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t=8s

8s 6 تاs 4 وs 0 تاs در بازه زمانی

14s 8 تاs  در بازه زمانی

6s 4 تاs  در بازه زمانی
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شیب خط مماس بر نمودار مکان-زمان نشان دهنده سرعت لحظه ای است.
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در لحظه t=8s، خط مماس بر نمودار v-t را رسم و شیب آن را محاسبه می کنیم.
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شتاب در لحظه t=2s، برابر با صفر است، زیرا 
شیب خط مماس بر نمودار v-t در این لحظه صفر است.

 
 

شتاب در لحظه t=8s، برابر با شتاب متوسط در بازه زمانی 6s تا 10s است، زیرا
شیب نمودار سرعت-زمان در این بازه ثابت است.

 
 
 
 

شتاب در لحظه t=11s، برابر با شتاب متوسط در بازه زمانی 10s تا 14s است،
زیرا شیب نمودار سرعت-زمان در این بازه ثابت است.
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شیب نمودار مکان-زمان متحرک های A و B ثابت است، بنابراین حرکت هر دو
متحرک از نوع حرکت با سرعت ثابت است و سرعت لحظه ای هر متحرک با

سرعت متوسط آن در هر بازه زمانی برابر است.
با توجه به داده های نمودار و قرار دادن داده های یک نقطه دلخواه در معادله

مکان-زمان می توانیم سرعت حرکت هر کدام را به دست آوریم:
برای متحرک A داریم:

 

برای متحرک B داریم:
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ابتدا معادله مکان-زمان هر دو کفشدوزک را با استفاده از مختصات تقاطع
نمودار با محور زمان به دست می آوریم.

: A کفشدوزک

: B کفشدوزک
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ادامه در صفحه بعد
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هنگامی که دو متحرک به هم می رسند                        خواهد بود به عبارت دیگر
دو متحرک هم مکان می شوند. بنابراین داریم:

 

اکنون زمان به دست آمده را در یکی از معادالت مکان-زمان قرار می دهیم:
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الف) با جایگذاری t=4s در معادله سرعت-زمان می توانیم سرعت متحرک را در
آن لحظه به دست آوریم:
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ب) متحرک با شتاب ثابت حرکت نموده است زیرا معادله سرعت-زمان آن
معادله                           پیروی می کند. با توجه به معادله سرعت-زمان میتوان

شتاب و سرعت اولیه متحرک را محاسبه کرد:

برای محاسبه سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت داریم:

جابجایی متحرک تا لحظه t=4s برابر است با:
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پ) برای رسم نمودار سرعت-زمان کافی است سرعت متحرک را در دو زمان
مختلف داشته باشیم.
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با استفاده از داده  های مسئله و معادله مکان-زمان در حرکت با شتاب ثابت، زمان
الزم برای جابجایی 300 متر را محاسبه می کنیم.
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اکنون با استفاده از معادله سرعت-زمان داریم:
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با توجه به اینکه آهو در مسیر مستقیم بدون تغییر
جهت در حال حرکت است مسافت � پیموده شده

با جابجایی متحرک برابر است.
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در مسیر مستقیم به شرطی که متحرک تغییر جهت ندهد جابجایی با مسافت طی
∆X=87m شده برابر است؛ بنابراین
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الف) در بازه زمانی 0s تا 5s داریم:
 

(t=5s سرعت در لحظه)
 

در بازه زمانی 5s تا 15s داریم:
 

(t=25s سرعت در لحظه)
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در تمام بازه ها چون شتاب حرکت ثابت است، نمودار سرعت-زمان به صورت یک
خط راست است. برای رسم نمودار مکان-زمان به این صورت عمل می کنیم:

 
در بازه 0s تا 5s حرکت با شتاب ثابت انجام می شود؛ بنابراین با توجه به اطالعات

داده شده و استفاده از معادله مکان-زمان برای حرکت با شتاب ثابت داریم:
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در بازه 5s تا 15s حرکت با سرعت ثابت انجام میشود؛ بنابراین:
 

 
 
 

بنابراین نمودار مکان-زمان در بازه 5s تا 15s به صورت خطی صاف خواهد بود و
مکان متحرک در لحظه t=15s برابر 125 است.

بنابراین معادله مکان-زمان متحرک در بازه زمانی 0s تا 5s به صورت
 و مکان متحرک در لحظه t=5s برابر با 25 متر است.
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در بازه زمانی 15s تا  25s حرکت با شتاب ثابت انجام می شود:

:20s مکان در لحظه
 
 

:25s مکان در لحظه
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ب)
در بازه زمانی صفر تا 5s: تندی در حال افزایش، در نتیجه حرکت تند شونده

است.
در بازه زمانی 5s تا 15s: حرکت با سرعت ثابت است.

در بازه زمانی 15s تا 20s: تندی در حال کاهش و در نتیجه حرکت کندشونده
است.

در بازه زمانی 20s تا 25s: تندی در حال افزایش و در نتیجه حرکت تندشونده
است.

پ) با توجه به نمودار سرعت-زمان : 

ت)
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در صورت صرف نظر کردن از مقاومت هوا می توان نوشت:
 

در این صورت شتاب حرکت هر دو گوی با شتاب گرانش زمین برابر می شود 
 
 
 

و مطابق با رابطه هر دو گوی با سرعت یکسان                                 به زمین برخورد
می کنند.
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الف) در این حالت بر جعبه فقط نیروی وزن و عمودی تکیه گاه وارد می شود:
 

ب) در این حالت نیروی F=20N به طور عمودی و به طرف پایین بر جعبه وارد
می شود.

 
 

پ) در این حالت نیروی F=20N به طور عمودی و به طرف باال بر جعبه وارد
می شود.
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در حالت سوم جسم در آستانه حرکت قرار دارد، بنابراین هنوز ساکن است و حرکتی
نکرده است.
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جسم ساکن است در نتیجه برایند نیروها در راستای قائم و افقی برابر صفر است
 

 بنابراین اندازه نیروی عمودی تکیه گاه با فرض                        برابر است با:
 
 

بنابراین برای به دست آوردن ضریب اصطکاک ایستایی می توان نوشت:
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وقتی جسم در آستانه حرکت قرار دارد، نیروی اصطکاک ایستایی وارد شده به جیم،
بیشینه است اما جسم حرکتی ندارد. یعنی برآیند نیروهای وارد شده بر آن صفر

است. بنابراین با توجه به قانون دوم نیوتون داریم:
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بنابراین حداقل نیروی الزم برای به حرکت در آوردن جسم 441N است.
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جهت مثبت محور y را رو به باال انتخاب می کنیم. بنابراین با توجه به نیروهای رسم
شده و قانون دوم نیوتون داریم:
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نیروی گرانشی که از طرف زمین به یک جسم که روی سطح زمین قرار دارد وارد
میشود برابر با وزن جسم روی سطح زمین است. بنابراین:
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شتاب گرانشی در فاصله r از مرکز زمین از رابطه                                محاسبه
می شود.

 با در نظر گرفتن                                        می توانیم بنویسیم:

اگر وزن تلسکوپ در ارتفاع 600 کیلومتری را با Wh و در سطح زمین با We نشان
دهیم:
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نمودار مکان-زمان را برای  مدت زمان 6 دوره رسم می کنیم:

t=2T                       x=A(الف
t=3/5T                       x=-A (ب

t=5/25T                          x=0(پ
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بنابراین آونگ های با طول 0/8m و 1/2m با دامنه بزرگتری به نوسان درمی آیند.
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نواختن باالترین بسامد:

محاسبه چگالی خطی جرم تارها:

محاسبه تندی انتشار موج:

نواختن پایینترین بسامد:
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با توجه به اینکه هر دو موج طول میله (L) را طی می کنند:

محاسبه طول میله:
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تراز شدت صوت 20dB افزایش می یابد
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اگر تأخیر زمانی بین صوت و پژواک آن بیشتر از 0/1S باشد شنونده می تواند
پژواک را از صوت مستقیم تشخیص دهد. بنابراین حداقل زمان الزم برای رفت و
برگشت صوت باید 0/1S باشد. اگر فاصله شخص با دیوار را برابر X و زمان الزم

جهت رسیدن صوت به دیوار را t بنامیم به ازای 2t=0/1s ، خواهیم داشت:
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با قرارگیری بره شیشه ای، از عمق آب کاسته شده و تندی امواج، 0/4 برابر
می شود. تندی نهایی و طول موج:
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فاصله بین دو برآمدگی متوالی برابر طول موج است.  بنابراین در ابتدا طول موج
برابر 10cm است (λ=10). محاسبه تندی موج:
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با استفاده از قانون شکست اسنل برای پرتوی 
نور قرمز داریم:

برای پرتو نور آبی:
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انرژی تابش شده توسط چشمه در هر ثانیه:
 

شمار فوتون های گسیل شده:

فیزیک دوازدهم صفحه 99 تمرین 1-4
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physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

با نصف شدن توان چشمه نور فرودی، انرژی تابش شده توسط چشمه در یک

مدت زمان مشخص، نصف می شود و باتوجه به اینکه انرژی هر فوتون تغییری

نمی کند، طبق رابطه                     ، تعداد فوتون های گسیل شده در یک مدت زمان

مشخص نیز نصف می شود.
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هر دو طول موج در ناحیه فروسرخ قرار دارند

فیزیک دوازدهم صفحه 102 تمرین 2-4
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physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی
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کمترین طول موج متناظر با بیشترین بسامد

است. برای گسیل فوتونی با بسامد بیشتر طبق

رابطه                                   ، باید گذار بین دو تراز

با بیشترین اختالف انرژی صورت بگیرد. یعنی

گذار از حالت پایه (n=1) با کمترین سطح انرژی

(13/6eV-) به خارج اتم که دارای بیشترین

سطح انرژی (0eV) است.
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physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

از تراز سوم به تراز پایه:
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فیزیک دوازدهم صفحه 106 تمرین 3-4
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physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

با توجه به ش� این اختالف انرژی مربوط به گذار بین تراز 2 و تراز 3 است. یعنی
گذار از اولین حالت برانگیخته به دومین حالت برانگیخته رخ می دهد.
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فیزیک دوازدهم صفحه 113 تمرین 4-4
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عدد اتمی عنصر فلوئور برابر با 9:

عدد اتمی عنصر قلع برابر با 50:
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فیزیک دوازدهم صفحه 118 تمرین 5-4
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physicsjeiroodiپاسخ: مهندس جیرودی

Z=72 متعلق به عنصر هافنیم است.

https://bekhun.com/
https://instagram.com/bekhunofficial
https://instagram.com/bekhunofficial
https://bekhun.com/
https://bekhun.com/


فیزیک دوازدهم صفحه 119 تمرین 6-4
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Z=7 متعلق به عنصر نیتروژن است.
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فیزیک دوازدهم صفحه 121 تمرین 7-4
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الف) با توجه به رها شدن گلوله، زمان سنج دستگاه شروع به حرکت می کند و
زمانیکه به حسگر برخورد می کند، زمان سنج متوقف می شود، با اندازه گیری زمان

و فاصله h به کمک خط کش، می توان شتاب گرانشی را بدست آورد.
 

ب)

فیزیک دوازدهم صفحه 24 تمرین 12-1
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پاسخ: گروه فیزیک استان گیالن
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افزایش می یابد.
 

با گذشت زمان، سرعت سنگ افزایش می یابد. فاصله دو سنگ بعلت افزایش
سرعت بیشتر سنگ اولی بیشتر می شود.

فیزیک دوازدهم صفحه 24 تمرین 13-1
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پاسخ: گروه فیزیک استان گیالن
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فیزیک دوازدهم صفحه 52 تمرین 9-2
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فیزیک دوازدهم صفحه 53 تمرین 10-2
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فیزیک دوازدهم صفحه 107 تمرین 5-4
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پاسخ: گروه فیزیک استان گیالن

الف)

ب)
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λ>254 اکر باشد، بسامد کمتر از بسامد آستانه شده و اثر فوتوالکتریک رخ
نمی دهد. زیرا انرژی فوتون موردنظر کمتر از تابع کار خواهد شد.

 
اما اگر                                         باشد، انرژی فوتون از تابع کار بیشتر یا مساوی

باشد. اثر فوتوالکتریک دیده می شود.
 

λ=254 بیشترین طول موجی است که در حالت اثر فوتوالکتریک رخ می دهد.

فیزیک دوازدهم صفحه 120 تمرین 1-5
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پاسخ: گروه فیزیک استان گیالن
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فیزیک دوازدهم صفحه 120 تمرین 2-5
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پاسخ: گروه فیزیک استان گیالن

الف) بلندترین طول موج برابر با طول موج استانه است. با توجه به اینکه تابع
کار فلز روی برابر 4/31eV می باشد: 

ب)
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گام به گام

مشاوره
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