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 (الكتريسيته و مغناطيس) 2فيزيك

 
 (نظري)  3تعداد واحد : 

 -همنيـــاز :        1پيشنيـــاز : فيزيك

 
 شرح درس

 ولن، پايستگي بار الكتريكيقانون ك، بار الكتريكي بار الكتريكي :
بي، ميدان اي، ميدان الكتريكي دو قطميدان الكتريكي، خطوط ميدان، ميدان الكتريكي حاصل از بار نقطه ميدان الكتريكي :

 دوقطبي در يك ميدان الكتريكي، دوران اي در يك ميدان الكتريكيبار نقطهحركت الكتريكي حاصل از خط باردار، 
 كتريكي، شار يك ميدان الكتريكي، رابطه قانون گوس وكولن، رساناي باردار منزوي، كاربردهاي قانون گوسشار القانون گوس : 

سيل گروه ذرات باردار، پتانسيل حاصل اي، پتانانرژي پتانسيل الكتريكي، پتانسيل الكتريكي، پتانسيل بار نقطه  پتانسيل الكتريكي :
 انسيلاز توزيع پيوسته بار، محاسبه ميدان از پت

 ا و قانون گوسهظرفيت خازني، محاسبه ظرفيت، ذخيره انرژي در ميدان الكتريكي، خازن با دي الكتريك، دي الكتريك ظرفيت :
 ، قانون اهم، توان در مدار الكتريكيمقاومتجريان،  جريان برق و مقاومت الكتريكي :

 RCاي، آمپر سنج و ولت سنج، مدارهاي هاي، مدارهاي چند حلق، مدار يك حلقهEMFكار و انرژي و  مدارها :
هاي متعامد (اثر هال)، نيروي مغناطيسي وارد بر بار متحرك، نيروي شدت ميدان مغناطيسي، ميدانهاي مغناطيسي : ميدان

 مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان، گشتاور بر يك حلقه جريان، دو قطبي مغناطيسي
پيچ ممحاسبه ميدان مغناطيسي حاصل از جريان، قانون آمپر، ميدان مغناطيسي سي  كي :ميدان مغناطيسي حاصل از جريان الكتري

 و چنبره، پيچه حامل به عنوان دو قطبي مغناطيسي
، انرژي RLهاي الكتريكي القايي، القاگرها، خود القاء، مدارهاي قانون القاي فارادي، قانون لنز، القاء و انتقال انرژي، ميدان القـاء :

 شده در ميدان مغناطيسي، چگالي انرژي ميدان مغناطيسي، القاء متقابل ذخيره
، ، توان در مدارهاي جريان متناوبRLC، جريان متناوب، مدار LCهاي نوسان هاي الكترومغناطيس و جريان متناوب :نوسان

 معادالت ماكسول، جريان جابجايي
 ، انتقال انرژي و بردار پوينتينگموج الكترومغناطيسي در حال حركت امواج الكترومغناطيسي:

 آشنايي با خاصيت دوگاني موج و ذره، تداخل نور، پراش نور، نسبيت، تشعشع اتم هيدروژن
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