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دو رﯾﻞ ﻣﻮازی و ﺑﺪون اﺻﻄ ﺎک ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪٔ  dاز ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺑﺮ

زاوﯾﻪ آن ﺑﺎ اﻓﻖ  اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﯿﻠﻪای
ٔ
روی ﺳﻄ ﺷﯿﺐداری ﮐﻪ

d

ﺑﻪ ﺟﺮم  mﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ ﺑﺮ روی اﯾﻦ رﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮ ﻣ ﺧﻮرد.

l
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ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ، g ،رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ  Bرو
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .اﻧﺘﻬﺎی رﯾﻞﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎزﻧ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
 Cﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﻠﻪ ،رﯾﻞﻫﺎ و ﺳﯿﻢﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﻫﻤ

ﺑﺪون

B
g

ٔ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﻠﻪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ  lاز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﻞﻫﺎ
ٔ
ﻟﺤﻈﻪ  t  0ﺑﻪ
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اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ از ﺣﺎل ﺳ ﻮن رﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.

آ( ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی رﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

ب( ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻣﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی رﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
پ( ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺧﺎزن در اﯾﻦ ﻣﺪت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ت( ﺑﻪ ازای  B  1 T g  10 m/s2 ، l  10 cm ، d  8 cm ، m  0/5 g ،   30و
 ،C  10000 Fﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آ( ﺗﺎ پ( را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
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اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﮐﻪ دﯾﻮارهﻫﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ

ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﺪون اﺻﻄ ﺎک و ﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪٔ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  V0ﻣﺤﺘﻮی n
ٔ
ﻧﯿﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ

P0, V0, T0, n

P0, V0, T0, n

.ir

ﻣﻮل ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺸﺎر  P0و دﻣﺎی  T0اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻧﺴﺒﺖ
 C P / CVﺿﺮﯾﺐ اﺗﻤﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  (   3 / 2 ) 1/ 5ﻓﺮض ﻣ ﺷﻮد.

 C Pو  CVﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟ ﮔﺎز در ﻓﺸﺎر و ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤ

ﯾ

ﮔﺮﻣ ﻦ ﺑﺮﻗ ﻣﻘﺪاری
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ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﺤﻔﻈﻪٔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺴﺎط آن ﻣ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ
 27P0 / 8ﻣ رﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﯽدررو ﮐﻤﯿﺖ  PV ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ را
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Rﺛﺎﺑﺖ ﮔﺎزﻫﺎ T0 ،و  nﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
آ( دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺎز ﺳﻤﺖ راﺳﺖ.

ب( ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﮔﺎز ﺳﻤﺖ راﺳﺖ.
پ( دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺎز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ.
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ت( ﮔﺮﻣﺎی داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺎز ﺳﻤﺖ ﭼﭗ.

ﺑﺮای ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮏ اﺗﻤ    5 / 3و ﺑﺮای ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻞ دو اﺗﻤ    7 / 5اﺳﺖ.

ث( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  n1ﻣﻮل ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮏ اﺗﻤ را ﺑﺎ  n2ﻣﻮل ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻞ دو اﺗﻤ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻧﺴﺒﺖ
 n2 / n1ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ    3 / 2ﺷﻮد؟
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اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺎوی ﺟﯿﻮه ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺧﻮد

z



)ﻣﺤﻮر  zدر ﺷ ﻞ( ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای  ﻣ ﭼﺮﺧﺪ.
ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ  gدر راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  zو رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.

F
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ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ ،ﺟﯿﻮه در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧ ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و در
ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮش ﻗﺎﺋﻢ

g

x



O

دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪی  x  zﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﻧﻮع

اﺛﺮ ﻣﻮﺋﯿﻨﮕ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
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آ( ﻧﻘﻄﻪای روی ﺳﻄ ﺟﯿﻮه ﺑ ﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن را
 xو  zﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺳﻄ

ﺟﯿﻮه در

زاوﯾﻪ  ﺑﺴﺎزد .اﮔﺮ ﺟﺰء ﮐﻮﭼ
ٔ
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد اﻓﻖ

از ﺟﯿﻮه را در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء

ﺑﻪ آن ﻧﯿﺮو وارد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄ ﺟﯿﻮه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ  tan را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ.
ب( ﻣﻨﺤﻨ

 x  zاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻮع  z  ax 2اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ آن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ  2axاﺳﺖ .ﺑﺎ

اﺳﺖ و ﺳﻄ

آزاد ﻣﺎﯾﻊ ﯾ

ﺳﻄ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  hاز ﺳﻄ آزاد ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ghاز ﻓﺸﺎر در ﺳﻄ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﻢﻓﺸﺎر اﺳﺖ ،راﺑﻄﻪای ﺑﺮای )  ، P (x , zﻓﺸﺎر در ﻧﻘﺎط داﺧﻞ ﻣﺎﯾﻊ

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را  P0ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.
پ( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾ
ﺑﺘﺎﺑﺪ .ﻫﺮ ﺟﺰء ﮐﻮﭼ
ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .ﯾ

دﺳﺘﻪ ﭘﺮﺗﻮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر  zﺑﻪ ﺳﻄ ﺟﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ،

آﯾﻨﻪ ﺗﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زاوﯾﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﺶ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ از روی آن ﺑﺎ

از ﺳﻄ ﺟﯿﻮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ

ﭘﺮﺗﻮ دﻟﺨﻮاه در ﻓﺎﺻﻠﻪی  xاز ﻣﺤﻮر  zدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﺎ

ﻣﺤﻮر  zﮐﻪ در ﺷ ﻞ ﺑﺎ  Fﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ت( ﻣ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼ

از ﺳﻄ ﺟﯿﻮه را در ﮔﻮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄ ﯾ

ﮐﺮه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

1-3

ﮐﺮه ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﺷﻌﺎع اﯾﻦ
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 (۴در ﻇﺮف ﺷ ﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺨﻠﻮطﻧﺸﺪﻧ )ﻣﺜﻞ آب و روﻏﻦ( ﺑﻪ
ﭼ ﺎﻟ ﻫﺎی  1و  ( 2  1 ) 2روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾ
ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  b ، aو  cﮐﻪ ﭼ ﺎﻟ

ﻗﻄﻌﻪ

آن  اﺳﺖ و

b
a1



a

a2
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 1    2داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﺎل  aدر

اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻒ ﻇﺮف  Aاﺳﺖ و . a  b  c

1
2

h1
h2

A

آ( ﻃﻮلﻫﺎی  a1و  a2از ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺎﯾﻊﻫﺎی ﺑﻪ ﭼ ﺎﻟ  1و  2ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

Ph
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دادهﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ب( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻒ ﻇﺮف ﺗﺮاز ﺻﻔﺮ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﺮاﻧﺸ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾ
ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  mghاﺳﺖ ﮐﻪ  hارﺗﻔﺎع ﻣﺮﮐﺰ آن ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ از ﺗﺮاز ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﮔﺮاﻧﺸ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ و آن را  U aﺑﻨﺎﻣﯿﺪ .ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﯾﻊﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ  h1و
 h2ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.

پ( اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﯾ

ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎل  bو ﯾﺎ ﯾﺎل  cدر راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ

ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Ub ،U aو  U cرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺰرﮔ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ.
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ت( در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﯾﺎل  aدر اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ ﻃﻮل ﮐﻮﭼ

 xدر راﺳﺘﺎی

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮﺗﻦ
را ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﯾﻊﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﺻﻄ ﺎﮐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ

ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼﻃﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎﯾﻊﻫﺎ ،ﺟﺮم ﻣﺆﺛﺮ ﻣ ﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را  ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم آن ﺑ ﯿﺮﯾﺪ
ﮐﻪ .   1

ث( ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﻪ ﺟﺮم  mﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺮی ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ  kﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﺟﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﯾﻪای ﻧﻮﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎه a ،را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ج( ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎل  bو ﯾﺎ ﯾﺎل  cدر راﺳﺘﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ  bو  cرا ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ و آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺰرﮔ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﺎﻡ :

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ :

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ :

(۵


ذرهای ﺑﻪ ﺟﺮم  mﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vﺑﻪ ﯾ

دﯾﻮار ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از


زاوﯾﻪ  vﺑﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ دﯾﻮار  اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺮژی
ٔ
ﺑﺮﺧﻮرد آن را ﺗﺮک ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻠﻒ ﻧﻤ ﺷﻮد و دﯾﻮار ﻓﻘﻂ در اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻧﯿﺮو وارد ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی

.ir

آ ،ب ،پ و ت ﮔﺮاﻧﺶ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

آ( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت  t1و  t2اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻮﺳﻂ


 m
v

دﯾﻮار ﺑﺮ روی ذره را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  t1 ،  ، v ، mو  t2ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

Ph
O

ب( ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻄﺎری از ذرات ﮐﻪ ﺟﺮم ﻫﺮ ﯾ

mو


ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ از ﻫﻢ  lاﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ذرهٔ ﻓﺮض ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ v
ٔ

v

زاوﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
ٔ
ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و

دﯾﻮار  اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارد ﺑﺮ دﯾﻮار را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ m



  ، v ،و  lﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

w

R

m
پ( در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  l  0و  
l
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻄﺎر ذرات ﯾ

 .در اﯾﻦ

v

ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دارﯾﻢ .از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺮوی ﺷﺎرهٔ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای ﺑﺎ ﭼ ﺎﻟ ﻃﻮﻟ

Ir
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)ﺟﺮم واﺣﺪ ﻃﻮل(  در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﻮار را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  v ، و  ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ت( در ﯾ

ﻧﻬﺮ آب ﺑﻪ ﻋﺮض  wآب ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  hﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vدر ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ،ﻧﻬﺮ

ﻣﺴﯿﺮی داﯾﺮهای ﺷ ﻞ ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺎع اﯾﻦ داﯾﺮه ﺑﺮای دﯾﻮار ﺑﯿﺮوﻧ
ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﮥ ﮐﻮﭼ

از ﻣﺴﯿﺮ آب ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ زاوﯾﻪٔ ﮐﻮﭼ

 Rﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از  wﺧﯿﻠ

 اﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ و ﻧﯿﺮوی

وارد ﺷﺪه ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﯿﺮوﻧ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮ دﯾﻮارهٔ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﻪ واﺳﻄﻪٔ
ﭼﺮﺧﺶ آب را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﭼ ﺎﻟ آب w ، h ، v ،و  Rﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﻮﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف  ABCﺑﻪ ﻃﻮل  2dو ﺟﺮم  Mدر وﺳﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ زاوﯾﻪٔ  ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ث(
ﺳﻄ ﻣﻘﻄ داﺧﻠ ﻟﻮﻟﻪ  sاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﻧﻘﻄﻪٔ  Aﺑﺎ ﯾ
وﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺎ ﭼ ﺎﻟ

اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪای ﺛﺎﺑﺖ و اﻓﻘ

ﻟﻮﻟﻪ  ABCوارد ﻣ ﺷﻮد .اﺗﺼﺎل در
ٔ
 و ﺳﺮﻋﺖ  vﺑﻪ داﺧﻞ
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ﻧﻘﻄﻪ  Aﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زاوﯾﻪٔ  ABﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪٔ
ٔ

B 

ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪٔ

d

g
d

C

ﻟﻮﻟﻪ  ABCﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ در
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ٔ

.ir

ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺘ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺎط  Aو  Cدر ﯾ

A

ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺋﻤ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف در

ﻟﻮﻟﻪ  ABCوارد ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﺮ ٔ
ٔ
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(۶

دوﻗﻄﺒﯽ اﻟ ﺘﺮﯾ

دﺳﺘﮕﺎﻫ اﺳﺖ ﻣﺘﺸ ﻞ از دو ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪای  qو  qﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪٔ  aاز ﯾ ﺪﯾ ﺮ ،ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ

ﺣﺪی  a  0ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  p  qaﮐﻤﯿﺘ ﻣﺘﻨﺎﻫ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻤﺎن دوﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎر

 

 qدر ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎ ﺑﺮدار ﻣ ﺎن  rو ﺑﺎر  qدر ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎ ﺑﺮدار ﻣ ﺎن  r  aﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪی

.ir




 a  0دوﻗﻄﺒﯽ را ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﻄﻪای در ﻧﻘﻄﻪی  rﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدار  p  qaﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﺷﻮد.


آ( دوﻗﻄﺒﯽ  pرا در ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدار  pدر ﺟﻬﺖ  zاﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﻦ

ﻧﻘﻄﻪ ) (0, 0,  a / 2و ﺑﺎر  qدر ﻧﻘﻄﻪٔ ) (0, 0, a / 2در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.
ٔ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎر  qدر

Ph
O

ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در ﻧﻘﻄﻪٔ )  (0, 0, zﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻮاب را در ﺣﺪ  a  0و  qa  pﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ب( ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﻧﻘﻄﻪی ) (x , 0, 0ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

پ( ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ دو ﺑﺎر اﻟ ﺘﺮﯾ
ٔ
راﺑﻄﻪ

q1q 2

40l

ﻧﻘﻄﻪای  q1و  q2در ﻓﺎﺻﻠﻪٔ  lاز ﯾ ﺪﯾ ﺮ از

 U ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ دو دوﻗﻄﺒﯽ  p1و



 p2را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  p1در ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﺖ و ﺑﺮدار آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  zاﺳﺖ p2 .ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﻄﻪٔ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ،دوﻗﻄﺒﯽﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ ١
ٔ
دﻫﻨﺪه آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.
ٔ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻫﺎی ﺗﺸ ﯿﻞ
اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دو ﺑﻪ دوی ﺑﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ،
وﻟ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎری ﮐﻪ ﯾ
دوﻗﻄﺒﯽ را ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺪ

Ir
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) (x , 0, 0اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  zاﺳﺖ .ﺑﺮای

z

q2

q1

a

a

x

q2

x

q1

ﺷﮑﻞ ۱

 q1a  p1 ، a  0و  q2a  p2را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﺳ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
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ت( دوﻗﻄﺒﯽﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ را در ﻫﻤﺎن

z

ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ

q1



 p1در ﺟﻬﺖ  zو  p2در ﺟﻬﺖ x

.ir

اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ

a
x

ﺷ ﻞ  ٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

a

q2

q2

x
ﺷﮑﻞ ۲

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :ﺑﺮای ﻫﺮ    1و  nﻫﺮ ﻋﺪد دﻟﺨﻮاه ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔ دارﯾﻢ

Ph
O
n (n  1) 2 n (n  1)(n  2) 3
 
  .
!2
!3

(1  )n  1  n  

q1

Ir
an
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