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 :هَضَع (بخش اول) ۳ضوبرُ ز تفکّ

 گذردّی هختلظخَاظ هبدُ ٍ 
 داًطکذُ هٌْذسی پشضکی

 داًطگبُ صٌؼتی اهیزکجیز
 دکتز هْزداد سبٍیش: ارائِ درس ثیَالکتزٍهغٌبعیس

 

 ًظزی رسبًبیی کل راثغِ ضزیت گذردّی هختلظ اس چِ اجشایی تطکیل ضذُ است؟ رسبًبیی کل چیست؟ػجبرت  -1

tot ثب رسبًبیی یًَی
i

 ؟چیست 

 

ّوَارُ دستگبُ . ّستٌذهختلظ تحت ثزرسی  ّیدرگذگیگبّزتش ثزای تؼییي ضزیت  45/2هبدُ در فزکبًس  دٍ  -2

یک ثخص حمیمی ٍ هَاسی است ٍ اس آى جب ثب تفک  GCهزثَط ثِ یک هذار  تبًس لزائت ضذُادهیکٌذ کِ  فزض هی

 cmیک خبسى دٍ جَضٌی ثِ اثؼبد  دارای دستگبُ. رسذ جی ٍ رسبًبیی کل هیًسردّی حمیمی هََّهی ثِ ضزیت گذ

ٍ . کٌذ را گشارش هی  S/m  2/2ٍ رسبًبیی کل 60گذردّی حمیمی ثزای هبدُ اٍل  است ٍ cm 1 در cm 1 در1

,9ًیش ثِ کِ خطک است  ثزای هبدُ دٍم 0.01r tot هی رسذ .  

 چمذر ثَدُ است؟ٍ هبدُ دٍم ادهیتبًس ثجت ضذُ ثزای هبدُ اٍل . الف

هیلی  1ّز الیِ ) اس هبدُ یک ٍ دٍ تطکیل ضذُاگز اکٌَى هبدُ ای ًبّوگي کِ ثِ صَرت الیِ الیِ یک درهیبى . ة

ضزیت دستگبُ اًتظبر دارین  .ثزیذُ ٍ در دستگبُ لزار دّین فَق دٍجَضٌی خبسى ٌبستثب اثؼبد هرا ( هتز ضخبهت دارد

کت هز هبدُ مؤثرگذردّی هختلظ ایي همذار را : َضیحت  کٌذ؟  چِ همذار اػالم  ایي هبدُ هزکت را ختلظگذردّی ه

اس هَادی ثب چٌذ گذردّی هختلظ هتفبٍت در آى  تزکیتچَى در ٍالغ یک هبدُ ّوگي آى جب ًیست ٍ یک . ًبهین هی

 . جب ّست

 

 هختلظ ّبی ّیدرگذ( حجوی)هتَسظ فضبیی   هزکت،دُ بیک هضزیت گذردّی هختلظ هؤثز تَاى گفت  آیب هی -3

فکز اهب . پبسخ هٌفی است ،راستص را ثخَاّیذ) ثزلزار است؟  ثزاثزیآیب در هسئلِ لجل ایي هَاد سبسًذُ است؟ 

 (چزا؟کٌیذ  هی

 

هبدُ  تصَر کٌین کِ ّوبى. کٌین ثیطتز ثزرسی هیرا  ٌّذسِ تزکیتدر ایي سَال ٍاثستگی ضزیت هؤثز هبدُ ثِ  -4

ثِ جبی آى کِ هَاسی سغح  ّب  الیِّبی  هزسلزار دادُ ضَد کِ ایي ثبر ای درٍى دستگبُ  ، ثِ گ1ًَِهزکت سَال 

 ایي ثبر ضزیت گذردّی هختلظ هؤثز چِ خَاّذ ثَد؟ . ّب لزار گیزًذ ػوَد ثز آىّب ثبضٌذ،  جَضي

 .هَفك ثبضیذ


