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داًشجَیاى گراهی

ّا ٍقت طرف کردُ ٍ دقت  ساػتها . ایي سری از توریٌات ّواى طَر کِ گفتِ تَدم قذری تیشتر از توریي قثلی است

تریي ٍقت  این تا ایي توریٌات ترای فکر کردى شوا ٍ ٍرزیذُ شذى شوا در ایي ػلن هٌاسة تاشذ ٍ تا کن زیادی کردُ

ها هؼتقذین . ّا تیاًذیشیذ تِ ّویي ًسثت هایلن  شوا ًیس تا دقت ٍ طرف ٍقت رٍی آى. تیشتریي فایذُ را تِ شوا ترساًذ

ٍ اگر ّن تیایذ تِ )آیذ  تذٍى زحوت چیسی تِ دست ًوی. رساًذ است کِ اًساى را تِ تْرُ ٍاقؼی هیتٌْا زحوت کشیذى 

تیٌذ ٍ ًِ  آى کِ در سطح آب است ًِ طذفی هی. پس از درگیر شذى تا هسائل ًثایذ ّراسیذ.( رٍد ّواى آساًی هی

چیسّایی خَاّیذ دیذ کِ ساحل ًشیٌاى تِ  ،رٍد کشذ ٍ تِ زیر آب هی اهّا آى کِ زحوت هی. آٍرد هرٍاریذی تِ دست هی

 .  ػور خَد ًذیذُ تاشٌذ

 .تاشذ هی ۲شوارُ داًشجَیی شوا تِ ػالٍُ ( یکاى)تراتر تا ػذد آخر  در ایي سَاالت * 

 . خَد را درج ًواییذ یار خَد ًام ٍ ًام خاًَادگی، شوارُ داًشجَیی، ًام درس ٍ ًام تذریس  لطفاً تاالی ترگِ پاسخ** 

کِ دارای تَزیغ تار هثثت ٍ یکٌَاخت هیی    λحلقِ ای تا چگالی   -1

کیِ    pهیذاى در ًقطیِ ی   . تاشذ ، هطاتق شکل قرار گرفتِ است 

: راٌّویایی )  چقیذر اسیت    در اهتذاد هرکیس حلقیِ قیرار دارد ،   

اًتگیرا  الزم را تشیکیل دادُ ٍ آى را    هیی تاشیذ،    aشؼاع حلقِ 

 (کٌین هیترآٍرد 

 

 

 

هطیاتق شیکل قیرار    Rٍ شیؼاع    σدیسکی تا چگیالی یکٌَاخیت    -۲

کِ در اهتذاد هرکیس دیسی     Pهیذاى در ًقطِ ی . گرفتِ است 

ٍ  R<<xهیییذاى در طییَرتی کییِ   .  چقییذر اسییت قییرار دارد ، 

x<<R  ، اًتگیرا  الزم را   هشاتِ درس )  چِ رفتاری دارد تاشذ

(کٌین تشکیل دادُ ٍ آى را ترآٍرد هی

دکتر مهرداد ساویز: ارائه  

 مرور آموخته ها در قالب یک تالش فکری

۲تمرین سری 4 درس فیزیک  صنعتی امیرکبیردانشگاه   
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ضلؼی هٌتظن تاردار تیا چگیالی یکٌَاخیت     nیکی را تر رٍی هحَر تقارى ػوَد تر طفحِ ی  ترهیذاى الک-3

λ>0 فاطلِ ًقطِ ػوَد هَرد ًظر تیا هرکیس   . )  نتذست آٍریn    ضیلؼی هٌیتظن راh    طیَ  ضیلغ اى را ٍa 

.(ایي هسالِ دشَاری ًیست ٍ تا اطالػات کالس حل هی شَد: راٌّوایی) ( نفرع کٌی

در رتیغ دٍم    Q+در رتیغ اٍ  ٍ تیار    Q-تار . ، هطاتق شکل زیر در ًظر تگیریذ   aًین دایرُ ای را تا شؼاع  -4

چیِ اًیذازُ ٍ چیِ یْتیی   هیذاى الکتریکی در هثیذا   . ایي ًین دایرُ تِ طَرت یکٌَاخت تَزیغ شذُ است 

.  دارد 

 

چگًَیِ     zتیار یکٌَاخیت را تیر رٍی هحیَر   هیذاى ی  ًین حلقِ تاردار هشاتِ هسالِ قثل ٍلیی تیا چگیالی    -5

هحاسثِ کٌین 

ٍ چگیالی یکٌَاخیت    R2ٍ شؼاع خاریی  R1دیسکی تا شؼاع داخلی  -6

σ  هطلَب هحاسثِ کل تار هَیَد در . هطاتق شکل قرار گرفتِ است

اًتگیرا    ).  xایي دیس  ٍ هیذاى الکتریکی در ًقطِ ای رٍی هحیَر   

.(یینًوا الزم را تشکیل دادُ ٍ ترآٍرد هی

سیاکي   ی  قطؼِ تِ شکل زیر تا چگالی تار سیطحی   الکتریکی هیذاى  -7

در هثذأ هختظات چقذر است  cosAr( ب)ٍ  0( الف)

درآٍریین هییذاى آى   تِ شکل زییر   ای را  قطؼِ 0تا چگالی تار سطحی یکٌَاخت  اگر از ی  قرص تاردار -8

تیَاى حیل را    تا استفادُ از یوغ آثار هی: راٌّوایی)ای است  در هثذأ هختظات در چِ یْتی ٍ دارای چِ اًذازُ

.(تر کرد سادُ

y 

x 
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تا چگالی تار هثثت یکٌَاخت درست در هرکس حلقِ چقذر است  اگیر یی     aهیذاى ی  حلقِ تاردار تِ شؼاع  -9

ُ         قطاع تِ زاٍیِ  ای خَاّیذ داشیت     از آى یذا کٌین هییذاى در هرکیس حلقیِ در چیِ یْتیی اسیت ٍ چیِ اًیذاز

 .(تر کرد تَاى حل را سادُ تا استفادُ از یوغ آثار هی: راٌّوایی)

 

σچگالی تار یکٌَاخت   -1۱   
  

    
کیِ   Rکیرُ ای تیِ شیؼاع     سیطح رٍی  

. از آى یذا شذُ ، تَزییغ شیذُ اسیت     𝛼هطاتق شکل هخرٍطی تا زاٍیِ راس 

اگر ی  الکترٍى را در هرکس ایي کرُ قرار دّین ، چِ ًیرٍیی ٍ در چِ یْتی 

تیَاى حیل را    تیا اسیتفادُ از یویغ آثیار هیی     : راٌّوایی) تِ آى ٍارد هی شَد  

 .(تر کرد سادُ

 :هسائل هرتثط تا قاًَى گاٍس

ˆ2هیذاى الکتریکی  -11 ˆ( 1)( 2)E i y j      1از سطح هکؼثی تِ هرکسیت هثیذأ هختظیات ٍ تیِ ضیلغ 

گیررد چقیذر اسیت      ػقة هیی ( د)پ ٍ چ( ج)پاییي، ( ب)شار الکتریکی کِ از ٍیَُ تاال، ( الف. )کٌذهتر ػثَر هی

 گررد چقذ راست  شار خالض کِ از هکؼة هی( ُ)

310تا  نکتاب ّالیذی ٍیرایش ًْ ۲6ٍ   - 4سَا   -13ٍ  1۲ /sE N C  
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