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  سومفصل 
  نوسان وموج

  تكرار منظم يك حركت چرخه يا سيكل نوسان گفته مي شود. چرخه(سيكل نوسان):

  مي شوند: نوسان ها به دو دسته ي زير تقسيمانواع نوسان ها: 
  نوسان غير دوره اي  -2نوسان دوره اي  -1

 مي نامند.  سان دوره اي ونوسان هايي كه را كه هر چرخه ي آن در دورهاي ديگر تكرار مي شود ن نوسان دوره اي:
  ( مانند ضرباهنگ (ريتم) قلب انسان)

  يك رفت و برگشت نوسانگر ، نوسان ناميده مي شود. نوسان روي خط راست:

ه مي شود، كه به صورت زير محاسبه          حركت ناميد، دوره تناوب  )چرخهنوسان (مدت زمان يك  دوره تناوب:
  مي گردد:

 

 
 

تعداد نوسان هاي انجام شده (تعداد چرخه) در هر ثانيه بسامد ناميده مي شود كه به صورت  بسامد(فركانس):
 زير محاسبه مي گردد:

 

 
 
 

  دوره تناوب و بسامد رابطه اي به صورت زير دارند: -نكته
1يا                             1

 

  سينوسي ، حركت هماهنگ ساده گفته مي شود.به نوسان هاي  ):SHMهماهنگ ساده(حركت 
  
  

حركت هماهنگ ساده ، مبنايي براي درك هر نوع نوسان دوره اي ديگر است زيرا در سطوح باالتر نشان داده  -نكته
  سان هاي سينوسي در نظر گرفت.ومي شود كه هر نوسان دوره اي را مي توان مجموعي از ن

t:)زمان كل نوسان هاs(  
Nتعداد كل نوسان ها :  
T)دوره تناوب :s(  
 

 

t)زمان كل نوسان ها :s(  
Nتعداد كل نوسان ها :  
f)بسامد يا فركانس :Hz(  (چرخه بر ثانيه) يا  
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يك نمونه ي معروف از حركت هماهنگ ساده است.  فنر: -حركت نوساني وزنه
نوسان روي سطح بدون اصطكاكي صورت مي گيرد و مكان جسم كنيم اگر فرض 

را در بازه هاي متوالي و يكسان ثبت كنيم به نموداري سينوسي مي رسيم كه در 
  شكل مقابل آمده است:

  
  

  
  
  

  وسط پاره خط نوساني مركز نوسان گفته مي شود. نقطه تعادل(مركز نوسان):
 بيشترين فاصله ي نوسانگر از نقطه ي تعادل دامنه ناميده مي شود: ):Aدامنه نوسان(

  
  

است ، سرعت آن برابر صفر است. به اين نقطه ها نقاط  وسانگر در مكان وقتي ن  نقاط بازگشت حركت:
  بازگشت حركت مي گوييم.

 

  رابطه اي به صورت زير دارد: بسامد زاويه اي:

2
 

  ويژگي هاي كلي حركت نوساني:
  

x= - A                        x=0                       x= +A 

V=0                          Vmax                           V=0 
amax                          a= 0                       amax 

Fmax                          F=0                       Fmax 

K=0                          Kmax                     K=0 
Umax                                           U=0                       Umax 

  ) در كل حركت نوساني ثابت است.Eانرژي مكانيكي ( -نكته

T :تناوب (دورهs(  
  ): بسامد زاويه اي (
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  عالمت و جهت سرعت، شتاب و نيرو در حركت نوساني:
  ) همواره در جهت حركت است.Vسرعت ( -1
  ) همواره به سمت مركز نوسان است.F) و نيرو(aشتاب( -2

منفي ، باشد، xو هركدام كه در خالف جهت محور  ، مثبت، با شد  xعالمت هر يك از بردارهاي فوق كه در جهت محور 
  است:

  
  
  
  
  
  
  
  

  زمان در حركت نوساني: -معادله و نمودار مكان
 

  
  
  
  
  
 

  
ي شود تعادل مي رسد سرعتش بيشينه منوسانگر هماهنگ ساده هنگامي كه به نقطه ي بيشينه ي سرعت نوسانگر: 

  كه اين بيشينه ي سرعت با را بطه ي زير قابل محاسبه است:
 

 

  
  

xمكان نوسانگر :  
Aدامنه :  
ω)1: بسامد زاويه اي-rad.s(  
T) دوره :s (  
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ثانيه  5/1برابر  Bرا با هم و با دامنه ي كم به نوسان در مي آوريم. دوره ي نوسان  Bو  Aدو نوسانگر  -1تست
  چند ثانيه است؟ Aانجام مي دهد، دوره ي نوسان  Aنوسان بيش تر از  6ثانيه ،  36است و پس از 

1 (2                             2 (8/1                          3 (4/1                               4 (6/1  
  )1گزينه( -پاسخ

  
  

از نقطه ي بازگشت به سمت مبدأ شروع به حركت مي كند. بين دو لحظه ي  2/3نوسانگري با دوره ي  -2تست
0t=  4/2وt= ند شونده است؟ثانيه، چند ثانيه حركت ك  
  ) صفر4                          2/1) 3                         8/0) 2                      6/1) 1

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

در نوسان است. در لحظه اي كه نيروي وارد بر نوسانگر منفي است . مكان آن      xروي محور نوسانگري  -3تست
  است. . . . . . . و سرعت آن  . . . . . . . 

  مثبت -) مثبت2مثبت يا منفي                                         -مثبت) 1
  منفي -) منفي4                       مثبت                              -) منفي3

  گزينه(  ) -پاسخ
  
  

سانتي متر نوسان مي كند و در هر ثانيه يك بار طول اين پاره  4نوسانگر ساده اي روي پاره خطي به طول  -4تست
  )98-ي(تجرب   خط را طي مي كند. بيشينه ي سرعت اين نوسانگر چند سانتي متر بر ثانيه است؟                              

1 (π02/0                 2 (π04/0                       1 (π2                          1 (π4  
  )3گزينه( -پاسخ
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از نقطه ي بازگشت و بار طي كرده  1800سانتي متري را در هر دقيقه  40يك هماهنگ ساده طول پاره خط  -4تست
  كدام گزينه است؟ SIزمان آن در  -معادله مكانبه سمت وضع تعادل حركت خود را آغاز كرده است 

1 (tπ30cos4/0x=                                  2 (tπ30cos2/0x=  
3 (tπ60cos4/0x=                                  4 (tπ60cos2/0x=  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  

  كدام است؟ SIبه نمودار مقابل معادله ي حركت ارتعاشي هماهنگ ساده در  با توجه -5تست
1 (tπ400cos01/0x=  
2 (tπ400cos01/0-x=  
3 (tπ200cos02/0x=  
4 (tπ200cos01/0x=  

  ) 4گزينه( -پاسخ
  
  

 =0t چند ثانيه پس از لحظه ياست.  =tπ50cos01/0xبه صورت  SIزمان نوسانگري در  -معادله ي مكان -6تست
  سرعت نوسانگر براي اولين بار بيشينه مي شود؟

1 (02/0                  1 (01/0                     3 (04/0                   4 (03/0  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  

  كدام است؟ SIزمان آن در  -معادله ي مكانزمان نوسانگري به صورت زير است،  -نمودار مكان -7تست

1 (0/05 5π
3 t          2 (2/5 5π

3 t  

3 (0/05 4π
3 t         4 (2/5 4π

3 t  

  )1گزينه( -پاسخ
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چند  Aاست، بيشينه ي سرعت  Bو Aزمان دو نوسانگر  -با توجه به نمودار روبه رو كه مربوط به مكان -8تست 
  است؟ Bبرابر بيشينه ي سرعت 

1 (2                               2 (
3
2  

3 (1                               4 (
2
3  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  
 

متر بر  π76/1سانتي متر نوسان دارد برابر  8بيشينه ي سرعت نوسانگري كه روي يك پاره خط به طول  -9تست
 سانتي متر را در چند ثانيه    88ثانيه است. اگر اين نوسانگر حركت خود را از نقطه ي بازگشت آغاز نمايد مسافت 

  مي پيمايد؟
1 (5/0                         2 (25/0                           3 (25/1                             2 (4/0  

  )2گزينه( -پاسخ
  
 
  
  
 

xزمان نوسانگري به صورت-معادله ي مكان -10تست A ثانيه ي 7سرعت متوسط در در اندازه ي است. 3

  است؟بيشينه سرعت نوسانگر ابتداي حركت چند برابر 

1  (
3

2                            2  (
2
3                             3 (

3
14                            4 (

14
3  

  )3گزينه( -پاسخ
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    ، اندازه ي شتاب متوسط آن تا لحظه اي كه دوباره به نوسانگري در حال عبور از نقطه ي تعادل است  -11تست
  نقطه ي تعادل باز مي گردد كدام است؟

1 (
8

2                     2( 
4

2                     3 (8                               4 (4             

  )1گزينه( -پاسخ

  
  
  

تا  =0tاست. در فاصله ي زماني  40πبه صورت  SIدر معادله ي حركت هماهنگ ساده اي  -12تست
3

40 t= ثانيه، جهت حركت نوسانگر چند بار عوض مي شود؟  

1 (1                       2 (2                          3 (3                           4 (4  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  

  
0/2به صورت  SIزمان نوسانگري در  -معادله ي مكان -13تست π10  0است. در فاصله ي زمانيt=  تا

1
12 t= ثانيه ، چند ثانيه حركت كند شونده است؟  

1 (
1

20                          2  (
1

30                             3    (
7

10                             4 (
1

60                               

  )2گزينه( -پاسخ
  
  

0/06cosمعادله ي حركت نوساني يك هماهنگ ساده به صورت  -14تست 4π
     است. دربازه ي زماني  3

0   مي كند؟مسافت را طي  cmچند ثانيه ،  2/5
1 (12                         2 (12                        3 (33                           4 (39  

   )4(گزينه -پاسخ
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از آنجا كه براي حركت نوساني در كنكور حالت هاي خاصي از جابه  رابطه ي بين جابه جايي و زمان الزم براي  آن:
 جايي مطرح است موارد زير را بايد به خاطر بسپاريد:

 
  جهت جابه جايي در روابط فوق تغييري ايجاد نمي كند.-1نكته
بيش ترين جابه جايي در يك بازه ي زماني معين هنگامي رخ مي دهد كه نيمي از آن در يك سمت نقطه  -2نكته

  تعادل و نيمي ديگر از آن در سمت ديگر نقطه تعادل انجام شود.
 

برسد چند  2به مكان  2در حركت هماهنگ ساده، حداقل زمان الزم براي آنكه نوسانگر از مكان  – 15تست

  دوره ي حركت است؟برابر 

1 (
1
2                             2 (

1
4                              3 (

1
6                              4 (

1
8  

  )3گزينه( -پاسخ
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بوده  ACبرابر  MAنوسان مي كند، اگر  Cدر دوطرف مبدأ تعادل  MNنوسانگر ساده اي روي پاره خط  -16تست
  ثانيه بپيمايد، دوره ي نوسانگر چند ثانيه است؟ 2/0را در مدت  MAو نوسانگر طول 

1 (6/0                                     2 (8/0  
3 (2/1                                     4 (6/1  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

باشد و  AC=CO=OD=DBنوسان هماهنگ ساده انجام مي دهد. اگر  ABمتحركي روي پاره خط  -17تست
  است؟ 2tچند برابر  1tثانيه طي كند ،  2tرا در  DBثانيه و فا صله ي  1tرا در  CDمتحرك فاصله ي 

1 (1                                  2 (2  

3 (
3
2                             3 (

4
3    

  )1گزينه( -پاسخ
  
 

  است؟ Hzنوسان چند  با توجه به نمودار زير ، بسامد -18تست
1 (23                        2 (26  
3 (24                        4 (28  
  

  )2گزينه( -پاسخ
  

2در شكل زير  -19تست 1
5
  است. معادله ي حركت نوسانگر كدام است؟ 3

1 ( (0/02 5π
4 t          2 (0/02 5π

3 t  

3 (0/02 4π
3 t           4 (0/02 π

2t  
  )4گزينه( -پاسخ
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است. بيش ترين جابه جايي نوسانگر در فاصله ي زماني  cm12دامنه ي يك حركت هماهنگ ساده ،  -20تست
1
 دوره 3

  است؟ cmچند 

1 (9                        2 (12                      3 (6 3                          4 (12 3  
  )4گزينه( -پاسخ

  
  
  
  

   نوسان مي كند. سرعت متوسط اين ذره در    HZ10با بسامد  cm24ذره اي روي پاره خطي به طول  -21تست
  كدام است؟ m/sبر حسب  +cm6به مكان  -cm6جابه جايي بدون تغيير جهت از مكان 

1 (6/9                      2 (2/7                        3 (4/2                           4 (6  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  
 
  
  

مكان  در t 2t<1و در لحظه ي 2مكان در  1tنوسانگري كه روي خط راست نوسان مي كند در لحظه ي  -22تست

2
 Tدامنه،  A( كدام است؟ 2tتا  1tقرار دارد. اندازه ي بيش ترين سرعت متوسط نوسانگر در بازه ي زماني    + 

  است) A+نوسانگر در مكان  =0tدوره و در 

1 (12 2 1            2 ( 
12 2 1

7            3  ( 
12 2 1

7               4 (12 2 1 

  )4گزينه( -پاسخ
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 زمان متحركي كه حركت هماهنگ ساده انجام -نمودار مكان -23تست

دت دلخواهي به اندازه ي مي دهد، مطابق شكل زير است. در م
1
  ،دوره 4

 بيش ترين مقدار سرعت متوسط متحرك چند متر بر ثانيه است؟

1 (
2

10               2 (
2 2

5                        3  (
2
5                          4 (

1
5  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

و در جهت منفي عبور مي كند. اگر زمان  -cm5/2از مكان  cm10نوسانگري روي پاره خطي به طول  -24تست

ثانيه باشد.  1/0تناوب 
1

  ) است؟cmثانيه بعد نوسانگر در چه مكاني(برحسب  40

1 (2/5 3                 2 (2/5 3                 3 (5/2                     4 (5/2-  
 )1گزينه( -پاسخ

  
  
  
  

م مي دهد. اين نوسانگر دو             حركت هماهنگ ساده انجا cm12نوسانگري روي پاره خطي به طول  -25تست
جابه جايي مساوي و متوالي را بدون تغيير جهت انجام مي دهد كه مجموع آن ها برابر دامنه ي نوسان است. اگر هر 

  )π=3ت؟(ينه سرعت اين نوسانگر چند متر بر ثانيه اسشثانيه انجام شود، بي 04/0يك از اين جابه جايي ها در مدت 

) 2) صفر                  1
4
3                        3  (

3
4                               4 (

3
2  

  )3گزينه( -پاسخ
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عالوه بر فرمول هاي قبلي رابطه ي زير براي محاسبه ي دوره تناوب سامانه ي  فنر:-دوره تناوب نوسانگر جرم
  فنر قابل محاسبه است: -وزنه

2  
2 

 فنر به دو عامل جرم و ثابت فنر بستگي -با توجه به رابطه فوق مي توان گفت دوره و بسامد نوسانگر وزنه -1نكته
  دارد.
در فرمول فوق ضريب  Kدر صورتي كه چند فنر به هم متصل در حركت نوساني داشته باشيم بايد به جاي  -2نكته

  ) را قرار دهيم ، پس روابط فنرهاي متوالي و موازي را برايتان يادآوري مي كنيم:TKسختي معادل فنرها ( 

 :) فنرهاي موازيب                       الف) فنرهاي متوالي:                                               

                                            KT=K1+K2+ . . .  

 

 
 

هر گاه فنري را از نقطه اي آويزان كنيم ، سپس وزنه  -3نكته
اي به آن ببنديم و پس از رسيدن به تعادل آن را به اندازه ي 

d  ي تعادل پايين بكشيم و رها نماييم تا به نوسان از نقطه
  خواهد بود: dدرآيد ، دامنه ي نوسان برابر 

  

هرگاه فنري را از نقطه اي آويزان كنيم ، سپس  -4نكته
وزنه اي را به آن ببنديم و نگه داريم تا فنر افزايش طول 
پيدا نكند ، و به طور ناگهاني وزنه را رها كنيم تا به نوسان 

 دامنه ي نوسان به صورت زير به دست خواهد آمد: درآيد،

  

m)جرم متصل به فنر :kg(  
k)ثابت يا ضريب سختي فنر :N/m(  
T) دوره تناوب :s(  
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اي نوسان ه. . . . . . هر قدر به سختي يك فنر افزوده شود، وقتي تحت تأثير يك نيرو به نوسان درآيد  -26تست
  مي شود.. . . . . . . آن 

  بيش تر -) دامنه4        بيش تر         -) دوره3كم تر                -) بسامد2بيش تر                -) بسامد1
  گزينه(  ) -پاسخ

  
نوسان  cm2بسته شده و با دامنه ي  N/m100گرم به انتهاي فنري به ضريب ثابت  250جسمي به جرم  -27تست

  مي كند. سرعت نوسانگر هنگام عبور از نقطه ي تعادل چند متر بر ثانيه است؟
1 (8/0                     2 (3/0                        2 (4/0                            4 (2/0  

  ) 3گزينه( -پاسخ

 

 

روي سطح  cm2و با دامنه ي  بين دو فنر كامالً مشابه بسته شدهكيلوگرم مطابق شكل  2جسمي به جرم  -28تست
     صفردر هر دقيقه چند بار انرژي جنبشي جسم باشد.  N/m400اگر ثابت هر فنر بدون اصطكاك نوسان مي كند. 

  )π=3مي شود؟(
1 (100                              2 (200  
3 (300                              4 (400  

  )4گزينه( -پاسخ

  

در راستاي قائم با بسامد ثابت نوسان مي كند. فنر را باز  mمتصل به يك جسم به جرم  Kفنري با ثابت  -29تست
شان فنر را ن-كرده و از وسط نصف مي كنيم و با همان جسم به نوسان در مي آوريم ، كدام گزينه بسامد جديد وزنه

   مي دهد؟

1 (2π 2
                       2 (2                    3 (

1
2 2                  4 (

1
2

2
 

  )4گزينه( -پاسخ
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مي بنديم و آن را طوري نگه مي داريم كه  Kg1وزنه اي به جرم  N/m100به انتهاي فنر سبكي با ثابت  -30تست
، را شروع كندحركت هماهنگ ساده  yبر خالف محور طول فنر تغيير نكند، سپس وزنه را رها مي كنيم تا دستگاه 

  كدام است؟ SIمعادله ي حركت آن در 
1 (0/2 10       2  (0/1 10         3  (0/2 20      4 (0/1 20  

  )2گزينه( -پاسخ

  

نوسان مي كند. اگر  s2به فنري متصل شود و به نوسان درآيد، با دوره تناوب  mهرگاه جسمي به جرم  -31تست
  است؟ چند كيلوگرم mمي شود. مقدار   s3افزايش يابد ، دوره تناوب  Kg2جرم اين جسم 

1 (6/1                     2 (8/0                     3 (4/2                        4 (25/1  
  )1گزينه( -پاسخ

  
  

سوار  N/m410×4فنر با ثابت  4اين خودرو روي است.  kg1600جرم خودرويي همراه سرنشينان آن  -32تست
است؟(فرض كنيد وزن  rad.s-1شده است. بسامد زاويه اي ارتعاش خودرو هنگامي كه از يك چاله مي گذرد چند 

  خودرو به طور يكنواخت روي فنرهاي چهار چرخ توزيع شده است)
1 (100                   2 (25                         3(10                         4 (50  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

بسته شده است و روي سطح افقي بدون اصطكاكي  =N/m360kبه فنري با ثابت  g400جسمي به جرم  -33تست
  ) =3πحركت هماهنگ ساده انجام مي دهد، اين جسم در مدت يك ثانيه چند نوسان انجام مي دهد؟(

  )98 -(رياضي خارج                                    60) 4                          30) 3                       15) 2                        5) 1
  )1گزينه( -پاسخ

  

  



  

 رانی حتنظيم : بَ وتھيه                                  نوسان وموج                           فصل سوم          / كنكور 3فيزيك   

 

 
88 

 Lاست كه از نخي بدون جرم و كش نيامدني به طول  mآونگ ساده شامل وزنه ي كوچكي به جرم  آونگ ساده:
كه سر ديگر آن ثابت شده، آويزان است.اگر زاويه ي انحراف آونگ از وضع تعادل كوچك باشد ، آونگ حركت 
هماهنگ ساده خواهد داشت و عالوه بر تمام روابط حركت هماهنگ ساده ، رابطه ي زير نيز براي دوره تناوب آن 

  است: ربر قرا

2  

  

نوسان آونگ بستگي دارد(دوره و بسامد دوره تناوب و بسامد آونگ تنها به طول آن و شتاب گرانش محل  -1نكته
  آن به جرم وزنه ي متصل به آن بستگي ندارد)

) Tآن(  ) و دوره يLوابسته بودن دوره ي آونگ به شتاب گرانش باعث مي شود كه با اندازه گيري طول( -2نكته
  طور دقيق شتاب گرانش يك محل را به دست آورد.بتوان به 

شتاب گرانش در سطح زمين ، ارتفاعات زمين و ساير كرات ديگر روابطي در ديناميك دارد كه آنها را برايتان  -3نكته
  يادآوري مي كنيم:

: شتاب گرانش در سطح زمين     2  

: شتاب گرانش در ارتفاعات زمين     2 

:شتاب گرانش دركرات ديگر    
  

2 

  شتاب گرانش داخل آسانسور به صورت زير به دست مي آيد: -4نكته

 g =g+a             اگر شتاب آسانسور رو به باال باشد

باشد پاييناگر شتاب آسانسور رو به            g =g-a 

 

T)دوره تناوب :s(  
L)طول آونگ :m (  
g)شتاب گرانش محل :N/kg(  
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          وصفر مي شود بار سرعتش . . . . . . . در هر دقيقه  cm40آونگ ساده اي در حال نوسان و به طول  -33تست
و3بار سرعتش بيشينه مي گردد. . . . . . . . . 10 

1 (100- 200                  2 (200-100               3 (100- 100                 4 (50-50  
  )3گزينه( -پاسخ

  
  
  

گ ساده ي ديگري به طول ثانيه و دوره ي حركت آون 3برابر  1Lدوره ي حركت آونگ ساده اي به طول  -34تست
2L  2ثانيه است. دوره ي آونگ ساده اي به طول  4برابر+L1L چند ثانيه است؟  
1 (7                       2 (5/3                          3 (5                           4 (12  
  )3گزينه( -اسخپ

  
  
  
  

، بسامد يك آونگ ساده با طول ثابت چند اگر به اندازه ي شعاع كره ي زمين از سطح زمين باال رويم  -35تست
  برابر مي گردد؟

1 (4                          2 (2                             3 (
1
4                           4 (

1
2  

  )4گزينه( -پاسخ
  
  

نوسان  Nدقيقه  2/ 6ثانيه است و در مدت  2، برابر ن آونگ ساده اي در يك مكان معيندوره ي نوسا -36تست
 N-18و در همان مدت كامل انجام مي دهد. طول آونگ را چند درصد كاهش يا افزايش دهيم تا در همان مكان 

  نوسان كامل انجام دهد؟
  درصد افزايش 31) 4درصد كاهش             31) 3             درصد افزايش    69) 2درصد كاهش                69) 1

  )2گزينه( -پاسخ
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شتاب گرانش در استوا كم تر از شتاب گرانش در تهران است ، اگر يك ساعت آونگ دار اينكه با توجه به  -37تست
  . . . . .(با آونگ ساده) كه در تهران تنظيم شده است به منطقه اي در استوا برده شود ، آنگاه 

  ) دوره ي آونگ آن افزايش يافته و ساعت عقب مي افتد.1
  ) دوره ي آونگ آن افزايش يافته و ساعت جلو مي افتد.2
  ) دوره ي آونگ آن كاهش يافته و ساعت عقب مي افتد.3
  ) دوره ي آونگ آن كاهش يافته و ساعت جلو مي افتد.4

  گزينه(  ) -پاسخ
  به صورت زير قابل محاسبه است: 1با توجه به فيزيك  انرژي جنبشي در حركت هماهنگ ساده:

1
2

2 

براي اين انرژي رابطه اي در كتاب درسي نيامده است ولي با كمك  : هماهنگ سادهانرژي پتاسيل در حركت 
  ) مي توان آن را به دست آورد.E) و انرژي مكانيكي (Kانرژي جنبشي (

انرژي مكانيكي ، مجموع انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل است و به  انرژي مكانيكي در حركت هماهنگ ساده:
  صورت زير مي توان براي آن رابطه نوشت:

 

1
2

2 2 

ژي مكانيكي ثابت مي ماند، به عبارت ديگر  چون در حركت هماهنگ ساده از اصطكاك صرفنظر مي شود انر -1نكته
پتانسيل در تمام نقاط حركت برابر است و اين يعني در طول حركت هر براي يك نوسانگر، مجموع انرژي جنبشي و 

  مقدار انرژي جنبشي كاهش يابد بر انرژي پتانسيل افزوده مي شود و برعكس.
هنگامي كه انرژي پتانسيل بيشينه است ، انرژي جنبشي صفر است و هنگامي كه انرژي پتانسيل صفر است  -2نكته

، يعني بيشينه ي انرژي جنبشي و بيشينه ي انرژي پتانسيل برابر انرژي مكانيكي است انرژي جنبشي بيشينه است و اين
  پس:

1
2

2 2
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  نمودار انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل بر حسب مكان:

  

  

  

ژول  06/0و  12/0انرژي جنبشي و پتانسيل يك هماهنگ ساده در يك لحظه ي معين ، به ترتيب برابر  -38تست
  باشد، دوره ي حركت آن چند ثانيه است؟ cm4گرم و دامنه ي حركت آن  10است . اگر جرم نوسانگر 

1 (π300                 2 (
4
3                     3  (75                         4 (π150  

  )3گزينه( -پاسخ

  

حركت هماهنگ ساده انجام مي دهد و در  cm20گرم ، روي پاره خطي به طول  100نوسانگري به جرم  -39تست

مدت 
1
ثانيه از مركز نوسان به انتهاي مسير مي رسد. انرژي جنبشي نوسانگر در مركز نوسان چند ميلي ژول  4

2است؟( 10(  
1 (2                          2 (8                           3 (20                               4 (25  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

  كدام گزينه بيشينه ي انرژي پتانسيل در حركت هماهنگ ساده را به درستي نشان مي دهد؟ -40تست

1 (2 2 2 2          2 (4 2 2 2            3 (2 2            4 (1
2

2 2 2                   

  )1گزينه( -پاسخ
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2اگر بيشينه ي سرعت يك نوسانگر  -41تست  نبشيجانرژي تا  آن چند متر بر ثانيه باشدتندي متر بر ثانيه باشد،  3
  ؟شودآن  پتانسيلبرابر انرژي  3
1 (2                        2 (3                         3 (5/1                     4 (6  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

در حركت هماهنگ ساده، در مكاني كه تندي نوسانگر نصف بيشينه ي سرعت آن است انرژي پتانسيل  -42تست
  چند برابر انرژي جنبشي است؟

1 (4                       2  (
1
3                           3 (3                            4 (

1
4  

  )3گزينه( -پاسخ

  

  

گرم  200نمودار انرژي جنبشي يك نوسانگر ساده به جرم  -43تست
در هر ثانيه چند بار انرژي بر حسب مكان آن به صورت زير است، 

2(جنبشي بيشينه مي شود؟ 10(  
1 (20                                  2 (10  
3 (40                                   4 (5  

  )1گزينه( -پاسخ

 

حركت هماهنگ ساده انجام مي دهد و در  cm20گرم روي پاره خطي به طول  100نوسانگري به جرم  -44تست

مدت 
1
  )2π=10(انرژي جنبشي نوسانگر چند ميلي ژول است؟بيشينه ثانيه از مركز نوسان به انتهاي مسير مي رسد.  4

1 (2                    2 (8                      3 (20                       4 (25  
  )3گزينه( -پاسخ
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است، بسته شده است و روي سطح افقي  40 به انتهاي فنري كه ثابت آن  g100نوسانگري به جرم  -45تست
د، لحظه اي كه انرژي باش mJ8بدون اصطكاك ، حركت هماهنگ ساده انجام مي دهد. اگر انرژي مكانيكي نوسانگر 

  )98-جنبشي نوسانگر برابر انرژي پتانسيل كشساني آن است، سرعت آن چند متر بر ثانيه است؟                  (رياضي

1 (
2

10                   1 (
2

5                    3 (10 2                4 (20 2  

  )2گزينه( -پاسخ
  

از وضع تعادل با بسامدي معين شروع به نوسان مي كند. به اين نوسان ها هر نوسانگر با انحرف بسامد طبيعي : 
  نمايش داده مي شود.) of.(بسامد اين نوسان با  بسامد طبيعي گفته مي شود.

با بسامد متفاوتي نسبت به بسامد طبيعي شروع  به نوسان هر نوسانگري با اعمال نيروي خارجي  شته:انوسان واد
 نمايش داده مي شود.) dfمي كند، به چنين نوساني ،نوسان واداشته گفته مي شود .(بسامد اين نوسان با 

بسامد طبيعي نوسان مي كند سبب مي شود كه پس با اتالف انرژي و اصطكاك براي هر نوسانگري كه   نوسان ميرا:
  ان متوقف گردد، به چنين نوساني ، نوسان ميرا گفته مي شود.از مدتي نوس

تاب خوردن يك كودك بدون هل دادن يك نوسان طبيعي است، اگر هل داده شود يك نوسان واداشته است،  -1نكته
  ان اتالف انرژي و مقاومت هوا مي گردد و مانع از ميرا شدن نوسان تاب مي گردد.و اين هل دادن باعث جبر

         فنر مي توان گفت بسامد طبيعي آونگ ساده به صورت -با توجه به روابط آونگ ساده و نوسان وزنه -2نكته
1

1فنر به صورت  -و بسامد طبيعي وزنه 2
  است. 2

اگر به يك نوسانگر به صورت دوره اي نيرو وارد كنيم و بسامد اين نيرو با بسامد طبيعي  تشديد يا رزونانس:
) باشد ، دامنه ي نوسانگر تا مقدار معيني بزرگ شده و سپس با همين دامنه نوسان خود o=fdfنوسانگر برابر باشد (

  را ادامه مي دهد، به اين پديده تشديد گفته مي شود.

دامنه ي د وتشديد رخ نمي دهوارد بر نوسانگر، بيش تر يا كم تر از نوسان طبيعي آن باشد  اگر بسامد نيروي -نكته
  نوسان كوچكتر از حالتي خواهد شد كه بسامد نيرو با بسامد طبيعي برابر است.
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يك آونگ با وزنه ي سنگين و تعدادي آونگ سبك  آونگ هاي بارتون:
 آونگ ها روي نخيدر نظر بگيريد. با طول هاي متفاوت را مطابق شكل

سوار شده اند كه هر دو انتهاي آن توسط گيره هايي به تخته آويز 
ه مي گفت آونگ وادارندهمتصل شده است. به آونگ سنگين اصطالحاً  

شود، زيرا به نوسان در آوردن اين آونگ ، موجب تاب خوردن نخ 
شود. اما از  آويز و در نتيجه به نوسان واداشتن ساير آونگ ها مي

fآنجا كه بسامد آونگ مطابق رابطه ي 
1

) √(با جذر طول 2

     ، بسامد آونگ وادارنده و بسامد آونگ ي مستقيم داردرابطه 
تشديد رخ مي دهد،  4) و در آونگ o=fdfاست ( يكسان 4شماره ي 

ها مي شود و به مدت  آونگيعني دامنه ي نوسان آن بيش از ساير 
  نوسان مي كند. طوالني تري

اگر بسامد وادارنده و بسامد طبيعي برابر نباشند گرچه تشديد رخ نمي دهد اما دامنه ي نوسان نسبتاً بزرگ  -نكته
  خواهد بود.

فنرهايي مطابق شكل مقابل به يك طناب بسته شده  -45تست
) و وزنه ي متصل به آن را به نوسان در آوريم، 1اند. اگر فنر(

نوسان در مي آيند و كدام وزنه به مدت كدام وزنه ها به 
  طوالني تري نوسان مي كند؟

  )4وزنه ي ( –) همه ي وزنه ها 1
  )3وزنه ي ( –) همه ي وزنه ها 2
  )3وزنه ي ( –) 4) و (3) وزنه ي (3
 )4وزنه ي ( –) 4) و (3) وزنه ي (4

 

  )2گزينه( -پاسخ
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ي پي در پپديد آمدن ارتعاش هاي هرگاه در ناحيه اي از محيط كشسان ارتعاشي به وجود آيد، موجب  تعريف موج:
  ديگري مي شود كه از محل شروع ارتعاش دور و دورترند و به اين ترتيب موج حاصل مي شود.

  :با توجه به محيط انتشار انواع موج
محيط مادي كشسان دارند موج مكانيكي هستند( مانند امواج امواجي كه براي انتشار خود نياز به   موج مكانيكي: -1

  روي سطح آب و امواج صوتي )

    امواجي كه براي انتشار خود نياز به محيط مادي ندارند موج الكترومغناطيسي هستند  موج الكترومغناطيسي: -2
  )xنور مرئي ، موج هاي راديويي و تلويزيوني ، ميكروموج ها و پرتوهاي  ( مانند

  تغيير يا آشفتگي ايجاد شده در يك محيط كشسان را تپ موج مي گوييم. تپ موج:

موجي است كه از نقطه اي به نقطه ي ديگر حركت كرده و انرژي را با خود منتقل مي كنند.( در  موج پيش رونده:
  اين امواج ماده منتقل نمي شود)

   :پيش روندهانواع موج 
بر راستاي حركت  عمودجابه جايي هر جزء نوسان كننده (راستاي ارتعاش) موجي است كه راستاي  موج عرضي : -1

  تصوير زير موج عرضي روي فنر را نشان مي دهد: موج( راستاي انتشار) است.

  

ت بر راستاي حركمنطبق موجي است كه راستاي جابه جايي هر جزء نوسان كننده (راستاي ارتعاش) موج طولي:  -2
  است. تصوير زير موج طولي روي فنر را نشان مي دهد:موج( راستاي انتشار) 

  

چشمه ي موج معموالً يك نوسانگر است كه حركت هماهنگ ساده انجام مي دهد و بسامد يك موج  چشمه ي موج:
  همان بسامد چشمه ي موج است.
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  ته نيست.وابسيژگي هاي محيط انتشار بسامد موج به ويژگي هاي فيزيكي چشمه ي موج بستگي دارد و به و -نكته

ايجاد شده روي سطح آب ، يك جبهه ي موج ناميده ورفتگي هاي ربرآمدگي ها يا ف جبهه ي موج روي سطح آب:
  مي شود.( به برآمدگي ها قله يا ستيغ و به فرو رفتگي ها دره يا پاستيغ گفته مي شود)

اميده مي شود( همان فاصله ي قله يا بيشينه ي فاصله ي يك ذره از مكان تعادل ، دامنه ي موج ن :)Aدامنه ي موج(
  كن است)ادره نسبت به سطح آرام يا س

ن كامل انجام مي دهد دوره تناوب موج ناميده        ت زماني كه هر ذره ي محيط يك نوسامد ):Tدوره تناوب موج(
  مي شود.

  تعداد نوسان هاي انجام شده توسط هر ذره از محيط در يك ثانيه بسامد موج ناميده مي شود. ):fبسامد موج(

  مسافت طي شده توسط موج در واحد زمان تندي انتشار ناميده مي شود: ):Vتندي انتشار موج(

∆
 

 چشمه يبه ويژگي هاي فيزيكي  وو دوره تناوب موج همان بسامد ودوره ي چشمه ي موج است بسامد  -1نكته
  .ندد و به ويژگي هاي محيط انتشار وابسته نيستنبستگي دار موج

ويژگي هاي چشمه ي موج وابسته به بستگي دارد و  محيط انتشارتندي انتشار موج به جنس وويژگي هاي  -2نكته
  نيست.

  شود. با افزايش عمق آب ،تندي انتشار امواج روي سطح آب نيز بيش تر مي -3نكته

  .مسافتي است كه موج در مدت دوره تناوب نوسان چشمه طي مي كند): λطول موج(

 

 
  

  است. λ(دوره) مسافتي كه موج مي پيمايد برابر  Tبا توجه به مفهوم طول موج مي توان گفت در مدت زمان  -نكته

λ)طول موج :m(  
V)تندي انتشار :m/s(  
T)دوره تناوب :s(  
f)بسامد :Hz(  
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، در امواج عرضي برابر طول موج استفاصله ي دو قله ي متوالي يا دو دره ي متوالي  مشخصه هاي موج عرضي:
  همچنين بيشينه ي فاصله ي هر نقطه از مركز نوسان دامنه است:

 

  

  

  

عرضي به وضعيت نقاط قبل تر از آن توجه كنيد. جهت حركت جهت حركت هر ذره روي موج براي تعيين  تذكر:
  هر نقطه به سمت نقاط قبل تر از خودش است. 

فاصله ي دو انبساط(بازشدگي) متوالي يا دو تراكم(جمع شدگي) متوالي در امواج طولي  مشخصه هاي موج طولي:
  دامنه است:، برابر طول موج است ، همچنين بيشينه ي فاصله ي هر نقطه از مركز نوسان 

  

  

  

  

  

  

براي امواج مكانيكي ، تندي انتشار امواج طولي در يك محيط جامد بيش تر از تندي انتشار امواج عرضي در  -نكته
  همان محيط است.

موج هاي مكانيكي هستند كه از اليه هاي زمين عبور مي كنند . يكي از منشأهاي مهم ، امواج لرزه اي  امواج لرزه اي :
  اي ، زمين لرزه ها هستند. انواع امواج لرزه اي عبارتند از:امواج لرزه 

  كه طولي بوده و سرعت بيش تري داشته و سريع تر به دستگاه لرزه نگار مي رسد. يا امواج اوليه Pامواج  -1
  كه عرضي بوده و سرعت كم تري داشته و دير تر به دستگاه لرزه نگار مي رسد. يا امواج ثانويه Sامواج  -2
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 در تار(سيم) يا فنر:موج عرضي محاسبه ي تندي انتشار 

 

 

 

  

.

.

1
.

2
.

 

 

→  

حجم .
2  

هر موجي حامل انرژي است. مي توان ثابت كرد كه متوسط آهنگ انتقال انرژي (توان  انتقال انرژي در موج عرضي:
  متوسط) در يك موج عرضي براي همه ي امواج مكانيكي با دو عامل زير متناسب است:

  )2A) مربع دامنه (1
   )2f) مربع بسامد(2

  

ه چبه ترتيب موج  ارتندي انتشاگر بسامد ارتعاش هاي يك چشمه ي موج دو برابر شود، دوره تناوب و -46تست
  ؟مي كند تغييري 

  كاهش مي يابد. -) دو برابر مي شود2نصف مي شود.                     -) نصف مي شود1
  تغيير نمي كند. -) نصف مي شود4تغييري نمي كند.                 -) تغييري نمي كند3

  گزينه(  ) -پاسخ
  
  
  

F : نيروي كشش ريسمان(همانT (در ديناميك برحسب نيوتن  
µ)1: چگالي خطي-kg.m(  
m) جرم تار :Kg(  
L)طول تار :m(  
A) 2: سطح مقطع تارm(  
r)شعاع مقطع تار :m(  

D)قطر مقطع تار :m(  
ρ ) 3: چگالي-kg.m(  
V تار (: تندي انتشار درm/s(  
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انتشار در آن كمتر است ، پس بسامد  وارد محيط ديگر مي شود كه تنديطي يك موج مكانيكي از محي -47تست
  مي يابد. . . . . . . .و طول موج  . . . . . . . موج 

  افزايش -) افزايش4كاهش                -) كاهش3كاهش                -) ثابت2افزايش                 -) ثابت1
  گزينه(  ) -پاسخ

ر طنابي در حال انتشار است. كدام كميت در يك بازه ي زماني معين براي تمام ذرات يك موج عرضي د -48تست
  )98-(تجربي                                                                                                                            طناب يكسان است؟

  ) بسامد زاويه اي4) شتاب متوسط                   3) جابه جايي                  2) مسافت                      1
  گزينه(   ) -پاسخ

است. اگر اين موج در  cm80و طول آن  3g/cm8قطر مقطع يك سيم مرتعش يك ميلي متر، چگالي آن  -48تست
  )3πثانيه طول سيم را طي كند، نيروي كشش سيم چند نيوتن است؟( 02/0مدت 

1 (8/4                   2 (6/9                      3 (4/12                       4 (2/16  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  
  

   بين دو نقطه كشيده شده است به نوسان در      Fگرم جرم دارد و با نيروي  mرا كه  Lتاري به طول  -49تست

مي آوريم. اگر تار ديگري به طول 
5
انتشار موج عرضي  تنديرا با همان نيروي كشش مرتعش كنيم،  m8/0و جرم  4

  در آن چند برابر تار اول است؟

1 (1                      2 (
25
16                        3  (

5
4                          4 (

4
5  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

امواج عرضي در آن با ثابت فرض كردن انتشار  تندياگر ريسمان همگن مرتعش از طول نصف شود،  -50تست
  نيروي كشش ريسمان چند برابر مي شود؟

) 3برابر                   4) 2) تغيير نمي كند.                 1
1
  برابر 2) 4                        برابر 4
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     آن به ترتيب چه تغييري    برابر كنيم، طول موج و بسامد  4اگر نيروي كشش يك ريسمان مرتعش را  -51تست
  ؟مي كند

  ثابت مي ماند –) دو برابر مي شود 2نصف مي شود        -) دوبرابرمي شود1
  ثابت مي ماند –) نصف مي شود 4دو برابر مي شود      -) نصف مي شود3

  ) 2گزينه( -پاسخ
  
  

 4دو تار مرتعش از يك جنس بين دو نقطه بسته شده اند ، نيروي كشش و قطر مقطع تار اول به ترتيب  -52تست
انتشار موج عرضي در تار اول چند برابر تار دوم  تنديبرابر نيروي كشش و قطر مقطع تار دوم است.  2برابر و 
  است؟

1 (1                       2 (2                        3  (
1
2                            4 (4  

 )1گزينه( -پاسخ

 

  
  

شده روي يك  موج توليد مربوط به بخشي ازمقابل تصوير  -53تست
است. اگر بسامد چشمه ي  2cm1و سطح مقطع  3g/cm 5ريسمان به چگالي 

  هرتز باشد، نيروي كشش ريسمان چند نيوتن است؟ 100موج 
1 (160                  2 (800                      3 (80                      4 (16  

  )2گزينه( -پاسخ

  

حاصل از يك زمين لرزه را ثبت مي كند. فرض كنيد نخستين امواج  Sو  Pيك دستگاه لرزه نگار موج هاي  -54تست
P  ،3  دقيقه پيش از نخستين امواجS  دريافت شوند، اگر تندي موج هايP  وS  به ترتيبkm/s8   وkm/s5/4  باشد

  و اين امواج روي خط راست حركت كنند، زمين لرزه در چه فاصله اي از محل لرزه نگار رخ داده است؟
1 (km 310×8/3                2 (km 310×4/2                     3 (km 310×8/4                 4 (km 310×9/1                                

  )4گزينه( -پاسخ
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در طول يك طناب منتشر مي شود و طول  Aو دامنه ي  Vيك موج عرضي سينوسي با سرعت ثابت  -55تست
به  V، نسبت باشد Vˊاست. اگر بيشينه ي سرعت ذرات طناب در نوسان برابر λموج امواج منتشر شده در آن برابر 

ˊV كدام است؟  

1  (                            2  (                              3  (2π                           4 (2 

  )3گزينه( -پاسخ
سرعت  Vدوره ي موج و  Tدر يك محيط منتشر مي شوند. اگر  Bو  Aدر شكل زير ، دو موج مكانيكي  -56تست

  به ترتيب كدامند؟   وانتشار موج باشد، 

و  2) 2             1و  2) 1
1
2  

3 (
1
و  2

1
2             4 (1

  1و  2

  )4گزينه( -پاسخ
  

شكل زير ، تصوير دو موج را در لحظه ي معيني نشان مي دهد  -56تست
ثانيه چند  20در هر  Aكه در يك محيط در حال انتشارند. چشمه ي موج 

  انجام مي دهد؟ Bنوسان كامل بيش تر از چشمه ي موج 

1 (25                              2 (75  

3 (100                           4 (500 

  )4گزينه( -پاسخ

  شكل زير تصوير يك موج را روي طناب نشان مي دهد. چه تعداد از عبارت ها براي آن درست است؟ -57تست
  مثبت است. cو  aالف) جهت حركت 

  منفي است. dو  aشتاب فقط ب) 
  با تندي نوسان نقاط برابر است.پ) تندي انتشار موج 

  ت) بسامد تمام نقاط با هم برابر است.
1 (1                      2 (2                             3 (3                         4 (4  

  گزينه(   ) -پاسخ
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يك موج عرضي را در يك لحظه ي معين نشان مي دهد. شكل زير  -58تست
1

  ثانيه بعد تصوير موج كدام است؟ 800

  

  

  

  )3گزينه( -پاسخ

لحظه ي منتشر مي شود، در  xدر جهت محور  m/s10شكل مقابل نقش يك موج عرضي را كه با سرعت  -59تست

0t=  نشان مي دهد.بازه ي زمانيs 0 1
 چند سانتي متر است؟ Aمسافت طي شده توسط ذره ي  150

1 (2          
  )صفر2
3(4  
4 (16  
  

  )3گزينه( -پاسخ
  

در طول ريسمان  xشكل زير، يك موج سينوسي را در لحظه اي از زمان نشان مي دهد كه در جهت محور  -60تست
باشد، 2/0  و چگالي خطي( جرم واحد طول ) آن  N80كشيده شده اي حركت مي كند. اگر نيروي كشش ريسمان 

  )98-(رياضي                  مسافت چند سانتي متر را طي مي كنند؟             s01/0هر يك از ذرات ريسمان در مدت 
1 (2                                 2 (4  
3 (8                                 4 (16  
  

  )4گزينه( -پاسخ
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 sمطابق شكل است. در لحظه ي  =0tتصوير يك موج عرضي در طنابي در لحظه ي  -60تست
1

30 t=  مكان ذرات ،

M وN به ترتيب از راست به چپ كدام است؟  
  ) صفر،صفر2                 2) صفر، 1

3 (+A  ،2                   4 (+A صفر ،  

  )4گزينه( -پاسخ

  

در  cm/s 20نقش يك موج عرضي كه در يك طناب با سرعت  -61تست
در  ابزير است. مسافتي كه يك ذره از طن است، مطابق شكلحال انتشار 

s 1مدت 
  )98-(تجربي خارج              طي مي كند، چند سانتي متر است؟  8

1 (1                   2 (2                    3 (4                     4 (8  
  

  )3گزينه( -پاسخ
  

  مغناطيسي:چند يادآوري از ميدان الكتريكي و ميدان 
  اد مي كند.ايجبار الكتريكي ، ميدان الكتريكي  -1
  جريان الكتريكي، ميدان مغناطيسي توليد مي كند. -2
  اگر بارهاي الكتريكي ساكن باشند، ميدان الكتريكي حاصل از آن ها با زمان تغيير نمي كند. -3
  و بدون تغيير مي شود.اگر جريان الكتريكي ثابت باشد، ميدان مغناطيسي حاصل از آن ثابت  -4

امواج الكترومغناطيسي از رابطه ي متقابل ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي  نحوه ي ايجاد موج الكترومغناطيس:
د ، ميدان مغناطيسي متغيري ايجاد مي كنبه وجود مي آيند. يعني هر تغييري در ميدان الكتريكي در هر نقطه از فضا 

خود ميدان الكتريكي متغيري به وجود مي آورد. اين رابطه ي متقابل ميدان ها سبب و اين ميدان مغناطيسي متغير ، 
انتقال نوسان ها ي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي از يك نقطه ي فضا به نقاط ديگر و يا همان انتشار موج 

  الكترومغناطيسي مي شود.
مايكل  قانون القاي الكترومغناطيس است كه توسط ايجاد ميدان الكتريكي به علت تغيير ميدان مغناطيسي همان -نكته

  فاراده كشف شد.
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عكس قانون فاراده توسط جيمز كالرك ماكسول پيش بيني شد ،  نظر ماكسول در مورد موج الكترومغناطيس:
تريكي مي توان ميدان الك همانطور كه طبق قانون فاراده بر اثر تغيير ميدان مغناطيسي يعني او پيش بيني كرد كه 

يده نتيجه . ماكسول از اين دو پد، بر اثر تغيير ميدان الكتريكي نيز مي توان ميدان مغناطيسي توليد نمود توليد نمود
گرفت كه امواج الكترومغناطيس بايد لزوماً ناشي از تغييرات هم زمان ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي (اصطالحاً 

  ي) باشد.ميدان الكترومغناطيس

  تصويري از يك موج الكترومغناطيس و نحوه ي انتشار آن:

  

  

  

   مهمترين مشخصات موج الكترومغناطيسي:
  ) است. B) همواره عمود بر ميدان مغناطيسي ( Eميدان الكتريكي (  -1
ناطيسي، ) همواره بر جهت حركت موج عمودند و در نتيجه موج الكترومغ Bو  Eميدان الكتريكي و مغناطيسي (  -2

  يك موج عرضي است.
  ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي با بسامد يكسان و همگام با يكديگر تغيير مي كنند. -3

  ي شود:مك قاعده ي دست راست تعيين : به صورت زير و با كمنحوه ي تعيين جهت انتشار موج الكترومغناطيسي

  

  

  

ماكسول با يك تحليل رياضي نشان داد كه تندي انتشار امواج الكترومغناطيس  تندي انتشار امواج الكترومغناطيس:
  از رابطه ي زير به دست مي آيد:در هوا يا خأل 

1

0 0
3 108 

  

oµ:  )تراوايي مغناطيسي خألT.m/A 7-10×π4(  

oɛ :)2تراوايي الكتريكي خأل/N.m2C 12-10×85/8 (  

C)تندي انتشار موج الكترومغناطيس در هوا يا خأل :m/s(  
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انرژي اين امواج مانند امواج مكانيكي به صورت انرژي جنبشي و پتانسيل ذرات محيط  انرژي امواج الكترومغناطيس: 
نيست( زيرا اين امواج براي انتشار نياز به محيط مادي ندارند) بلكه اين امواج انرژي را به صورت انرژي ميدان هاي 

  الكتريكي و مغناطيسي منتقل مي كنند.

اين طيف به ترتيب افزايش طول موج به صورت زير است( هيچ گسستگي در اين  اج الكترومغناطيسي:وطيف ام
  طيف وجود ندارد و همگي با تندي نور درخأل حركت مي كنند)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كدام گزينه در مورد امواج الكترومغناطيس درست است؟ -61تست
  يكديگرند.) ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي آن مستقل از 1
  ) تغيير هر يك از دو ميدان الكتريكي يا ميدان مغناطيسي ، باعث ايجاد ميدان ديگر مي شود.2
  ) فقط تغيير ميدان مغناطيسي باعث ايجاد ميدان الكتريكي مي شود.3
  ) فقط تغيير ميدان الكتريكي باعث ايجاد ميدان مغناطيسي مي شود.4

  گزينه(  ) -پاسخ
است.  z+و  x–ترومغناطيس ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي به ترتيب در جهت هاي در يك موج الك -62تست

  جهت انتشار موج به كدام سمت است؟
1 (+y                  2 (–y                       3 (+x                           4 (–x 

  گزينه(  )  -پاسخ
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است. اگر ميدان هاي مغناطيسي  –yدر حال انتشار در جهت  Hz1510×2يك موج الكترومغناطيس با بسامد  -63تست
  باشند، طول موج آن چند نانومتر و جهت ميدان الكتريكي آن به كدام سمت است؟ z+اين موج در جهت 

)m/s810×3C= (  
1 (60  ،+x                 2 (60  ،-x                    3 (150 ،+x                    4 (150  ،x- 

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

شكل زير ميدان الكتريكي يك موج الكترومغناطيسي سينوسي را در نقطه ي  -64تست
معين و دور از چشمه ، در يك لحظه نشان مي دهد. موج انرژي را در خالف جهت محور 

z ر اين نقطه و اين لحظه در كدام جهت است؟د ال مي دهد. جهت ميدان مغناطيسي،انتق  
1(.+x                       2 (–x                        3 (+z                             4 (–z 

  گزينه(  ) -پاسخ
  
  

صوت يك موج مكانيكي طولي است كه توسط جسم مرتعش توليد مي شود(به اين جسم مرتعش نيز  موج صوتي:
  چشمه ي صوت گفته مي شود)

(جبهه هاي موج كروي در تمام جهات به صورت سه بعدي صورت مي گيرد. انتشار صوت با تندي ثابت و -1نكته
  است)

  هنگام انتشار صوت هر مولكول هوا ، با موج حركت نمي كند ، بلكه در مكان ثابتي نوسان مي نمايد. -2نكته

ر دهر چه محيطي متراكم تر باشد سرعت انتشار آن نيز بيش تر مي شود، به طور مثال سرعت انتشار  -3نكته
  ثناهايي نيز وجود دارد)تجامدها بيش تر از مايعات و در مايعات نيز بيش تر از گازها است.( البته اس

اليه اي از محيط كه در تماس با آن است را به حركت در مي آورد و  ،چشمه ي صوت براي انتقال انرژي -4نكته
  انرژي از اين اليه به اليه ي بعدي در تمام جهات منتشر مي شود.

  با توجه به اينكه صوت حركت يكنواخت انجام مي دهد رابطه ي زير براي آن برقرار است: -5نكته

∆
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  عوامل مؤثر بر تندي صوت:
  جنس محيط انتشار -1
  دماي محيط انتشار -2

  صوتي از هوا وارد آب مي گردد، بسامد و طول موج آن به ترتيب چه تغييري مي كند؟ -65تست
  مي يابد كاهش -مي يابد ) كاهش2                    مي يابدافزايش  -مي يابد ) كاهش1
  مي يابد كاهش -) تغييري نمي كند4                  مي يابدافزايش  -) تغييري نمي كند3

  گزينه(   ) -پاسخ
ابر تندي بر 15شخصي با چكش به انتهاي ميله ي باريك بلندي ضربه اي مي زند. تندي صوت در اين ميله  -66تست

صوت در هوا است . شخص ديگري كه گوش خود را نزديك به انتهاي ديگر ميله گذاشته است، دو صدا را كه يكي از 
باشد،  m/s340مي شنود. اگر تندي صوت در هوا  s28/0مي آيد و ديگري از هواي اطراف ميله، با اختالف زماني  هميل

  طول ميله چند متر است؟
1 (56                      2 (102                        3 (64                            4 (128  

  )2گزينه( -پاسخ
  

شدت صوت برابر با آهنگ متوسط انرژي اي است كه توسط موج به واحد سطح، عمود بر راستاي  ) :I(شدت صوت
  انتشار صوت مي رسد.

 

4 2 

  عوامل مؤثر بر شدت صوت:
  )2rمجذور فاصله2f (3- )مجذور بسامد2A (2- )مجذور دامنه( -1

  مقايسه ي دو شدت صوت نوشت:عامل فوق رابطه اي به صورت زير مي توان براي  3براساس 

2

1

2

1

2

1

1

2

2 

  به صورت زير و براي تشخيص مقدار بلندي صوت محاسبه مي شود: ):βتراز شدت صوت يا تراز صوتي (

  )bبل( : برحسب 

  )db: برحسب دسي بل( 10

P)متوسط توان چشمه صوتي :w( 
I)2: شدت صوتw/m(  
r)فاصله از چشمه صوت :m(  

A) 2: مساحت جبهه هاي موج صوتيm(  
 

oI)2: شدت صوت مرجع يا حد پايين شنوايي انسانw/m1210( 
I)2: شدت صوتw/m(  
βتراز شدت صوت :  
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  هر گاه دو تراز صوتي در سؤالي مطرح شد، به صورت زير رابطه بنويسيد: مقايسه ي دو تراز شدت صوت:

2 1
2

1
  )b: برحسب بل(

2 1 10 2

1
  )db: برحسب دسي بل( 

باشد، تراز شدت صوت آن در يك نقطه  w5-10×πاگر آهنگ متوسط انتقال انرژي از يك چشمه ي صوتي  -67تست
  وات بر متر مربع است) oI=10-12متر چند بل است؟( 5/0به فاصله ي 

1 (7                    2 (5                     3 (4                          4 (2  
  )1گزينه( -پاسخ

است. اگر دامنه و بسامد چشمه را دو برابر  Iمتري از يك چشمه ي صوتي شدت صوت  10ر فاصله ي د -68تست
  كنيم، چند متر فاصله ي خود را از چشمه ي صوت افزايش دهيم تا شدت صوت تغيير ي نكند؟

  متر نزديك شويم. 4) 4متر دور شويم.          40) 3متر نزديك شويم.          3) 2متر دور شويم.          30) 1

  )1گزينه( -پاسخ

 

 متر  3است، اگر فاصله ي شنونده از منبع صوتي  Iشدت صوت در فاصله ي معيني از يك منبع صوتي  -69تست

 Iبيش تر شود، شدت صوت 
4
  مي شود، فاصله ي اوليه ي شنونده از چشمه ي صوت چند متر بوده است؟ 9

1 (3/1                  2 (8/2                        3 (6                        4 (10  
  )3گزينه( -پاسخ

  

  اگر شدت صوتي برابر شدت صوت مبنا باشد، تراز شدت آن چند بل است؟ -70تست
  ) صفر4                      01/0) 3                        1/0) 2                        1) 1

  )4گزينه( -پاسخ
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  )2Log=3/0دسي بل است. شدت اين صوت چند برابر شدت صوت مبنا است؟( 63تراز شدت صوتي  -71تست
1 (310×2                  2 (610×3                       3 (610×2                      4 (210×6  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

  )2Log=3/0دسي بل افزايش يابد، شدت صوت بايد چند برابر گردد؟( 6براي آنكه تراز شدت صوتي  -72تست
1 (4                          2 (9                          3 (6                            4 (2  

  )1گزينه( -پاسخ
  
  

  كدام است؟ است.  Cاهتر از صوت دسي بل كوت 10و  Bدسي بل بلندتر از صوت  A  ،10صوت  -73تست
1 (4-10                     2 (3-10                           3 (2-10                         4 (1-10  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  
  

دسي بل است. در چه فاصله اي از اين  60متري از چشمه ي صوتي ، تراز شدت صوتي  20در فاصله ي  -74تست
  چشمه تراز شدت صوت با تراز شدت صوت در آستانه ي شنوايي برابر است؟

1 (km10                 2 (km5                    3 (km15                         4 (km20  
  )4گزينه( -پاسخ

  
  
  

برابر شده است.  3هنگامي كه شدت صوتي را سه برابر كرده ايم ، تراز شدت آن صوت نيز بر حسب بل  -75تست
  شدت صوت اوليه چند برابر شدت صوت مبنا بوده است؟

1 (3                      2 (3                         3 (
1
3                              4 (

3

3  
  ) 1گزينه( -پاسخ
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  دسي بل افزايش يابد، بايد دامنه ي نوسان چشمه را چند برابر كنيم؟ 24اگر بخواهيم تراز شدت صوتي  -76تست
1 (16                   2 (8                      3 (20                         4 (10                                                   )3/0=2Log(  

  )1گزينه( -پاسخ

  

   

درصد كاهش داده مي شود. در يك نقطه ي معين تراز شدت  20دامنه ي ارتعاشات يك موج صوتي  -77تست
  )2Log=3/0صوت چند دسي بل كاهش مي يابد؟(

1 (1                         2 (2                         3 (14                          4 (20  
   )2گزينه( -پاسخ

  

  

متري  20ميلي وات است. اگر در يك فضاي باز ، شنونده اي در فاصله ي  500توان يك چشمه ي صوتي  -78تست
ت در اين فاصله چند درصد توان توسط ودسي بل احساس كند، در انتشار ص 80از چشمه، صوت حاصل را با بلندي 

  )π=3و  2w/m 12-10=oIمحيط جذب شده است؟(
1 (2                     2 (4                          3 (20                           4 (40  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

   برابر    3/1برابر كنيم، براي يك شنونده ي معين، تراز شدت صوت  4اگر دامنه ي چشمه ي صوتي را  -79تست
  )2Log=3/0بل مي رسد؟(مي شود. در اين حالت تراز شدت صوت براي آن شنونده به چند دسي 

1 (12                     2 (32                            3 (40                                4 (52  
  )4گزينه( -پاسخ
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            مكان دو موج صوتي در يك محيط را نشان مي دهد، چه تعداد از  –شكل زير نمودار جابه جايي  -80تست
  براي آن درست است؟عبارت هاي زير 
  است. Bبيش تر از دامنه موج  Aالف) دامنه موج 

  است. Aبيش تر از سرعت انتشار موج  Bب) سرعت انتشار موج 
  است. Bبيش تر از شدت صوت  Aپ) شدت صوت 

  است. Bبيش تر از طول موج  Aت) طول موج 
  است. Bبيش تر از بسامد موج  Aث) بسامد موج 

1 (1                    2 (2                         3 (3                       4 (4  
  گزينه(  ) -پاسخ

  

صوت حاصل از چشمه ي صوتي كه به دليل ميرايي كم مشابه حركت هماهنگ ساده است ، تن گفته به  تن موسيقي:
  مي شود.( مانند صوت حاصل از يك دياپازون)

  دو ويژگي مهم تن موسيقي:
  تفاع، بسامدي است كه گوش انسان در ك مي كند.ار ارتفاع تن: -1
  بلندي، شدتي است كه گوش انسان درك مي كند.بلندي تن:  -2

  ارتفاع و بلندي تن به ادراك شنوايي انسان مربوط است. -1نكته

اگر به يك دياپازون ضربه هايي با قدرت هاي متفاوت بزنيم ، بسامد صدايي كه مي شنويم تغيير نمي كند اما  -2نكته
  صداهايي با بلندي متفاوت را حس مي كنيم كه به شدت اين ضربه ها بستگي دارد.

 لندي چيزي استبلندي با شدت متفاوت است.  شدت را مي توان با يك آشكارساز اندازه گيري كرد، اما ب -3نكته
  كه شما احساس مي كنيد.

است درحاليكه گوش انسان  Hz5000تا  Hz2000بيش ترين حساسيت انسان به بسامدهايي در گستره ي  -4نكته
  است. Hz20000تا  Hz20قادر به شنيدن  تن هاي صداي 
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نونده و طول موجي كه ش هنگامي كه چشمه ي صوتي و شنونده نسبت به هم دور يا نزديك شوند، بسامد اثر دوپلر:
  ود.مي ش. به اين پديده اثر دوپلر گفته  دريافت مي كند با بسامد و طول موج واقعي چشمه ي موج متفاوت است

  

  بررسي حالت هاي مختلف اثر دوپلر:

در اين حالت با توجه تصوير زير اگر چشمه ي موج به شنونده  چشمه ي متحرك و ناظر (شنونده ي ) ساكن: -1
  شود، طول موج كوتاه تر و اگر از آن دور شود طول موج بيش تر خواهد شد:نزديك 

  

  

  

  

  

در اين حالت تجمع جبهه هاي موج در دو سوي چشمه يكسان است.   چشمه ساكن و ناظر (شنونده ) متحرك: -2
تري  بيشزمان يكسان ، با جبهه هاي موج   اگر ناظر به طرف چشمه حركت كند ، در مقايسه با ناظر ساكن ، در مدت 

مواجه مي شود كه اين منجر به افزايش  بسامد صوتي مي شود كه ناظر مي شنود و اگر ناظر از چشمه دور شود ، 
در مقايسه با ناظر ساكن ، در مدت زمان يكسان ، با جبهه هاي موج  كم تري مواجه مي شود كه اين منجر به كاهش  

  : ود كه ناظر مي شنودبسامد صوتي مي ش
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بررسي اثر دوپلر در صوت با بررسي اثر دوپلر در امواج الكترومغناطيس  اج الكترومغناطيس:واثر دوپلر براي ام
  در بررسي اثر دوپلري براي موج الكترومغناطيس دو اصطالح زير را به كار مي برند:متفاوت است. 

، طول موج افزايش مي يابد كه به آن  ناظر(آشكار ساز) دور مي شودوقتي چشمه ي نور از انتقال به سرخ:  -1
  انتقال به سرخ گفته مي شود.

وقتي چشمه ي نور به ناظر(آشكار ساز) نزديك مي شود ، طول موج كاهش مي يابد كه به آن انتقال به آبي:  -2
  انتقال به آبي گفته مي شود.

  

  

  

  

ند دورمي شو نوري سماوي ، چه هنگامي كه از ما ها و ساير چشمه هايدر رصدهاي نجومي ستارگان، كهكشان  -نكته
چه هنگامي كه به ما نزديك مي شوند، با اندازه گيري جابه جايي دوپلري آن ها مي توان اطالعاتي در مورد تندي و 

  .چگونگي حركت آن ها به دست آورد

شكل زير جهت هاي حركت يك چشمه ي صوتي و يك ناظر(شنونده ) را در وضعيت هاي مختلف نشان  -81تست
  مي دهد. در چه تعداد از حالت ها بسامدي را كه ناظر مي شنود بيش تر از بسامد حالت الف است؟

  
1 (1                          2 (2                               3 (3                               4 (4  

  گزينه(   ) -پاسخ




