به نام شكافنده و پيونددهندهی ذرات

راهنمای آفاردئون:

•مجموعـهی آفاردئـون فیزیك (شـامل  13آفاردئون) یـك آموزش جمع
و جور و خلاصهای منسـجم ،همراه با تستهای كنكورهای سراسری 6
سال اخیر (داخل و خارج كشور) است.
•در آفاردئون از چهارچوب كنكور بیرون نرفتیم و حرف اضافه نگفتیم!
•با دقت و وسواس زیاد تستها و مفاهیم را مرتب كردیم تا شما بتوانید
در كمترین زمان ممكن جمعبندی كنید.
•همهی تستهای فیزیك رشته ریاضی در  6سال گذشته را آوردیم.
•هر جا كه لازم بود تسـتهای رشـتهی تجربی  6سال اخیر یا تستهای
سـالهای قبلتـر رشـتهی ریاضی را هـم آوردیم تـا مفاهیـم را بهتر و
كاملتر پوشش دهیم.
•سعی كردهایم با روش خودمان پاسخها را بنویسیم؛ یعنی پلكانی!
•پاسخها را در پایین همان صفحه كه تستش هست آوردهایم تا یكوقت
خدای نكرده از ورق زدنهای زیاد سرتان ورم نكند!
اما قبل ازشروع باید با نمادها و كلیدواژههای آفاردئونی آشنا شوید:
آموزش اصلی قبل از تستها قرار گرفته و یک دید کلی دربارهی مبحث
به شما میدهد.
 Y:بلافاصله بعد از یك تست میآید و شما را با نكتهای كه آن تست
دارد آشنا میكند.
 :Rجغد دانا كه دقتش خیلی بالاست؛ هرجا دلش خواست میآید و حرفی
و نكتهای و توصیهای میگوید.
[ ]  :داخل این كروشه آدرس هر تست به اختصار داده شده؛
مثلا [ت86خ] یعنی «تجربی  86خارج كشور» یا [ر91د] یعنی «ریاضی
 91داخل كشور».
ش  :یعنی شكل
پ  :كه در پاسخها میآید یعنی پله! مثلا «پ »2یعنی پلهی دوم
درصدی كه بر روی جلد آمده نشـاندهندهی درصد تستهایی است كه
از ایـن آفاردئـون در كنكـور رشـتهی ریاضی میآیـد .تجربیها هـم از ما
دلگیر نشـوند درصد آنها را هم در جدولی در همین صفحه آوردهایم
و البته در بسیاری از موارد درصدهای دو رشته بسیار به هم نزدیكاند.
ی تستهای مبحث امواج الكترومغناطيس در 6سال گذشته :
جدول فراوان 
سهم این مبحث تعداد تستهای سهم این مبحث تعداد تستهای
در كنكور تجربی رشتهی تجربی در كنكور ریاضی رشتهی ریاضی
 3/3درصد

1

 4/4درصد

2

جدول فراوانی تستهای مبحث فيزيك هستهای در 6سال گذشته :
سهم این مبحث تعداد تستهای سهم این مبحث تعداد تستهای
در كنكور تجربی رشتهی تجربی در كنكور ریاضی رشتهی ریاضی
 3/3درصد

1

 2/2درصد

1

بـه هر حال این اولین چاپ آفاردئونهای فیزیك اسـت و با آن كه خیلی
دقـت كردهایم ،احتمـال هرگونه خطا و اشـتباه وجود دارد .از شـما توقع
داریم ،كه اگر به چنین مواردی برخوردید ،ما را هم باخبر كنید.
ممنونیم از :خانم سیما علیمحمدی كه برای تایپ آفاردئون خیلی زحمت
كشیدند .خانم شیما هاشمی به خاطر رسم شكلهای زیبا .بچههای خوب
پیشدانشگاهی پیشگامان كه احساس مسئولیت كردند و غلطهای پیشنویس
آفاردئون را كه برای كنكورشان میخواندند ،به ما گفتند؛ به ویژه خانمها
مهسا یونسی ،فاطمه علیدوستی ،ملیحه مرزانی.
و یك تشـكر ویژه از دوست خوبمان آقای حسین نوری كه در شكلگیری
آفاردئون نقش بهسزایی داشتند.
شاد باشید و پیروز
رضا سبزمیدانی

انتشارات علمی فار
تلفن66 59 79 99 :
www.PharePub.com
قیمت1800 :تومان

امواج الكترومغناطیس
این موجها شامل میدانهای الكتریكی و مغناطیسی متغیر و عمود بر هم اند.

ویژگیهای امواج الكترومغناطیس
 1ـ ذرات باردار شتابدار ،تولیدكنندگان امواج الكترومغناطیسی هستند.
 2ـ میدانهای مغناطیسی متغیر با زمان میدان الكتریكی تولید میكنند و بالعكس.
 3ـ موجهای الكترومغناطیسی بهطور همفاز در فضا منتشر میشوند؛ یعنی
با هم صفر میشوند و با هم به مقدار بیشینه میرسند.
 4ـ این امواج (برخلاف موجهای مكانیكی) برای انتشار به محیط مادی نیاز
ندارند و در خلأ هم تولید میشوند و هم منتشر میگردند.
سرعت انتشار این امواج در خلأ همان سرعت نور ) (c = 3 ×108 m
s

است.

رابطهی سرعت امواج الكترومغناطیس در خلأ چنین است:
°i nj n¼º Søow
c = 1
µ0 ε0→ °i nj Â§ÄoT§²H ÂÀjnm¬ KÄoò


↓
¶°i nj ÂvÃöI¹û
ÂÀjnm¬ KÄoò

 5ـ این امواج عرضی هستند ،چون
هم میدان الكتریكی و هم میدان
مغناطیسی بر راستای انتشار عمودند.
 6ـ میدانهای الكتریكی و مغناطیسی
نیز بر هم عمودند.
 Rعرضـی بودن این موجها به دلیل عمـود بودن میدانهای الكتریكی
و مغناطیسـی بر هم نیسـت؛ بلكه به دلیل عمود بودن ایـن دو میدان بر
راستای انتشار است.
 Rاگر چهار انگشت دست راستتان را در جهت میدان الكتریكی بگیرید
و از كف دستتان میدانهای مغناطیسی خارج شود ،شست شما جهت انتشار
موج الكترومغناطیس را نشان میدهد.
 7ـ ایـن امواج (ماننـد موجهای مكانیكی) دارای دوره ،بسـامد و طولموج
میباشـند .وقتـی یك مـوج الكترومغناطیسـی از یك محیط بـه محیط دیگر
میرود ،بسامدش تغییر نمیكند ،اما طولموج و سرعتش تغییر خواهد كرد.
حالا تستهای زیر را با توجه به نكتههای بالا پاسخ میدهیم:
X

E

ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

B

 1ـ در یك موج الكترومغناطیسی منتشر شده در خلأ (یا هوا) میدانهای
الكتریكی و مغناطیسی  ..........و در هر نقطه با یكدیگر [ . ..........ر87خ]
 )2بر هم عمودند ،همفازند.
 )1با هم موازیند ،همفازند.
 )3بر هم عمودند ،در فاز مخالفند )4 .با هم موازیند ،در فاز مخالفند.
 2ـ یك موج الكترومغناطیسی در خلأ در حال انتشار است .در یك لحظه،
میـدان الكتریكـی موج در یك نقطه بیشـینه اسـت .در آن لحظـه ،میدان
[ر90خ]
مغناطیسی در همان نقطه چهگونه است؟
 )1در خلاف جهت میدان الكتریكی و در حال كاهش
 )2عمود بر میدان الكتریكی و بیشینه
 )3در جهت میدان الكتریكی و بیشینه
 )4در جهت میدان الكتریكی و در حال افزایش
[ت89خ]

 3ـ كدام عبارت در مورد موجهای الكترومغناطیس درست نیست ؟
 )1میدانهای الكتریكی و مغناطیسی موج بر هم عمودند.
 )2سرعت انتشار موجهای الكترومغناطیسی در خلاء یكسان است.
 )3تعداد نوسانهای میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در واحد زمان با هم برابرند.
 )4طول موج ،فاصلهی بین دو نقطه از موج است كه در آن دو نقطه
میدان الكتریكی با میدان مغناطیسی همفاز است.



 4ـ موجهای نور فرودی ،از هوا به شیشه میتابند .بعضی از آنها در سطح
جدایی دو محیط بازتابیده و بعضی شكسته شده وارد شیشه میشوند .كدام
یك از كمیتهای زیر برای موجهای بازتابیده و شكسته شده یكسان است؟
[ر90د]

 )1شدت نور

 )2امتداد

 )3دوره

 )4سرعت انتشار

2 .1
 2 .2در نكتهها گفتیم كه میدان مغناطیسی عمود بر میدان الكتریكی
است و این دو میدان ،همفازند .یعنی هر دو با هم بیشینه یا صفر میشوند.
 4 .3میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در هر نقطهی دلخواه با یكدیگر
همفازنـد .اما طولموج ،فاصلهی بین دو نقطهی همفاز متوالی از میدان
الكتریكی یا دو نقطهی همفاز متوالی از میدان مغناطیسی است.
Rتعداد نوسانها در واحد زمان ،همان بسامد است .در موجهای الكترومغناطیس،
بسامد نوسانهای میدانهای الكتریكی و مغناطیسی با هم برابرند.
 3 .4بسامد (و یا دورهی) همهی موجها بستگی به بسامد (و یا دورهی)
چشمهی موج دارد و با تغییر محیط تغییر نمیكند.

Y:در امواج الكترومغناطیس (مانند امواج مكانیكی) بسامد و دوره به
ویژگیهای چشمهی موج وابسته است .يعنی در مسیر انتشار موج (حتی
اگر محیط تغییر كند) ،بسامد و دوره ثابت میماند.
اما سرعت انتشار موج به ویژگیهای محیط وابسته است و با تغییر محیط،
تغییر میكند.
همچنین رابطهی

λ=c
f

نشان میدهد كه  ، هم به بسامد و ویژگیهای

چشمه و هم به سرعت و ویژگیهای محیط وابسته است.

گسترهی موجهای الكترومغناطیس و جدول حفظی تولید،
آشكارسازی و كاربرد آنها
1021

پرتو γ
پرتو x

فرابنفش ()UV
مرئی
فروسرخ ()IR
UHF
VHF

مایكروویو و رادیویی
SW
MW
LW
103

105

ویژگیها :محدودهی طول موجی
وسـیع از حـدود سـانتیمتر تـا
چندین مگامتر
کاربرد :آشپزی ،رادیو ،تلویزیون،
مخابرات ماهوارهای ،رادار
چشـمه :اجاقهـای مایكرویـو
آنتنهای رادیویی و تلویزیونی
آشكارساز :رادیو ،تلویزیون

7.5×1014

ویژگیها :پوست را گرم میكند
کاربرد :گرم كردن ،فیلمبرداری
و عكاسی در مه و تاریكی ،عكاسی
 IRتوسط ماهوارهها
چشـمه :جسـمهای گـرم و داغ
خورشید
آشكارساز :فیلم مخصوص عكاسی

4.3×1014

ویژگیها :نقش اساسی در دیدن
اجسام و عمل فتوسنتز در گیاهان
کاربرد :سیستمهای مخابراتی
(لیزر و تارهای نوری)
چشمه :جسمهای داغ ،خورشید،
لیزرها
آشكارسـاز :چشـم ،فوتوسـل،
فیلم عكاسی

7×105

ویژگیها :توسـط شیشه جذب
میشود .سبب برخی واكنشهای
شیمیایی میشود ،یاختههای زنده
را از بین میبرد.
کاربرد :لامپ  UVدر پزشكی
چشـمه :اجسـام خیلـی داغ،
خورشـید ،جرقهی ،الكتریكی،
لامپ بخار جیوه
آشكارساز :فوتوسل ،فیلم عكاسی

4×105

ویژگیها :فوتونهای بسیار پر
انرژی و قدرت نفوذ بسیار زیاد
و خیلی خطرناك
کاربـرد :پرتونـگاری ،مطالعـهی
سـاختار بلورها ،پرتـو درمانی،
معالجه بیماریهای پوستی
چشمه :لامپ تصویر X
آشكارساز :صفحهی فلوئورسان،
فیلم عكاسی

10-13

ویژگیها :فوتونهای بسیار پر
انرژی و قدرت نفوذ بسیار زیاد
و خیلی خطرناك
کاربرد :از بین بردن بافتهای
سرطانی ،ضدعفونی كردن وسایل،
َت َركیابی فلزات
چشمه :هستهی مواد رادیواكتیو
و پرتوهای كیهانی
آشكارساز :شمارشگر گایگر،
مولر و فیلم عكاسی

فركانس
()Hz

طول موج
()m

 M Rیـا مگا معادل  G ،106یا گیـگا معادل  T ،109یا ترا معادل ،1012
 Pیا پتا معادل  E ،1015یا اگزا معادل  1018و  Zیا زتا معادل 1021است.
 5ـ طول موج امواج مربوط به رادار ،در مقایسه با طول موج امواج فروسرخ
و طول موج اشعهی ایكس چگونه است؟
 )1از هر دو كوتاهتر است.
 )2از هر دو بلندتر است.
 )3از طول موج فروسرخ كوتاهتر و از طول موج اشعهی ایكس بلندتر است.
 )4از طول موج فروسرخ بلندتر و از طول موج اشعهی ایكس كوتاهتر است.

[ر  91د]

2 .5

