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تزخی اس توزیٌاتی کِ در اداهِ هی آیٌذ تزای ها آضٌا ّستٌذ
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 تسوِ تؼالی
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 داًطکذُ هٌْذسی پشضکی ٍ پتاًسیل قاًَى گاٍس فصل  ضوارُ فکز  توزیي

 سَال  –صفحِ   دکتز هْزداد ساٍیش: هذرّس 2درس فیشیک 

 ٍ دػای خیز تا سالمداًطجَی گزاهی، 

سهاًی را کِ صزف فکز . تزخی ّن ًیاس تِ فکز تیطتزی دارًذ. 

حزکت کزدى اس هؼلَم ّا تِ سوت هجَْل ّا ٍ کطف آى ّا قذرت فکز . کزدى هی کٌین ًثایذ سهاى تلف ضذُ تِ حساب آٍرین

فاٍتْای درس خَاًذى داًطگاّی تا درس خَاًذى دتیزستاى ٍ حل ّای کٌکَری ضایذ ایي تخطی اس ت. ها را افشایص هی دّذ

 . تاضذ

یی ضوا تِ ػالٍُ ضوارُ داًطجَ( یکاى)رقن آخز  ضوٌا در ّوِ سَاالت . کاهال کارتزدی است 7سَاالت سَال اس هیاى ایي 

 !هَفق تاضیذ . خَاّذ تَد 2ػذد 

 :رٍی ّادی ّادر تحث تَسیغ تار 

تاردار را کِ چگالی تار سطحی اٍلیِ آى ّا ( هثال فلشی)تصَر کٌین دٍ تختِ تسیار گستزدُ ّادی  -1

اکٌَى تارّا جا تِ جا . یکی هثثت ٍ دیگزی هٌفی ٍ تا اًذاسُ ّای هتفاٍت ّستٌذ کٌار ّن تیاٍرین

چْار سطح   چگالی تار سطحی جذیذ رٍی ّز یک اس. هی ضًَذ ٍ تِ آرایص جذیذی هی رسٌذ

سطح داخلی ّادی هثثت، سطح داخلی ّادی هٌفی، سطح خارجی ّادی هثثت، سطح خارجی )

چگًَِ است؟ در کالس ایي هسالِ را در حالتی حل کزدین کِ تارّای اٍلیِ هختلف ( ّادی هٌفی

ی اٍلیِ تَسیغ تارّا. اٍل ضکلی اس هسالِ را رسن کٌین: راٌّوایی. )الؼالهِ ٍلی تا اًذاسُ یکساى تَدًذ

آیا هی تَاى تزای . را تا ػالهت هٌاسة ٍ تَسیغ تار ًْایی را ّن تا ػالئن دیگزی ًوادگذاری هی کٌین

 (تزقزاری دٍ ضزط تَسیغ تار ّادی در الکتزٍاستاتیک چْار هؼادلِ تزای چْار هجَْل ًَضت؟

 

 :تزاٍشار گذرًذُ اس سطَح تاس ٍ یا تستِ ٍ هحاسثِ هیذاى تز اساس قاًَى در تحث  ش

در هزکش یک قطاع اس پَستِ کزٍی کِ تا هحَر تقارى  Qتار ًقطِ ای  -2

 . هی ساسد قزار گزفتِ است 0خَد ساٍیِ 

در ضار هیذاى الکتزیکی کِ اس سطح ایي قطاع هی گذرد چق( الف

  است؟ 

اگز دّاًِ قطاع را تا یک سطح تخت تثٌذین، ضار کل ػثَری اس ( ب

 سطح تستِ حاصل چقذر است؟

0



 

 

اگز تزدار ػوَد تز سطح آى در جْت )ػثَری اس سطح تخت هذکَر تِ تٌْایی چقذر است؟ ضار ( ج

z فزض ضَد.) 

  گزفت؟اس هقایسِ الف ٍ ج چِ ًتیجِ ای هی تَاى ( د

 

هیذاى ًاضی اس یک کزُ تاردار تا تار سطحی ( الف -3  0R    0را درR R   ٍ0R R  چگًَِ اس

 طزیق قاًَى گاٍس تِ دست هی آیذ؟ 

اگز سطح کزُ دارای تَسیغ  .را قطغ هی کٌذیک کزُ  سطحهطاتق ضکل سطح هخزٍطی یک  ( ب

 R   تاضذ، ػذد ضار ػثَری اس سطح جاًثی هخزٍط چیست؟   

 
 rدر یک استَاًِ طَیل هیذاى درٍى ٍ تیزٍى استَاًِ را تِ دست آٍردُ ٍ ضذت هیذاى را تز حسة  -4

 ٍ دارای چگالی تار حجوی  0rرسن هی کٌین اگز استَاًِ دارای ضؼاع 
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