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  دانشکده مهندسی پزشکی  پتانسیل فصل   6شماره فکر  تمرین

  دکتر مهرداد ساویز: مدرس    2درس فیزیک 

  سوال 6 –صفحه  2

  !با سالمدانشجوي گرامی، 

تا شما فرصت تعمق کافی داشته   -این بار کمتر است  مساله هامطابق نظراتی که از شما در کالس به دست آورده ایم تعداد 

اگر حس کردید آن هادشوار . قدري تفکر بیشتر بخواهند اما به هبچ وجه سواالت پیچیده اي نیستند 2و  1شاید سوال . باشید

مساله  5عالوه بر این  !یل مرور نمایید و رجوع براي رفع اشکال را هم فراموش نکنیدهستند، جزوه و کتاب را در فصل پتانس

  . یک سوال مفهومی هم هست

  !موفق باشید. است 3رقم آخر شماره دانشجویی به عالوه  مثل گذشته 

اي بین میدان و پتانسیل ه رابطه چپتانسیل چیست؟ آیا پتانسیل کمیتی برداري است؟ : سوال مفهومی

  معرفی مفهوم پتانسیل به چه دردي می خورد؟  الکتریکی وجود دارد؟

  

تحت اختالف پتانسیل  ) واقع در کنار صفحه مثبت(و یک پروتون ) واقع در کنار صفحه منفی(یک الکترون  - 1

  گیرندمگاولت بین دو صفحه فلزي هر یک از حالت سکون شتاب می . 

  دو بار چقدر است؟ تغییر انرژي پتانسیل هر یک از) لفا

  تغییر انرژي جنبشی هر یک ار آن دو چقدر است؟) ب

  سرعت هر یک در زمان برخورد با صفحه مقابل چقدر است؟) ج

  .استفاده کنیم) جنبشی+ پتانسیل (می توانیم از مباحث ابتداي فصل پتانسیل و بقاي انرژي کل : راهنمایی

 

اگر این دو . می باشد qبار هر کدام . در فاصله دوري از یکدیگر قرار دارند  2Rو   Rو کره هادي با شعاع هاي د - 2

  ) :یعنی تشکیل یک هادي می دهیم(کره را به وسیله یک سیم نازك هادي به هم وصل نماییم 

  .مقدار بار منتقل شده از یک کره به کره دیگر را محاسبه نماییم. الف

  .پتانسیل الکتریکی نهایی مجموعه را محاسبه نماییم. ب

  چگالی بار الکتریکی هر یک از دو کره پس از اتصال چقدر است؟. ج

این آزمایش می توان نشان داد که چگالی بار سطحی در نوك تیز اجسام هادي بزرگتر از نقاط نتیجه با * 

  .دیگر هادي است
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0zفاصله  Zرا که روي محور  0میله بارداري با چگالی بار خطی  - 3    تاz L    را می پوشاند در نظر می

  :پتانسیل الکتریکی در نقطه اي به مختصات. گیریم

,0,0)) الف )R z


  

)) ب ,0,0)R x


  

  ...اما این بار با رابطه ساده انتگرال جمع آثار پتانسیل مشابه فصل میدان الکتریکی انتگرال گیريقدري : راهنمایی

 در هر مورد کدام مولفه میدان الکتریکی را می توانیم با پاسخ به دست آمده محاسبه نماییم؟) ج

  کدام مولفه ها را نمی توانیم و چرا؟

  

از فصل پتانسیل کتاب  )راز پودر شکالت( 70مساله شماره : ادامه دارد مساله اي که از تمرین فکر قبلی - 4

 .درسی

  

 را در سه گوشه یک مثلث متساوي االضالع قرار دهیم؟  qچقدر انرژي الزم است تا سه بار همسان ) الف - 5

کوارك تشکیل شده است که هر یک داراي  3در مدل کوارك براي ذرات بنیادي هر پروتون از   ) ب

بار 
2

3

e
    می باشد و یک کوارك در پایین که داراي بار

3

e
  فرض کنیم این سه . می باشد

m  این فاصله را برابر . کوارك در فاصله مساوي از هم قرار دارند
15-10x 32/1   در نظر می

هر سه ) فقط دو کوارك باال  و ب) انرژي پتانسیل الکتریکی سیستم متشکل از الف.گیریم

  کوارك چقدر است؟ 

  

این سواالت را براي  + در فصل پتانسیل را توصیه می کنیم ) ذره آلفا و هسته طال(مطالعه مثال کتاب  نهایتا

  :درسی توصیه می کنیم عب مرجاز فصل پتانسیل کتا) تحویلبدون لزوم (تمرین بیشتر 

2+5+10+12+27+28+31+60+61 +77+80+81+86+95+99+101  

 


