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 :سَال هفَْهی-1

 اگش تخَاّین جْت ٍ اًذاصُ هیذاى هغٌاطیسی سا تش حسة سفتاس یک قطة ًوا تَضیح دّین چِ هی گَیین؟ 

  دس تالش تشای تَطیف سیاضی هیذاى ّای هغٌاطیسی صیاد تِ کاس هی آیذ؟چشا ضشب خاسجی تشداسّا 

 ی ًیشٍیی کِ هیذاى الکتشیکی تش یک تاس ٍاسد هی کٌذ تا ًیشٍیی کِ هیذاى هغٌاطیسی تش تاس ٍاسد هی کٌذ چِ تفاٍت

 داسًذ؟ 

 ساتطِ سیاضی ًیشٍی کل ٍاسد تش یک تاس هتحشک دس یک هیذاى الکتشٍهغٌاطیسی چیست؟ 

 هی تَاًذ یک تاس ساکي  سا تِ حشکت دسآٍسد؟( غیش هتغیش تا صهاى)یذاى هغٌاطیسی ثاتت آیا ه 

 ّش یک اص ػثاسات صیش سا اص ًظش طحت یا ػذم طحت ًقذ گشدد: 

 . تش اساس اثش ّال هی تَاى ػالهت ًَع تاس حاهل جشیاى دس یک هادُ سا هشخض ًوَد+ 

 .اص سشػت ٍ اًشطی جٌثشی رسُ است تؼذاد دٍساى رسُ دس ثاًیِ دس سیکلَتشٍى هستقل+

حذاکثش اًشطی جٌثشی قاتل حظَل تشای رسُ تحت شتاتذّی دس سیکلَتشٍى سادُ هتٌاسة تا هساحت ًاحیِ ػولکشدی + 

 (هجزٍس شؼاع)سیکلَتشٍى است 

  تِ اختظاس (  حلقِ جشیاى)شثاّت ّای تیي سفتاس ٍ سٍاتط یک دٍقطثی الکتشیکی ٍ یک دٍقطثی هغٌاطیسی

 (گشتاٍس، اًشطی پتاًسیل، هیذاى)چیست؟ 

 

ى الکتشیکی ٍ هغٌاطیسی رسُ ی تاسداسی هطاتق شکل ، تحت تاثیش دٍ هیذا -2

تشای ایي کِ رسُ تِ حشکت خَد تِ ( . هی تاشذ  vسشػت رسُ ) هی تاشذ 

طَس هستقین ٍ دس یک ساستا اداهِ تذّذ ، چِ ساتطِ ای تایذ تیي هیذاى ّای 

 الکتشیکی ٍ هغٌاطیسی تشقشاس تاشذ ؟ 

 

هگاّشتضی تشای شتاب دادى  12ساًتی هتش است تا تساهذ ًَساًگش  53ی کِ شؼاع ًین قشص ّای آى سیکلَتشًٍ -3

 .:کاس هی کٌذپشٍتَى ّا 

 چقذس است؟( کاسکشد هٌاسة دستگاُ)اًذاصُ هیذاى هغٌاطیسی الصم تشای سسیذى تِ تشذیذ   B( الف)



 دس آى هیذاى هغٌاطیسی، اًشطی جٌثشی ًْایی پشٍتَى چقذس هی شَد؟( ب)

 T 75/1تِ هیذاى هغٌاطیسی ...( کِ کاس آساًی ّن ًیست)حاال فشع کٌین تا ساخت یک هگٌت قَی ( ج)

یؼٌی تا چِ ًشخی اختالف )ستی تا چِ فشکاًسی کاس کٌذ؟ تای(  ًَساًگش پتاًسیل)هذاس الکتشًٍیکی . یذینسس

 (پتاًسیل دٍ ًین قشص سا تیي هثثت ٍ هٌفی تغییش دّذ؟

 

 xyآهپشی دس حلقِ هثلثی ٍاقغ دس طفحِ  10جشیاى یکٌَاخت  -4

 ٍاسدٍ گشتاٍس تاشذ ، ًیشٍ              اگش . ٍاسد هی شَد 

اتؼاد تش حسة ساًتیوتش . ) حلقِ سا پیذا کٌیذ کل شذُ تِ 

 ( ّستٌذ

 

 

 

 هشتؼیتش حلقِ                      هیذاى غیشیکٌَاخت  -5

. ًیشٍی ٍاسدُ تش حلقِ سا هحاسثِ کٌیذ . هطاتق شکل ٍاسد شذُ است 

ٍ  x=1  ٍx=3  ٍy=2 تیي خطَطقشاس داسد ٍ دس  z=0حلقِ دس طفحِ )

y=5  احاطِ شذُ است ) . 

 

  

dاص یکذیگش قشاس داسًذ ٍ   dهطاتق شکل تِ فاطلِ  aتِ شؼاع  iدٍ حلقِ جشیاى  -6 a . 

گیشد؟ آیا تؼادل حلقِ دس ایي حالت تؼادل  اس هیاگش فقط حلقِ دٍم آصاد تاشذ کِ تچشخذ دس چِ جْتی قش( الف

 پایذاس است یا ًاپایذاس؟ چشا؟

کٌٌذ یا دفغ؟  ًْایتاُ ّن سا جزب هی  اگش ّش دٍ حلقِ آصاد تاشٌذ کِ تچشخٌذ یا حشکت اًتقالی داشتِ تاشٌذ،( ب

 چشا؟

 

۱ 

۲ 


