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________________________________________________________________
 1-3ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﺎی ﻣﻮازی ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ

از دو ﻣﺎده ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬردﻫﯽ ﻫﺎی

ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی  0و
ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎی و
اﻟﻒ -ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻣﯿﺪان را در ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب-ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ آزاد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ج-ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻘﯿﺪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
 2-3ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای

ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ

و

و

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ

ﺑﺎﺷﻨﺪ

از دو ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد.

اﻟﻒ -ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺷﺪت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه در رﺑﻊ اول ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب -ﭼﮕﺎﻟﯿﻬﺎی ﺑﺎر ﺳﻄﺤﯽ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه روی دو ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮدار آﻧﻬﺎ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 3-3ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای  Qدرون ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺮوی رﺳﺎﻧﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  aو ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ

از ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار دارد.

اﻟﻒ-ﻣﻘﺪار و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب –ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درون ﮐﺮه را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮه رﺳﺎﻧﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ج-اﮔﺮ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 4-3ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای  Qدر ﻓﻀﺎی آزاد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ

از ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻧﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﻗﺮار دارد .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ از

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
اﻟﻒ-ﻣﻘﺪار و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب – اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ  1ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎﯾﻘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ  2ﻓﻀﺎی آزاد ﯾﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت در ﻣﯽ آﯾﺪ.

 5-3روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﻤﮑﺮه رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  aو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﺮار دارد .ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای
 Qروی ﻣﺤﻮر ﻧﯿﻤﮑﺮه و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﮐﺰ آن)  ( h > aﻗﺮار دارد .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در ﻧﻘﺎط ﺧﺎرج ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﮐﻞ
ﺑﺎر اﻟﻘﺎﯾﯽ رو ی ﻧﯿﻤﮑﺮه را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی وارد ﺑﺮ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
 6-3ﮐﺮه رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  aو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺪا ﻣﺨﺘﺼﺎت در ﻣﻌﺮض ﻣﯿﺪان ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ  E = E 0 aˆ zﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﮐﺮه در
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ  V0ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در ﻧﻘﺎط ﺧﺎرج ﮐﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

A
 7-3ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ دو رﺳﺎﻧﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﯾﻞ از ﺑﺎری ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺣﺠﻤﯽ
r
 a < r < bﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  Aﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ و  aو  bﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎی رﺳﺎﻧﺎﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﺳﺎﻧﺎی
=  ρدر ﻓﺎﺻﻠﻪ

دروﻧﯽ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  V0و رﺳﺎﻧﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻮاﺳﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ a < r < b
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
1

 8-3ﺳﻄﻮح

 ϕ = 0 , ϕ = ϕ 0و ) r = a , r = b (b > aرﺳﺎﻧﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺑﺠﺰ ﺳﻄﺢ  r = aﮐﻪ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ

 V0ﻗﺮار دارد ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻄﻮح در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻒ – ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺷﺪت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺎی واﻗﻊ در  r = bوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﺪ "اﻟﻒ" ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت در ﻣﯽ آﯾﺪ.

R
 9-3ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺮوی  a < R < bﺣﺎوی ﺑﺎر آزاد ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ  ρ 0اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺎﯾﻘﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ
a
و ﺳﻄﻮح  R = aو  R = bدر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی ﺻﻔﺮ و  V0ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻒ – ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب – ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎر ﻣﻘﯿﺪ و ﺑﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻘﯿﺪ روی  R = aرا ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

 ε = ε 0ﺑﻮده

 10-3رﺳﺎﻧﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﺧﺎزن ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی  αو  (α < β ) βﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی  V0و ﺻﻔﺮ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ در  R = 0اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ:
اﻟﻒ – ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﻦ دو رﺳﺎﻧﺎ
ب  -ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎر ﺳﻄﺤﯽ روی رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ
 11-3ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻃﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  aو ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺎﯾﻘﯽ  ε rدر اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر  zدر درون ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
 E = E0 aˆ xﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد V (r , ϕ ) .و )  E ( r , ϕرا ﻫﻢ در درون و ﻫﻢ در ﺑﯿﺮون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﻮق ﺑﺮای ﯾﮏ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت در ﻣﯽ آﯾﺪ؟
 12-3ﻣﺜﺎل  9-3را ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  V0و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﺑﺎره ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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