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 18درس 

 

 هاالکتریکدی

 های الکتروستاتیک مانند میدان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، انرژی وبررسی ما از مسئله

جز استفاده از رساناها برای هایی محدود بود که در آن ماده وجود نداشت )بهتاکنون به محیط

ها، ی رابطه، با حضور خود در همهی تهی،پتانسیل(. ثابت گذردهی فضاتثبیت سطوح هم

های الکتروستاتیکی را بر خواهیم اثر میدانهمیشه یادآور سرشت محیط بود. در این فصل می

 ها را بررسی کنیم. ماده و واکنش ماده در برابر میدان

. هر شوددر طبیعت یافت میسما به صورت مایع، گاز، جامد یا پال های مختلف دارد:ماده گونه

ی جامد ها هم انواع متفاوت دارد. شیشه، پالستیک، چوب ... انواع مختلف مادهحالت یک از این 

 . اندمایع  هایی ازگونهها روغن و انواع آب های مخصوص به خود است.با ویژگی نارسانا

 به میدان واکنش نشان  گیرند، نسبتوقتی مواد مختلف در میدان الکتروستاتیکی قرار می

 دهند. می

رفتار مواد مختلف در میدان الکتریکی متفاوت است. با وجود این، بیشتر موادی که روزانه با 

 ( تعلق دارند. الکتریکدی)یا  نارساناو  رساناها سروکار داریم به یکی از دو گروه آن

توان در درون آنها، بدون ایجاد شود که میی یونانی است و به موادی گفته میالکتریک واژهدی

 جریان چشمگیری، میدان الکتریکی تولید کرد.

ی رساناها سخن گفتیم، رساناها آن دسته از مواد اند که هر اتم یا ، وقتی که در باره4در فصل 

در این  "بسیار زیادی"دهد. در نتیجه، بارهای مولکول آن یک یا دو الکترون آزاد به محیط می

کنند. به بیان دیگر، این الکترون ی رسانا آزادانه حرکت میدارند که در درون مادهمواد وجود 

 ها به هیچ اتم یا م ول خاصی در رسانا وابسته نیستند.

الکتریک هر بار الکتریکی به یک اتم یا مولکول خاصی وابسته است. انگار برعکس، در مواد دی

جایی جایی ندارد. حداکثر جابهی چندانی برای جابهکه در دام اتم یا مولکول افتاده است و آزاد

الکتریک، حرکتی اندک در فضای اتم یا مولکول خودش است. در مقایسه با بار در مواد دی
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جایی جزیی به تنهایی چندان مهم نیست؛ اما اثرهای آزادی حرکت بارها در رسانا، این جابه

 کند.ین میالکتریک را تعیها رفتار سرشتی دیدسته جمعی آن

های خازن تخت کاوندیش در آزمایشی دریافت که اگر فضای بین صفحه 1770در حدود سال

kخازن با ضریب Cظرفیت، ی نارسانا، مانند شیشه یامقوا، انباشته شودکامال با ماده 1 

 نامیده  الکتریکثابت دیمستقل از شکل و ابعاد خازن است و  kیابد. ضریبافزایش می

تکرار کرد و به همان نتیجه  1837شود. فاراده این آزمایش را مستقل از کاوندیش در سال می

 رسید. 

  یالکتریک را بفهمیم، باید ساختار اتمی ماده را بیاموزیم. اگرچه مادهبرای این که رفتار دی

ی هایشود که از اتمبارالکتریکی بی بار است، اما با بررسی جزییات آن دیده میای از نظر کپه

 شان برابر است. ساخته شده است که بارهای مثبت و منفی

یدان . مکندآرایش بار آن تغییر میاگر یک اتم یا مولکول در میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد، 

-کند. این جابهجا میرا نسبت به هم اندکی جابه الکتریکی خارجی، بارهای مثبت و منفی یک اتم

الکتریک ی دیالکتریک معیاری برای قطبش مادهکند. ثابت دیمی *قطبیده جایی بارها، ماده را

ری پذیرفتاکند، است. کمیتی که قطبش ماده را مستقیم به میدان الکتریکی خارجی مربوط می

 تعریف شده است. 7-3در بخش  eده است. ، ما e،†الکتریکی

 

 قطبش ماده

ای از اتم را در نظر بگیرید: مرکز مدل ساده

بارهای مثبت و منفی در نبود میدان الکتریکی 

 ( را ببینید.1خارجی برهم منطبق است. شکل )

ها را در میدان الکتریکی این اتم یا مولکول

خارجی


E  قراز دهید. بارهای مثبت بدر

 راستای

 

                                                 
* polarized 
† electric susceptibility 

 الکتریک ناقطبیده در نبود میدانهای دیاتم  1شکل 

 الکتریکی خارجی  
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E و بارهای منفی در خالف جهت


E اندکی 

 شود.( می2وضعیت همانند شکل ) شوند.جا میجابه

-ها اینک مانند یک دوقطبی اند. میهر یک از اتم

نسبت  pالگتریک، توانیم به آنها گشتاور دوقطبی

 دهیم.

ها مرکز بارهای مثبت و منفی برهم در برخی اتم

ها به طور سرشتی، دو منطبق نیستند و این اتم

یک نمونه، مولکول آب است که  قطبی دائمی دارند.

 بینید. مرکز بارهای منفی در اتم ( می3در شکل )

 

 ی اتم های هیدروژن اند. این ساختار، به آب گشتاور ر میانهاکسیژن و مرکز بارهای مثبت د

-کند. مولکولدهد و آب را حالل خوبی میدو قطبی بزرگی می

ند. ا های قطبیدهمولکولهایی که گشتاور دوقطبی سرشتی دارند، 

ای است و ها کاتورهگیری این مولکودر حالت عمومی، جهت

گنند. این وضعیت در میمیدان الکتریکی آنها یکدیگر را حذف 

شود. اما اگر آنها در میدان الکتریکی خارجی ( دیده می4شکل )


E  قرار 

 

τها گشتاور بگیرند، میدان خارجی به تک تک دوقطبی =p Eکوشد که آنها کند و میوارد می 

 Eالکتریک در میدان الکتریکی های دیاتم  2شکل 

 

 

+ + 

  

 

 مولکول آب   3شکل 
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 گیری کامل مولکولالبته، جهت دیدیم. 2. این را در فصل را در راستای میدان خارکی قرار دهد

سوی گیری همبا این حال، جهت کند.دهد، چون حرکت گرمایی از آن جلوگیری میها روی نمی

ها یکدیگر را تقویت کنند و یک میدان الکتریکی های دوقطبیشود که میدانها سبب میدوقطبی

 ی آن کوچکتر زهخالف جهت میدان خارجی است. اما اندا جمعی به وجود بیاورند. این میدان در

ی میدان خارجیاز اندازه


E .است 

هایش دوقطبی ذاتی ندارند و الکتریک وجود دارد: موادی که مولکولی دیدو نوع ماده  نتیجه:

بر روی هر دو نوع ماده موادی که هر مولکول آن قطبیده است. اما اثر میدان الکتریکی خارجی 

گیرد، میدان ی ناقطبیده در میدان خارجی قرار میکند. وقتی مادهیکی است: آن را قطبیده می

کند وگشتاور دوقطبی آنها در راستای میدان های ماده دوقطبی القاء میخارجی به مولکول

های آن را مولکول گیرد. اگر ماده قطبیده باشد، میدان خارجی گشتاور دوقطبیخارجی قرار می

های دهد. در هر دو حالت، نتیجه یکی است: گشتاوردوقطبیچرخاند ودر جهت میدان قرار میمی

شود. می قطبیدهالکتریک ی دیگیرند و مادهالکتریکی در راستای میدان خارجی قرار می

کنند. ، تولید میpEشوند، میدان الکتریکی خود را،هایی که به این ترتیب آراسته میدوقطبی

ای هی میدان میانگین تعداد زیادی دوقطبیالکتریک، محاسبهمفهوم کلیدی برای فهمیدن مواد دی

 سو شده اند.الکتریکی ریزی است که در اثر اعمال میدان خارجی هم

Ah داریم.  و ارتفاع یای با سطح قاعدهالکتریک به شکل استوانهی دیفرض کنید یک قطعه ماده

N است  pگشتاور دوقطبی الکتریکی هر یکتا دوقطبی الکتریکی دارد و  فرض کنید این قطعه

 ( را ببینید.6. شکل )اندهکه به طور یکنواخت در حجم استوانه و در راستای محور آن توزیع شد

 هاولکولهای دوقطبی مای گشتاورتوزیع کاتوره  4شکل 

ها در راستای میدان گیری دوقطبی مولکولجهت  5شکل 

 خارجی
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هر دوقطبی الکتریکی میدان الکتریکی مخصوص به 

خواهیم در نبود میدان الکتریکی خود را دارد. می

های ناشی از این خارجی، میانگین فضایی میدان

سو را حساب کنیم. برای های الکتریکی همدوقطبی

تعریف کنید که را  Pبردار قطبشاین کار نخست 

. گشتاور دوقطبی الکتریکی در واحد حجم ماده است

چگالی حجمی گشتاور دوقطبی ماده  Pبه بیان دیگر،

              ست.ا

(1)                           
N

i
iV 

 P p
1

1 

 

ی ای مثال ما که همهی استوانهالکتریک است. پس، در مادهی دیحجم ماده  Vکه در آن

 است، داریم:   pشانسو و گشتاور دوقطبیها کامال همدوقطبی

(2                                                  )N AhP p 

های توان میدان میانگین دوقطبیراستاست. حاال میهای همسو با گشتاور دوقطبیهم pو جهت

 ( توجه کنیم. 8( و )7های )ارزی شکلی مهم این است که به همالکتریکی را حساب کرد. نکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 هااستوانه با توزیع یکنواخت دوقطبی  6شکل 

 ارزتوزیع بار هم    8شکل  هااستوانه با توزیع یکنواخت دوقطبی 7شکل 
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الکتریک با دو باریهای درون ددوقطبی ی بارهای کوچک( همه8در شکل )
P

Q  در دو سطح

ارزی این دو شکل ساده است. در فضای باال و پایین استوانه جایگزین شده اند. فهمیدن هم

الکتریک، بارمثبت یک دوقطبی با بار منفی دو قطبی دیگری که در باالی آن قرار دارد، درون دی

افتد، درسطح باالیی و پایینی ی که این حذف شدن اتفاق نمیکنند.تنها جاییکدیگر را حذف می

 اش باراستوانه است. چون در سطح باالیی استوانه، دوقطبی دیگری وجود ندارد که قطب منفی

مثبت دوقطبی زیرین را حذف کند و در سطح پایینی آن هم دوقطبی که قطب مثبت آن بتواند بار 

جود ندارد. در نتیجه، در سطح باالیی استوانه فقط منفی دوقطبی باال سرش را حذف کند، و

مانند. بنابراین، به طور میانگین، حجم بارهای مثبت و در سطح زیرین آن بارهای منفی باقی می

 آید. استوانه بی بار به نظر می

چگونه بار :پرسش بعدی این است
P

Q وریم. اگر به دست آهای داده شده بهرا برحسب کمیت

بارهای: بینیم که خود این استوانه همانند یک دوقطبی است( خوب نگاه کنیم، می8شکل )
P

Q 

و
P

Q یبه فاصلهh دست( کم، برایاز یکدیگر اندh وA  .)کوچک این فرض پذیرفتنی است

ترین روش برای یافتنپس، ساده
P

Q  شرط کنیم که گشتاور دوقطبی این استوانه با این است که

 : ( برابر است7های شکل )جمعع گشتاورهای دوقطبی

(2                                             )
P P

Np
Q h Np Q

h
   

عبارت است از P، یکایSIدر یکاهای( ، 2ی )در رابطهتوجه کنید که  C m m =C m 3 که  2

ور استوانه محدر راستای  Pاست. در مثال باال، بردار قطبشچگالی بار سطحی در واقع، یکای 

  و در نتیجه بر سطح قاعده عمود بود.

ی عمود ممکن است با بردار یکه Pتر، بردار قطبشدر حالت عمومیکاری دیگر: یک ریزه

رت، چگالی بار سطحیبسازد. در این صو یراستا نباشد و با آن زاویههم n̂برسطح
P

 

 عبارت است از

(4                                                                    )ˆ cos
P

P   P n 

ارز، یافتن میدان حاصل از بارهایها، یا به طور همبنابراین، یافتن میدان میانگین دوقطبی
P

Q  به

یافتن میدان الکتریکی خازن تخت با چگالی بار سطحی
P

 کند. این میدان را در کاهش پیدا می
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ی آن برابرحساب کردیم و اندازهشناسیم و آن را می
P P

E P     .جهت این است

ار منفی است و در نتیجه در خالف جهت بردار میدان از سطح با بار مثبت به سوی سطح با ب

 توان به صورت زیر نوشتپس، شکل برداری آن رامیاست.  Pقطبش

(5                                                     )
P 


P
E 

   هاالکتریک در خالف جهت دوقطبیدی های ریزی دوقطبیجهت میدان الکتریکی میانگین همه   

 است.        

ش اای باشد که بارمنفی یک دوقطبی آن با بار مثبت دوقطبی قبلیالکتریک به گونهدی یمادهاگر 

برابر نباشد، یا بردار قطبش یکنواخت نباشد و در نقاط مختلف، متفاوت باشد، آنگاه حذف شدن 

کامل نخواهد بود و مقداری بار القایی حجمی هم، افزون بر الکتریک ی دیبارها در درون ماده

 بارهای القایی سطحی، وجود خواهد داشت. چگالی این بارهای حجمی القایی برابر

(6                                                        )
P

 P 

 یاثبات رابطه ه هیچ چیزی را بدون دلیل نپذیریمخب! این رابطه از کجا آمد؟ قرار ما این بود ک

کتاب را ببینید. اما، برای حاال بگذارید آن را بپذیریم و یاد بگیریم  7-2دشوار نیست بخش  ( 6)

 توان از آن سود برد.که چگونه می

 ی زیر توجه کنید: نخست به گزاره

های توان با استفاده از رابطهالکتریک داده شود، میی دیدر یک ماده Pپس، اگر بردار قطبش

( چگالی بارهای القایی6( و )4)
P

 و
P

 را حساب کرد و خود ماده را فراموش کرد. با دانستن

P
 و

P
 آید. دست میش همیشگی بهمیدان با رو 

P دانید، آن را می، الکتریک داشتید و بردار قطبش،گوید که اگر یک جسم دیاین گزاره می

به جای آن، قطبش را با چگالی بارهای القایی « الکتریکی در کار استدی»فراموش کنید که اصال 

P
 و

P
 یعنی به یاری رابطهجایگزین کنید :( 6( و )4هایPاز  )  استفاده و چگالی بارهای

دست آورید و میدان الکتریکی حاصل از این توزیع بارها را به القایی سطحی و حجمی را به

 شناسید، حساب کنید.روش همیشگی که می
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با Rالکتریک به شعاعی دیبردار قطبش کره  الکتریک با قطبش متغیر:یی دکره   1مثال 

kP r داده شده است که در آنk مقدار ثابت وr .برداری از مرکز کره است 

اییچگالی بارهای الق )الف(:
P

 و
P

 .را حساب کنید 

 دست آورید.میدان الکتریکی را در درون و بیرون کره به )ب(:

 ( داریم6( و )4های ) از رابطه  حل:  )الف(

(7 )                  
   

ˆ ˆ
P

P

kR

r kr kr k
rr r





    


   



P n P r

P 2 2
2 2
1 1 3 3

 

 .نواخت اندهر دو یک ،ار سطحی القایی و توزیع بار حجمی القاییتوزیع ب ،برای این قطبش ،پس

 
 

 
 

 

 

rی درون کره )ناحیه در )ب(: Rتوزیع بار یکنواخت و برابر  )k 3 ز است. با استفاده ا

و در مثال  4ای است که در فصل دست آورد. این همان مسئلهبهتوان میدان را وس میاقانون گ

 (ایمن را بارها دیدهآ) نها و یا حل مستقیم داریمآبا توجه  ،حل شده است. بنابراین 3-4

(8)                                                  ˆ ˆk k
r r

  


  E r r r
1 3
3 3

 

داشتند، به میی بار در مرکز کره قرار همه اگرکه  همانند میدانی استو میدان در بیرون کره 

 . آمدوجود می

، بارهای القایی پس .سطحیو حجمی لکتریکی وجود دارد: در اینجا دو نوع توزیع بار ااما 

حجمی  Q k R  3
1 3 4 )و بارهای القایی سطحی 3 )( )Q kR R 2

2  . پس بار کل القاییاند 4

 برابر است با و میدان حاصل از آنها

(9)                  tot ( )( )QQ R kRQ k R       E3 2
1 2 3 4 3 4 
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 الکتریک خطی: دیالکتریک در میدان الکتریکیدیی ماده

های با گشتاور دوقطبی الکتریکی دایمی الکتریک از اتم یا مولکولدیی نخست فرض کنید، ماده

 آن رها کنیم، گشتاورهای دوقطبی الکتریکی تشکیل شده است. اگر این ماده را به حال خود

شوند و در نبود میدان خارجی به خاطر سو نمیالکتریک به خودی خود همی دیدر مادههرگز 

شان،است. بنابراین، میدان الکتریکی میانگین P ای آنهاحرکت کاتوره
P

E .اما ، صفر است


E τ p E گشتاور ،دوقطبی قرار دهیم، به هر الکتریک را در میدان خارجیی دیگر مادها


E قرار دهد. اثر  کوشد، دوقطبی را بچرخاند و در راستای میدانشود. این گشتاور میوارد می

P


E
P

E  است که و در نتیجه، تولید میدان میانگین موازی با میدان صنهایی، ایجاد قطبش خال


E Eپادموازی با E  شود.یم ی میدان کلاندازه ت. یعنی، میدان میانگین سبب کاهشاس 

 الکتریکمیدان کل در دی

(10)                                                    
P 

   
P

E E E E 

میدان با نه تنها Pها قطبشبیشتر وقتاست. 


E بلکه به طور خطی باهم جهت است ،


E ( و

( متناسب است. این گزاره پذیرفتنی است، چون بدونEبنابراین با


E قطبش صفر است. پس ،

 توان نوشتمی

(11)                                                                 e P E 

e  یب تناسب بینضرE وP است. ثابتe ماده نام دارد و موادی  الکتریکی پذیرفتاری

( 11( و )10های )شوند. از رابطهنامیده می الکتریک خطیدی( پیروی کنند، 10ی )که از رابطه

 ( (10)ی در رابطه (11)از  Pبا جایگزینی) داریم

(12 )                         e
e

e


 
 


      

EP
E E E E E E1                                                                      

  e e  1 چون است.الکتریک ثابت دیe  الکتریکاست، ثابت دیe تر همیشه بزرگ

 در نتیجهاز یک است و 

(13)                                                      
e

E
E E


  

 .الکتریک کاستن از شدت میدان الکتریکی استی دیبنابراین، اثر مادهاست. 
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های آن قطبیده نیستند نیز به همین صورت است، چون ه مولکولالکتریک کرفتار اجسام دی

میدان


E های القایی موازی میدانکند. دوقطبیها دوقطبی القاء میبه این مولکول


E  اند و به

موازی انجامند کهمیPقطبش


E دهند.و میدان کل را کاهش می است 

Eنکته: است. ممکن است بخشی از آن ناشی از بارهای  کل( میدان 11ی )در رابطه میدان 

یا بارهای هیم و بخش دیگرش مربوط به قطبش )دالکتریک قرار میالکتریکی باشد که در دی


EP را به  قرار دهیم، قطبش الکتریک را در میدان خارجیی دیطعه مادهالقایی( باشد. اگر یک ق

( محاسبه کرد. میدان خارجی ماده را تا حدودی قطبیده 11ی )توان از رابطهطور مستقیم نمی

ی قطبیدگ شود و بهان کل افزوده میکند که به میدکند. این قطبش میدان خودش را تولید میمی

کند که بازهم به میدان کل افزوده باره میدان ایجاد میکند. تغییر قطبش دوماده کمک می بیشتر

 انجامد....شود و به قطبش بیشتر میمی

 

 الکتریکوس در محیط دیاقانون گ

الی، تولید بارهای القایی حجمی با چگاثر قطیش
P

 P الکتریک و بارهای ت دیدر گوش

ˆ الیسطحی با چگ
P

  P n  میدان همین  ماده،در روی سطح آن است. میدان ناشی از قطبش

های دیگری هم در ماده وجود بارهای القایی، میدانافزون بر میدان قطبش، یا میدان . بارهاست

بارهای آزاد  خواهیم نامید. بارهای آزادش نباشد، میدان ی قطبکه نتیجه را دارند. هر میدانی

الکتریک پوشانده رسانا با دید و نهایی باشند که در سطح رسانا قرار دارممکن است الکترون

یدان هم م صورت یون بکاریم که بازالکتریک مقداری بار الکتریکی بهیا ممکن است در دی شود؛

یگر هر باری که ناشی از قطبش بناشد، بار آزاد است. با این کند. به بیان دالکتریکی تولید می

 پردازیمالکتریک میوس در محیط دیاپیش گفتار به قانون گ

 :گاوس در شکل انتگرالی به صورت زیر استقانون 

(14)                                             enc
1 1

VS

d q d
 

   E a 

qenc  ی ماهیت بارها وس در بارهادارد. قانون گ وس قراراکه در درون سطح گبار کل است 
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 گوید. بنابراین، در حالت کلیسخنی نمی ،زند و این که این بارها القایی اند یا آزادحرفی نمی

شامل هر دو نوع بار القایی (14)ی در رابطه
P

 و بارهای آزاد
f

  .است 

(15)                                                     
P f

    

 بنویسیمبه صورت زیر  توانیم( را می14ی )رابطه وساپس، قانون گ

(16)                       enc P f
V V VS

d q d d d    
   

       E a
1 1 1 1

 

اند. اگر وجود آوردهکه بارهای آزاد و قطبش بهاست  کلمیدان  Eتوجه کنید که در این رابطه،

به جای
f

 مقدارش را بر حسب P ی دیورژانس استفاده کنیم، قرار دهیم و از قضیه

 خواهیم داشت

(17)                
P f f

V V V VS

f
VS

d d d d d

d d

      
   

 
 

 
 
 

     

  

    

 

E a P

P a

1 1 1 1

1 1 

توان به صورت زیر ی باال را میگیری برای هر دو انتگرال یکی است، رابطهچون سطح انتگرال

 نوشت

(18)                                        
encf f

VS

d d q      E P a 

ای وس است و از بارهادرون سطح گدر بارهای آزاد کل  شامل ه سمت راست فقطتوجه کنید ک

 القایی در آن خبری نیست. 

18D)ی رابطه درون پرانتز در انتگرال سمت چپ کمیت  دهند و به آن نشان می را با بردار (

 گویند:می الکتریکی جاییجابهبردار 

(19)                                                            D E P 

 صورت زیر نوشتبه Dبرحسب توانرا می الکتریکدر دی وساقانون گبنابراین، 

(20)                                                      
encf

S

d q D a 

 و بارهای آزاد  استبارهای آزاد شامل سمت راست آن فقط  زیرا ،رابطه بسیار مهم استاین 

چگالی بارهای آزادمعموال ها شناسیم. در مسئلهبارهایی اند که می
f

 اما  ،شناخته شده است 

firooz
Sticky Note
P
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بارهای القایی
P

 دانیم.را نمی 

 توان به صورت زیر نوشت( را می11ی )، رابطهخطی الکتریکهای دیبرای محیط

(21)                                           e e          D E P E E E1 

 نهاآجایی الکتریکی و میدان کل متناسب اند. ضریب تناسب بردار جابهبینیم که می ،پس

(22)                                                         e   1 

توانیم به صورت زیر ال میا حار (21)ی الکتریک است. پس رابطهمحیط دیگذردهی   است.

 :بنویسیم

(23)                                                         D E 

E با Pه تنهابنابراین، ن متناسب است. در خالء چون  Eهم با Dمتناسب است، بلکه میدان کل

-ثابت دیاست.  صفر و گذردهی همان eماده وجود ندارد که قطبیده شود، پذیرفتاری

 کرد توان برحسب گذردهی تعریفاینک می الکتریک را

(24)                                                      e e
 


  1 

 

ها نوشت. از شکل دیفرانسیلی الکتریکدر دی توانرا هم می وساقانون گشکل دیفرانسیلی 

 وس داریماقانون گ

(25)                            
P f f

        E P 

 توان به صورت زیر نوشتی باال را میاست. رابطه کلمیدان  Eجاهم توجه کنید که در این باز

(26)                                                         f
   E P 

وس به اپس، شکل دیفرانسیلی قانون گ .است Dجایی الکتریکیبردار جابهعبارت درون پرانتز 

 آیدورت زیر در میص

(27)                                                         
f

 D 

الی بارهای القایی حجمی را هم توان چگالکتریک خطی همگن، میدی سرانجام، در محیط

 حسب بارهای آزاد نوشت بر

firooz
Sticky Note
19
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 یندهآی جلسه :ل مثا

 

 

(28) 

   

 

e
e eP

e e
P f f

ee
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