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سؤاالت امتحاوی پایان ترم ویمسال ايل 96-97
وام ي وام خاوًادگی:
وام درس:فیزیک  2وام استاد :مشترک

شمارٌ داوشجًیی:

رشتٍ:

تاریخ امتحان66/11/5:

مقطع:کارشىاسی

شمارٌ صىذلی:

يقت 120 :دقیقٍ مجمًع بارم14 :نمره

پاسخىامٍ ویاز:دارد چک وًیس ویاز :دارد ( ماشیه حساب ي جسيٌ ي کتاب) ویاز :ندارد تعذاد صفحات سًال:دو
ردیف

ساعت امتحان0330:
بارم

از َشت سًال زیر بٍ  6سًال بٍ دلخًاٌ جًاب دَیذ.
-1

در هذار شکل سیز جزیاى ّای

I1 , I 2

ٍ ًیزٍی هحزکِ

1

را بِ دست آٍریذ با ایي شزط کِ

جزیاى عبَری اس هقاٍهت  2 بزابز  2Aباشذ.

 -2کلیذ هذار شکل سیز را در لحظِ  t  0هی بٌذین .الف) جزیاى ّای گذرًذُ اس هقاٍهت ّا در ایي
لحظِ چقذر است؟ جزیاى ّای گذرًذُ اس هقاٍهت ّا در لحظِ  t  چقذر هی شًَذ؟ ًشاى دّیذ کِ
R1R2C
 t
  است.
جزیاى خاسى در ّز لحظِ بزابز  ic (t)  eکِ در آى
R1  R2
R1

 -3با استفادُ اس قاًَى آهپز هیذاى هغٌاطیسی یک سین حاهل جزیاى  Iبا ضخاهت قابل چشن پَشی را
در فاصلِ  rاس سین را هحاسبِ کٌیذ.

 -4یک سین حاهل جزیاى  Iهطابق شکل سیز کِ اس دٍ تکِ سین ّز کذام بِ طَل

L

ساختِ شذُاًذ در

ًظز بگیزیذ کِ در هحیطی کِ هیذاى هغٌاطیسی خارجی بِ صَرت  B  B0 ˆjهی باشذ قزار گزفتِ است،
ًیزٍی ٍارد بز ایي سین حاهل جزیاى را بِ دست آٍریذ.

-5یک سین استَاًِ ای بِ شعاع  Rدر ًظز بگیزیذ کِ حاهل جزیاًی با چگالی

J  r

است

(

را ثابت

در ًظز بگیزیذ) هیذاى هغٌاطیسی در داخل ٍ خارج سین را بِ دست آٍریذ.
 -6سیوی بِ طَل

L

را یک بار بِ صَرت تک حلقِ حاهل جزیاى

ّن هزکش با شعاع یکساى ٍ جزیاى

I

I

ٍ بار دیگز بِ صَرت دٍ حلقِ

در هی آٍرین .اًذاسُ هیذاى هغٌاطیسی در هزکش حلقِ را در ّز دٍ

هَرد بِ دست آٍریذ.
 -7حلقِ هثلثی شکل در هحیطی کِ هیذاى هغٌاطیسی

B  2t 2 x

هی باشذ قزار دادُاین ،هیذاى هغٌاطیسی

I

استً ،یزٍی هحزکِ القایی را بِ دست

عوَد بز صفحِ ٍ درٍى سَ هی باشذ ایي حلقِ حاهل جزیاى

آٍریذ ٍ اگز حلقِ دارای هقاٍهتی بزابز  2 باشذ ،جزیاى القایی را بِ دست آٍریذ.

 -8هعادالت هاکسَل را بِ اختصار تَضیح دّیذ.

