


فیزیک دوازدهم صفحه 3 فعالیت 1-1

در این فعالیت دانش آموز به کمک فناوری و نرم افزارهای کاربردی به اهمیت
استفاده علم در زندگی پی می برد.
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فیزیک دوازدهم صفحه 3 فعالیت 2-1

هر گاه شتاب و سرعت هم عالمت (هم جهت) باشند حرکت تند شونده (av0) و
،(av0) هرگاه مختلف العالمت (در خالف جهت هم) باشند کند شونده است

بنابراین حرکت خودرو در ش� های  (ب) و (پ) تند شونده و در ش� های (الف)
و (ت) کندشونده است.
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فیزیک دوازدهم صفحه 29 فعالیت 1-2

گالیله با بیان اینکه «اگر در حرکت جسم تداخلی به وجود نیاید، جسم به حرکت
خود در خط راست تا ابد ادامه می دهد» با ارسطو مخالفت کرد. گالیله فرضیه

خود را با حرکت اجسام روی سطح شیبدار، با زاویه های شیب مختلف آزمود. او
طی آزمایش هایش با سطوح شیب دار مختلف متوجه شد اگر دو سطح شیب دار
روبه روی هم قرار داشته باشند و از روی یکی از سطوح و در ارتفاع معینی از آن،

گلوله ای را رها کند، گلوله روی سطح شیب دار دوم دقیقًا به همان ارتفاع باال
می رود و این نتیجه مستقل از زاویه سطح شیب دار است. بر این اساس او

آزمایشی ذهنی را ترتیب داد و فرض کرد زاویه سطح شیب دار دوم برابر با صفر
باشد و در این صورت با توجه به مشاهدات خود در مورد سطوح شیب دار

مختلف نتیجه گرفت که حرکت گلوله روی سطح افقی باید تا ابد ادامه داشته
باشد.

به بیان دیگر او متوجه شد سرعت گلوله هنگامی که روی سطح شیب دار به پایین
می غلتد، افزایش و هنگام باال رفتن از سطح شیب دار، کاهش می یابد و نتیجه

گرفت سرعت گلوله ای که روی سطح افق می غلتد نه افزایش می یابد و نه
کاهش.
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وسایل مورد نیاز: قرقره ثابت، نخ، وزنه های مختلف، کفه، قطعه چوبی 
 

شرح آزمایش:
1- مطابق ش� قرقره را روی لبه میز سوار می کنیم و نخی را که یک سر آن به

قطعه چوب و سر دیگر آن به کفه وصل است، از روی قرقره عبور می دهیم.
2- به کفه آویزان شده آنقدر وزنه اضافه می کنیم تا قطعه چوب روی میز شروع
به حرکت کند. در این حالت مجموع وزن کفه و وزنه ها برابر با نیروی اصطکاک

ایستایی بیشینه است.
3- وزنه های مختلف را روی قطعه چوبی قرار می دهیم و مرحله 2 را برای هر

وزنه تکرار می کنیم.
4- نمودار تغییرات وزن وزنه های داخل کفه (Fs.max) را بر حسب وزن وزنه های

روی قطعه چوبی            رسم می کنیم.
مشاهده می شود که نمودار به صورت یک خط راست است. بنابراین می توان

گفت Fs.max با           متناسب است.
 
 

فیزیک دوازدهم صفحه 40 فعالیت 2-2
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وسایل مورد نیاز: قرقره ثابت، نخ، وزنه های مختلف، 
کفه، قطعه چوبی با سطح زیرین صاف 

 
 

شرح آزمایش:
1- ابتدا دستگاهی مطابق ش� می بندیم.

2- سپس با زدن ضربه های متوالی به سطح میز به آرامی در داخل کفه، وزنه
اضافه می کنیم تا جایی که قطعه چوبی با سرعت ثابت شروع به حرکت کند. در

این حالت وزن وزنه های داخل کفه را یادداشت می کنیم. 
3- وزنه های مختلف            را روی سطح قطعه چوبی قرار می دهیم و برای هر

وزنه مرحله 2 را تکرار می کنیم.
4- نمودار W را بر حسب          رسم می کنیم. در این حالت شیب نمودار برابر با                 

                خواهد بود.
ب) مکعب چوبی را از طرف وجه های دیگر نیز روی میز قرار می دهیم و مراحل
آزمایش قسمت الف را انجام می دهیم. خواهیم دید نمودار رسم شده در هر دو
حالت (قسمت الف و ب) منطبق بر هم است. بنابراین می توان نتیجه گرفت
نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم

بستگی ندارد.
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الف) برخی از فنرها به سختی و برخی به راحتی فشرده می شوند، بنابراین
فنرهایی که سختتر فشرده می شوند سختی بیشتری نیز دارند.

 
ب) وسایل الزم: چند فنر متفاوت، وزنه، خط کش، ترازو و پایه

شرح آزمایش: ایتدا یکی از فنرها را به پایه آویزان می کنیم، طول آن را با خط کش
اندازه گرفته و آن را L1 می نامیم. سپس وزنه ای که قبًال جرم (m) آن را با ترازو

اندازه گرفته ایم به فنر وصل می کنیم و منتظر می مانیم تا فنر به حال سکون
درآید. در این حالت طبق قانون دوم نیوتن نیروی کشسانی فنر برابر با وزن جسم

است. اکنون مجددًا طول فنر را اندازه گرفته و آن را L2 می نامیم. حال از طریق
قانون هوک می توانیم ثابت فنر را محاسبه کنیم.
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اوندیش از یک ترازوی پیچشی بسیار حساس استفاده کرد. در این ترازو دو گلوله
کوچک سربی به جرم m=0.73kg به دو انتهای یک میله سبک متصل اند و میله
توسط سیمی که به مرکز جرم آن متصل است آویزان شده است. دو گلوله بزرگ
سربی به جرم M=158kg نیز در نزدیکی دو سر میله و در دو طرف مخالف قرار

داده شده اند و در اطراف آن تلسکوپی تعبیه شده که بوسیله آن میزان انحراف یا
زاویه چرخش میله قابل اندازه گیری است.

هرگاه گلوله های بزرگ در نزدیکی گلوله های 
کوچک قرار گیرند بر اساس قانون گرانش عمومی، 
بر گلوله های کوچک نیروی جاذبه ای وارد می شود 

که باعث چرخیدن میله و در نتیجه تاپ خوردن 
رشته نازک می شود. چرخش میله تا زاویه ای ادامه
می یابد که نیروی پیچشی وارد شده از طرف سیم 
با نیروی گرانشی بین گلوله های سربی برابر شود.

 
 

با برداشتن گلولههای بزرگ سربی از داخل ترازو و اندازه گیری دوره تناوب
نوسان های آزاد گلوله های کوچک متصل به میله، ثابت پیچشی سیم مورد

استفاده در ترازو به دست می آید.
 

در نتیجه با ترکیب دو رابطه فوق ثابت گرانش عمومی به صورت زیر به دست
می آید:

فیزیک دوازدهم صفحه 47 فعالیت 5-2
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جواب فعالیت 3-1 فیزیک دوازدهم: این فعالیت آموزشی می باشد، و هیچ جوابی
ندارد.

فیزیک دوازدهم صفحه 56 فعالیت 1-3
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الف) جسمی با جرم مشخص (m) را به فنری با ثابت معلوم (m) آویزان می کنیم.
پس از رسیدن به تعادل، جسم را کمی به پایین کشیده و رها می کنیم. مجموعه

نوسان می کند. تعداد نوسان ها (N) در مدت t ثانیه را ثبت می کنیم. از رابطه
T=t/N دوره تناوب را بدست می آوریم.

آزمایش را با وزنه های متفاوت تکرار می کنیم نتیجه می گیریم که دوره تناوب
سامانه جرم - فنر با یک فنر معین با جذر جرم وزنه به طور مستقیم متناسب است.

 

ب) آزمایش باال را با یک وزنه به جرم مشخص (m) و فنرهای متفاوت انجام
می دهیم و نتیجه می گیریم که دوره تناوب سامانه جرم - فنر با یک وزنه معین و

فنرهای متفاوت با جذر ثابت فنر به طور وارون متناسب است.

فیزیک دوازدهم صفحه 57 فعالیت 2-3
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آونگی که طول آن هم طول آونگ وادارنده است، با بیشترین دامنه نسبت به دیگر
آونگ ها به تشدید (نوسان) در می آید. زیرا بسامد طبیعی این آونگ و آونگ

وادارنده با هم برابر است و درنتیجه پدیده تشدید رخ می دهد و با دامنه بیشتری
نوسان می کند.

فیزیک دوازدهم صفحه 60 فعالیت 3-3
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نتیجه می گیریم که صوت (که یک موج مکانیکی است) برای انتشار نیاز به محیط
مادی مانند هوا دارد، به همین علت با از بین رفتن محیط مادی منتشر نمی شوند.

اما امواج رادیویی (که جزء امواج الکترومغناطیسی است) برای انتشار نیاز به
محیط مادی ندارد.

فیزیک دوازدهم صفحه 68 فعالیت 4-3
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چطور تندی/سرعت صدا در هوا را اندازه گیری می کنند؟
یک نفر تفنگ خود را آتش می کند. شخص دیگری که در سمت دیگر و در 1600

متری او ایستاده است، 5 ثانیه بعد صدای تیر را می شنود. بنابراین، موج صدا در
هر 5 ثانیه، 1600 متر راه می پیماید. پس: سرعت صوت در هر ثانیه، 330 متر بر

ثانیه است.
چطور تندی/سرعت صدا را در آب اندازه گیری می کنند؟

سرعت صوت در زیر آب، با فرستادن موج های صوتی از یک قایق به قایق دیگر
اندازه می گیرند. سرعت صوت در آب، حدود 1460 متر بر ثانیه است.
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این دستگاه شامل دو لوله متصل به دو دهانه است، که یکی نقش دهانه ورودی
صدا و دیگری نقش گوشی را بازی می کند. با ایجاد صدا در دهانه ورودی، صوت

پس از عبور از لوله اول، و بازتاب از یک دیواره سخت، با عبور از لوله دوم، وارد
دهانه گوشی می شود و ما آنرا می شنویم. برای جلوگیری از انتشار مستقیم صوت از

منبع به سمت شنونده، مانعی بر روی گیره های ش� نصب می شود. شنونده با
حرکت لوله دوم، در زاویه مشخصی در می یابد که صدا با بیشترین بلندی به گوش
او می رسد. اکنون اگر مکان لوله دوم ثابت شود، با وارسی زاویه لوله اول یا مانع و
زاویه لوله دوم با مانع، در می یابیم که بیشترین بلندی دریافتی به ازای برابر بودن

زاویه تابش و زاویه بازتابش حاصل می شود.
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یکی از ویژگی های مهم سطوح سهموی این است که اگر یک چشمه موج در کانون
آن قرار داشته باشد، امواج تولید شده پس از بازتاب از سطح داخل سهمی به

صورت موازی با هم در فضا منتشر می شوند. همچنین اگر امواج به صورت موازی
به سطح داخلی سهمی برخورد کنند، در کانون سهمی متمرکز می شوند. بر این

اساس می توان برای دریافت امواجی که چشمه تولید آنها در فاصله دوری قرار دارد
و امواج تولید شده توسط آنها تقریبًا به صورت موازی با هم منتشر می شوند و

همچنین امواجی که شدت آنها کم است از بازتابنده های سهموی استفاده کرد. در
این بازتابنده ها، گیرنده موج را در کانون سهمی قرار می دهند تا شدت موجی که به
آن می رسد تقویت شود. نوعی از این بازتابنده ها که در صدابرداری های خاص از آن

استفاده می شود میکروفون سهموی است. این نوع میکروفون معموًال برای ضیط
صدای طبیعت، صدای میدان برای گزارشات ورزشی، استراق صمع، جاسوسی و ...
استفاده می شود. نوع دیگری از بازتاب دهنده ها، بازتاب دهنده ها ی بیضوی هستند

که بر اساس ویژگی های بازتابی سطوح بیضوی می توانند امواجی را که در یکی از
کانون های بیضوی تولید شده اند، در کانون دیگر بیضی متمرکز کنند. از این

بازتاب دهنده ها در درمان سنگ کلیه توسط تکنولوژی ESWH به عنوان روش
سنگ شکنی برون اندامی موثر و نسبتًا بی خطر استفاده می شود. در دستگاه

لیتوتریپسی امواج شوک توسط منبع انرژی به سه طریق مختلف انرژی
الکتروهیدرولیک، پیزوالکتریک یا الکترومغناطیسی تولید می شوند. امواج شوک

تولیدی در نقطه کانون اول بازتابنده بیضوی در خارج از بدن ایجاد می شوند و
سپس به کانون دوم بیضی که در داخل بدن بیمار است و بر روی سنگ کلیه تنظیم

شده است هدایت می شوند. موج شوک در این ناحیه کانونی متمرکز شده، بر
سطح سنگ ضربه زده و آن را می شکاند.

فیزیک دوازدهم صفحه 78 فعالیت 8-3
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در اندازه گیری تندی شارش خون به روش دوپلر، امواج فراصوت (با بسامدی
عموما بین 2 تا 10 مگاهرتز) به سمت یک رگ خونی گسیل می شود و با استفاده

از تغییر بسامد باریکه موج فراصوتی بازتابیده از گویچه سرخ، که ناشی از اثر دوپلر
است، تندی به دست می آید.

فیزیک دوازدهم صفحه 79 فعالیت 9-3
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حسن استفاده از امواج الکترومغناطیسی آن است که این امواج جهت انتشار به
محیط مادی نیاز ندارند و برخالف امواج صوتی که اثر کلی آنها به حرکت منبع،

ماده و ناظر بستگی دارد، در امواج الکترومغناطیسی تنها تفاوت سرعت بین ناظر و
منبع حایز اهمیت است.

رادارها سیستم هایی هستند که از فرستنده  ها برای تولید امواج الکترومغناطیسی
از جمله امواج مایکروویو یا رادیویی استفاده می کنند.

رادار دوپلری وسیله ای است که با استفاده از اثر دوپلر سرعت اجسام در فواصل
دور را مشخص می کند. درواقع رادار با ارسال سیگنال هایی رادیویی به سمت

هدف موردنظر و دریافت انعکاس آن این کار را انجام می دهد. رادار دوپلری
تغییرات فرکانس سیگنال منعکس کننده را نسبت به سیگنال اصلی آنالیز می کند و
به این ترتیب اندازه دقیق تندی متحرک موردنظر را نسبت به منبع رادار مشخص

می کند.
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یک تیغه متوازی السطوح را در نظر بگیرید و آنرا روی کاغذ سفیدی قرار دهید،
باریکه نوری را به وجهی از تیغه بتابانید، بطوی که از وجه مقابل آن خارج شود.

محل تیغه بر کاغذ را با رسم اضالع آن بر روی کاغذ مشخص کنید. همچنین مسیر
بازیکه های فرودی و باریکه خروجی از تیغه را روی کاغذ رسم کنید. برای رسم

دقیق تر مسیر باریکه های فرودی و خروجی می توانید مطابق ش� الف، کاغذ سفید
را روی قطعه یونولیتی قرار دهید و مسیر باریکه ها را با فروبردن سوزن هایی در آن
مشخص کنید. اکنون تیغه را بردارید و با استفاده از یک خط کش، مسیر باریکه نور
در درون تیغه را رسم کنید. بر روی مسیر باریکه های نور، پیکانه هایی رسم کنید تا

جهت پرتوها مشخص شود. با استفاده از یک نقاله، خطوط عمود بر وجه های تیغه
در محل ورود و خروج باریکه های نور را رسم کنید و زاویه های بین باریکه ها و

خطوط عمود را اندازه بگیرید. اکنون می توانیم با استفاده از قانون اسنل برای ورود
باریکه از هوا به تیغه، ضریب شکست تیغه را به دست آوریم و یا اینکه ضریب
شکست را با استفاده از قانون اسنل برای خروج باریکه از تیغه به هوا بیابیم.
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در این مورد به موارد زیر باید توجه شود:
از لحاظ ایمنی مراقب باریکه نور لیزر باشبد وارد چشمتان نشود

پرده در حدود چند متر از صفحه شکاف فاصله داشته باشد
 

برای دیدن کلیپ های مربوطه وارد کانال schoolphysics@ شوید
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یک تشدیدگر هلمهولتز بسامدهایی تشدیدی دارد و اگر بسامد صوت ایجاد شده
توسط بلندگو با یکی از این بسامدهای تشدیدی منطبق شود موجب نوسانات
هوای درون بطری (تشدیدگر) می شود که این مسئله به انحراف شعله شمع با

چرخاندن فرفره می انجامد. توجه کنید سوراخ انتهای تشدیدگر هلمهولتز گذرگاهی
برای انتقال تالطم ایجاد شده در درون تشدیدگر به فضای بیرون است.

در قسمت مقابل یک دیاپازون، تشدیدگر هلمهولتز قرار دارد. تشدیدگر یک کره تو
خالی فلزی یا شیشه ای است با یک روزنه عریض در یک طرف و یک روزنه ی باریک

در طرف دیگر، موج فشار از سوی دیاپازون مرتعش بر روی پره ای که بر روی یک
میله ی نازک (پایه) قرار دارد متمرکز می شوند و باعث چرخش پره ها می گردد.

بیشترین اثر (چرخش) زمانی حاصل می گردد که بسامد تشدیدکننده با فرکانس
تشدید برابر شود. 
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