
 باسمه تعالی

  ۱فیزیک پایه  مسومسائل سری 
 موعد تحویل: 

 ۹۴آبان ۱۲شنبه سه تا

,𝑟1)های با مختصات 𝑃2و  𝑃1نقاط  -۱ 𝜃1, 𝜙1)  و(𝑟2, 𝜃2, 𝜙2) در نقطه مختصات کروی را در نظر بگیرید.  در𝑃1 

 کنیم. مشخص می �̂�2و  �̂�2 ،𝜃2را با بردارهای پایه  𝑃2در نقطه  ، و�̂�1و  �̂�1 ،𝜃1بردارهای پایه را با 

𝑟1⃗⃗⃗های مکان این دو نقطه، یعنی الف( زاویه بین بردار 𝑟2⃗⃗و     ها به دست آورید. های آنرا بر حسب مختصات ⃗ 

𝑟1⃗⃗⃗ های بردارمولفهب(  بردار  𝜃در دستگاه مختصات کروی به دست آورید. )راهنمایی: برای مثال مولفه  𝑃2را در نقطه    

𝑟1⃗⃗⃗ .𝑟 1ه از رابطه با استفاد 𝑃2را در نقطه     𝜃2 آید.(به دست می 

𝑟2⃗⃗ های بردارج( مولفه  در دستگاه مختصات کروی به دست آورید.  𝑃1را در نقطه  ⃗ 
  

اند. هر یک از این نقاط را در دو های مرتب نوشته شدهتاییک در دستگاه مختصاتی به صورت سه نقاط زیر هر -۲

 دستگاه مختصات دیگر بنویسید.

,1) دکارتی 2, 1) (1, −1, 0) (2, 2, 2) (0, 0, 5) 

,0) ایاستوانه ♠, 4) (0, 217,−18) (1, 3𝜋/4,−2) (1, 2, 3) 

,2) کروی 𝜋/3, 𝜋/4) (1, 1, 0) (3, 𝜋/3, 3𝜋/4) (3, 𝜋, ♡) 
  

,𝑟)به ترتیب دارای مختصات کروی  ′𝑃و  𝑃نقاط  -۳ 𝜃, 𝜙)  و(𝑟′, 𝜃′, 𝜙′)ای ، و مختصات استوانه(𝜌, 𝜙, 𝑧)  و

(𝜌′, 𝜙′, 𝑧′)  و مختصات دکارتی(𝑥, 𝑦, 𝑧)  و(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′)  .در هر سه مختصات اندازه بردار هستند𝑎 = 𝑟 − 𝑟 ′  ،

− 𝑟|یعنی  𝑟 ′|  .را محاسبه کنید 
  

از طرف بار  𝑞2قرار دارند. نیروی وارد بر بار  𝑃2در نقطه  𝑞2ای و بار نقطه 𝑃1در نقطه  𝑞1ای فرض کنید بار نقطه -۴

𝑞1 از رابطه 

𝐹 21 =
𝑘𝑒𝑞2𝑞1

|𝑟 2 − 𝑟 1|
3/2

(𝑟 2 − 𝑟 1) 

 آید. به دست می

 
انتخاب کنید و بردار مکان آن نسبت به  ′𝑂نشان دهید این رابطه مستقل از انتخاب مبدا است. )راهنمایی: یک مبدا دیگر 

𝑂  را�⃗�  ای نسبت به را بر حسب بردارهای مکان بارهای نقطه در نظر بگیرید. بردار نیرو𝑂′  بنویسید و نشان دهید رابطه

 به دست آمده با رابطه اولیه یکسان است.(



,2)به ترتیب دارای مختصات دکارتی  𝑃2و  𝑃1نقاط  -۵ 2, ,1)و  (0 0,  هستند.  (1

 ها را محاسبه کنید. را در دستگاه مختصات دکارتی بنویسید و طول آن 𝑃2و  𝑃1الف( بردار مکان نقاط 

 بیابید.  در دستگاه مختصات کروی را 𝑃1 ب( مختصات

 را بر حسب بردارهای پایه مختصات دکارتی بنویسید.  �̂�1و  𝜃1و  �̂�1، یعنی 𝑃1های پایه کروی در نقطه ( بردارپ

 پیدا کنید.  𝑃2راستای بردارهای پایه کروی در نقطه  را در 𝑃1های بردار مکان نقطه ( مولفهت

را محاسبه کنید و با مقداری که در قسمت )الف(  𝑟 1های به دست آمده از قسمت )پ( طول بردار ( با استفاده از مولفهث

 به دست آوردید مقایسه کنید. 
  

,1)دارای مختصات دکارتی  𝑃1نقطه  -۶ 1, ,1)ای دارای مختصات استوانه 𝑃2، نقطه (0 1, دارای  𝑃3، و نقطه (0

,1)مختصات کروی  1, 𝑟 3اند. بردار ها به رادیان نوشته شدههستند. در هر سه مورد زاویه (0 − 𝑟 1 های را بر حسب بردار

 بنویسید.  𝑃2پایه مختصات کروی در نقطه 
  

,𝑎) ایاستوانه مختصاتدر  𝑞ای بار نقطه -۷
𝜋

3
, −𝑎)  بردار ای با الکتریکی ناشی از این بار در نقطهقرار دارد. میدان

 آید:در دستگاه مختصات کروی، از رابطه زیر به دست می  𝑟مکان 

�⃗� =
𝑘𝑒𝑞

|𝑟 − 𝑟 𝑞|
3 (𝑟 − 𝑟 𝑞) 

,𝑎)بها مختصهات کهارت ین  𝑃 قطههناست.  در دستگاه مختصات کروی 𝑞بردار مکان بار  𝑟 𝑞که در آن  𝑎, 𝑎)  را در نظهر

 را دستگاه مختصات کروی به دست آورید.  𝑃در نقطه  𝑞های بردار میدان الکتریکی ناشی از بار مولفهبگیرید. 

 
 موفق باشید

  اطمه مهدیهف


