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 داًشکذُ هٌْذسی پضشکی هذاسّب: هجحث 9توشیي فکش  سشی 

 2دسس فیضیک 
 

 دکتش هْشداد سبٍیض: اسائِ 
هسئلِ 5 سَال هفَْهی – 1 صفحِ – 2

 !، سالم2داًشجَیبى گشاهی دسس فیضیک 

سپس فکش کشدى . تشسین ًوبییند ثحث سا سٍی کبغز هَس یهذاسهذل تَصیِ هی کٌین ثشای ّوِ هسبیل اٍل شکل دس ایي فصل 

 .ثبشذ هی 3ثِ عالٍُ سقن یکبى شوبسُ داًشجَیی  . دس هَسد اداهِ حل آسبى تش هی شَد

  :پشسش ّبی هفَْهی -1

ٍاثستِ ثِ هکبى دس کل ) «کویت هیذاًی»اصطالحبً یک سا   J چشا  ثِ چِ چیضی هذاس هی گَیین؟ -1-1

  ًبهین؟ هی «کویت هذاسی»یک سا  iٍ  (فضبی سِ ثعذی

 قبعذُ حلقِ سا دس کالس اص کذام اصل فیضیکی استخشاج کشدین؟ قبعذُ حلقِ چیست؟  -1-2

 قبعذُ گشُ چیست؟ قبعذُ گشُ سا دس کالس اص کذام اصل فیضیکی استخشاج ًوَدین؟ -1-3

 (ّب ًِ ثخش هسألِ ثخش پشسش ّب ٍ) دسسی  شسش ّبی کتبةاص پ 11ٍ  5ٍ  4ٍ   3 شوبسُ  -1-4

هبداهی کِ شکل هذاس ثبثت  شَد هقبٍهت ثِ ثبتشی ٍصل هییک یب تٌْب خبصى یک هذاساتی کِ تٌْب دس  -5-1

ٍقتی یک خبصى دس حضَس  اهب. هقذاس ثبثتی دس طَل صهبى داسًذ...( ط، جشیبى ٍٍلتب)شیکی ّبی الکت یتکوثوبًذ 

ٍ یک خبصى ثِ دس هذاسی کِ یک هقبٍهت . شَد ِ صهبى پیذا هیتبس ٍاثستِ ثشَد یک سف یک هقبٍهت شبسط هی

ثبیذ  سشعت هذاسشبسط خبصى چیست؟ ثشای افضایش ثبثت صهبًی  اًذ ٍصل شذُ صَست سشی ثِ یک هٌجع

سا افضایش ٍلتبط ًْبیی ثبس یب سسیذى خبصى ثِ ثِ لحبظ هفَْهی چشا ایي کبس سشعت  هقبٍهت کن شَد یب صیبد؟

 دّذ؟ هی

 :مسائل

استفبدُ صحشایی کي ثشقی یک خبًِ   آثگشمسلَل خَسشیذی ثشای تبهیي اًشطی دستِ اص یک  خَاّین هی -1

کٌین  اّوی سا ثِ دٍسش یک سلَل خَسشیذی ٍصل هی 500ٍهت ٍقتی هقبدس ششایط تبثش آفتبة  . کٌین

اختالف پتبًسیل کٌین   ثِ دٍ سش آى ٍصل هیّوی سا ا 1000ٍلت ٍ ٍقتی هقبٍهت  1/0تبًسیل آى پاختالف 

ًیشٍی هحشکِ سلَل خَسشیذی چقذس ( ة)هقبٍهت داخلی ٍ ( الف. کٌذ ٍلت سا دس دٍ سش آى ایجبد هی 15/0

هتش هشثع ثبشذ ٍ آٌّگ دسیبفت اًشطی اص ًَس  سبًتی 5ی هَسد ثحث اگش هسبحت سلَل خَسشیذ( ج)است؟ 

22تَسط آى  /mW cm  1000ثبشذ ثبصدُ سلَل ثشای تجذیل اًشطی ًَساًی ثِ اًشطی گشهبیی دس هقبٍهت 
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چقذس ثبشذ تب حشاست تَلیذ شذُ دس کٌین  ٍصل هیسلَل خَسشیذی هقبٍهتی کِ ثِ ( داّوی چقذس است؟ 

ف دس هقبٍهت اتصبلی، یبفتي هقذاس هقبٍهت ثشای هبکضیون کشیذى شکل هذاس، ًَشتي ساثطِ تل: ساٌّوبیی)حذاکثش شَد؟ آى 

 .(شذى ساثطِ تلف

تب اص ایي  100  اگش ،ثشای ّش سلَل خَسشیذی (د)ثِ دست آهذُ دس  اتصبلی ثب فشض استفبدُ اص هقبٍهت( ُ

کي  ثِ دسٍى هخضى آثگشمّب سا ثب سین کشی  ثِ آىاتصبلی  ّبی شت ثبم ًصت کٌین ٍ ّوِ هقبٍهتپّب ثش  سلَل

ظشفیت حشاستی آة ) ؟دسجِ چقذس صهبى الصم است 90دسجِ ثِ  20ثشای گشم کشدى یک لیتش آة اص ثجشین، 

 (.کیلَگشم ثش هتش هکعت هی ثبشذ 1000آى ّن  جشهی است ٍ چگبلیطٍل ثش کیلَگشم ثش دسجِ  4200حذٍداً 

سا ثب حشکت دادى  sRخَاّین هقذاس  هی... دس شکل : گیشی هقبٍهت ثب پل ٍتسَى  اًذاصُ: کتبة 55 هسألِ -2

 ...ًقطِ اتصبل هتحشک آى قذس تغییش دّین تب 

1: س شکل صیش هقبٍهت ّب عجبستٌذ اصد -3 21 , 2R R  داسای ًیشٍی هحشکِ ٍ ثبتشی ّب

1 2 32 , 4mf V mf mf V ثِ تشتیت  3ٍ  2ٍ   1اًذاصُ ٍ جْت جشیبى دس ثبتشی . هی ثبشٌذ

 چقذس است؟ a  ٍbچقذس است؟ اختالف پتبًسیل دٍ ًقطِ 

 

کی هی تَاًٌذ ٍسبیل الکتشیکی چَى تخلیِ ّبی الکتشی: جشقًِگبُ هجذد ثِ ثحث ٍ  کتبة 75هسبلِ * -4

 ...هبًٌذ کبهپیَتشّب سا خشاة کٌٌذ

حل ٍلت  9 ٍلتبط شکست الهپثب  (...هذاس یک الهپ چشوک صى)کتبة سا  62هسبلِ : طشاحیسبلِ ه* -5

 .کٌین

ٍ  95ٍ  84ٍ  89ٍ ** 77ٍ  36ٍ 56ٍ 54ٍ  16ٍ 9ٍ  2کٌین؛  ض ثشای هْبست ٍ تعوّق ثیشتش تَصیِ هیهسبیل صیش سا ًی  ًْبیتب

  (91ًْن کتبة، اًتشبسات آرسثبد اسفٌذ ٍیشاست  –کتبة فیضیک ّبلیذی فصل هذاسّب ) 14ٍ   97ٍ  85ٍ  46ٍ 67ٍ 60
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