד על חוסר הבנה מניין התנאים נובעים. הורדו   . א סעיף 

 היא אפס או להגדיר את הלפלסיאן הדו מימדי.zנקודות על כך. יש לציין ש הנגזרת החלקית לפי 
וב מפתרון המרצה אבל אל תגלו ר טהמקיים שלושה תנאי שפה (יותשני תלמידים הצליחו למצוא פתרון פרטי   . ב סעיף 

2לו): 
0 0( , ) ( ) / 2p x y x by y a    .!כל הכבוד 

 לא טרחו להציב את הפתרון הפרטי שקבלו ולדגום אותו. כנראה סמכו עלי שאעשה את זה. לא עשיתי....רבים   . ג סעיף 
הבחירה בפונק' אקספוננציאליות במקום היפרבוליות נכונה אבל לא מוצלחת. כעקרון בתחומים סגורים בדר"כ   . ד סעיף 

 עדיף היפרבוליות. לא ללכת למוכר ולידוע. אנחנו פה בשביל ללמוד....
מחובר למרות שיש מתח שונה על הצלע העליונה. ברור שיש  PECיכו להניח שכל המבנה הינו חלק המש  . ה סעיף 

 להסיק כי יש נתק בינה לשאר הצלעות.
כדור בדולח ולא חוקי מקסוול. ניחושים, דמיון מפותח ורוח הינו פה התברר שהרוב סבור שהכלי לפתרון   . ו סעיף 

יכות רבים הוסיפו נגד לקישוט למרות שאין כאן כל מולחופשית הינם דברים רצויים אבל לא במבחן בשדות. 
רבים הוסיפו סליל במקביל למרות שאין כאן כל זרם חסר שטף. מוזר. כאם אכן פסדים. מוזר. סופית ואין כל ה

לו בתרשים. המהדרים יכולים לעשות ישדה חשמלי סדר שני ולא צריך להכליש השראות אבל היא נובעת מ

(0)זאת אבל בטור לקבל בפתרון. זאת היות ומפל המתח נובע מאינטגרל קווי:  (2)
1,2 ( )v E E dl   

 
 

 כלומר סכום מתחים של קבל וסליל. ממליץ להחליף את כדור הבדולח בהקדם.
  

  :2שאלה 
משים בכל מני רבים משתלא ברור שהכלי כאן הוא שימור מטען? ם כשנתון מטען משתנה בזמן. למצוא זרש י  . א סעיף 

. יש חוקים ויש הכפלת הזרם מתוך מחשבה שכל אחד מהמטענים יוצר זרםאינטואיציות המובילות למשל ל
 לדעת איך להפעיל אותם.

ומרות שלא נתון שנקודת  ב' כשדה דיפול, ז"א לאחר קירוב שדה רחוק התייחסות לשדה החשמלי בסעיף  . ב סעיף 
 שימו לב להערה בפתרון. התצפית מרוחקת. כמו כן

הדגשתי שכל מהנדס חייב לדעת לעשות קרובים. היה צורך במועד א' ואף על פי כן כמעט כולם הפגינו אזלת   . ג סעיף 
לקי הקירוב, במקום ח 1 עשוואז  r^3/2או  r^1/2קירוב ל יד מדהימה בסעיפים הרלוונטיים. למשל בצעו 

במקום לעשות קירוב סדר ראשון של טור טיילור, פשוט הזניחו כל איבר או כולה. קציה נלעשות קירוב לפו
הרוב לא  מציע ל כ ו ל ם לחזור כל נושא זה.שזה קרוב סדר אפס שפרושו ללכת לאינסוף ולנוח.  a/rקטן של 

 זה נפתר בכתה. הבינו בסעיף ג' שניתן להתייחס לשדה החשמלי כשדה של דיפול, וטעו בחישוב הקירוב.
 הערות. אין   . ד סעיף 
  .שימוש באינטגרל בסעיף ה' במקום להשתמש בתוצאה מסעיף ב' וג'. חבל על המאמץ   . ה סעיף 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט

  

199

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Placed Image


	2011, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון מרצה
	2011, סמסטר ב, מועד ב, תימור, פתרון מרצה
	2012, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון מרצה
	2013, סמסטר א, מועד א, שביט, פתרון סטודנט
	שאלות מלא
	תשובות מלא

	2013, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון סטודנט
	שאלות
	תשובוץ

	2013, סמסטר ב, מועד ב, מלמד, פתרון סטודנט
	שאלות
	תשובות

	2014, סמסטר א, מועד א, דנוב, פתרון סטודנט
	שאלות
	תשובות

	2014, סמסטר ב, מועד א, דנוב, שביט, פתרון סטודנט
	שאלון
	פתרון

	2015, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון סטודנט
	טופס המבחן שדות
	פתרון

	2015, סמסטר ב, מועד ב, מלמד, פתרון מרצה
	2016, סמסטר א, מועד א, דנוב, פתרון סטודנט
	טופס
	פתרון

	2016, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון מרצה
	מבחן מועד א תשעו.pdf
	תימור סריקה.pdf

	2016, סמסטר ב, מועד ב, מלמד, פתרון סטודנט
	מבחן ופתרון מועד ב תשעו
	מבחן מועד ב תשעו.pdf
	img20160811_12054051
	img20160811_12060514
	img20160811_12071664
	img20160811_12063098
	img20160811_12061740

	פתרון בחינה

	2017, סמסטר א, מועד א, דנוב, פתרון סטודנט

	subject: שדות אלקטרומגנטיים
	department: www.bgu4u.co.il
	txtYear: 2018
	txtIndex: 2011, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון מרצה........................22011, סמסטר ב, מועד ב, תימור, פתרון מרצה.......................142012, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון מרצה........................252013, סמסטר א, מועד א, שביט, פתרון סטודנט......................362013, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון סטודנט......................552013, סמסטר ב, מועד ב, מלמד, פתרון סטודנט......................682014, סמסטר א, מועד א, דנוב, פתרון סטודנט......................842014, סמסטר ב, מועד א, דנוב, שביט, פתרון סטודנט................1002015, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון סטודנט......................1162015, סמסטר ב, מועד ב, מלמד, פתרון מרצה........................1332016, סמסטר א, מועד א, דנוב, פתרון סטודנט......................1432016, סמסטר ב, מועד א, מלמד, פתרון מרצה........................1582016, סמסטר ב, מועד ב, מלמד, פתרון סטודנט......................1692017, סמסטר א, מועד א, דנוב, פתרון סטודנט......................182
	מספר_קורס: 361-1-3011
	name2: באדיבות רכזות בנק הבחינות והסיכומים
	תוכן: תוכן עניינים:


