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بر خط راستحرکت  فصل اول:

)٢rو  ١r( مثال  .کند مختصات را به مکان نهایی متحرك وصل می برداري است که مبدا :بردار مکان
)Δr( د.کن اولیه را به مکان نهایی متصل می برداري است که مکان :بردار جابجایی

و اي نرده کمیتی متوسط، شوند و تندي می تعریف زیر صورت به دونده متوسط سرعت و تندي متوسط :متوسط سرعت و متوسط تندي
=است. برداري کمیتی متوسط، سرعت ∆ تندي متوسط ⃑ = ∆⃗ سرعت متوسط    
نقاط که ستا خطی پاره شیب برابر زمان از لحظه دو بین متحرك متوسط سرعت :زمان  مکان نمودار کمک به متوسط سرعت تعیین
⇒کند می وصل یکدیگر به را زمان  نمودارمکان در لحظه دو آن نظیر   = tan= == ∆∆

شتاب متوسط را بـا ي زمانی است که سرعت تغییر کرده است.  شتاب متوسط برابر نسبت تغییر سرعت به بازه اي: حظهشتاب متوسط و شتاب ل
a دهند نشان می.

زمان برابر است با شیب خطی که آن دونقطه را بـه هـم -شتاب متوسط متوسط بین دونقطه از نمودار سرعت 

⇒   کند. وصل می = tan= =tanθ = ∆∆
شیب نمودار سرعت زمان در هر لحظه است. اي شتاب لحظهو  . متحرك در هر لحظه دا رد است، که شتابی  اي شتاب لحظه 

شیب نمودار مکان زمـان چنـین حرکتـی کـه همـان سـرعت است که در آن همواره سرعت متحرك داراي اندازه و جهت ثابت باشد.  حرکتی خط راست: بر حرکت یکنواخت
آید: به دست می صورت زیرمعادله حرکت با سرعت ثابت به   vav= v. یعنی: اي برابر است این نوع حرکت سرعت متوسط با سر عت لحظهدر  همواره ثابت خواهد بود. ،است

ي جابجایی ي شکل زیر، براي محاسبه است. مثال در نمودار نسبتا پیچیدهابجایی ، برابر جزمان-نمودار سرعت سطح مساحت زیر 
 زیر محور و منفی است. 2Sکنیم زیرا مساحت  می 2Sرا باهم جمع و نتیجه را منهاي  3Sو  1Sمساحتهاي 

.باشد  XA=XB این است که ،مسیر مستقیم الخط با یک اختالف زمانیدر یک  به هم، دو متحرك شرط رسیدن 
هاي مختلف یکسان باشد، آن را حرکت بـا شـتاب اگر در حرکت در مسیر مستقیم شتاب در لحظهحرکت بر خط راست با شتاب ثابت:

 ) aav =aعنی   یاي و شتاب متوسط با هم برابرند. ( نامیم. در این حالت شتاب لحظه ثابت در مسیر مستقیم می
هاي اصلی در حرکت شتابدار با شتاب ثابت رابطه

سهمی روبه بـاال باشـد، شـتاب مثبـت و اگـر ایناگر انحناء ( تقعر)  است. سهمی لذا نمودار آن یک ،است 2از درجه  ثابت با شتاب شتابدار زمان در حرکت -مکان ي معادله 
 سهمی روبه پایین باشد، شتاب منفی است. اینانحناء ( تقعر) 

اگر شیب نمودار در هـر است وحرکت تند شونده  ،در هر لحظه زیاد شودزمان  -مکان شیب نموداردر حرکت با شتاب ثابت اگر د شونده: حرکت تند شونده، حرکت کن 
و شود که اگر شتاب و سرعت در یک حرکت هم عالمت باشند، آن حرکت تنـد شـونده خواهـد بـود     خواهد بود. در حالت کلی نتیجه میحرکت کند شونده  ،لحظه کم شود

 اگر شتاب و سرعت در یک حرکت غیر هم عالمت باشند، آن حرکت کند شونده خواهد بود. یعنی: 
→ a×V<o      حرکت کند شونده                                      → a×V>oحرکت تند شونده

به سمت متر بر مجذور ثانیه8/9با شتاب ثابت ، اومت هوا صرفنظر شودقکند اگر از م یک ارتفاعی نسبت به سطح زمین سقوط هر گاه جسمی از: (فقط ریاضی) قوط آزاد:س
حرکت جسم در سقوط آزاد به سمت زمین شتابدار ثابت تند شونده، شود حرکت جسم افزوده میسرعت  به  متر بر ثانیه 10تقریبا یعنی در هر یک ثانیه  کند سقوط میزمین 

در حرکت سقوط آزاد براي سادگی در حل مسائل بهتر .استمحور قائم  متداددر اشتابدار  حرکت یک سقوط آزاد همان نیروي وزن جسم است. است و تنها نیروي وارد بر جسم
هاي حرکت ) ، معادلهVo =0( اگر جسم رها شود یا سرعت اولیه صفر باشد  مثبت را رو به باال در نظر بگیریم. )  و جهتyo=0 (.کنیم مبدا سنجش فرض ، را بنقطه پرتا است 

آیند: ي زیر در می سقوط آزاد به شکل ساده
.= −                = − 12                 = −2                = 2

V  ، سرعت در راستاي عموديy    ،جابجایی نسبت به محل سقوط آزادg و  است 10ي زمین که تقریبا  شتاب جاذبهt .زمان است

0x Vt+x

∆ = ∆ زمان -معادله سرعت  = 12 +  زمان -معادله مکان 

o
o

V Vx t x2 ∆ = +2  معادله مستقل از شتاب 

o oV V a x x2 2 2 − = 2 ∆ معادله مستقل از زمان 
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اي دایرهفصل دوم: دینامیک و حرکت 

پردازد. علمی است با در نظر گرفتن نیرو  به بررسی حرکت می دینامیک:
ر)(تاثی برهم کنش کند. ( شود سرعت و یا شکل جسم تغییر می یعنی وقتی به یک جسم نیرو وارد می شود می حرکت جسم عاملی است که باعث تغییر وضعیت :توصیف نیرو

نیرو داراي اندازه و جهت است، بنابراین یک کمیت برداري است.).) (نامند دو جسم بر یکدیگر را نیرو
به تغییر آن حالت نیرویی مجبور آنکه تحت تاثیر مگر کند، می حفظ را حرکت یکنواخت روي خط راست خود یا یک جسم حالت سکون و قانون اول نیوتن (قانون لختی):

ماند و اگر داراي حرکت باشد به حرکت خود با جسم اگر ساکن باشد همچنان ساکن می (یا برآیند نیروهاي وارد بر آن صفر شود) ه بر جسمی نیرو وارد نشودهرگا  :یا  شود.
دهد. سرعت ثابت ادامه می

به همین علت قانون اول نیوتن درباره ق با قانون اول نیوتن است.این اصل مطاب نامند. اینرسی می لختی یا مقاومت اجسام درمقابل تغییرحرکت وسرعت را لختی یا اینرسی:
گوییم. تمایل اجسام براي حفظ حالت سکون یا حرکت یکنواخت روي خط راست، را لختی می  یا: نامند حرکت راقانون لختی نیز می

ن هم جهتآ با و نسبت مستقیم دارد (نیروي خالص وارد بر جسم) جسم بر هاي واردنیرو گیرد که با برایند شتابی می اگربه یک جسم نیروهایی وارد شود،:  قانون دوم نیوتن

amFاست وبا جرم جسم نسبت وارون دارد یعنی:
m

Fa net
net

SI،sN یتی برداري است. یکايِ تکانه دردهیم، که کم نشان میpحاصلِ ضربِ جرمِ جسم در سرعت  آن، تکانه نام دارد و آن را باتکانه (اندازه حرکت):   یا.
s
mkg.

Vmpاست.                             

⃗ثابت به صورت روبرو است:           نیروي براي تکانه برحسب نیوتون دوم قانون  = ⃗
 نیرو ضرب حاصل با برابر تکانه تغییر که گیریم می نتیجه رابطه این همچنین از است. آن تغییر زمان بر تقسیم جسم ٴتکانه تغییر با برابر جسم بر ردوا خالص نیروي یعنی 

∆ .است آن تأثیر زمان مدت در ⃗ = ⃗ ∆
⃗برد. یعنی:  کار به را نظر مورد زمانی ٴفاصله در خالص متوسط نیروي باید خالص نیروي جاي به بزرگ زمانی ٴبازه براي  = ⃗
∆آورد.  به دست نیز زمان  نیرو نمودار زیر سطح از توان می جسم را یک ٴتکانه تغییر  ⃗ = ⃗ ∆

نیرویی که جسم اول وارد کند. آن ولی درخالف جهت وارد می ي جسم دوم هم به جسم اول نیرویی هم اندازه واردکند، هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو قانون سوم نیوتن:
هریک برجسم دیگروارد و سوي مخالف یکدیگرند در و نیرو همواره هم اندازه هم راستا دو این  شوند. می نامیده  (واکنش) کند نیرویی که جسم دوم وارد می و (کنش) کند می
اوي با آن ولی در جهت مختلفالعملی است مس  براي هر عملی, عکس یا: شود. می

⃗شود.        می وارد جسم بر زمین ازطرف که است گرانشی نیروي زمین، روي جسم یک وزن نیروي وزن: = ⃗
 بستگی در آن مکان gار مقد آن  به وزن است، اما ثابت مختلف هاي مکان در جسم یک جرم .است زمین) زمین (مرکز طرف به همواره گرانشی شتاب نتیجه در و وزن جهت
.است N/kg8/9تقریباً  زمین سطح در ) g( جاذبه شتاب .دارد

شود می وارد آن به جسم، حرکت جهت خالف نیرویی در شاره طرف از کند می حرکت آن به نسبت و دارد قرار گاز) یا شاره (مایع یک در جسمی وقتی :شاره مقاومت نیروي
باشد، بیشتر جسم چه تندي ) هر2 .دارد بستگی ...و آن تندي جسم، بزرگی به شاره مقاومت ) نیروي1ها:  گویند. ویژگی می شاره مقاومت نیروي آن به که

.گویند می هوا مقاومت نیروي نیرو، این به کند، حرکت در هوا جسم )اگر3 .شد خواهد بیشتر شاره مقاومت نیروي
شود. براي نشان داده می NFاست و با  جسم دو تماس سطح شکل تغییر از ناشی سطح عمودي نیروي:  گاه) (نیروي عمودي تکیه  سطح عمودي نیروي

عمود بر سطح وجود داشته باشد. ،مگر آنکه نیروي دیگري است FN=Wجسم روي سطح افقی 
به که شویم می رو روبه مقاومتی اب بماند، ساکن چه و کند جسم حرکت چه درآوریم، حرکت به سطحی روي را جسمی کنیم می تالش وقتی اصطکاك: نیروي

 به جسم دو بین اصطکاك شود. نیروي ها ناشی می شود و از نیروهاي الکترومغناطیسی بین اتم این نیرو در خالف جهت حرکت بر جسم وارد می .گویند اصطکاك نیروي آن
در این حالت جسم نسبت به سطحی که بر  :اصطکاك ایستایینیروي  -1 وع است: نیروي اصطکاك بر دو ن  دارد. و ...... بستگی آنها نرمی و زبري و جسم، دو سطح جنس

در این حالت جسم نسبت به سطحی که بر آن قرار دارد در حرکت است.  جنبشی (لغزشی):اصطکاك نیروي  -2ماند.  آن قرار دارد، کشیده شده اما ساکن می
fsmaxبزرگتر از  Fشود. اگر نیروي  گفته می ي حرکت نیروي اصطکاك ایستایی در آستانهدهیم و به آن  نشان می fsmaxنیروي اصطکاك ایستایی داراي حداکثري است که با 

,از رابطه روبرو به دست می آید.         آستانه حرکت اصطکاك ایستاییکند.   باشد جسم شروع به حرکت می = μ
 μs چون یک مقدار ثابت است واحد ندارد و دارد …) رطوبت محیط و …ستگی به جنس سطح تماس (زبري, صافی و : ضریب اصطکاك ایستایی است و ب.

جسم لغزش جهت خالف در و سطح با موازي که شود می وارد جنبشی نیروي اصطکاك جسم، بر سطح طرف از لغزد می سطحی روي جسمی وقتی نیروي اصطکاك جنبشی:
= .است.       سطح عمودي نیروي اندازه با متناسب جنبشی اصطکاك نیروي اندازه که دهد نشان می آزمایش است. μ

 دو تماس سطح جنس مانند هایی عامل به اصطکاك ایستایی ضریب مانند جنبشی اصطکاك ضریب ضریب اصطکاك جنبشی است. μkنیروي عمودي سطح و  FNکه در آن 
و بدون واحد است.  دارد بستگی ... و آنها زبري و صافی میزان جسم،
 μs همواره از μk  لذا نیروي اصطکاك ایستایی از جنبشی بیشتر است. است بزرگتر  )μ < μ(

کشیده شدن وارد از حالت عادي خود خارج کنیم، فنر نیرویی در خالف جهت تراکم یا Fي  اگر فنري را تحت اثر نیروي کشش یا فشارنده نیروي کشسانی( قانون هوك):
Fe  (Fe=k∆l        ∆l=l-loنامند. (نیروي ي فنر می کند این نیرو را نیروي کشسانی یا نیروي بازگرداننده می
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گروه آموزشی راه مشاور
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∆l  ،تغییر طول فنرlo  ،طول اولیه فنرl  طول فنر در اثر نیرويF .است  k  اندازه،  به ثابت فنر .ودش نامیده مینیز فنر است که ضریب سختی فنر هاي  هثابت فنر و از مشخص

 است.  N/mو واحد آن  دارد بستگی شده ساخته آن از فنر که اي ماده ساختار و شکل
 از ، ثانیه است.SIدهند و یکايِ آن در نمایش می کند. دوره را با اي، یک دورِ کامل را طی می مدت زمانی است که متحرّك رويِ مسیرِ دایره دوره(زمانِ تناوب یا پریود):

 =کند، داریم:  طی می T) در زمان V) را با تندي (πr2( دایره محیط ذره حرکت این در که آنجا
 حرکتی اي، دایره حرکت دلیل همین به کند. می تغییر دائما آن جهت اما ثابت است سرعت ٴاندازه یکنواخت، اي دایره حرکت در :نیوتون دوم قانون و مرکزگرا شتاب
 بود. به خواهد مرکز طرف به نیز اي لحظه شتاب جهت پس بود. ایره خواهدد مرکز طرف به ΔVجهت  شود، می انتخاب کوچک خیلی زمانی ٴبازه که حالتی است. در دار شتاب

 =  برابر است با: مرکز گرا شتاب گویند. می مرکزگرا شتاب آن به همین دلیل
باشند. در  باشد. طبقِ قانونِ دومِ نیوتن، نیرو و شتاب، هم جهت با یکدیگر می ايِ یکنواخت، شتابِ جسم، همواره در راستايِ شعاعِ دایره و به طرف مرکزِ آن می در حرکت دایره

 است. ، به طرف مرکزِ دایره)Fnet( ايِ یکنواخت، برآیند نیروهايِ وارد بر جسم نتیجه در حرکت دایره
 =  یکنواخت: اي دایره حرکت در نیوتون دوم قانون
 .دارد وارون نسبت ازیکدیگر آنها ٴفاصله مربع با و مستقیم نسبت ذره دو جرم ضرب حاصل با ذره دو میان گرانشی نیروي :گرانشی نیروي

2 )ذره دو بین گرانشی نیروي (
21

r
mmGF  

 : ثابت جهانی گرانش  G : نیرو       F: فاصله بین دو جسم      r     2: جرم جسم  m2     1: جرم جسم  m1که در آن : 

 G جهانی گرانش است که مقدار آنثابت
2

2
111067/6

kg
mNG  هاي  هاي با جرم نیروي گرانشی میان جسم باشد. بنابراین بسیار کوچک می يرکه مقدا است

 کوچک قابل مالحظه نیست. 
 ربایند. به عبارت دیگر نیروي گرانشی از نوع رانشی( دافعه) نیست. دو جرم همواره یکدیگر را می 

 ند نکته براي حل مسائل دینامیکی: چ

  کنیم. اي براي آن رسم می شکل ساده و بتدا جسم را مشخص کردها -1
 کنیم. (دیاگرام آزاد) تا) میشود مشخص (تعیین جهت و راس نیروهایی که از طرف محیط به جسم وارد می -2

 گاه، اصطکاك، کشش نخ، نیروي موتور و غیره ....) العمل تکیه  ( نیروها عبارتند از وزن، عکس

 یکی از محورها است.) +(جهت حرکت یا میل به حرکت، جهت  کنیم. مشخص می ی مناسبدستگاه مختصات -3
 آوریم. مسأله را به دست می با استفاده از قانون دوم نیوتن، شتاب حرکت یا مجهول دیگر -4

 
 نوسان وموجفصل سوم: 

کند. مانند حرکت منظّمِ قلب، حرکت تاب، حرکت  گشته و حرکت خود را از نو، آغاز میحرکتی است که متحرّك، پس از طیِ زمانِ معینی، به وضعیت اولیه بر اي: نوسانِ دوره
 زمین به دورِ خورشید و ...
ي تعادلی واقع در وسط  در این حرکت، متحرّك، رويِ یک پاره خط، حولِ نقطهشود.  ) گفته میSHMساده ( هماهنگ حرکت سینوسی، هاي نوسان به حرکت هماهنگ ساده:

) حرکت نوسانیِ 2خیلی کوچک باشد، ي ) حرکت آونگ، وقتی که، زاویه1دهد. دو نمونه از حرکت هماهنگ ساده، عبارت از:  اره خط، حرکت رفت و برگشت، انجام میپ
 ي متّصل به فنر. وزنه

 دهیم و واحد آن، ثانیه است نشان میTي حرکت نامیده و آن را با دهد، دوره برگشت را انجام می در حرکت هماهنگ ساده، مدت زمانی که جسم، یک بار رفت ودوره تناوب: 
ثانیه بود). 1مل در هايِ کا اي، بسامد، تعداد دور ثانیه، بسامد حرکت است. (توجه کنید که در حرکت دایره 1 ها، در مدت درحرکت هماهنگ ساده، تعداد رفت و برگشت بسامد:

دهیم و واحد آن هرتز است. داریم:            نشان میfبسامد را با
f

T یا         1
T

f 1 

) برابر است با Nثانیه ( tتعداد نوسانات در مدت زمان 
T
ttfN 

نشان A ي حرکت نامیده و آن را با  ي تعادل را دامنه گر از نقطه ي نوسان هماهنگ ساده، بیشترین فاصلهدرحرکت  ي نوسان: دامنه
 .باشد.  دهیم و واحد آن متر می می

   x(t)=Acosωtساده)    هماهنگ حرکت در زمان  مکان ٴمعادله(
 ω برابر   و اي زاویه بسامدω =  =  است. SI  ،rad/sدر اي زاویه بسامد است. یکاي   2

 تعادل ٴنقطه از نوسانگر است (یعنی x=oوقتی  .گویند می حرکت هاي بازگشت نقطه اصطالحاً ها نقطه این به است صفر با برابر آن سرعت است، x=±Aدر  نوسانگر وقتی
 است. بیشینه سرعت ٴگذرد) اندازه می

=    با: است فنر، برابر  جرم ٴسامانه هر براي  ωاي  اویهو بسامد ز f ، بسامد Tتناوب  ٴدورهفنر:   جرم ٴسامانه  2                    ،
m
kf 2

ωو                                1 = 

 است متناسب مستقیم طور به وزنه جرم جذر متفاوت، با هاي وزنه ولی معین فنر یک با فنر  جرم ٴسامانه تناوب ٴدوره 
 است. متناسب وارون طور به فنر ثابت با جذر متفاوت، هاي فنر ولی معین ٴوزنه یک با فنر  جرم ٴسامانه تناوب ٴدوره 

T
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 آونگ انحراف ٴیهزاو است. اگر آویزان شده، ثابت آن دیگر سر که Lطول  به نیامدنی کش و جرم نخ بدون از که است  mجرم  به کوچکی ٴوزنه شامل ساده آونگ ساده:  آونگ

 به زیر ٴرابطه از و دارد، ) بستگیLآونگ ( ) وطولgگرانشی(  شتاب به فقط ساده آونگ تناوب ٴداشت. دوره خواهد ساده هماهنگ حرکت آونگ باشد، کوچک تعادل وضع از
= :آید می دست  2            ⇒      = ×    ,   =     
 .ندارد بستگی آن ٴدامنه و جرم به ساده آونگ تناوب ٴتناوب آونگ: دوره  ي دوره با توجه به رابطه 
ه گیري در آسانسور باشد، ب دهیم. مثال اگر اندازه شتابِ جاذبه در آن محل را قرار میg گیري در محلّی به غیر از زمین باشد، به جايِ  اگر اندازه 

 دهیم. قرار می را) aggي شتاب خود آسانسور و شتاب زمین ( یعنی  نتیجه g،g جايِ
 : ساده هماهنگ حرکت در انرژي

 = x( بازگشتی نقاط فنر در  جرم ٴسامانه پتانسیل انرژي است. بنابراین 2xمتناسب با  )U( پتانسیل انرژي فنر-جرم ٴسامانه در
±A0تعادل ( ٴنقطه در و ) بیشینهx=است صفر ) برابر. 

  دارد. بستگی آن تندي و فنر به متصل ٴقطعه جرم به فنر –جرم  )K( جنبشی انرژي
 ) بیشتر، انرژي جنبشی بیشتر است.v) بیشتر، انرژي پتانسیل بیشتر و هرچه سرعت (xهرچه فاصله (

A2ي  در دامنه
 انرژي جنبشی و پتانسیل با هم برابر است. مقدار 2

ي مستقیم دارد.               انرژي کل یک نوسانگر هارمونیک ساده با مجذور بسامد، مجذور دامنه و جرم نوسانگر رابطه): E=U+K( فنر  جرم ٴسامانه مکانیکی انرژي = = = 2 
2

1

22

1

2

1

2 )()(
A
A

f
f

E
E

 

 تشدید (رزونانس) نوسانگر براي که شود گفته می وضعیتی اصطالحاً چنین در )،fd=foنوسانگر برابرشود (یعنی  طبیعی بسامد با واداشته هاي اگر در نوسانگري نوسان: تشدید

 .یابد ي نوسان افزایش می است. در این حالت دامنه داده رخ
یابند. مانند امواجِ صوتی، تشکیلِ موج بر  این امواج برايِ انتشار، به محیط مادي نیاز دارند، بنابراین در خأل انتشار نمی امواجِ مکانیکی:-1موج با توجه به محیط انتشار:  انواعِ

شوند. مانند نور، امواجِ رادیویی،  ر همه جا (مایعات، جامدات، گازها و خأل )منتشر میاین امواج د امواجِ الکترومغناطیس:-2سطحِ آب،  موجِ ایجاد شده در طناب، فنر و ... .
 ي گاما و ..... اشعه

 نامند. هايِ محیط، عمود بر راستايِ انتشارِ موج باشد، موج  را عرضی  می اگر راستايِ نوسانِ ذرهامواجِ عرضی:  ) 1 انواع موج از لحاظ راستاي ارتعاش:
 نامند. هايِ محیط، موازي با راستايِ  انتشارِ موج باشد، موج را طولی می اگر راستايِ نوسانِ ذرهولی:  امواجِ ط) 2

یع(به هايِ جامد و سطحِ ما عرضی، فقط در جسم مکانیکیِشوند که نیرويِ بینِ ذرات آن نسبتاً زیاد باشد. با این حساب، امواجِ  هایی منتشر می عرضی، در محیط مکانیکیِامواجِ 
 شوند. شوند. ولی امواجِ طولی در تمامِ حاالت ماده، ایجاد و منتشر می دلیلِ کششِ سطحی در سطحِ مایع) ایجاد و منتشر می

 :موج هاي مشخصه
 ٴدوره مدت در موج که است مسافتی با ابربر λموجِ  دهند. طول می نشان λبا  آن را و شود می نامیده موج طول مجاور، فرورفتگی دو یا برآمدگی دو بین ٴفاصله . ) طول موج:1

 کند. می طی چشمه تناوب نوسان
 .است ساکن یا آرام سطح به نسبت دره یا قله ٴفاصله همان که شود می موج نامیده ٴدامنه تعادل، مکان از ذره یک ٴفاصله ٴ: بیشینه)A) دامنه (2
 کامل نوسان یک موج ٴچشمه که است زمانی با برابر که شود می ب موج نامیده تناو ٴدوره دهد می انجام کامل نوسان یک محیط ٴذره هر که زمانی : مدت)Tتناوب( ٴ) دوره3

 .دهد می انجام
 =پس:  .هست نیز موج ٴچشمه بسامد با برابر که شود نامیده می بسامد موج ثانیه یک در محیط ٴذره هر توسط شده انجام هاي نوسان : تعداد)f) بسامد (4
= ٴاز رابطه موج انتشار تندي کند، طی را Lمسافت  Δtمدت  در موج ٴجبهه اگر ):vموج ( انتشار تندي) 5  طی T ٴدوره در λموج  طول که آنجا از آید. می دست به ∆

=  موج       انتشار داریم:                (تندي شود، می =( 
ي  هايِ فیزیکیِ آن محیط (جنس،دما، فشار و ...) بستگی دارد، اما به شرایط فیزیکیِ چشمه سرعت انتشارِ موج در یک محیط، به ویژگی عواملِ مؤثر بر سرعت انتشارِ موج:

 موج (بسامد، دامنه، انرژيِ مکانیکی و ...) بستگی ندارد.
 ه مقداري ثابت است، اشتباه کنید.است را با تندي انتشار موج ک Aωي آن  دقت کنید که تندي ارتعاش (نوسان) که بیشینه 
 آید:  می دست به زیر  ٴرابطه از و دارد ) بستگیμ=m/Lجرم ( خطی چگالی ) وFکشش ( نیروي به ریسمان کشیده یا تار فنر، یک در عرضی موج انتشار تندي 

 = فنر)    یا تار در عرضی موج انتشار (تندي    

m
LFV

L
m

A
FVA 

 و الکتریکی هاي تغییر هم زمان میدان الکترومغناطیسی از امواج :لکترومغناطیسیا امواج
 آیند. فضا به وجود می در مغناطیسی
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 الکترومغناطیسی بارز امواج ٴمشخصه

 است. Bمغناطیسی  میدان بر عمود همواره Eالکتریکی  میدان 
 .است عرضی موج یک الکترومغناطیسی، نتیجه موج در و ند عمود موج حرکت جهت بر همواره Bو  Eمغناطیسی  و الکتریکی هاي میدان 
 .کنند می تغییر یکدیگر با همگام و یکسان بسامد با ها میدان 
 .کرد راست تعیین دست ٴقاعده از شکل مطابق توان می را الکترومغناطیسی امواج انتشار جهت 

(kترومغناطیسی(جهت انتشارِ موجِ الک )است. همانند محورهايِ مختصاتBE)هم جهت با بردارِ
),,(
),,(

zyx
kBEراست را در جهت دست پس اگر چها انگشت ،B طوري

 قرار داده که انگشتراست در جهت دست شصتEِباشد،آن گاه بردارk.راست خارج می شود دست از کف 
و  =T.m/A7-10×π4μoخأل  مغناطیسی آید. که در آن تراوایی می دست به = ٴرابطه از خأل در الکترومغناطیسی امواج انتشار تندي
=  =2Nm/2C 12-10×85/8εoخأل   الکتریکی گذردهی بضری 1 = 3 × 10  

 شود.  منتشر می cنور هم یک موج الکترومغناطیسی است زیرا با تندي  
  .کنند می منتقل مغناطیسی و الکتریکی هاي میدان انرژي انرژي را صورت الکترومغناطیسی  امواج 

 

 
 دو یا شدگی) فنر،جمع تراکم (براي دو بین ٴفاصله با برابر موج طول طولی، امواج مورد در :آن هاي صهمشخ و طولی موج

امواج  براي .است تعادل مکان از جایی جابه ٴبیشینه با برابر طولی موج ٴدامنه همچنین است. متوالی بازشدگی) فنر، انبساط (براي
 .است محیط درهمان عرضی امواج انتشار تندي از بیشتر جامد محیط یک در طولی امواج انتشار تندي مکانیکی،

 هاي درمحیط فقط شود. صوت می صوت) تولید  مرتعش (چشمه جسمی توسط که است طولی موج یک صوت :صوتی موج
 اند. شده ها تشکیل انبساط ها و تراکم از اي صوتی مجموعه امواج .شود منتشر و ایجاد تواند می جامد یا مایع، گاز، مانند مادي

 به و شود مربوط می موج طول و بسامد به V= fλ ٴرابطه با دیگري مکانیکی موج هر مانند نیز صوت انتشار تندي 
 دارد. بستگی نیز دما به جنس محیط بر افزون صوت تندي .دارد بستگی محیط فیزیکی هاي ویژگی

 از گازها است.ها بیشتر  ها و در مایع معموال سرعت صوت در جامدها بیشتر از مایع 
 صوت انتشار راستاي بر عمود سطح، واحد به موج توسط که اي است انرژي متوسط آهنگ با سطح، برابر یک )  درIصوتی( موج یک شدت :صوت شدت تراز و شدت 

 بنابراین کند. میبرخورد  آن با صوت که است سطحی مساحت Aو  انرژي انتقال متوسط آهنگ آن  در که .کند عبور می آن از یا رسد می
 .) است2W/mمربع ( متر بر وات صوت، شدت یکاي

24اي به مساحت  شدت صوتی که  از سطح کره  RA 24آید.  ي روبرو به دست می کند، از رابطه عبور می R
PI 

2برايِ گوشِ سالم است که برابر است با:Hz1000ي شنواییِ صوتی با بسامد آستانه شدت صوت مبنا:
6

2
12 1010

m
W

m
WIo 

ي ده نسبت شدت آن  کند و عبارت از لگاریتم در پایه ترازِ شدت صوت، در واقع درك انسان را از بلنديِ صوت بیان میترازِ شدت صوت یا شدت احساسِ نسبیِ صوت: 
 باشد:                                                                                                          نشان داده و واحد آن بِل میصوت به شدت صوت مبنا که آن را با

)(log b
I
I

o

log)(                     دسی بِل است. بنابراین:      10هر بِل                                 db
I
I
o

10 

ند، اگرشنیده شو1با تراز1Iِو صوتی دیگر با شدت 2با تراز2Iِها گویند. اگر صوتی به شدت  تفاضلِ ترازِ شدت دو صوت را بلنديِ نسبیِ آن بلنديِ نسبیِ صوت:

ها برابر است با: باشد، بلنديِ نسبیِ آن12
        

   
1

2
12 10

I
Ilog 

A
P

At
EI
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توان نوشت:  از طرفی چون شدت نسبت عکس با مجذور فاصله دارد پس می
2

2

1

1

2

d
d

I
I             :در نتیجه

2

120
d
dlog 

.شوند میمربوطماشنواییادراكبهدوهربلنديوارتفاعآن.بلنديوارتفاعساخت:هم متمایزازتوان میراویژگیودتُن،هرشنیدنباشنوایی:ادراك
 بیشترین تا نکمتری از توان می را آنها بسامد شوند نواخته یکسان طور مختلف به هاي بسامد با دیاپازون چند اگر مثالً کند؛ می درك انسان گوش که است بسامدي ارتفاع،
 داد. تشخیص مقدار

 شنویم می که صدایی بسامد آنکه با واداریم، ارتعاش به متفاوت هایی با ضربه را مشخص بسامد با دیاپازون یک اگر کند. می درك صوت از انسان گوش که است شدتی بلندي، 
  دارد. بستگی ها بهضر شدت به این که کنیم می حس را متفاوت بلندي صداهایی با اما کند، نمی تغییر
 بسامدهاي به انسان شنوایی دستگاه کنید. حس می شما که است چیزي بلندي که حالی در گرفت، اندازه ساز آشکار یک با توان می را شدت .است شدت با متفاوت بلندي

 انسان گوش حالی که در است،  Hz 5000تا   Hz2000 ٴگستره در بسامدهایی به انسان گوش حساسیت بیشترین طوري که به دهد، می نشان متفاوتی هاي حساسیت متفاوت
 .است Hz 20000تا   Hz20صداي  هاي تُن شنیدن به قادر

.افتد) ي دوپلر گویند. (این پدیده برايِ امواجِ دیگر نیز اتّفاق می شود را پدیده تغییرِ بسامدي که در اثرِ حرکت نسبیِ منبعِ صوت و شنونده ایجاد می اثرِ دوپلر:  
 .است برقرار نیز نورمرئی و رادیویی هاي موج ها، میکروموج مانند الکترومغناطیسی، امواج براي بلکه صوتی امواج تنها براي نه دوپلر اثر 

  :ناظر(شنوندة) ساکن و متحرك چشمۀ الف)
 عیتی کهوض به نسبت را تري کوتاه موج طول ناظر این بگیریم، نظر در ماشین روي روبه را ساکنی ناظر اگر

 ساکن که ناظر حالی در است. ناظر این براي بسامد افزایش معنی به این که گیرد، می اندازه بود ساکن ماشین
 معنی به این گیرد، که می اندازه بود ساکن ماشین که وضعیتی به نسبت را بلندتري موج طول ماشین عقب

 .است ناظر این براي بسامد کاهش
  :متحرك )ناظر(شنوندة و ساکن چشمۀ ب)
 در کند، حرکت چشمه طرف به ناظر اگر است. یکسان سوي چشمه دو در موج هاي جبهه تجمع حالت این در

 افزایش به منجر این که شود می مواجه بیشتري موج هاي جبهه با زمان یکسان، مدت در ساکن، ناظر با مقایسه
 در ساکن، ناظر با مقایسه در شود، دور چشمه از ناظر اگر که حالی در شنود. می که ناظر شود می صوتی بسامد
 که شود می صوتی بسامد کاهش به منجر این که شود می مواجه کمتري موج هاي جبهه با زمان یکسان، مدت
 شنود. می ناظر
ناظر  به نسبت الکترومغناطیسی موج ٴچشمه گاه هر :الکترومغناطیسی امواج براي دوپلر اثر

 از نور ٴچشمه وقتی .کند می تغییر چشمه این از دریافتی موج و طول بسامد باشد، حرکت در (آشکارساز)
 و گویند می سرخ به انتقالاصطالحاً  آن به که یابد می افزایش موج طول شود، می دور ناظر (آشکارساز)

 به انتقال اصطالحاً آن به که  کند می پیدا کاهش موج طول شود، می نزدیک ناظر به نور ٴچشمه وقتی
 گویند. می آبی

 موج هاي کنش برهمفصل چهارم: 
 با محیط هستند. موج هاي کنش برهم تداخل و پراش شکست، بازتاب،

 بازتاب
 الکترومغناطیسی (از امواج کند. می خود استفاده صوتی موج پژواك از طعمه یافتن براي خفاش .است مکانیکی امواج بازتاب از اي نمونه صوت پژواك
 تابند. یبازم نیز نور) جمله
 امواج شدن جمع خورشیدي، هاي اجاق در مواد غذایی شدن گرم کتاب، ٴصفحه دیدن ماه، دیدن صداها، پژواك موسیقی، آالت در صدا تولید 

 .هستند زندگی در امواج بازتاب کاربرد هایی از مثال ...و بشقابی هاي آنتن کانون در رادیویی
 

 ٴزاویه را تابیده (فرودي) پرتوي و مانع سطح بر عمود خط بین ٴزاویه 
 دهند. می نشان θi با و نامند می تابش

 بازتابش ٴزاویه را بازتابیده پرتوي و مانع سطح بر عمود خط بین ٴزاویه 
 دهند. می نشان θr با و نامند می 

 به که i = rیعنی   :است تابش ٴزاویه با برابر بازتابش ٴزاویه همواره 
.شود میهگفتعمومیبازتابقانونآن،

 
 

 است. نامنظم یا  پخشنده بازتاب بازتابش، دیگر نوع .گویند می منظم یا اي بازتاب آینه را نور بازتاب باشد، هموار بسیار آینه، یک همچون نور ٴبازتابنده اگر سطح 
 این بین زمانی تأخیر اگر گویند. می پژواك بازتابی چنین به شنود، می مستقیماً را اولیه صوت که برسد اي شنونده گوش به زمانی تأخیر یک با بازتاب، از صوت پس اگر: پژواك

 .دهد تمیز اولیه مستقیم صوت از را پژواك تواند انسان نمی گوش باشد، s1/0از کمتر صوت دو
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 .کند می تعیین را جسم آن مکان جسم، یک از بازتابیده صوتی امواج اساس بر که است روشی پژواکی یابی مکان
در  خون شارش تندي گیري اندازه نظیر هایی فنّاوري در طور همین .رود می کار به آنها تندي تعیین نیز و متحرك اجسام مکان تعیین در دوپلر، اثر همراه به ی پژواکییاب مکان
 .شود می استفاده روش این از نیز ها رگ

 .شود می استفاده پژواکی یابی مکان از نیز سونوگرافی در و رود، می کار به آب زیر اجسام یابی مکان ها براي کشتی در که سونار دستگاه در همچنین
 .شود می بیضوي استفاده هاي بازتابنده کمک با کلیه، هاي سنگ شکستن براي آن از که دستگاه لیتوتریپسی

 
 دهد می رخ نیز یکیامواج مکان براي شکست .کند تغییر جدید محیط یک به ورود در موج پیشروي جهت که دهد می رخ وقتی شکست

 …و شود، می دیده دوربین و میکروسکوپ مانند نوري هاي ابزارهاي عدسی از استفاده با که تصاویري بینیم، می عینک کمک با که تصویري کمان، رنگین هاي رنگ 

 ..ندارد اهمیت هاي نوري موج ٴاندازه به ولی هدد می رخ نیز صوتی امواج براي پدیده این است. ما پیرامون در نوري هاي شدن موج شکسته از رایجی هاي مثال
 .است یکدیگر با امواج کنش برهم از اي نمونه تداخل کنند. می کنش برهم نیز یکدیگر با بلکه با محیط تنها نه امواج 

 
 بخش دو مرز به نازك بخش سمت از تپ این وقتی .است (شکل الف) شده تشکیل ضخیم، دیگري و نازك یکی بخش، دو از که بگیرید نظر در را طنابی طول تپ در یک عبور
 سینوسی موج یک براي کند (شکل ب). می عبور دیگر بخشی تابد و باز می تپ این از بخشی رسد، می

موجبنابراینشود. میتعیینموجٴچشمهتوسطکهاستفروديموج بسامدهمانموجدواینبسامد
 موج به نسبت کمتري موج طول V=λ/f ٴرابطه به بنا ،است کمتر قسمت ضخیم در آن تندي که عبوري

 .داشت خواهد فرودي
 انتشار جهت است ممکن و کند تغییر می موج تندي دیگر، محیط به آن ورود و مرز یک از موج عبور با بعدي سه یا دو هاي حالت در

 کم به بخش موج ورود دارد. با بستگی آن عمق به آب سطح روي امواج . تنديکند پیدا شکست موج اصطالحاً و کند تغییر نیز موج
 حرکت کمتر تندي با چون رسد، می عمق کم ٴناحیه به زودتر که موج بخش آن است، روشن یابد. می کاهش سطحی موج تندي عمق،
 طول هنتیج در و موج هاي جبهه بین ٴفاصله بنابراین و افتد عقب می نشده ناحیه این وارد هنوز که موج ٴبقیه از کند می
  .دهند می جهت تغییر ناحیه دو مرز در  موج هاي ترتیب جبهه این به و یابد می کاهش موج

 پیدا شکست سپس رسند و می محیط دو مرز به مایل طور به تختی موج هاي جبههبراي  :عمومی شکست قانون
  گویند می عمومی شکست قانون آن به که است زیر برقرار ٴ، رابطهکنند می

. = 
و برعکس یعنی اگر  شود می تابش ٴزاویه از تر بزرگ شکست ٴزاویه است، بیشتر موج تندي آن در که شود محیطی وارد است کمتر موج تندي آن در که محیطی از اگرموجی 

 د. شو ي تابش می ي شکست کوچکتر از زاویه سرعت موج در محیط دوم کمتر باشد زاویه
 کیلومتري 1000 تا 80 ارتفاع در که جو باالي سپهر(یونسفر) یون ٴالیه مگاهرتز، به 30 تا 3بین  بسامد با رادیویی، قدرت پر موج یک الکترومغناطیسی: امواج شکست

 کند.  می ایجاد را پالسمایی هاي آزاد، الکترون و ها یون وجود علت به الیه این شود. فرستاده می است واقع زمین سطح
 حالی در سپهر یون سپهر(یونسفر) چه امواجی را عبور میدهد وچه امواجی را بازتاب میدهد؟ چرا؟ یون ٴ

 m10حدود  از تر بزرگ يλهاي بلند (با  موج طول با رادیویی امواج دهد، می عبور را فروسرخ تابش و مرئی نور که
 اتفاق، دلیل این گرداند. برمی زمین طرف به ند،باش شده ارسال الیه این سوي به مناسبی هاي جهت در که را

 هاي قسمت در رادیویی امواج تندي تفاوت نتیجه، در و الیه این در آزاد هاي الکترون چگالی نبودن یکنواخت
 .گرداند باز می پایین سمت به را امواج سراب، ٴپدیده مانند سازوکاري در که طوري به آن است، مختلف
 است: محیط  یک نوردر تندي به خأل در نور تندي نسبت با برابر :شکست ضریب

                  = تندي نور در خال
تندي نور دریک محیط = 

 .)است خأل به مربوط 1است (که  1مساوي  یا تر بزرگ همواره شکست ضریب ممکن است، تندي بیشترین خأل در نور تندي چون
=در حالت کلی:                     2θsin2 = n1θsin1n     قانون شکست اسنل = 

 
 ضریب کاهش سبب این که یابد می دما کاهش افزایش با هوا است. چگالی داغ نسبتا زمین سطح هواي گرم روزهاي در :سراب
 از شدن دور با هرمرحله در و شوند می رو روبه تري کوچک و تر کوچک هاي شکست ضریب با آنها موج، هاي جبهه ظیرن پرتوهاي بیشتر چه هر آمدن پایین با. شود می شکست

 از آید می نظر به رسد، می ما شوند. نوري که به چشم می و در ادامه به سمت باال خم افق سمت به بیشتر و بیشتر عمود، خط
 که گویی کند می ایجاد را سح این و  است شده داده هاي نشان پرتو امتداد

. چون ایجاد شده است تصویري از جسم (مثال درخت) بر روي سطح زمین از
شود آب روي  افتد که آب روي زمین است، تصور می این اتفاق وقتی می

  زمین است.
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 تجزیه مختلفی هاي رنگ به منشور از عبور در تابد، می منشور ازیک وجهی به خورشید سفید نور ٴباریکه وقتی :نور پاشندگی
 ٴوقتی باریکه یعنی دارد. بستگی نور موج طول به خأل جز به محیطی هر شکست ضریب که است آن پدیده دلیل این. شود می

 شکسته مختلفی هاي زاویه محیط در دو مرز از عبور هنگام پرتوها این باشد، مختلف هاي موج طول با پرتوهایی شامل نوري
 .گویند می نور پاشندگی نور، شدگی پخش این شوند. به می
 
 

 ٴزاویه با قرمز و آبی نور ٴباریکه دو مثالً اگر .است بیشتر تر، کوتاه هاي موج طول براي معین محیط یک شکست عموماً ضریب
 .شود می خم قرمز ٴاز باریکه بیشتر آبی ٴباریکه شوند شیشه وارد هوا از یکسانی تابش

 
 

موج  از بخشی باشد، موج طول حدود در شکاف یا مانع عاداب که صورتی در:موج پراش
 .شود می گسترده شکاف یا مانع اطراف به وضوح به کند، می عبور ها شکاف یا ها لبه از که
 اطراف به موج، طول ٴمرتبه از پهنایی با شکاف یک از عبور در موج که پدیده این به

 پراش اگر  .افتد می اتفاق موج نواعا ٴهمه پراش براي .گویند می پراش شود، می گسترده
 همواره کنیم، مالحظه پرده یک روي را تیز اي لبه یا باریک شکاف یک از نوري تکفام

 مشاهده شکاف هاي لبه با موازي را پراش نقش به موسوم و روشنی تاریک نوارهاي
 .کنیم می
 

 امواج تداخل
 آنها خالص اثر بگذارند، تأثیر فضا از اي ناحیه بر زمان هم طور به موج چندین : وقتی امواج نهی برهم اصل

 .است آنها از یک هر مجزاي اثرهاي برابرمجموع
 یک از زمان که هم است موج چند یا دو ترکیب تداخل، دیگر بیان به .گویند می تداخل یکدیگر، با ها موج ترکیب به

 .کنند می عبور منطقه
هنگام  ها گویند، و اگر تپ می سازنده تداخل آن به کنند ایجاد تري را بزرگ تپ همپوشانی هنگام ها اگر تپ 

 .گویند می ویرانگر تداخل آن به کنند حذف را یکدیگر اثر همپوشانی
 تقویت همدیگر را نقاط برخی رسند، در اي در سطح آب وقتی به هم می موج دایره دسته دو :آب سطحی امواج تداخل

 این به .دهند انجام می ویرانگر تداخل کنند و می تضعیف را همدیگر نقاط برخی در و ندده می انجام سازنده تداخل و کنند می
 یک متناوب نقش چنین است. کمینه ها، برخی ناحیه در و بیشینه برایند موج ٴدامنه آب سطح روي نواحی برخی در ترتیب،
 نامیم. می آب سطحی تداخلی امواج نقش را ها کمینه و ها بیشینه از درمیانی
 امواج اند متصل الکتریکی مولد سیگنال یک به که بلندگو دو .کنند تداخل توانند می نیز صوتی امواج :صوتی امواج تداخل

 در که شکل در شده داده نشان فرضی خط امتداد در دادن میکروفون حرکت با کنند. می منتشر فضا در را بسامدي هم سینوسی
 براساس پدیده این علت شود. می زیاد و کم متناوب طور به صدا بلندي که یابیم درمی قرار دارد بلندگوها از مناسبی ٴفاصله
 .شود داده می توضیح صوتی امواج ویرانگر و سازنده هاي تداخل
 آب، سطحی هاي موج مانند نیز نور است. زیرا  موج یک نور کرد ثابت تجربی یانگ طور توماس :نوري امواج تداخل

 .کند می تداخل دیگر هاي موج انواع ٴهمه و صوتی هاي موج
 

 حاصل هاي موج کند. می روشن را 2Sو  1Sشکاف  دو و تابد می شکافی تک بر تکفام ٴچشمه یک از حاصل : نورآزمایش یانگ
 روشن فریزهاي یا نوارها سازنده، تداخل با هاي نقطه پرده، کنند. روي می تداخل یکدیگر با شکاف دو این توسط نور پراش از
 روي تاریک و روشن نوارهاي. دهند می تشکیل را تاریک فریزهاي یا نوارها ویرانگر تداخل با هاي نقطه دهند و می تشکیل ار

 طول توان می یانگ آزمایش از استفاده با .شود خوانده می تداخلی نقش ویرانگرند، و سازنده هاي تداخل از ناشی که پرده
 کرد. ینتعی را درآزمایش رفته کار به نور موج
که  کنند می ایجاد برایند موجی شوند تابیده ترکیب موج ثابت با انتهاي از بازتابیده موج وقتی :کشیده ریسمان در تشدید و ایستاده موج
 ایی کهشوند و مکانه نامیده می گره ریسمان که در اثر تداخل ویرانگر ساکن هستند، طول در هایی مکانشود.  می حاصل نهی برهم اصل از آن شکل
 گویند. می ایستاده موج حالت، این در را برایند موج گویند. نقش می شکم است، را  دراثر تداخل سازنده بیشینه برایند موج ٴدامنه
 است. )λ/4موج (  طول ربع با برابر مجاور هاي شکم از ها گره ٴفاصله بنابراین و )λ/2موج (  طول نصف با برابر هم از مجاور هاي گره ٴفاصله 
 کامالً  ها) ها (گره نقطه این در موج دو ویرانگر) این کنند (تداخل حذف می را ها یکدیگر بازتابیده در محل گره و تابیده هاي همیشه موج 

 را رهمدیگ که است اي گونه به لحظات تمام در بازتابیده و تابیده هاي موج ها وضعیت شکم از یک هر مکان در اما مخالف)اند. فاز (در فاز ناهم
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 .ندفاز هم نقاط این در موج دو این گوییم می اصطالحاً حالت این سازنده). در کنند (تداخل می تقویت
 در نوسان مد یک مشخص یاً  ٴایستاده موج ایجاد موجب تداخل دربسامدهاي معینی، شده، در یک تارکشیده :تار تشدید بسامدهاي

 کند نوسان تشدیدي بسامدهاي از غیر بسامدي در تار اگر شوند. می خوانده شدیديت بسامدهاي  معین بسامدهاي این شود. تار می
 .شود نمی ایجاد بارزي ٴایستاده موج

=تار)          تشدیدي هاي موج (طول     , , ,….     =     
=             =1،2،3nتار)                  ....،  تشدیدي بسامدهاي( = 

=آن را قرار دهیم:         رابطه vاگر بجاي  =    
= اختالف بسامد دو هماهنگ متوالی برابر با بسامد هماهنگ اصلی است:      ,    ( ) = ( + 1)      ⇒        ∆ =  

 است، بسامد =1nبه  مربوط که را بسامد ترین پایین کنند. می مشخص تشدیدي بسامدهاي با را نوسان مدهاي
 هماهنگ بسامد =2nازاي  به دوم هماهنگ بسامد گویند. اول می هماهنگ اصلی یا مدرا آن به مربوط مد اصلی و

 .شود می فتهگهماهنگ عدد nبه  آید. می دست به … و =3nازاي  به سوم
 هر از کنند، می حرکت لوله درون درهواي صوتی هاي موج وقتی :صوتی هاي لوله در تشدید و ایستاده موج
 طول از معینی هاي مضرب لوله طول باشد. اگر باز آن انتها اگر حتی گردند، بازمی لوله درون به و تابند بازمی انتها
لوله  در را بارزي ٴایستاده موج نقش مخالف، هاي جهت در رونده پیش هاي موج نهی برهم صوتی باشد، موج موجِ
 و )λ/2موج (  طول نصف با برابر هم از مجاور هاي گره ٴهاي صوتی هم فاصله کند. مانند تار در لوله می ایجاد

 است. )λ/4موج (  طول ربع با برابر مجاور هاي شکم از ها گرهٴفاصله بنابراین
 در وقتی دارد. معینی تشدیدي بسامدهاي است که باز انتهاي یک با صوتی ٴلوله یک مانند بطري یک :هلمهولتز تشدیدگر و بطري در تشدید

 باشد، منطبق بطري تشدیدي بسامدهاي از یکی با بسامدها این از یکی اگر حال شود. می بسامدها ایجاد از وسیعی گستره دمیم می بطري یک ٴدهانه
 صوت یک بسامد هرگاه ودارند بسامدهاي تشدیدي معینی صوتی هاي لوله همانند نیز هلمهولتز تشدیدگرهاي .دشو می ایجاد قوي صوتی یک موج

 .دهد می صوت این به تري پاسخ قوي تشدیدگر باشد، آنها تشدیدي بسامدهاي از یکی با برابر
 فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی

. شود می شناخته کالسیک فیزیک نام به امروزه ماکسول الکترومغناطیس ٴنظریه ودینامیک وترم نیوتونی، مکانیک جمله از فیزیک، هاي حوزه
 فضا ٴهندسه ٴمطالعه به عام (مربوط نسبیت ٴنظریه نور)، تندي با قابل مقایسه و زیاد بسیار هاي تندي در ها پدیده ٴمطالعه به خاص(مربوط نسبیت

سه نظریه  آنها) ٴسازنده هاي ذره و ها اتم مانند کوچک، بسیار هاي مقیاس در ها پدیده ٴمطالعه به کوانتومی (مربوط ٴنظریه و گرانش) و زمان 
 فیزیک جدید هستند.

 اثر را،  فیزیکی ٴشوند. این پدیده می گسیل آن از هایی الکترون بتابد فلزي سطحی به فرابنفش نور مانند بسامد مناسب با نوري وقتی: فوتون و فوتوالکتریک اثر
 .شوند می فلز خارج سطح از و کنند می جذب را نور فرودي انرژي ها، الکتروندر اثر فتوالکتریک  .نامند می فوتوالکترون را فلز سطح از شده جدا هاي الکترون و توالکتریکفو

 شود: براي بررسی اثر فوتوالکتریک از دستگاهی مطابق شکل روبرو استفاده می
 ها، فوتوالکترون این آورد. می بیرون Tفلزي  صفحۀ سطح از را ها الکترون باال، کافی قدر به بسامدي  با متکفا نوري فوتوالکتریک، اثر در
 .آورند می وجود به مدار در را جریانی و روند می Cکنندة  جمع طرف به
 مقدار از فرودي بسامد نور اگر هک دهد می نشان آزمایش آنکه حال دهد، می نشان را تري بزرگ عدد گالوانومتر نور، شدت این افزایش با

 .دهد نمی نشان را جریانی عبور و گالوانومتر دهد رخ نمی پدیده این یابد افزایش فرودي نور شدت که هم چقدر هر باشد، کمتر معینی
 به F= -eE نیروي موج، این لکتریکیا میدان فلز، سطح با فرودي) الکترومغناطیس (نور موج کنش : هنگام برهمي فتوالکتریک توجیه فیزیک کالسیک درباره

 سطح از شدن جدا براي را الزم جنبشی انرژي شود بزرگ کافی قدر ها به الکترون از برخی نوسان ٴدامنه وقتی ترتیب، این وادارد. به نوسان به را آنها و کند وارد فلز هاي الکترون
 کنند. می پیدا فلز

 :مشکل فیزیک کالسیک در توجیه اثر فتوالکتریک
 .نیست سازگار تجربه با نتیجه این که حالی در دهد رخ بسامدي هر با باید پدیده این دیدگاه کالسیکی، این به ) بنا1 
 ترتیب این ). به 2I  Eاست ( متناسب الکترومغناطیسی موج الکتریکی میدان ٴدامنه مربع با نور شدت که است این ماکسول الکترومغناطیسی ٴنظریه پیامدهاي از دیگر ) یکی2

 آن تجربه که اي نتیجه شوند، خارج فلز از انرژي جنبشی بیشتري با ها الکترون باید دهیم افزایش را فلز سطح بر فرودي نور شدت اگر معین، یک بسامد ازاي به رود می انتظار
  .کند نمی تأیید را

 شد، نامیده فوتون بعدهاکه  انرژي، ٴبسته هر گرفت. نظر در انرژي هاي بسته از اي مجموعه صورت به توان می را fبسامد  با نور که کرد فوتوالکتریک فرض ٴنظریه در اینشتین
= :آید می دست به زیر رابطه از که است اي انرژي داراي ℎ ⇒یا                = ℎ  

 .است J.s34-10×63/6= hآن  مقدار که است شده معلوم تجربی طور به و شود می نامیده پالنک ثابت h رابطه این در

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه مشاور



 

١٠ |صفحھ   3اي از مفاهیم فیزیک  خالصه                                       3فیزیک ریاضی         سال دوازدهم
 باشد و عدد کوانتومی نام دارد. میhf)(هايِ انرژي یک عدد صحیحِ مثبت است و معرّف تعداد کوانتومnکه nhfEدر حالت کلی 

 
). در قلمروِ اتمی، ژول یکـايِ بزرگـی اسـت و معمـوالً از     qVUولت است1کولنی، تحت ولتاژِ 1انرژيِ بارِ  سنجیم. (ژول برابرِ ِ بزرگ انرژي را با یکايِ ژول می با مقیاس 

. ولت، تعریف می شود1کنیم که با عبارت مقدارِ انرژيِ یک الکترون تحت ولتاژِ  استفاده میeV)(یکايِ کوچک تري به نامِ الکترون ولت  

JeV 1910611 / 
seVh   برابر است با      eV.sثابت پالنک برحسب   .15104 

ℎهاي این فصل الزم است. با جاگذاري مقادیر آن داریم: در بسیاري از محاسبه hcکمیت  = 6.63 × 10 × 3 × 10 = 19.9 × 10 .  
ℎبرثانیه بنویسیم داریم:             nmو سرعت نور را برحسب  .s eVرا برحسب hاگر   = 1240  (بهتر است حفظ شود.)  .

، به طورِ کامل توسط فقط یک الکترون  جذب hfتابد، یک فوتون با انرژيِ هنگامی که نور به سطحِ فلز می ي اینشتین): ي فوتوالکتریک (نظریه تفسیرِ کوانتومیِ پدیده
 )Kشود.( ) و باقی مانده صرف انرژي جنبشیِ فوتوالکترونِ گسیل شده از سطحِ فلز میWدهد، بخشی از انرژي صرف کندن الکترون شده ( رژيِ خود را به الکترون میشده و ان

hf = W + K    الکتریک فوتو اثر در انرژي پایستگی قانون 
W (انرژي)و    فلز یک سطح از ها الکترون کردن خارج براي الزم کارK هاي فوتوالکترون ترین سریع جنبشی انرژي .است فلز آن سطح از شدن جدا از پس آنها جنبشی انرژي 

 الکتریک) فوتو ٴ(معادله Kmax = hf - Wo                             با: بود خواهد برابر آن شده از گسیل
W0 ن فلز یک از الکترون یک کردن خارج براي الزم کار کمینه و دارد بستگی فلز جنس به که نامند می فلز کار تابع رااست معی. 

تواند اثر فتوالکتریک را ایجاد کند. در این بسامد (طول موج) انرژيِ فوتون درست به  ترین طول موج) که می کمترین بسامدي (بلند: )oλ(طول موج قطع   foبسامد قطع 
تک )0بزرگ تر ازباشد (ofتر از کمfاگرماند که به شکلِ انرژيِ جنبشی ظاهر شود. . ند و اضافه بر این چیزي نمیاي است که بتواند فوتوالکترون را از جا بکَ اندازه

کند که تعداد آن ها چقدر باشد، یعنی هیچ فرقی نمی کند که تابشِ نور چقدر شدید  فرقی هم نمیتک فوتون ها، انرژيِ کافی برايِ کَندنِ فوتوالکترون نخواهند داشت و هیچ 
 باشد.

o
o

o
ooo W

hc
h

WfWhfK 0max 

 foاز  تر بزرگ فرودي نور بسامد به صورت شکل روبروست. وقتی  فرودي نور بسامد حسب بر ها جنبشی فوتوالکترون انرژي بیشینۀ نمودار
 کنند. خارج فلز از را ها توانند الکترون می ها فوتون شدبا آن با مساوي یا
 .است فلز ترك ٴآستانه در اي جنبشی انرژيِ هیچ بدون الکترون آستانه بسامد در
  ( طول موج قطع )                       =    )ها الکترون فوتو ٴآستانه بسامد(

o
o W

hc 

 کنار باید نور موجی مدل که نیست این معنی به فوتوالکتریک اثر مانند ها پدیده برخی توضیح در الکترومغناطیسی موج مدل شکست
 از درستی توجیه نیست قادر دلیل همین به و دربرندارد را نور هاي تمام ویژگی موجی، مدل که باشیم متوجه باید ولی، شود. گذاشته
 .کند ارائه را ماده با نور کنش رهمب با فیزیکی مرتبط هاي پدیده تمامی
 آن به که کنند می گسیل (نشر) الکترومغناطیسی امواج خود از باشند، که دمایی هر در اجسام ٴهمه :خطی طیف
 معمولی، دماهاي در .کنند گسیل می مرئی نور خود سطح از دماهاي باال در اجسام شود. می گفته گرمایی تابش

 .دارد قرار طیف فروسرخ در ناحیۀ اجسام حسط از شده گسیل بیشتر تابش
هاست که  موج طول از اي پیوسته گستره شامل امواج این روشن، المپ داغ یک ٴرشته نظیر جامد، جسم یک براي
 جامد، توسط جسم پیوسته طیف تشکیل .نامند می پیوسته طیف اختصار به یا پیوسته گسیلی طیف آن را
 .است آن سازنده يها اتم بین قوي کنش برهم از ناشی

 
 جاي به آزادند جامد جسم در موجود قوي هاي کنش برهم از آنها منفرد هاي اتم رقیق، که و فشار کم گازهاي
 را، گسسته طیف این است. معینی هاي موج طول شامل که کنند می گسیل را طیفی گسسته پیوسته، طیف

 اتم براي آن، در ایجادشده هاي موج طول و نامند می خطی طیف اختصار به یا گسیلی خطی طیف معموالً
 .دهند می دست به گاز آن هاي اتم ساختار و نوع درباره را مهمی هاي سرنخ و هستند فرد منحصر به گاز هر هاي

 
 .دارد بستگی المپ درون گاز نوع به شده، گسیل نور رنگ همچنین شده و ایجاد خطی طیف 
 اثرِ انگشت خطیِ هر عنصر، مانند هر اتم است. لذا به  ها، از ویژگی انسان طیف هايِ منحصر به فرد

 نمایی میتوان عناصر را از هم تشخیص داد. کمک طیف
 توان عناصر را از یکدیگر تشخیص داد. باشند. لذا به کمک این طیف نمی طیف گسیلیِ اجسامِ جامد ملتهب، پیوسته و مانند هم می 
ها را جذب  ي طول موج کند و بقیه هاي خاصی را جذب می کند و این که چرا هر عنصر تنها طول موج خاص خود را تابش می هاي این که چرا هر عنصر طول موج 

 کند از دیدگاه فیزیک کالسیک قابل توجیه نیست. نمی
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 ریدبرگ مشهور است، به دست آورد: ي ي زیر که به رابطه طولِ موجِ تمامیِ خطوط طیف اتمِ ئیدروژن را با استفاده از رابطه ي ریدبرگ: رابطه

nnnmR
nn

R HH ,)(/,)( 1
22 0110111 

ر است که الکترون رويِ ت ي ترازِ پایین شماره 'nاست که الکترون ابتدا رويِ آن قرار داشته و  ي ترازِ باالتر شماره nشود.  ثابت ریدبرگ برايِ اتمِ ئیدروژن نامیده میHRکه در آن
 است. نانومترد. دقّت کنید که طولِ موج در این رابطه،  برحسبِ آی آن فرود می

 نامند. بالمر را یک رشته می -ي ریدبرگ هاي به دست آمده از رابطه ي طول موج ، مجموعه'nبه ازاي هر مقدار معین  
 آید.  شته یا حد ِ بااليِ رشته به دست می)  در هر رشته، بلندترین طولِ موجِ خطوط آن ر +'1n(یعنی  nترین مقدارِ ممکنِ  به  ازايِ  کوچک 
 شود. ، کوتاهترین طولِ موجِ خطوط هر رشته یا حد ِ پایینِ رشته پیدا میnشوند پس، به ازايِ هايِ کوتاهتري می بزرگتر باشد، طولِ موج nهر چه  
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 که آید می دست به بالمر ٴرشته ='2nازاي  به

 .دارد قرار طیف مرئی ٴناحیه در

 
 
 
 
 
 
 
 

 در مدل .شد ) آنe/mجرم ( به بار نسبتگیري  اندازه و الکترون کشف به تامسون موفق جوزفمدل اتمی تامسون (مدل کیک کشمشی): 

 در اتم دارند جرم در ناچیزي سهم که ها الکترون و است شده گسترده آن سرتاسر در همگن طور به مثبت که بار است اي کره همچون اتم تامسون،

 بسامدهاي با ها الکترون وقتی ن،تامسو اتمی مدل گویند. در هم می کشمشی کیک مدل گاهی را مدل این اند. شده پراکنده آن مختلف جاهاي

 که اتم، از شده گسیل تابش بسامدهاي .شود می اتم از الکترومغناطیسی امواج تابش سبب نوسان کنند این می نوسان تعادلشان وضع حول معینی

 .نبود سازگار تجربی نتایج با کرد، می بینی پیش تامسون اتمی مدل
 اي د  باریکهرادرفور : ارنستنتیجه آزمایش رادرفورد

 آلفا) بر ٴذره یا هلیم اتم ٴ(هسته مثبت بار داراي هاي ازذره
 باید گرفت نتیجه تاباند و فرو طال جنس از اي نازك ورقه سطح
 باشد. هراتم مرکز در مثبت بار داراي و چگال اي هسته

 
 

 
 تعدادي با که مثبت است بار با شعاع هسته) و =10-15(  کوچک و چگال بسیار ٴهسته یک داراي اتم )،اتم اي هسته مدلرادرفورد ( مدل بر بنا

 .است شده احاطه دور نسبت به هایی فاصله در الکترون
ي مرکزي با حجمِ بسیار کوچکی به نامِ هسته، متمرکز شده و اطراف آن  ي بارِ مثبت اتم، در یک ناحیه در این مدل، همهمدلِ اتمیِ رادرفورد:  

 باشد. توان گفت: فضايِ بینِ الکترون ها خأل، می اي که می اند، به گونه اي زیاد احاطه کرده منفی در فاصله ها با بارِ را الکترون
 اشکاالت مدلِ اتمیِ رادرفورد: 

ه سقوط کند. شود الکترون رويِ هست ها، باعث می ي الکتریکیِ بینِ هسته و الکترون ها در اطراف هسته، ساکن باشند، نیرويِ جاذبه اگر الکترون) 1
 ریزد، در صورتی که اتم پایدار است. یعنی ساختارِ داخلیِ اتم، فرو می

ي  ي خورشیدي،که به دورِ خورشید در حرکتند، به دورِ هسته در گردش باشند، طبقِ نظریه هايِ منظومه ها، مانند سیاره اگر الکترون) 2
کند، چون الکترون به طورِ پیوسته شتاب دارد و طبقِ مبانیِ کالسیکی،  ل میي باردارِ شتاب دار، نور گسی فیزیک کالسیک که هر ذره

دهد،  بسامد موجِ گسیل شده با بسامد دورانِ الکترون برابر است، لذا بایستی به طورِ پیوسته نور گسیل کند و چون انرژي از دست می
به طورِ پیوسته زیاد شده و درنهایت، مارپیچ وار به داخلِ هسته سقوط شعاعِ مداريِ آن به طورِ پیوسته کاهش یافته و در نتیجه بسامد آن 

 باشد. کند، یعنی طیف اتمی بایستی پیوسته بوده و اتم پایدار نباشد، در صورتی که طیف اتمی، گسسته است و اتم پایدار می می

 ي طول موج گستره nمقدارهاي  ي ریدبرگ رابطه 'nمقدار نام رشته

)( = '1n لیمان 2
1

1
11

n
RH  ...4,3,2n = فرابنفش 

)( = '2n بالمر 22
1

2
11

n
RH  ...5,4,3n = فرابنفش و مرئی 

)( = '3n پاشن 22
1

3
11

n
RH  ...6,5,4n = فرو سرخ 

)( = '4n براکت 22
1

4
11

n
RH  ...7,6,5n = فرو سرخ 

)( = '5n پفوند 22
1

5
11

n
RH  ...8,7,6n = فرو سرخ 
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 برد: الگويِ اتمیِ رادرفورد از دو ایراد عمده رنج مینتیجه: 

 ها را توضیح دهد. ها در مدارهايِ اتمی و در نتیجه پایداريِ اتم یداريِ حرکت الکترونتواند پا نمی) 1
 ي اتمی نیست. قادر به توجیه طیف گسسته) 2

 حل رادرفورد مدل در را اتم ناپایداري ٴمسئله کرد که ارائه هیدروژن اتم براي را مدلی ) بور1  هاي مدل اتمی بور چیست؟ موفقیت
 آورد.  را به دست می هیدروژن اتم خطی طیف براي ریدبرگ ٴمعادله ) 2کرد.  می

 اصول مدل اتمی بور به صورت زیر است:
 .هستند مجاز معینی ٴگسسته هاي انرژي و مدارها فقط یعنی اند؛ کوانتیده اتم هر در ها الکترون هاي انرژي و مدارها -1
 الکترون شود می گفته رو این از شود. گسیل نمی الکترومغناطیسی تابش نوع هیچ است، مجاز مدارهاي از یکی در الکترون یک وقتی -2
 .دارد قرار مانا حالت یا مانا مدار در
 حالت یک به EUبیشتر  انرژي با مانا حالت یک از الکترون گذار هنگام برود. دیگر ماناي حالت به مانا حالت یک از تواند می الکترون -3

 .شود می تابش وتونف ك ELکمتر  انرژي با مانا
),,...,,/(   )هیدروژن اتم براي الکترون مدارهاي شعاع( Aannar oon 503212 
 هیدروژن) اتم در الکترون انرژي ترازهاي(

eVJE
n
E

n
E

E R
R

n 61310172 18
22

1 // 

 نامیده هیدروژن اتم براي بور شعاعکه  هیدروژن اتم در مدار ترین کوچک شعاع aoشود . می نامیده کوانتومی عدد nروابط  این در
 .شود می

 دهند. می نشان ER   نماد با و نامند می ریدبرگ یک رامعموالً آن ٴاندازه که است eV6/13-=1E برابر =1nدر الکترون انرژي
 یعنی:  نهایی است، مدار و اولیه مدار دو بین انرژي اختالف برابر شده تابش فوتون انرژي صورت این در

hfEE   اتم)      از فوتون گسیل ٴ( معادله LU − = ℎ  
 .شود می گسیل یک فوتون کند می جهش کمتر انرژي با به مداري بیشتر انرژي با مداري از وقتی الکترونی بور، مدل به بنا

 اتم در .باشد متمایز شوند می هنامید برانگیخته هاي حالت که باالتر ترازهاي از تا شود می نامیده پایه حالت انرژي، تراز ترین پایین
انرژي  .شود می نامیده الکترون یونش انرژي پایه، حالت از الکترون کردن خارج براي الزم انرژي کمترین  .دارد قرار پایه حالت در اغلب الکترون اتاق، دماي در و هیدروژن

 است.  eV6/13یونش اتم هیدروژن 
 که تاریکی هاي خط. کرد کشف آن در را نازکی تاریک هاي خط خورشید، طیف دقیق ٴمشاهده با فرانهوفر،
 جو گازهاي توسط ها خط این به مربوط هاي موج جذب طول از ناشی کرد، کشف خورشید طیف در فرانهوفر

 .آیند می پدید زمین خورشید و جو
 فشار کم گاز حاوي ظرفی از سفید را نور چشمۀ یک جذبی، نور هاي طیف مشاهدة : برايطیف جذبی خطی

تشکیل  پرده روي آن طیف و شود می پاشیده منشور توسط اتمی (یا گاز عنصر دیگري) عبور داده و هیدروژن
 جذب گاز هاي اتم توسط که است مربوط سفید نور از هایی موج طول به طیف، روي تاریک هاي خط شود. می
 .اند شده

 :که دهد می نشان مختلفعنصرهاي  جذبی و گسیلی هاي طیف همچنین ٴمقایسه و مطالعه
 دو هیچ جذبی طیف و گسیلی طیف یعنی است. عنصر آن هاي مشخصه از که دارد وجود معینی هاي موج طول عنصر، هر گاز هاي اتم جذبی طیف در و گسیلی طیف ) در1

 .نیست یکدیگر همانند گازي
 می تابش را آنها شوند، برانگیخته دیگر صورت هر به یا و رود باال کافی ٴبه اندازه آنها دماي اگر که ندکن می جذب سفید نور از را هایی موج طول همان دقیقاً گاز هر هاي ) اتم2

 .کنند
 که آیند می وجود به وقتی اتمی هیدروژن گاز گسیلی طیف در گوناگون هاي که خط دانیم می بور مدل اساس بر

 تر پایین انرژي تراز به باالتر انرژي تراز از اند، شده برانگیخته دلیلی هر به که هاي هیدروژن، اتم هاي الکترون
 .کنند گسیل را هایی و فوتون کنند جهش

 ترازهاي از شود می خوانده فوتون جذب که فرایندي در یعنی گذارکنند، عکس جهت در توانند می ها الکترون 
 را دارد گذار براي الزم انرژي دقیقاً که را فوتونی اتم، حالت، این دربروند  انرژي باالتر ترازهاي به تر پایین انرژي
 .کند می جذب

 
 اتمی هیدروژن گاز جذبی و گسیلی طیف اتم، پایداري تبیین در مدل این کند. می ارائه هسته به دور ها الکترون حرکت چگونگی از تصویري بور : مدلبور مدل هاي موفقیت
 .تاس همراه موفقیت با هیدروژن اتم یونش انرژي ٴومحاسبه
  بور: مدل هاي نارسایی
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 به کند می وارد دیگر الکترون بر الکترون یک که الکتریکی نیروي بور، درمدل زیرا رود، نمی کار به گردد می هسته دور به الکترون یک از بیش که وقتی براي مدل ) این1

  .است نیامده حساب
 طیف در آبی خط شدت با قرمز خط شدت چرا که دهد توضیح تواند نمی مدل بور مثال براي دهد. ضیحتو را گسیلی طیف هاي خط شدت بودن متفاوت تواند نمی مدل این )2

 .است متفاوت یکدیگر با هیدروژن اتمی گاز گسیلی
.الکترون دارندیکتنهاکهشودمیگفتههاییاتمبهگونههیدروژناتم

 
 لیزر
 القاییگسیل یا و خود به خود گسیل صورت به تواند می گسیل فرایند شود. می گسیل فوتون کند یک می جهش تر پایین انرژي تراز به باالتر انرژي تراز از الکترون یک وقتی
 .باشد
 ورودي، فوتون القایی یک گسیل در درحالی که .شود می گسیل اي کاتوره جهتی در فوتون خود به خود گسیل در

 گسیل براي برود. تر پایین تراز به و دهد تغییر خود را انرژي رازت تا کند می القا) تحریک (یا را برانگیخته الکترون
 .باشد یکسان EU-ELیعنی  تراز دو هاي اختالف انرژي با دقیقاً باید ورودي فوتون انرژي القایی،
 فرایند این ترتیب این شود. به می خارج فوتون دو و وارد فوتون یک )1: دارد عمده ویژگی سه القایی گسیل
 فوتون جهت همان در شده، گسیل فوتون ) 2کند.  می تقویت را نور و دهد می افزایش را ها وتونف تعداد

 این به است. فاز همان داراي یا همگام ورودي فوتون شده با گسیل فوتون اینکه) 3 کند. می حرکت ورودي
 .هستند فاز هم و جهت هم بسامد، هم کنند ایجاد می را لیزري ٴباریکه که هایی فوتون ترتیب

 
 انرژي به ترازهاي را ها الکترون تا باشد داشته وجود باید مناسب خارجی انرژي ٴچشمه یک القایی گسیل در

 شود. فراهم باال ولتاژ هاي تخلیه یا و معمولی نور هاي شدید درخش جمله از متعددي هاي روش به تواند می انرژي این کند. برانگیخته باالتر
 است. معروف جمعیت وارونی به که شرطی شد، خواهند برانگیخته باالتر انرژي تراز به بیشتري هاي شود، الکترون داده ها مات به کافی انرژي اگر 
 بیشتر بسیار تر پایین تراز به نسبت پایدار شبه ترازهاي به موسوم ترازهایی ها در الکترون تعداد که است وضعیتی به مربوط لیزري، محیط یک در ها الکترون جمعیت وارونی 

 .باشند
 افزایش براي بیشتري فرصت تر، طوالنی زمان این مانند. ) باقی میs8-10معمولی ( ٴبرانگیخته حالت به ) نسبتs3-10تري    ( طوالنی بسیار زمان مدت ها ترازها، الکترون این در

 .کند می فراهم نورلیزر تقویت نتیجه در و جمعیت وارونی
 اي) ک هستهفصل ششم (آشنایی با فیزی

  .داریم سروکار اتمی هاي واپاشیِ هسته و ها کنش برهم ساختار، با آن در که است فیزیک از اي شاخه اي، هسته فیزیک
 است. اتم شعاع تقریباً  آن شعاع که یابیم می را هسته آن، مرکز در اتم، درون کاوش با :ساختار هسته

 .شوند می نامیده نوکلئون کلی طور به که است شده تشکیل ها پروتون و ها نوترون از اتم ٴهسته
 .است پروتون از بیشتر اندکی جرمش و ندارد، بار الکتریکی نوترون

 تعداد خنثی، یک اتم در است. متفاوت مختلف عنصرهاي در و نامند می) Z( اتمی عدد را هسته هاي پروتون تعداد
 شود. می ) نامیدهNنوترونی ( عدد هسته، هاي نوترون تعداد است. برابر هسته دور هاي الکترون تعداد با هسته هاي پروتون

 A=Z+Nنامند. پس:   ) میAعدد جرمی ( را ها نوترون و ها پروتون کل تعداد مجموع همچنین
Aصورت به هسته نماد Xشیمیایی  نماد با عنصر یک براي

ZXN  شود. می داده نشان 
 همین به کند. می ) تعیینZاتمی هسته (عدد هاي پروتون تعداد را اتم شیمیایی هر خواص کند. می تعیین آن هاي نوترون و ها پروتون ادتعد را هسته هاي ویژگی ها: ایزوتوپ

 و هستند مکان هم عناصر جدول تناوبی در ها هسته این نتیجه در دارند، یکسانی شیمیایی خواص دارند متفاوت نوترون تعداد ولی مساويپروتون  تعداد که هایی هسته سبب
 .شوند می نامیده مکان) ایزوتوپ (هم بنابراین
با توجه به اینکه  .است شده متمرکز هسته در آن)  درصد9/99از  اتم (بیش جرم بیشتر این، وجود با است. تر کوچک بسیار اتم ابعاد با مقایسه در هسته ابعاد :هسته پایداري

نیروي شود  هسته می پاشیدن هم از مانع چیزي که شود، تنها اند، وارد می نزدیک یکدیگر به بسیار که درون هسته، هاي پروتون بین قوي خیلی رانشی الکتروستاتیکی نیروي
 .کند مقابله رانشی یالکتروستاتیک نیروي با تواند نمی که است ضعیف چنان ها، بین نوکلئون گرانشی نیروي از حاصل ٴجاذبهتواند گرانشی باشد، زیرا  اي است. این نیرو نمی هسته
 در تنها و است برد کوتاه اي، هسته ) نیروي3تر از گرانشی و الکترو استاتیکی است  اي قوي ) نیروي هسته2اي ربایش است  نیروي هسته )1: اي هاي نیروي هسته ویژگی
 و پروتون یک یا نوترون، دو پروتون، بین دو یکسانی اي هسته ربایشی نیروي یعنی ،است الکتریکی بار از مستقل اي هسته نیروي )4 .کند می اثر هسته ابعاد از تر کوچک اي فاصله
 .است همین نیز نوکلئون عام نام با آنها گذاري نام دلیل و ندارد وجود نوترون و پروتون بین اي، تفاوتی هسته نیروي منظر از دلیل همین به دارد. وجود نوترون یک

 
 با ها پروتون بین الکتروستاتیکی ٴدافعه نیروي باید هسته، پایداري براي یابد؟ ر عناصر سنگین تعداد نوترونها بیشتر از پرتونها افزایش میچرا با افزایش تعداد پرتونها د

 درون دیگر هاي پروتون تمام پروتون الکتروستاتیکی، یک نیروي بودن برد بلند دلیل به ولی باشد. شده موازنه است، اي هسته نیروي از ناشی ها، که نوکلئون بین ٴجاذبه نیروي
 وقتی تعداد دلیل همین به کند. می جذب اي هسته نیروي با را خود مجاور هاي نوکلئون ترین نزدیک نوترون، فقط یک یا پروتون یک که حالی در کند، می دفع را هسته
 .یابد افزایش نیز هسته درون هاي نوترون تعداد باید بماند، باقی پایدار بخواهد هسته اگر یابد، افزایش هسته درون هاي پروتون

@rahemoshaver99

گروه آموزشی راه مشاور



 

١۴ |صفحھ   3اي از مفاهیم فیزیک  خالصه                                       3فیزیک ریاضی         سال دوازدهم
 نامیده اي هسته بستگی انرژي منظور، این براي الزم انرژي است. الزم هسته، انرژي یک هاي نوکلئون کردن جدا براي هسته: انرژي ترازهاي و اي هسته بستگی انرژي

 .شود می
 را جرم اختالف این اگر است. کمتر اندکی اش دهنده هاي تشکیل نوترون و ها پروتون جرم مجموع از هسته جرم
)  2cنور( تندي مربع در)، 2E=mcاینشتین ( معروف ٴرابطه مطابق شود، می گفته هسته جرم کاستی آن به که

 Eبرحسب کیلوگرم باشد،  mبرحسب متر برثانیه و   c. (آید می دست به اي هسته انرژي بستگی کنیم ضرب
 خواهد بود.) Jبرحسب 

 همچنین، کنند. اختیار را دلخواهی انرژي هر توانند نمی هسته درون هاي و نوکلئون اند کوانتیده اتم، به وابسته هاي الکترون انرژي مانند نیز هسته به وابسته هاي وکلئونن انرژي
 نتیجه در و بروند باالتر انرژي ترازهاي به انرژي جذب توانند با می نیز اه نوکلئون بروند، برانگیخته تراز به پایه تراز از انرژي جذب با توانند می اتم هاي که الکترون طور همان
 .است برابر پایه و تراز برانگیخته تراز بین انرژي اختالف با شده، گسیل فوتون انرژي گردد. می بر پایه تراز به فوتون با گسیل برانگیخته ٴهسته شود. برانگیخته هسته

 رو، این از .است eV ٴمرتبه از اتم در ها الکترون انرژي ترازهاي بین اختالف که حالی در است، MeV ٴمرتبه تا keV ٴمرتبه از هسته در ها ننوکلئو انرژي ترازهاي بین اختالف
 .شوند نمی برانگیخته شیمیایی هاي واکنش در ها هسته

طبیعی پرتوزایی واپاشی، فرایند این شوند. می آزاد انرژي پر هاي فوتون یا از ذرات معینی نوع کند، می واپاشی خود خودبه پرتوزا ناپایدار یا ٴهسته یک وقتی :طبیعی پرتوزایی
  )γگاما ( پرتوهاي ) وβبتا ( پرتوهاي) α( آلفا پرتوهاي شود: می ایجاد پرتو نوع سه طبیعی پرتوزایی در.شود می نامیده

 ) در≈mm1/0را ( بیشتري مسافت خیلی βپرتوهاي  که حالی شوند، در می ) متوقف≈mm01/0ناچیز ( ضخامت سربی با نازك ٴورقه با و دارند را نفوذ کمترین α پرتوهاي
 .) گذرند≈mm100اي ( مالحظه قابل ضخامت به سربی اي ورقه از توانند می و دارند نفوذ را بیشترین γ کنند. پرتوهاي می نفوذ سرب

 ها نوکلئون با تعداد فرایند از پیش ها، نوکلئون تعداد یعنی است؛ پایسته اي هسته واپاشی فرایند طی ها در نوکلئون دادتع که است شده مشاهده پرتوزا واپاشی فرایندهاي تمام در
 .است مساوي فرایند از پس

He4( اتم هلیم ٴهسته جنس از مثبت باردار گیرد، ذرات می صورت سنگین هاي هسته در که واپاشی نوع این در:  αواپاشی
ي واکنش به  شود. معادله تم خارج میي ا ) از هسته2

 صورت زیر است.

 
 دو عنصرِ متفاوت هستند، چون عدد اتمیِ متفاوت دارند.ودر این واکنش،

 
اي دارايِ جرمِ  الکترون یا پوزیترون (ذره ي ناپایدار با گسیلِ ها است. در این واپاشی هسته ترین نوعِ واپاشی در هسته : این متداول)(ي بتا واپاشی همراه با گسیلِ ذره

)(، از جنسِ الکترونβي شود. ذره ي جدیدي تبدیل می برابرِ جرمِ الکترون و بارِ مخالف آن) به هسته e0
)(یا پوزیترون1 e0

است. اما هسته، الکترون یا پوزیترون  ندارد. پس 1
 ،از کجا می آید؟ پاسخ آن است:ذره ي

شود:              اگر در واپاشی،گسیلِ الکترون را داشته باشیم، یک نوترون در هسته، متالشی شده و تبدیل به یک پروتون و یک الکترون می  منفی) βالف) (واپاشی

,epn 0
1

1
1

1
0 

 شود: کند، ولی عدد اتمی یک واحد زیاد می شود. بنابراین جرمِ هسته، تغییرِ چندانی نمی یک پروتون به آن اضافه می شود و به این ترتیب یک نوترون از هسته کم می

                                         eYX A
Z

A
Z

0
11 

                 شود: وترون و پوزیترون تبدیل میاگر در واپاشی گسیلِ پوزیترون را داشته باشیم، یک پروتونِ هسته به ن مثبت) βب) (واپاشی
,enp 0

1
1
0

1
1 

eYX                              قرار دارد. Xي عنصرِ جدیدي است که در جدولِ تناوبی قبل از  محصولِ این واپاشی، هسته A
Z

A
Z

0
11 

،صفر است. ،از جنسِ امواجِ الکترومغناطیسی است. جرم و بارِ پرتوِ : پرتوِ)(ي گاما همراه با گسیلِ ذره : رفتنِ هسته از حالت برانگیخته به حالت پایه،γواپاشی
 رسد: دهد و به حالت پایدارتري می ا هسته مقداري انرژي از دست میکند و نَه عدد اتمی. ام ، نَه عدد جرمی تغییر میبنابراین با گسیلِ پرتوِ

0
0XX A

Z
A
Z 

 
)  باید نکات زیر را Xي آن و به دست آوردن مجهول ( اگر یک هسته پرتوزا چند نوع تابش انجام دهد براي موازنه 

 در نظر گرفت:
 ن باشد.اي باید یکسا ) مجموع اعداد اتمی در دو سمت واکنش هسته1
 اي باید یکسان باشد. ) مجموع اعداد جرمی در دو سمت واکنش هسته2

 ي دختر  گویند. هستهYي مادر وبه  هسته Xدر تمامِ واکنش هايِ فوق، به 
 

4
2

4
2YX A

Z
A
Z
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١۵ |صفحھ   3اي از مفاهیم فیزیک  خالصه                                       3فیزیک ریاضی         سال دوازدهم
 برسند. نصف به نمونه، یک در موجود مادر هاي هسته تعداد تا کشد می طول که است زمانی مدت ،عمر نیمه

هايِ پرتوزايِ موجود در آن واپاشیده شوند و آن را با  کشد تا طیِ آن نیمی از هسته ي پرتوزا، مدت زمانی است که طول می نیمه عمرِ یک ماده: نیمه عمرِ ماده ي پرتوزا 
2
1T

 دهد. دهند. در واقع نیمه عمر، به نوعی سرعت واپاشیِ یک ایزوتوپ را نشان می نشان می

n2نیمه عمر،تعداد این هسته هاnشود. بنابراین پس از گذشت هايِ ایزوتوپِ پرتوزايِ اولیه، نصف می ه عمر، تعداد هستهپس از گذشت هر نیم
 شوند برابر می1

 م:                                                                                  کاهش یابد، داریبهي رادیواکتیو از هايِ ماده ، تعداد هستهبنابراین اگر پس از مدت زمانِ

 

 هايِ متالشی شده است). هايِ باقی مانده و  تعداد هسته ( تعداد نیمه عمرها،  تعداد هسته
 

 نامیده يا هسته شکافت کمتر، جرم با هسته دو به سنگین ٴهسته یک تقسیم شدن فرایند: اي هسته شکافت
 ) به5تا2نوترون (بین  تعدادي با همراه تر کوچک هاي هسته از متفاوتی هاي ترکیب شکافت اورانیم، فرایند در .شود می

 .آید وجود می
 شکل تغییر و کند ارتعاش می به شروع اورانیم ٴهسته شود، جذب و کند برخورد 235اورانیم ٴهسته با نوترونی وقتی
 با نتواند دیگر اي هسته ٴنیروي جاذبه که شود جدي چنان شکل تغییر که یابد می ادامه وقتی تا ارتعاش دهد. می

 که پاشد وامی هایی پاره به هسته این هنگام، در شود. متوازن هسته هاي پروتون بین الکتروستاتیکی ٴدافعه نیروي
 .هستند جنبشی) انرژي عمده طور انرژي (به حامل

آید.  می وجود نوترون به فرایند چند این در .شود شکافت آغاز می کُند فرایند وننوتر یک جذب با :زنجیري واکنش
 توسط شدن، کُند پس از ها نوترون کنند. نمی دفع را آنها دیگر هاي هسته ندارند، الکتریکی بار ها نوترون چون
واکنش به طور  و دشون می دیگر اورانیم ٴهسته درتعداد بیشتري شکافت باعث و شوند می جذب دیگر هاي هسته
 یابد. اي ادامه می زنجیره

 
 زیادي گرمایی انرژي شدن آزاد ، سبب 2E = mc ٴرابطه به بنا جرم اختالف است. این مرکّب ٴهستهجرم از کمتر شکافت، محصوالت جرم اي، هسته شکافت هاي واکنش در
 .شود می

  .شود می گفته سازي غنی نمونه، یک در235ایزوتوپ  غلظت درصد یاافزایش فرایند :اورانیم سازي غنی
 سازي غنی درصد 3  ایزوتوپ تا آنها در که کنند می استفاده اورانیمی از تولید برق، تجاري هاي راکتور بیشتر
 .است شده سازي غنی درصد 20 که تا شود می استفاده سوختی پژوهشی، از هاي راکتور بیشتر در .است شده

 
دارند وبا  زیادي شکافت انرژي جنبشی فرایند در شده آزاد هاي نوترون :اي هستهشکافت راکتورهاي

 جذب احتمال  ساخت کُند نحوي را به تند هاي نوترون بتوان دهند. اگر  واکنش انجام نمی 235ایزوتوپ اورانیوم
 در ها نوترون  کُندساز عنوان به کربن) هاي سنگین و گرافیت (اتم معمولی، آب آب .یابد می آنها افزایش

 .شوند می استفاده اي هسته شکافت هاي واکنش
 آب) اي (معموال شاره و کنترل هاي میله کندساز داراي، ماده و اي هسته سوخت بر افزون اي هسته راکتورهاي

 یعنی شکافت، واکنش آهنگ کنترل، هاي کردن میله وارد دهد. با میانتقال راکتور خارج به را گرما که هستند
 .شود می تنظیم شکافت، آوردن وجود به براي هاي موجود ننوترو تعداد
 .شوند می ساخته بور، یا کادمیممانند نوترون، ٴکننده جذب مواد از معموالً کنترل هاي میله

 اي هسته گداخت (همجوشی)
سبک (براي مثال  ٴهسته دو اي، گداخت هسته فرایند در .دارد نام اي هسته همجوشی یا گداخت است، جمله خورشید از و ستارگان در انرژي تولید منشأ که اي هسته واکنش
 هاي هسته جرم مجموع از کمتر فرایند، محصوالت جرم گداخت، مجموع واکنش در .آورند وجود می به تري سنگین ٴهسته و شوند می ترکیب یکدیگر با )Tو تریتیوم  Dدوتریوم

 .شود می ي انرژيزیاد مقدار شدن آزاد جرم سبب اختالف این .است اولیه
D + T → 4He + 1n 

 تا شوند نزدیک هم به کافی قدر به باید جرم کم ٴهسته که دو آید می پیش علت این به گداخت راکتور ساخت در مشکالت
 ٴههست دارد و مثبت بار هسته، هر ولی، شود. انجام گداخت واکنش و دارد نگه هم کنار رابتواند آنها اي هسته برد کوتاه نیروي
 باال بسیار دما باید شوند، گداخته هم به قوي، بتوانند بسیار رانشی نیروي اینوجود با ها هسته آنکه براي کند، می دفع را دیگر
انرژي  زیادي مقدار باید واکنش این انجامبراي دلیل، همین به کنند. برخورد یکدیگر زیادي به جنبشی انرژي با ها هسته تا باشد
 این از دمایی است. نیاز سلسیوس ٴمیلیون درجه ها ده حدود دمایی به تریتیم،-دوتریم واکنش شروع براي مثال، طور به کرد. صرف
 .دارد وجود خورشید و ستارگان در مرتبه
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