
 تسوِ تؼالی

 داًطکذُ هٌْذسی پضضکی قاػذُ ًیشٍی کَلوة: فصل اٍل ۱ضواسُ  فکش  توشیي

 دکتش هْشداد ساٍیض: هذسّس   2فیضیک دسس 

 

چِ ساتطِ ای تایذ تشقشاس  Q ٍ qصفش تاضذ تیي تاسّای  Qدس ضکل صیش تشای آى کِ ًیشٍی ٍاسد تش تاس  -1

 .(ّستٌذ  aکلیِ اضالع هشتغ ًطاى دادُ ضذُ دس ضکل داسای اًذاصُ )تاضذ؟ 

 
 qتِ اصای چِ هقذاس . قشاس هی دّین dتقسین کشدُ ٍ دس فاصلِ هؼیي  q   ٍQ-q سا تِ دٍ قسوت  Qتاس  -2

 دافؼِ تیي ایي دٍ حذاکثش است؟

اًذاصُ ٍ هحل . ی کٌیندس هجوَػِ ٍاسد م Qیک تاس . اص یکذیگش قشاس داسًذ تِ فاصلِ   q   ٍq4دٍ تاس  -3

ایي تؼادل پایذاس است یا ًاپایذاس؟ . کل هجوَػِ دس تؼادل تاضذسا طَسی هطخص ًواییذ کِ  Qتاس 

 .(هسُلِ هوکي است تیص اص یک جَاب داضتِ تاضذ)

 

 .ساًتی هتش هکؼة آب سا حساب کٌیذ 250هقذاس تاس هثثت هَجَد دس  -4

 

هقذاس تاس هَجَد دس کشُ ای . پخص کشدُ این Rضؼاع سا تِ طَس یکٌَاخت دس حجن کشُ ای تِ  Qتاس  -5

 چقذس است؟ چگالی تاس حجوی دس ایي کشُ چقذس است؟ R/2تِ ضؼاع 

 

. سا دس ساس ّای یک ضص ضلؼی هٌتظن قشاس هی دّین  qضص تاس ّن ًام ٍ ّن اًذاصُ : سَال  -6

تا کوشًگ حزف ضذُ ،  qدس ضکل  ، تاس . ) سپس یکی اص ایي تاس ّا سا اص هجوَػِ حزف هی کٌین 

فاصلِ هشکض )   .قشاس هی دّین   Pسا دس هشکض ایي ضص ضلؼی دس ًقطِ  Qتاس  . (هطخص است ضذى 

 ( هی تاضذ  Rضص ضلؼی هٌتظن اص ساس ّا تشاتش 
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 تسوِ تؼالی

 ٍاسد هی کٌذ ، چِ هقذاس هی تاضذ ؟  Qًیشٍیی کِ ایي هجوَػِ تِ  تاس : الف 

 ػِ ٍاسد هی کٌذ ، چِ هقذاس هی تاضذ ؟ تِ ایي هجوَ Qًیشٍیی کِ تاس : ب 

اص هجوَػِ حزف  سا qضلؼی هٌتظن داضتِ تاضین ٍ تاس  nقسوت الف ٍ ب سا دس صَستی کِ : ج 

 .هی کٌین کٌین ، تکشاس 

 ها اص ایي سَال چِ هی تاضذ ؟ ًتیجِ گیشی : د 

پس تشای گضاسش . تَجِ ضَد ًیشٍ کویتی تشداسی است ٍ داسای اًذاصُ ٍ جْت هی تاضذ : تزکش 

 .  ای خَد اًذاصُ ٍ جْت سا هطخص هی کٌینجَاب ُ

  

  

  

 

 

 
 


