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 :  فصل افضٍدُتوشیي فکش 

 ٍ هفاّین جشلِ پتاًسیلتشاٍش ٍ 

 داًطکذُ هٌْذسی پضضکی

 دکتش هْشداد ساٍیض: هذسّس 2دسس فیضیک 

 سَال 1 –صفحِ  1

 

اگش هیذاى الکتشیکی هطخصی دس : اًذُ داًطجَی سال اٍل داًطکذُ ها ایذُ صیبایی سا هطشح ًوَد دٍ: هسالِ گَی پشًذُ

ضایذ بتَاى اص آى بشای بشخاستي اص ( ًضدیک بِ چٌذ صذ ًیَتَى بش کَلي ٍ بِ سَی پاییي)فضای اطشاف ها بشلشاس است 

بذًِ هحفظِ با بشای ایي کاس پیطٌْاد کشد کِ یک  یکی اص داًطجَیاى. کشد ٍ پشٍاص استفادُ( غلبِ بش جاربِ)سٍی صهیي 

 :دس تالش بشای تحمك ایذُ ایطاى. سبک سا باسداس کٌین

ٍ ٍصى آى بِ . باضذ( ّادی)آلَهیٌیَم  کبس فشض کٌین کِ ٍسیلِ ًملیِ پیطٌْادی بِ ضکل کشُ ٍ اص جٌس. الف

بش  قَفتَصیغ ضَد تا بتَاًذ دس هیذاى  چمذس باس بایذ سٍی سطح ایي ٍسیلِ. کیلَگشم ضَد 111( تک ًفش)ّوشاُ سَاس 

 ایي باس هؼادل چٌذ الکتشٍى است؟  ٍصى خَد غلبِ کٌذ ٍ بلٌذ ضَد؟

0V، ّادی با  هشجغ پتاًسیل صفش)پتاًسیل سطح کشُ دس ایي حالت ًسبت بِ صهیي   ) چمذس است؟ بشای سساًذى

کٌین بایذ چِ همذاسی داضتِ باضذ ٍ ّش یک اص دٍ سش باتشی بایذ بِ  هی ای کِ بِ آى ٍصل کشُ بِ ایي پتاًسیل باتشی

 یا هٌبؼی دس ػول چمذس لابل تحمك است؟  کجا ٍصل ضَد؟ تحمیك ًواییذ کِ چٌیي باتشی

فؼالً فشض کٌین گَی دس سکَی پشٍاص  .بشای ضشٍع بذ ًباضذضؼاع دٍ هتش با یک گَی کشٍی ضکل ضایذ تجسن ) 

 (.ٌضٍی دٍس اص سطح سساًای صهیي یا ّش جسن دیگش باضذ تا چیضی سٍی تَصیغ باس آى اثش ًگزاسدهاًٌذ یک سساًای ه

 تخویي پتاًسیل گَی سا اص طشیك هفَْم ظشفیت خاصًی یک ّادی هٌفشد ّن بِ دست آٍسین . 

 

اػث یًَیضُ ضذى آستاًِ هیذاى الکتشیکی کِ ب)هی تَاًین ایي لذس باس بش سٍی سطح ّادی لشاس دّین؟ دس ػول آیا . ب

63بشابش با  حذٍداً هی ضَد( ًاگْاًی گَی دس حیي ضاسط کشدى ٍ دس ًتیجِ تخلیِ)َّا  10 /E N C   .( است  

کشُ  اگش(. تَصیغ یکٌَاخت باس سطحی)بخص ب با ایي فشض حل ضذ کِ کشُ ّادی سا دٍس اص صهیي تصَس کٌین . ج

ی سخ هی دّذ کیف چِ تغییش (ٍسیلِ ًملیِ)ی گَی ها ًضدیک سطح صهیي ضَد بشای چگالی سطحی ٍ هیذاى سطح

حذاکثش باسی کِ بذٍى جشلِ بِ صهیي هی تَاى سٍی آى لشاس داد چِ  (کجای گَی چگالی باس صیاد ٍ کجا کن هی ضَد؟)

  (ضَد یا صیاد؟ کن هی) ی هی کٌذکیف تغییش

. گَیذ چشا کشٍی؟ اگش گَی کشٍی ًباضذ، ضایذ هطکل جشلِ یا هطابِ آى سا بتَاى حل کشد َیاى هییکی اص داًطج. د

بِ ًظش ضوا حشف کذام یک . گَیذ ّش ضکلی غیش اص کشُ، حتواً با باس کوتشی جشلِ خَاّذ صد یک داًطجَی دیگش هی

 چشا؟تش است؟  دسست

یا  ، ابؼاد؟ چِ پاساهتشّاایذُ ضوا چیست. ضایذ ضوا بتَاًیذ هطکل سا حل کٌیذ. ایي ایذُ ٌَّص جای کاس داسد. .ّـ

 هَادی سا تغییش دّین تا ایي کاس هوکي ضَد؟ 


