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 6 :זכות נקודות מספר
 

 סחף מיכל :הקורס על אחראי מורה
 

 מראש בתאום :הקורס רכז של קבלה שעות
 

 @mail.huji.ac.ilmichal.sahaf :הקורס על האחראי המורה של דוא"ל
 

 סחף מיכל גברת :הקורס מורי
 מזרחי חורחה ד"ר                  

 
 חשמליים למעגלים בסיס מטענים, בין אינטראקציה האלקטרומגנטי, השדה ביסודות עוסק הקורס :הקורס תיאור
 לגלים. ובסיס

 
 באלקטרומגנטיות. המרכזיים והמשוואות הרעיונות הקניית הקורס: מטרות

 
 ומגנטיות בחשמל בעיות לפתור מסוגלים: יהיו סטודנטים זה, קורס של בסיומו  למידה: תוצרי

 
 %85 :נוכחות דרישות

 
 

  בבית תרגילים פתרון תרגול, פרונטאלית, הרצאה בקורס: ההוראה שיטת
 
 

  :בקורס הנושאים רשימת
 

 סטאטיקה-אלקטרו
  וסופרפוזיציה. מטען, התפלגויות ומימדים, יחידות – קולון חוק .1
  האינטגרלי. גאוס חוק – ושטף חשמלי שדה .2
  דיוורגנץ. – הדיפרנציאלי גאוס חוק .3
  משמרים. וכוחות הרוטור, אלקטרוסטטית, ואנרגיה פוטנציאל .4
  שפה. ותנאי יחידות – ולפלאס פואסון משוואות .5
  התמונות. שיטת – מוליכים גופים .6
  אנרגיה. ובמקביל, בטור חיבורים-  קיבול .7
  ומומנטים. כוחות, מולטיפולים, פיתוח – אלקטרוסטטיים דיפולים .8
 מקוטב, בחומר שדות סוספטיביליות, המיקרוסקופי, לדיפול הקשר – מאקרוסקופי וקיטוב טרייםדיאלק חומרים .9

  ההעתקה. ושדה
 

  סטאטיקה-ומגנטו זרמים
 וחוקי נגדים, של שונים חיבורים הספק, אוהם, חוק והתנגדות, דרודה מודל ורציפות, זרם צפיפות – זרם .10

  קירכהוף.
  הול. ואפקט אחיד, מגנטי בשדה מטען ם,זר תילי בין כח לורנץ, חוק .11
  יחסותית. כתופעה מגנטיות .12
  מגנטי. ודיפול זרם, לולאת וקטורי, פוטנציאל אמפר, חוק סבר,-ביו חוק .13

 
  אלקטרודינמיקה

 העכבות, שיטת מעבר, לזמני פתרון דיפרנציאליות, למשוואות פיתוח , RLC  מעגלי – והדדית( )עצמית השראות .14
  ארוכים. זמנים עבור רוןופת
  העתקה. זרם .15
  מגנטיים. חומרים .16
  אינטגרלי. וניסוח דיפרנציאלי ניסוח – מקסוול משוואות סיכום .17
 פוינטינג. ווקטור אנרגיה, שטף ועומדים, מישוריים גלים – מגנטיים-אלקטרו גלים .18



 

 

 
  אין  :לקריאה חובה חומר

 
 נוספת לקריאה חומר

   ed. 2nd 2, Vol. physics Berkeley Magnetism, and Electricity Purcell, M. E. 
 

 %20 בחנים , 10%  תרגילים .%70 במשקל שעות( 3) בכתב בחינה :הסופי הציון מבנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Course/Module description: This class teaches the basic concepts related to electromagnetic 
fields, interactions between electric charges, and an introduction to electric circuits and waves. 
 
 
Course/Module aims: The students will acquire knowledge of the main concepts and equations 
governing electromagnetism. 
 
Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to: Solve 
problems in electromagnetism 
 
 
Course/Module Content:  
0. Introduction - The forces of nature, basic principles of electricity and magnetism.  
 
Electro-Statics:  
1. Coulomb's Law, units and dimensions, charge distribution, superposition.  
2. Electric field and flux - Gauss' Law (integral and differential form)  
3. Gauss' Law (integral form) and divergence  
4. Potential and Energy - Electrostatics, the rotor (curl), and conservative forces.  
5. Poisson and Laplace equations - uniqueness and boundary conditions.  
6. Conductivity - the image method.  
7. Capacitance - placed in series or parallel, energy.  
8. Electrostatic dipoles, the multipole expansion, forces, moment.  
9. Dialectric materials and macroscopic polarization - the connection to the microscopic dipole, 
susceptibility, fields in polarized matter, the displacement field.  
 
Currents and Magneto-Statics:  
10. Current - current density and continuity, Darode model and resistance, Ohm's law, power, 
different configurations of resistors, Kirchhoff's laws.  
11. Lawrence's force, the force between two wires, a charge in a a uniform magnetic field, the Hall 
effect.  
12. Magnetism as a relativistic effect.  
13. Bio-Savart's law, Ampere's law, vector potential, a current loop and the magnetic dipole.  
 
Electrodynamics:  
14. Inductance (self and mutual), RLC circuits, differential equations, transient response, 
impedance, the solution after a long time.  
15. Displacement current.  
16. Magnetic Materials.  



 

 

17. A summary of Maxwell's equations - the differential and integral forms.  
18. Electromagnetic waves - plane waves and stationary waves, energy flux and vector Poynting 
 
Required Reading:  
None 
 
Additional Reading Material:  
E. M. Purcell, Electricity and Magnetism, Berkeley physics Vol. 2, 2nd ed.  
(there is also a good translation to Hebrew by the “Open University”) 
 
Course/Module evaluation: End of year written/oral examination 70 % , Assignments  10 % , 
Quizzes 20 %  
 


