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نمره

« سؤاالت »

5.2
 )1فاصلهی بارهای داده شده به جسم رسانا در مکانهای نوکتیز (کمتر  /بیشتر) از فاصلهی آنها در مکانهای پهن است.
 )2هرگاه ذره ی باردار مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند ،نیروی الکتریکی وارد بر آن (همجهت ـ خالفجهت) میدان
است.
 )3اگر فاصلهی دو ذرهی باردار را نصف کنیم ،نیروی کولنی بین دو بار (چهار برابر ـ دو برابر) میشود.
 )4نیروی الکتریکی بین دو ذرهی بادار با مجذور فاصلهی آنها نسبت (مستقیم  /وارون)دارد.
 )5میدان الکتریکی بار نقطهای  qدر هر نقطه از فضای اطراف بار با فاصله نقطه تا بار ،رابطهی (مستقیم ،معکوس) دارد.
 ) 6عامل شارش بار الکتریکی بین دو نقطه از مدار وجود (اختالف ـ انرژی) پتانسیل بین آن دو نقطه است.
 ) 7اگر بار الکتریکی مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند ،انرژی پتانسیل الکتریکی آن (کاهش ـ افزایش) مییابد.
 )8ظرفیت خازن به بار الکتریکی و اختالف پتانسیل الکتریکی دو سر آن بستگی (دارد ـ ندارد).
 )9اگر خازنها را بهصورت (سری ـ موازی) به هم ببندیم ،بار آنها یکسان میشود.
 )11در به هم بستن موازی خازنها ،ظرفیت معادل از بزرگترین ظرفیت(بزرگتر ـ کوچکتر) است.
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در شکل مقابل ،سه بار الکتریکی  q2  3C ، q1  2Cو  q3  4Cدر سه رأس مثلث قائمالزاویه قرار گرفتهاند .برآیند
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نیروهای وارد بر q1را حساب کنید( .با رسم شکل)
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دو بار الکتریکی q1و  q2در فاصلهی معینی از یکدیگر واقع شدهاند ،بهطوری که خطهای میدان الکتریکی آنها مطابق
شکل است .بردار میدان را در نقطههای  Aو  Bرسم کنید.
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در یک میدان الکتریکی یکنواخت قائم رو به باال ،ذرهای باردار به جرم  5 gمعلق و در حال سکون است .اگر بزرگی میدان
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 1000باشد.
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الف) با استدالل ،عالمت بار ذره را تشخیص دهید.
N
ب) مقدار بار الکتریکی این ذره را محاسبه کنید(g  10 ) .
kg
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مانند شکل ،دو بار الکتریکی q1و  q2در فاصلهی  60cmاز یکدیگر قرار دارند ،در نقطهی  Mواقع روی عمود منصف خط

3

واصل و در فاصلهی  h  30cmبزرگی میدان الکتریکی را محاسبه کنید و با ترسیم جهت آن را نشان دهید.

6

مطابق شکل ،یک بار الکتریکی منفی ،در میدان الکتریکی یکنواخت ،مسیر  A  B  Cرا با سرعت ثابت ،میپیماید.

5

خانههای خالی جدول زیر را با کلمههای (افزایش ،کاهش ،ثابت) پر کرده و جدول را به پاسخبرگ انتقال دهید.
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دو صفحهی رسانای موازی و هماندازه به فاصلهی  2cmاز هم واقعاند و اختالف پتانسیل بین آنها  12vاست .یک ذره با بار

5

الکتریکی  q  2Cاز صفحهی مثبت تا صفحهی منفی جابهجا میشود.
الف) انرژی پتانسیل الکتریکی ذره چهقدر و چگونه تغییر میکند؟
ب) اندازهی میدان الکتریکی بین دو صفحه را حساب کنید.
8

 -1هر یک از تغییرات زیر چه تأثیری در ظرفیت خازن دارد؟

1.2

الف) افزایش فاصلهی بین صفحههای خازن.
ب) کاهش ولتاژ دو سر خازن.
پ) برداشتن دیالکتریک بین صفحههای خازن.
9

در شکل زیر اختالف پتانسیل بین دو نقطه  Aو  Bبرابر 60ولت میباشد .بار الکتریکی خازن  C2و ولتاژ دو سر باتری را
حساب کنید.

5

11

در مدار شکل مقابل:

5

الف) ظرفیت خازن معادل چهقدر است؟
ب) اگر اختالف پتانسیل بین دو نقطهی  Aو  Bبرابر 100v
باشد ،انرژی ذخیره شده در خازن  C1را محاسبه کنید.
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ج 24 J :افزایش مییابد.
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الف) کاهش ظرفیت
ب) ظرفیت ثابت
پ) کاهش ظرفیت
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جq2  1200C , V  100v :

الف) CT  6F
ب) u1  2104J
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