فيزيك  3و آزمايشگاه /

رشتهی تجربی

فصل اول
قاوًن کًلهً :یسٍی زبایؿی یا زاًؿی بیي دٍ ذزُی بازداز  q2 ٍ q1مِ دز فاصلِی  rاش یلدیگس قساز دازًد ،با حاصل ضلس بلاز دٍ
ذزُ ًػبت هػتقین ٍ با هجرٍز فاصلِی دٍ ذزُ اش یلدیگس ًػبت ٍازٍى دازد.
پايستگي بار الكتريكي :باز النتسینی بٍِجَد ًویآید ٍ ًیص اش بیي ًویزٍد ٍ فقط اش یل جػن بِ جػن دیگس هٌتق هیؾَد.
ميذان الكتريكي :یل باز النتسینی دز ّس ًقطِ اش فضای اطساف خَد ،خاصیّتی ایجاد هیمٌد مِ هیداى النتسینی ًاهیدُ هیؾَد
ميذان الكتريكي (تعريف کمي)ً :یسٍی ٍازد بس ینای باز النتسینی هثبت زا دز ّس ًقطِ ،هیداى النتسینی دز آى ًقطِ هیًاهٌد.
خطَاي ميذان الكتريكي :هیداى النتسینی زا دز اطساف یل جػن بازداز با خطّایی ًؿاى هیدّین مِ بِ آىّلا خطلَم هیلداى
النتسینی هیگَیٌد.
دي قطبي الكتريكي :دٍ باز ًقطِای ّناًداشُ مِ دازای بازّای ًاّنًام ّػتٌد زا دٍ قطبی النتسینی هیًاهٌد.
چگالي سطحي بار الكتريكي :باز النتسینی هَجَد دز ٍاحد غطح خازجی جػن زغاًا زا چگالی غطحی باز النتسینی هیًاهٌد.
اختالف پتاوسيل الكتريكي دي وقطٍ :اختالف پتاًػی النتسینلی دٍ ًقطلِ ،بسابلس غيییلس اًلسضی پتاًػلی النتسینلی ینلای بلاز
النتسینی هثبت اغتٍ ،قتی ینای باز اش ًقطِی اٍّل غا ًقطِی دٍّم جابِجا هیؾَد.
ظرفيت خازن :ظسفیت خاشى بسابس ًػبت باز ذخیسُ ؾدُ دز آى بِ اختالف پتاًػی بیي دٍ صححِی آى اغت.
فصل دوم
شذّت جريان متًسّط :باز ؾازؼ ؾدُ دز ٍاحد شهاى زا ؾدّت جسیاى هتَغّط گَیٌد.
جريان مستقيم :اگس دز غوام باشُّای شهاًی ،ؾدّت جسیاى هتَغّط ثابت بواًد ،جسیاى زا هػتقین هیًاهٌد.
مذار الكتريكي :بسای آىمِ جسیاى النتسینی بسقساز ؾَد ،باید باز دز یل هػیس بػتِ ؾازؼ مٌد .ایي هػیس بػتِ زا هداز النتسینی
هیًاهٌد.
مقايمت الكتريكي رساواً :ػبت اختالف پتاًػی دٍ غس زغاًای فلصّی بِ ؾدّت جسیاى مِ اش آى هیگرزد ،دز دهای ثابلت ،هقلداز
ثابتی اغت .ایي ًػبت زا هقاٍهت النتسینی زغاًا هیًاهٌد.
قاوًن اَم  :بٌا بِ قاًَى اّن ًػبت اختالف پتاًػی دٍ غس زغاًای فلصّی بِ ؾدّت جسیاى مِ اش آى هیگرزد ،دز دهای ثابت ،هقداز
ثابتی اغت.
مقايمت ييژٌي رساوا :هقاٍهت ٍیطُی ّس فلص ،هقاٍهت قطعِای اش آى اغت بِ طَل یل هتس ٍ بِ غطح هقطع یل هتس هسبّع.
ويريي محرّکٍي مًلّذ :اًسضیای زا مِ هَلّد بِ ٍاحد باز النتسینی (یعٌی یلل ملَلي) هلیدّلد غلا دز هلداز ؾلازؼ مٌلدً ،یلسٍی
هحسّمِی هَلّد ًاهیدُ هیؾَد.
قاوًن کيرشُف :بس طبق قَاًیي میسؾْف:
الف ـ قاوًن شذّت جريانَا :هجوَع جسیاىّایی مِ بِ ّس گسُ (یعٌی ًقطِأی مِ اجلصای هلداز دز آى ًقطلِ بلِّلن
هتّص ؾدُاًد) هیزغٌد ،بسابس هجوَع جسیاىّایی اغت مِ اش آى ًقطِ خازج هیؾًَد.
ب ـ قاوًن اختالف پتاوسيلَا :دز ّس حلقِ یا هداز بػتِ ،هجوَع جبسی اختالف پتاًػ ّا صحس اغت.
فصل سوم
ميذان مغىاطيسي يكىًاخت :اگس خطّای هیداى هيٌاطیػی دز ًاحیِای اش فضا با یندیگس هَاشی ٍ ّنفاصلِ باؾٌد ،بسداز هیلداى
هيٌاطیػی دز ّوِی ًقام آى ًاحیِ ،بصزگی ٍ جْت ثابتی دازد .یل چٌیي هیداى هيٌاطیػیای زا هیلداى هيٌاطیػلی
ینٌَاخت هیًاهٌد.
محًر پيچٍ :خطی مِ اش هسمص حلقِ هیگرزد ٍ عوَد بس غطح آى اغت ،هحَز پیچِ ًاهیدُ هیؾَد.
يك تسال :یل غػال بصزگی هیداى هيٌاطیػی اغت مِ دز آى بس یل هتس اش غیوی مِ حاه جسیاى النتسینی بِ ؾلدّت یلل آه لس
اغت ٍ دز زاغتای عوَد بس هیداى قساز دازد ًیسٍیی بِ بصزگی یل ًیَغَى ٍازد ؾَد.

يك آمپرّ :سگاُ اش دٍ غین ًاشك ،هَاشی ،هػتقین ٍ بػیاز دزاش ،مِ بِ فاصلِی یل هتس اش یلدیگس دز خالء قساز دازًد ،جسیاىّلای
هػاٍی عبَز مٌد ل بِگًَِای مِ بس یل هتس اش طَل ّسیل اش غینّا ًیسٍیی بسابس ً 2 × 10-7یَغَى ٍازد ؾلَد ل جسیلاًی ملِ اش ّلس
یل اش غینّا هیگرزد ،بسابس یل آه س اغت.
محًر مغىاطيسي :خطّی مِ دٍ قطب یل دٍقطبی هيٌاطیػی زا بِ ّن هتّص هیمٌد ،هحَز هيٌاطیػی آى هیًاهٌد.
مًادّ پارامغىاطيس :دٍقطبیّای هيٌاطیػی دز یل هادُّی پازاهيٌاطیػی دازای غلوتگیلسی هؿلصّو ٍ هٌمّولی ًیػلتٌد ٍ دز
جْتّای ماغَزُای قسازدازًد.
مًادّ فريمغىاطيس :دز بسخی اش هَادّ هيٌاطیػی ،دٍقطبیّای هيٌاطیػی مَچل بِطَز خَد بِ خَد با دٍقطبیّای هجلاٍز خلَد
ّنخط هیؾًَد .ایيگًَِ هَادّ زا فسٍّهيٌاطیع هیًاهٌد.
حًزٌي مغىاطيسيّ :س هادُّی فسٍهيٌاطیع اش بصؽّایی غؿنی ؾدُاغت مِ دٍقطبیّای هيٌاطیػی دزٍى ّس بصلؽ بلِطلَز
ماه ّنخطاًدٍ ،لی غوتگیسی دٍقطبیّای هيٌاطیػی ّس بصؽ با بصؽّای هجلاٍز آى غحلاٍت دازدّ .لس بصلؽ زا
یل حَشُی هيٌاطیػی هیًاهٌد.
فريمغىاطيس ورم :دز بسخی هَادِّ فسٍهيٌاطیع ل هاًٌد آّي ،مبالت ٍ ًین دز صَزغی مِ خالو باؾٌد ل حجن حَشُّا بِ غَْلت
غيییس هیمٌد ٍ دز ًتیجِ بلِ غَْلت آٌّسبلا هیؾًَد ٍ خاصیّت آٌّسبلایی خَد زا ًیص بِزاحتی اش دغت هیدٌّلد .ایلي
هَادّ زا فسٍهيٌاطیع ًسم هیًاهٌد.
فريمغىاطيس سخت :بسخی اش هَادّ ل هاًٌد فَالد ٍ آلیاضّای دیگسی اش آّي ،مبالت ٍ ًین ل بِغصتی آٌّسبا هیؾًَد؛ یعٌی حجن
حَشُّا دز آى بِغصتی غيییس هیمٌد .ایي هَادّ زا فسٍهيٌاطیع غصت هیًاهٌد.
فصل چهارم
قاوًن القاي الكتريمغىاطيس فاراديّ :سگاُ ؾاز هيٌاطیػی مِ اش هداز بػتِای هیگرزد غيییس مٌدً ،یسٍی هحسّمِای دز آى القلا
هیؾَد مِ بصزگی آى با آٌّگ غيییس ؾاز هيٌاطیػی هتٌاغب اغت.
قاوًن لىس :جسیاى القایی دز هداز دز جْتی اغت مِ آثاز هيٌاطیػی ًاؾی اش آى با عاه بٍِجَد آٍزًدُی جسیاى القایی یعٌی غيییلس
ؾاز هيٌاطیػی هصالحت هیمٌد.
ويريي محرّکٍي خًدالقاييّ :سگاُ جسیاًی مِ اش یل غیولَلِ ( یا پیچِ ) هیگرزد ،غيییس مٌد ،دز آى ًیسٍی هحسّمِای بلٍِجلَد
هیآید مِ با عاه غيییس جسیاى هصالحت هیمٌد ٍ بِ آى ًیسٍی هحسّمِی القایی گحتِ هیؾَد
يك َاوري :یل ّاًسی ضسیب خَدالقایی غیولَلِ ای اغت مِ ّسگاُ جسیاًی مِ اش آى عبَز هیمٌد با آٌّلگ یلل آه لس بلس ثاًیلِ
غيییس ًوایدً ،یسٍی هحسّمِای بسابس یل ٍلت دز آى القا ؾَد.
ديرٌ  /زمان تىايب :شهاى چسخؽ یل دٍز ماه زا دٍزُ یا شهاى غٌاٍ هیًاهٌد.
جريان متىايبّ :سگاُ جسیاى النتسینی ایجاد ؾدُ دز یل هداز بِطَز غیٌَغی غيییس مٌد ،آى زا جسیاى هتٌاٍ هیًاهٌد.

فيزيك  3و آزمايشگاه /
رشتهی تجربی
فصل اول
فريشكست  :اگس باز النتسینی خاشى اش هقداز هعیٌّی بیؽغس ؾَد  ،یل هیداى النتسینی بػیاز قَی بیي دٍ صححِ ایجاد هلیگلسدد
مِ غبب هیؾَد دیالنتسیل بیي دٍ صححِ بِ طَز هَقّت زغاًا ؾَد  .دز ًتیجِ با ایجاد یلل جسقّلِ بلیي دٍ صلححِ ،
خاشى غصلیِ هیؾَد  .ایي پدیدُ زا فسٍؾنػت دیالنتسیل هیًاهٌد .
فصل دوم

فصل سوم
القاي خاصيّت مغىاطيسي  :صححات  143 ٍ 142متا فیصیل  ٍ 3آشهایؿگاُ

فصل چهارم
خًدالقايي ّ :سگاُ جسیاًی مِ اش یل غیولَلِ ( یا پیچِ ) هیگرزد  ،غيییس مٌد  ،دز آى ًیسٍی هحسّمِای بٍِجلَد هلیآیلد ملِ بلا
عاه غيییس جسیاى هصالحت هیمٌد ٍ بِ آى ًیسٍی هحسّمِی القایی گحتِ هیؾَد  .ایي پدیدُ زا خَدالقایی هیًاهٌد .
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رشتهی تجربی
فصل اول
 اگس بازّای النتسینی دٍ جػن ّوٌام باؾٌدً ،یسٍی بیي دٍ جػن زاًؿی اغت .دزحالی مِ اگس بلاز النتسینلی دٍ جػلن ًاّوٌلام
باؾدً ،یسٍی بیي دٍ جػن زبایؿی خَاّد بَد.
 ميذان الكتريكي در َر وقطٍَ ،م جُت با ويريي يارد بر بار الكتريكي مثبت ياقع در آن وقطٍ است.
 اگس دز یل ًاحیِ اش فضا چٌد ذزُّی بازداز قسا داؾتِباؾٌد ،دز ّس ًقطِ یلل هیلداى النتسینلی ٍجلَد دازد .ایلي هیلداى بسآیٌلد
هیداىّایی اغت مِ ّس ذزُّی بازداز دز غیا غایس بازّای النتسینی دز آى ًقطِ ایجاد هیمٌد.
 خطَم هیداى دازای ٍیطگیّای شیس اغت:
 1ل خطّای هیداى دز ّس ًقطِّ ،نجْت با ًیسٍی ٍازد بس باز هثبت ٍاقع دز آى ًقطِاًد .دز ًتیجِ ،جْت ایي خلطّلا اش
باز هثبت زٍ بِ خازج ٍ بِغَی باز هٌحی اغت.
 2ل خط هیداى دز ّس ًقطِ ،جْت هیداى زا دز آى ًقطِ ًؿاى هیدّد ٍ هیداى دز ّس ًقطِ ،بسدازی اغت هواظ بس خلط
هیداًی مِ اش آى ًقطِ هیگرزد ٍ با آى ّنجْت اغت.
 3ل دز ّس ًاحیِ مِ هیداى قَیغس باؾد ،خطّای هیداى بِ یندیگس ًصدیلغس ٍ فؿسدُغسًد.
 4ل خطّای هیداى یندیگس زا قطع ًویمٌٌد.
ٍ قتی بِ یل جػن ًازغاًا باز النتسینی دادُ هیؾَد ،باز دز هح دادُ ؾدُ بِ جػن باقی هیهاًد ٍ دز جػن جابِجا ًویؾَد.
ٍ قتی بِ یل جػن زغاًا باز النتسینی دادُ هیؾَد ،آى باز دز هح دادُ ؾدُ غامي ًویهاًد ٍ دز جػن زغاًا غَشیع هیؾَد.
 تمام بار الكتريكي دادٌ شذٌ بٍ جسم رساوا بٍ سطح خارجي آن ميريد ي در آنجا تًزيع ميشًد.
 دز جػوی مِ غطح خازجی آى هتقازى اغت ،چگالی غطحی باز دز ّوِ جای آى ینػاى اغت .اهّلا دز جػلنّلایی ملِ غلطح
خازجی هتقازى ًدازًد ،چگالی غطحی باز دز ّوِ جای غطح خازجی ینػاى ًیػت .غجسبِ ًؿاى هیدّد مِ دز هناىّای بسجػلتِ
ٍ ًَك غیصِ جػن زغاًا ،چگالی غطحی باز اش غایس هناىّای دیگس جػن بیؿتس اغت.
 اگس مازی مِ ها بسای جابِجایی باز النتسینی ( با غسعت ثابت ) اًجام هیدّین هثبت باؾد ،اًسضی پتاًػی باز افصایؽ هلییابلد ٍ
دز صَزغیمِ ماز اًجام ؾدُ غَغط ها هٌحی باؾد ،اًسضی پتاًػی باز النتسینی ماّؽ هییابد.
 اختالف پتاوسيل الكتريكي بيه دي وقطٍ ياقع در ميذان الكتريكي ،عامل شارش بار الكتريكي بيه آن دي وقطٍ است
َ رگاٌ بار الكتريكي مثبت در جُت ميذان الكتريكي جابٍجا شـًد ،از پتاوسـيل الكتريكـي بيرـتر بـٍ پتاوسـيل
الكتريكي کمتر رفتٍ است.
 ظسفیت هعادل چٌد خاشى ،ظسفیت خاشًی اغت مِ اگس بِ جای آى خاشىّا دز هداز قساز گیسد ٍ بِ ّواى ٍلتلاضی ملِ بلِ دٍ غلس
هجوَعِی خاشىّا ٍص اغت ،هتص ؾَد ،اًسضی النتسینی ذخیسُ ؾدُ دز آى بسابس اًسضیای باؾد مِ هجوَعِی خلاشىّلا ذخیلسُ
ؾدُ اغت.
فصل دوم
 جسیاى النتسینی دز خالف جْت جْت ؾازؼ النتسٍىّا اغت .یعٌی جسیاى النتسینی دز جْت هیداى النتسینلی اغلت ٍ چلَى
پتاًػی دز جْت هیداى ماّؽ هییابد ،جْت جسیاى النتسینی اش پتاًػی بیؿتس بِ پتاًػی منغس اغت.
 هعوَالً دز آشهایؿگاُ بسای غٌمین ٍ مٌتسل جسیاى ،اش یل هقاٍهت هتيیس اغتحادُ هیمٌٌد .ایي ٍغیلِ رئًستا ًام دازد.

ّ سگاُ زٍی هداز دز جْت جسیاى اش هقاٍهت  ( Rیا  ) rبگرزین ،پتاًػی بِ اًداشُی  ( I.Rیلا  ) I.rملاّؽ هلییابلد ٍ اگلس دز
خالف جْت جسیاى اش هقاٍهتّا بگرزین ،پتاًػی بِ اًداشُی  ( I.Rیا  ) I.rافصایؽ هییابد.
ّ سگاُ بسای گرز اش هَلّد ( بدٍى غَجِّ بِ جْت جسیاى ) اش پایاًِی هٌحی بِطسف پایاًلِی هثبلت بگلرزین ،پتاًػلی بلِاًلداشُی
ًیسٍی هحسّمِی هَلّد افصایؽ هییابد .اگس ضوي گرز اش هَلّد ( بدٍى غَجِّ بِ جْت جسیلاى ) اش پایاًلِی هثبلت بلِ پایاًلِی هٌحلی
بسٍین ،پتاًػی بِاًداشُی ًیسٍی هحسّمِی هَلّد ماّؽ هییابد.
فصل سوم
ٌّ گاهی مِ آٌّسبا دز ًصدینی عقسبِی هيٌاطیػی قساز هیگیسد ،عقسبِ هی چسخد غا دز اهتداد هیداى هيٌاطیػی آٌّسبا قساز گیسد
ٍ قطب  Nآى غَی هیداى هيٌاطیػی زا ًؿاى هیدّد.
 هیداى هيٌاطیػی زا ًیص هیغَاى غَغّط خطّای هیداى هيٌاطیػی ًوایؽ داد .ایي خطَم طَزی زغن هلیؾلًَد ملِ زاغلتای
هیداى هيٌاطیػی دز ّس ًقطِ هواظ بس خط هیداى دز آى ًقطلِ باؾلد .خلط هیلداى هيٌاطیػلی دز ّلس ًقطلِ ّوػلَ بلا هیلداى
هيٌاطیػی دز آى ًقطِ اغت .عالٍُ بس ایي ،غسامن ایي خطّا دز ّس ًاحیِ اش فضلا ًؿلاًگس بصزگلی هیلداى هيٌاطیػلی دز آى ًاحیلِ
اغت.
ً یسٍیی مِ دز هیداى هيٌاطیػی بس غین حاه جسیاى النتسینی ٍازد هیؾَد ،بس زاغتای جسیاى ٍ ًیص بس هیداى هيٌاطیػی عوَد
اغت.
ٍ جَد ّػتِی آٌّی باعث غقَیت هیداى هيٌاطیػی غیولَلِ هیؾَد.
 اگس غین حاه جسیاى زا دز دغت زاغت خَد بگیسین ل بِ گًَِای مِ اًگؿت ؾػت دز جْت جسیاى النتسینی باؾد ل جْت خن
ؾدى چْاز اًگؿت دغت ،جْت خطّای هیداى هيٌاطیػی دز اطساف غین زا ًؿاى هیدّد.
 بسای خاصیّت آٌّسبایی ّس هادُّی فسٍهيٌاطیع هقداز بیؿیٌِای ٍجَد دازد .ایلي ٍضلعیّت ٌّگلاهی پلیؽ هلیآیلد ملِ هلادُّی
فسٍهيٌاطیع دز یل هیداى هيٌاطیػی بػیاز قَی قساز گیسد؛ بِطَزی مِ ّوِی دٍقطبیّای هيٌاطیػی اغوی دز ّوِی حَشُّلا
بِ هَاشات ّن بِخط ؾًَد.
ّ سگاُ جسیاًی مِ اش دٍ غین زاغت ٍ هَاشی هیگرزدّ ،وػَ باؾد ،دٍ غین یلدیگس زا هیزبایٌد ٍ ،اگس جسیلاًی ملِ اش دٍ غلین
هیگرزد ،دز جْتّای هصالف باؾد ،دٍ غین یلدیگس زا هیزاًٌد.
فصل چهارم
 غيییس اًداشُی هیداى هيٌاطیػی دز هح یل هداز بػتِ ،باعث القای جسیاى النتسینی دز آى هداز هیؾَد.
 غيییس هػاحت هداز بػتِ دز هیداى هيٌاطیػی ،هیغَاًد عاه ایجاد جسیاى النتسینی القایی ؾَد.
 غيییس شاٍیِی بیي حلقِ ٍ زاغتای هیداى هيٌاطیػی ،هیغَاًد عاه بسقسازی جسیاى النتسینی القایی ؾَد.
ّ سچِ آٌّگ غيییس ؾازهيٌاطیػی بیؿتس باؾدً ،یسٍی هحسّمِی القایی ٍ دز ًتیجِ جسیاى ایجاد ؾدُ دز هداز بیؿتس اغت.
 بِ ّس قػوتی اش یل هداز مِ خاصیّت خَدالقایی داؾتِباؾد ،القاگس هیگَیٌلد .پیچلِ ٍ غلیولَلِ دز هلدازی بلا جسیلاى هتيیّلس،
القاگسًد.
 دز صٌعت بسای ایجاد جسیاى هتٌاٍ اش هَلدّای هصصَصی اغتحادُ هیؾَد مِ با آًْا هَلدّای صلٌعتی جسیلاى هتٌلاٍ گحتلِ
هیؾَد.
 دز هَلدّای صٌعتی ،پیچِّا زا غامي گسفتِ ٍ آٌّسبا زا دز هقاب آىّا هیچسخاًٌد.
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