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 یاه قاجا رد ییاذغ داوم ندش مرگ ،بلطم نیا ندید ،هام ندید ،اهادص کاوژپ ،یقیسوم تالآ رد ادص دیلوت

 یگدنز رد جوم باتزاب دربراک زا ییاه لاثم ...و یباقشب یاه نتنآ نوناک رد ییویدار جاوما ندش عمج ،یدیشروخ
 ار عطاقتم یاه هنیآ زا رون باتزاب تابساحم هنومن یارب و هتخادرپ اه نا یسررب هب یشزومآ هوزج نیا رد .دنتسه
 .میهد یم حیضوت
 
 یکیناکم جوم باتزاب

 هب پت یتقو ،میتسرفب ،تسا هدش تباث ی )زرم( هاگ هیکت هب نآ رس کی هک دنلب بانط کی ای رنف کی رد ار یپت رگا

 تهج فالخ رد و ربارب ییورین بانط هب مه زرم ،نوتوین موس نوناق قبط و دنک یم  دراو ورین زرم هب ،دسر یم زرم

 )ریز لکش دننام( .دوش یم رود زرم زا هک دنک یم داجیا بانط رد یپت ورین نیا .دنک یم دراو بانط هب

 .دنیوگ یم پت کی باتزاب و شبات قافتا نیا هب

 

 

 اب دروخرب زا دعب جاوما نیا ،میهد رارق یعنام ،دنوش یم رشتنم یدعب ود تروص هب بآ جاوما هک بآ تشت رد رگا

 جاوما هک تسا تخت عنام ،عنام عون نیرت هداس .دنیوگ یم دعبود رد باتزاب ، یباتزاب نینچ هب .دندرگ یمرب عنام

 )ریز لکش دننام ( .دنتسه تخت زین عنام نیا زا هدیباتزاب
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 هک تسا یمیقتسم ناکیپ ،وترپ کی .مینک یم هدافتسا زین جوم راتفر نداد ناشن یارب ییوترپ رادومن زا میناوت یم

 و عنام حطس رب دومع طخ نیب هیواز .دهد یم ناشن ار جوم راشتنا تهج ،نآ تهج و تسا دومع جوم یاه ههبج رب

 هیواز ار هدیباتزاب وترپ و عنام رب دومع طخ نیب هیواز و دنهد یم ناشن i𝜽 اب و دنمان یم شبات هیواز ار هدیبات وترپ

  .دنهد یم ناشن  r𝜽اب و دنمان یم شباتزاب

 

 و یا هریاد جاوما الثم جوم عاونا همه ،عنام تیعضو ره یارب هک دنک یم تباث ریز لکش دننام ییاه شیامزآ

 . .دنیوگ یم یمومع باتزاب نوناق نآ هب هک .r𝜽 = i𝜽:ینعی تسا ربارب شبات هیواز اب شباتزاب هیواز هراومه ،یورک

 .دینک یم هدهاشم ار بآ حطس یور یا هریاد یاه ههبج اب جوم باتزاب ریز لکش رد

 

 .تسا توص باتزاب ،یکیناکم جاوما باتزاب زا هنومن کی
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 یتوص جوم باتزاب

  .درک یریگ هزادنا یتوص جاوما رد ار شباتزاب هیواز و شبات هیواز ناوت یم ،ریز لکش رد هدش هداد ناشن بابسا اب
 .مینک یم قیقحت یتوص جاوما یارب ار یمومع باتزاب نوناق ،بابسا نیا زا هدافتسا اب

 
 
 یزاب ار یشوگ شقن یرگید و ادص یدورو هناهد شقن یکی هک تسا هناهد ود هب لصتم هلول ود لماش بابسا نیا

 زا روبع اب ،تخس هراوید کی زا باتزاب و ،لوا هلول زا روبع زا سپ توص ،یدورو هناهد رد ادص داجیا اب  .دنک یم
 هب عبنم زا توص میقتسم راشتنا زا یریگولج یارب .میونش یم ار نآ ام و دوش یم یشوگ هناهد دراو مود هلول

 یصخشم هیواز رد ،مود هلول تکرح اب هدنونش .دوش یم بصن لکش یاه هریگ یوررب یعنام ،هدنونش تمس
 هیواز یسراو اب ،دوش تباث مود هلول ناکم رگا نونکا  .دسر یم وا شوگ هب یدنلب نیرتشیب اب ادص هک دبای یمرد
 یتفایرد یدنلب نیرتشیب هک میبای یمرد ،عنام اب مود هلول هیواز و )هدنباتزاب هراوید رب دومع ّطخ ( عنام اب لوا هلول
 .دوش یم لصاح شباتزاب هیواز و شبات هیواز ندوب ربارب یازا هب
 

 
 
 .دوش یم هدید واک حطس ود ریز لکش رد .دنوش باتزاب هدیمخ حوطس زا دنناوت یم جاوما ریاس دننام یتوص جاوما

 ،دراد رارق رگید واک حطس نوناک رد یرگید صخش ،دنک یم تبحص حوطس نیا زا یکی نوناک رد یصخش یتقو

  .دونش یم ار وا یادص
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 هدافتسا هدنریگ کی رد یتوص جاوما ندرک ینوناک و عمج یارب یومهس واک حطس کی زا یومهس نوفورکیم رد
 حطس روحم اب یزاوم هک دنراد ییاهادص هب یدایز رایسب تیساسح ،لیلد نیمه هب اه نوفورکیم نیا .دوش یم

 و ،تسدرود ناگدنرپ یاهادص تبث رد اه نوفورکیم نیا زا موسرم هدافتسا .دنبات یم حطس نیا هب یومهس
 .دهد یم ناشن ار هاگتسد نیا راک یگنوگچ زا یحرط ریزلکش .تسا عمس قارتسا زین و یشزرو نیدایم یاهادص

 
 

 کاوژپ

 باتزاب ،میتسیاب دراد هلصاف ام زا رتم  هد دنچ هک یدنلب هرخص ربارب رد ناتسهوک رد ای دنلب راوید لباقم رد یتقو 

 هب ،دسرب هدنونش شوگ هب ،هیلوا توص زا ینامز ریخات کی اب ،باتزاب زا سپ توص رگا .میونش یم ار دوخ یادص

 کاوژپ دناوتیمن ناسنا شوگ ،دشاب ٠٫١s زا رتمک توص ود نیا نیب ینامز ریخات رگا .دنیوگ یم کاوژپ باتزاب نیا

 .دهد صیخشت هیلوا توص زا ار

 :١لاثم

 یدنت ؟دیهد زیمت یلصا یادص زا ار دوخ یادص کاوژپ ات دشاب ردقچ دنلب راوید کی و امش نیب هلصاف نیرتمک

 .دیریگب رظن رد ٣٤٠m/s=v  ار اوه رد توص

 :خساپ

 ناسنا شوگ ،دشاب ٠٫١s زا رتمک کاوژپ و توص نیب ینامز ریخات رگا ،دش هتفگ باتک نتم رد هک روط نامه

 صیخشت ار کاوژپ ،صخش هکنیا یارب هنیمک هلصاف نیا ربانب .دهد صیخشت هیلوا توص زا ار کاوژپ دناوتیمن

 .دیآ یم تسدب ریز تروص هب دهد
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 میریگب رظن رد L  ار راوید ات صخش هلصاف رگا .دنراد رارق ناکم کی رد توص همشچ و صخش هک دینک ضرف

 (٢L)دنک یط ار راوید و صخش نیب هلصاف رابود دیاب ،دسرب صخش شوگ هب و دورب راوید هب توص هکنیا یارب

 :تسا ریز تروص هب تشگرب و تفر کی نامز نیا ربانب

𝑥 = 𝑣𝑡 → ٢ × 𝐿 = ٣٤٠
𝑚
𝑠
× ٠.١𝑠 → 𝐿 = ١٧𝑚 

 

 :٢لاثم

 جاوما دماسب .دنک یم یبای ناکم ،یتوصارف جاوما کاوژپ زا هدافتسا اب هک تسا یناروناج زا یکی ربنع لاو

 دودح ایرد بآ رد توص یدنت هکنیا هب هجوت اب .تسا ١٠٠kHz  دودح دنک یم دیلوت لاونیا هک یا یتوصارف

m/s١٫٥٢×٣١٠v= یارب لاو طسوت هدش لیسگ توص تشگرب و تفر نامز )بو توص نیا جوم لوط )فلا ،تسا 

 ؟تسا ردقچ هتفرگ رارق نآ زا ١٠٠m هلصاف رد هک یعنام

 :خساپ

 :میراد ریز  هطبار زا هدافتسا اب )فلا

𝜆 =
𝑣
𝑓
=

١.٥٢ × ١٠٣ 𝑚
𝑠

١٠٠ × ١٠٣	𝑠!١
= ١.٥٢ × ٢!١٠𝑚 = ١.٥٢𝑐𝑚 

 لاو نیا ربانب دشاب نآ زا رتگرزب ای و هتفر راک هب جوم لوط دودح رد دیاب نآ هزادنا ،مسج کی صیخشت یارب

 .دهد صیخشت دناوت یم ار رتگرزب ای ١٫٥٢cm دودح رد یماسجا

 :اب تسا ربارب عنام و لاو نیب توص تشگرب و تفر تکرح یارب مزال نامز )ب

𝑡 =
𝑥
𝑣
=

٢𝐿
𝑣
=

٢ × ١٠٠𝑚

١.٥٢ × ١٠٣ 𝑚
𝑠
= ٠.١٣٢𝑠 

 

 یسیطانغمورتکلا جوم باتزاب

 نوناق نامه زا اهنآ باتزاب و دنوش هدیباتزاب حطس کی زا جاوما ریاس دننام دنناوت یم زین یسیطانغمورتکلا جاوما 

  .دنک یم یوریپ یمومع باتزاب

 هطقن کی رد  ،شباتزاب زا دعب واک حطس کی هب هدیبات تخت یسیطانغمورتکلا جاوما :دینک هاگن ریز لکش هب

 ییویدار جاوما تفایرد یارب راک و زاس نیمه زا .تسا دعب هس رد باتزاب زا یا هنومن نیا .دنوش یم عمج ،ینوناک

 .دوش یم هدافتسا یدیشروخ یاه قاجا رد اذغ ای بآ ندرک مرگ یارب خرسورف جاوما ای و یباقشب یاه نتنآ طسوت
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 یمومع باتزاب نوناق نامه زا مه یئرم رون نیا ربانب .تسا یسیطانغمورتکلا جاوما فیط زا یشخب یئرم رون

 ،شبات وترپ ،ریز لکش دننام .دنربارب مه اب یشباتزاب ره رد شباتزاب و شبات هیواز ینعی .دنک یم یوریپ جاوما

 .دنراد رارق هحفص کی رد ،هدنباتزاب حطس رب دومع طخ و شباتزاب وترپ

 

 یم مظنم ای یا هنیآ باتزاب ار رون باتزاب ،دشاب راومه رایسب هنیآ کی دننام رون هدنباتزاب حطس هک یدراوم رد

 .دنیوگ

 زا یا هروتاک تروص هب ریز لکش دننام رون یاهوترپ ،دشابن راومه و یلقیص هک دنک دروخرب یحطس هب رون رگا

 ای هدنشخپ باتزاب ، باتزاب عون نیا هب .دنوش یم هدنکارپ تاهج مامت رد و هدیباتزاب ،حطس یاه یدنلب و اه یتسپ

 .تسا مظنمان
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 باتک فاصان حطس هب رون ،باتک کی ندید یارب الثم .دسرب ام مشچ هب مسج نآ زا رون دیاب مسج کی ندید یارب 

 مشچ هب هدش هدنکارپ رون نیا رگا .دوش یم هدنکارپ فلتخم یاه تهج رد یا هروتاک تروص هب و دنک یم دروخرب

 زا یا هنیآ باتزاب رد اما مینیبب میناوت یم قاتا رد فلتخم یاه هیواز زا ار باتک ام .مینیب یم ار باتک ام ،دسرب ام

  .دید ناوت یم یصاخ تهج رد طقف ار یزاوم وترپ هتسد کی باتزاب ،تخت هنیآ کی

 رایسب ذغاک الثم .تسا راومهان جوم لوط اب هسیاقم رد حطس هک تسا نیا راومهان حطس زا روظنم هک دینک تقد

  زا رتگرزب رایسب هک تسا هدش لیکشت یکچوک یازجا زا حطس نیا ،یپوکسورکیم دید زا اما دسر یم رظن هب راومه

١µm ٠٫٥ دودح رد یئرم رون جوم لوط هک یلاح رد تساµm راومهان یئرم رون یارب یحطس نینچ .تسا 

 و تسا ١µm زا رت کچوک رایسب ،یلقیص یزلف حطس کی ای هنیآ کی یاه یراومهان ،لباقم رد .دوش یم بوسحم

 .دوش یم بوسحم راومه حطس نیا یئرم رون یارب

 عطاقتم یاه هنیآ زا رون باتزاب

 .دینک هجوت ریز یاه لاثم هب عطاقتم یاه هنیآ زا باتزاب هیواز هبساحم یریگدای یارب

  :٣ لاثم

 .دینک مسر ار ٢M و  ١M تخت یاه هنیآ زا هدیباتزاب یاهوترپ ریز لکش رد

 :خساپ

 .مینک یم مسر ریز تروص هب ،تسا ربارب باتزاب هیواز اب شبات هیواز دیوگ یم هک یمومع باتزاب نوناق قبط

 

 تسیفاک مود هنیآ زا باتزاب هیواز هبساحم یارب ،دنزاس یم هجرد ۹۰ هیواز مه اب هک عطاقتم یاه هنیآ رد :هتکن
 .مینک مک ۹۰ زا ار لوا هنیآ هب شبات هیواز
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 باتزاب وترپ ابSI  وترپ نیب هیواز .دبات یم )١( تخت هنیآ هب i  شبات هیواز تحتSI  وترپ ،ریز لکش قباطم  :٤ لاثم

 ؟دنک یم یرییغت هچ γ ،دبای شیازفا ٢٠° ،i هیواز رگا .تسا γ °١٢٠= ،)٢(  هنیآ

 

 :خساپ

 

𝑎 = ١٨٠ − (٩٠ − 𝑖) − 𝑏 = ٩٠ − 𝑏 + 𝑖 
𝑏 − 𝑖 = ٩٠ − 𝑎 

𝛾 = ٢𝑏 + ١٨٠ − ٢𝑖 = ٢ × (٩٠ + 𝑏 − 𝑖) 
→ 𝛾 = ٢ × (٩٠ + ٩٠ − 𝑎) 

→ 𝛾 = ٣٦٠ − ٢𝑎 

 یطبر شبات هیواز هب و دراد یگتسب هنیآ ود نیب هیواز هب اهنت ،شباتزاب و شبات وترپ ود دادتما نیب هیواز : هتکن
 .دنام یم تباث γ نیا ربانب درادن

 :تشون ریز تروص هب ناوت یم ،عطاقتم یاه هنیآ زا باتزاب یارب یلک لصا کی ناونع هب

 هب شبات هیواز و مود هنیآ زا شباتزاب وترپ نیب فارحنا هیواز ،دشاب ۹۰ یواسم ای رتکچوک (α) هنیآ ود نیب هیواز رگا
 .دوش یم (β=۲α) ربارب لوا هنیآ

 هب شبات هیواز و مود هنیآ زا شباتزاب وترپ دادتما نیب فارحنا هیواز ،دشاب ۹۰ زا رتگرزب (α) هنیآ ود نیب هیواز رگا
 .دوش یم (β=۳۶۰-۲α) ربارب لوا هنیآ
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 اه نیرمت

 زومآ شناد .تسا ٢٤٠m  رت کیدزن هرخص زا وا هلصاف و تسا هداتسیا مئاق هرخص ود نیب یزومآ شناد :١ نیرمت

 یم لوا کاوژپ زا دعب هیناث ١ ار مود کاوژپ یادص و هیناث ١٫٥ زا سپ ار دوخ یادص کاوژپ نیلوا و دنز یم دایرف

 .دیبایب ار هرخص ود نیب هلصاف )ب  ؟تسا ردقچ اوه رد توص یدنت)فلا .دونش

 :دیریگب رظن رد ار ریز لکش :خساپ 

 

 مود کاوژپ و رت کیدزن هرخص زا ادص باتزاب هب طوبرم لوا کاوژپ ،تسا هداتسیا هرخص ود نیب صخش نوچ

 میروآ یم تسد هب لوا کاوژپ نامز زا ار توص تعرس ادتبا نیا ربانب .تسا رترود هرخص زا ادص باتزاب هب طوبرم

 :میروآ یم تسد هب ار مود هرخص ات هلصاف سپس و

𝑣 =
𝑥
𝑡١
=

٢ × ٢٤٠𝑚
١.٥𝑠

= ٣٢٠
𝑚
𝑠

 

 	

٢𝑙 = 𝑣𝑡 → ٢𝑙 = ٣٢٠
𝑚
𝑠
× ٢.٥𝑠 → 𝑙 = ٤٠٠𝑚 

 :اب تسا ربارب هرخص ود نیب هلصاف نیا ربانب

٢٤٠	𝑚 + ٤٠٠𝑚 = ٦٤٠𝑚 

 

 ٢٥٫٧ هک یراوید زا ار ادص کاوژپ نیرخآ تشگرب و تفر باتزاب نیدنچ و هیناث ١٫٥ زا سپ دینک ضرف :٢ نیرمت

 هیناث رب رتم ٣٤٣ ار توص تعرس  ؟تسا باتزاب نیمدنچ هب طوبرم کاوژپ نیا .دیونش یم دراد هلصاف امش زا رتم

 .دیریگب رظن رد

  : خساپ

 ،تشگرب ریسم ای و تفر ریسم ندرک یط نامز تدم ،دشاب هیناث t شکاوژپ ندینش و توص دیلوت نامز تدم رگا

t/یازا هب نیاربانب .دوش یم ٢ n ربارب هلصاف ندرک یط نامز ،تشگرب و تفر t/(n+١) دوش یم. 
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𝐿 = 𝑣 9
𝑡

𝑛 + ١
; → ٢٥.٧ = ٣٤٣ × (

١.٥
𝑛 + ١

) 

𝑛 + ١ =
٣٤٣ × ١.٥

٢٥.٧
	→ 𝑛 = ١٩ 

 

 

 یور هدش داجیا یگنر هطقن نازومآ شناد همه ،مینابات یم سالک راوید هب ار رزیل هکیراب کی یتقو  :٣ نیرمت

 ؟تسیچ نآ لیلد .دننیب یم ار راوید

 :خساپ

 ره و هدنشخپ باتزاب ینعی دنوش یم شخپ تاهج همه رد رون یاهوترپ ،تسین یلقیص و فاص راوید حطس نوچ 

 .دنیبب ار رزیل رون دناوت یم و دسر یم شمشچ هب راوید زا رون ،دنک هاگن راوید هب سالک رد یا هیواز ره رد یسک

 

 

 

 

 .دبات یم )١( هنیآ هب هرابود ، )٢( هنیآ زا باتزاب زا سپ و دبات یم )١( هنیآ هبSI  رون وترپ ،ریز لکش قباطم :٤ نیرمت

 ؟دزاس یم هجرد دنچ هیواز SI  وترپ دادتما اب ییاهن باتزاب وترپ دادتما
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 :خساپ

 

 :میراد باتزاب یمومع نوناق و الاب لکش قباطم

١٠٠ = ٩٠ + 𝑏 → 𝑏 = ١٠ 

α تسا ثلثم هیواز ود عومجم اب ربارب نآ هزادنا نیا ربانب تسا نییاپ ثلثم یجراخ هیواز. 

𝛼 = ٣٠ + ١٣٠ = ١٦٠ 

 β هیواز هزادنا .دوش یم باتزابI’R  ریسم رد تخت یاه هنیآ زا شباتزاب زا سپSI  وترپ ،ریز لکش قباطم :٥ نیرمت
 ؟تسا α هیواز هزادنا ربارب دنچ
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 لکش هب هجوت اب .تسا λ ربارب )٢( هنیآ حطس اب و 𝜽 اب ربارب )١( ی هنیآ حطس اب شبات یوترپ هیواز دینک ضرف :خساپ

 :میراد یمومع باتزاب نوناق و ریز

 

 : نیا ربانب تسا ییالاب ثلثم یجراخ هیواز β هیواز

β = ١٨٠ − ٢θ + ١٨٠ − ٢λ = ٢ × (١٨٠ − θ − λ) 

 :میراد ینییاپ ثلثم رد یفرط زا

𝛼 = ١٨٠ − 𝜃 − 𝜆 

𝛽 = ٢ × 𝛼 
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