به نام او كه قدرتش در دل هر ذره متجلی است

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.
جدول فراوانی تستهای مبحث فيزيك اتمی در 6سال گذشته :
سهم این مبحث تعداد تستهای سهم این مبحث تعداد تستهای
در كنكور تجربی رشتهی تجربی در كنكور ریاضی رشتهی ریاضی
 6/7درصد

2

 4/4درصد

2

جدول فراوانی تستهای مبحث فيزيك حالت جامد در 6سال گذشته :
سهم این مبحث تعداد تستهای سهم این مبحث تعداد تستهای
در كنكور تجربی رشتهی تجربی در كنكور ریاضی رشتهی ریاضی
-

-

 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

آشنایی با فیزیك اتمی
رابطهی ضریب جذب
ضریب جذب انرژی تابش شده به سطح یك جسم از این رابطه بهدست میآید:
PJm] → ½k{ Jm] ÁIÀ¼UoQ ·H¼U

→ PÁj»oÎ
Áj»oÎ ÁIÀ¼UoQ ·H¼U

= λ Z¼¶ Ï¼ö ÁHoM Jm] KÄoò ← a λ

 Rاغلـب ،ضریـب جذب سـطح یك جسـم برای طـول موجهـای مختلف،
یكسان نیست .مثل ًا شیشه ،پرتو  UVرا خوب جذب میكند؛ اما نور قرمز
را بیشتر از خود عبور میدهد.
جسمسیاه :جسمی است كه ضریب جذب آن برای همه طول موجها برابر 1
است .یعنی هر پرتویی بر روی آن فرود بیاید ،بهطور كامل جذب میشود.
 Rهر چه ضریب جذب یك جسـم بیشتر باشـد ،در دماهای بالا تابش
آن نیز بیشتر خواهد بود .یعنی اجسـامی كه خوب جذب میكنند ،وقتی
داغ میشوند ،خوب هم تابش میكنند و اجسامی كه خوب جذب نمیكنند،
خوب بازتابش میكنند (مثل آینه).
 1ـ جسم كدری در معرض انرژی تابشی

40 J
s

قرار دارد .اگر در هر دقیقه

 1/8kJانرژی از سطح جسم بازتاب شود ،ضریب جذب آن چهقدر است؟
[ 0/75 )4ر87د]
0/60 )3
0/50 )2
0/25 )1
شـدت تابش :مقدار انرژی تابشـی را كه در واحد زمان از یكای سطح یك
جسم تابش میشود ،شدت تابش میگویند:
( W ) ÂzMIU ·H¼U

PÂzMIU

E ÂzMIU



( J ) ÂzMIU Ároº H
2

= ( W / m ) ÂzMIU Rk{ ← I
=
A
t×A
 2
 (s) yMIU ·I¶p
¶( m ) SeIv

در واقع شدت تابش همان توان تابش شده از واحد سطح است.
 Rشدت تابش مربوط به یك طولموج خاص نیست و همهی طولموجها
را در بر میگیرد.
Rدر  6سـال گذشـته در هیچ كنكور سراسـری از رابطهی بالا ،تسـتی
نیامده است.
تابندگی )  : ( I λبه زبان ساده،
تابندگی عبارت است از شدت
تابش در یك طولموج خاص
یـا دقیقتـر بگوییـم شـدت
T2 >T1
تابـش در یـك محـدودهی
طولموجـی كوچـك .شـكل
T1
نمودار تابندگی را برحسب
)λ(nm
طولمـوج در دو دمای خاص
نشان میدهد.
با توجه به نمودار هر چه دما بیشتر شود:

w
Iλ
)(nmxm2

= I1

ﻣﺴﺎﺣﺖ

λmax

1

λmax

2

 )1طولموج بیشینهی تابندگی)  ( λ maxبهطرف طولموجهای كمتر میل میكند.
 )2شدت تابش (( )Iكه برابر سطح زیر نمودار است) ،افزایش مییابد.
 2ـ در مـورد جسـم سـیاه ،اگـر دمـای جسـم را بهتدریج افزایـش دهیم،
[ت  91د]
بیشینهی تابندگی پرتوهای گسیل شده از جسم.......... ،
 )1به سمت طول موجهای بلندتر میل میكند.
 )2به سمت طول موجهای كوتاهتر میل میكند.
 )3ابتدا به سمت طول موجهای كوتاهتر و سپس به سمت طول موجهای
بلندتر میل میكند.
 )4ابتدا به سمت طول موجهای بلندتر و سپس به سمت طول موجهای
كوتاهتر میل میكند.

قانون ویلهلم وین
كمی با
اینكه «با افزایش دما λ max ،كاهش مییابد» را میشود بهصورت ّ
قانون ویلهلم وین نشـان داد .بر اسـاس این قانـون ،حاصلضرب «دمای
مطلق جسم سیاه» در «طول موج بیشینهی تابندگی آن» مقدار ثابتی است:
( m) Â¬k¹MIU Áï¾¹ÃzÃM Z¼¶ Ï¼ö ← λ max × T = 2 / 9 ×10−3 m.K
↓
( K ) I¶j

 1 .1پ  :1ابتدا آهنگ بازتاب انرژی گرمایی را حساب میكنیم:
1/ 8 ×103
= 30J / s
60


پ  :2حالا


]PJm

را مییابیم و با جایگذاری در رابطه،

= 10 ⇒ a λ = 0 / 25
40

2 .2

]PJm

PÁj»oÎ

=

aλ

E JIUpIM
t

= PJIUpIM

را مییابیم:

⇒ PJm] = PÁj»oÎ − PJIUpIM = 40 − 30 = 10J / s

 Rبـه نمودار روبـهرو نگاه
كنید؛ قانون ویلهلم میگویند:


Iλ

= T2 λmax1

T1λ max = T2λ max
1

2

T1

T1λmax

2

T2
λmax

λ

 3ـ دمـای سـطح خارجی خورشـید

1

5727 C

λmax

2

اسـت .طول موج بیشـینهی

تابندگی در این دما چند نانومتر است؟ (
687 )3
500 )2
378 )1

m.K

−3

) C = 3 ×10
700 )4

[ت  91خ]

رابطهی كوآنتوم انرژی (فوتون)
( J ) ·¼U¼Î oÀ Ároº H ← E = hf → ( Hz) k¶IvM , E t = n × hf = n hc
λ
↓


( J.s) ¦º °Q SMIY
®¨ Ároº H IÀï·¼U¼Î jHk÷U

 Rبر اساس این رابطهها انرژی فوتون با بسامد ،رابطهی مستقیم و با
طولموج رابطهی عكس دارد.
 4ـ اشعهی گاما در مقایسه با امواج فرابنفش دارای طول موج  ..........و
كوانتوم انرژی  ..........است.
 )1كوتاهتر ـ كمتر  )2بلندتر ـ كمتر  )3بلندتر ـ بیشتر  )4كوتاهتر ـ بیشتر

[ت  87د]

پدیده فوتوالكتریك
به آزاد شدن الكترون از سطح فلز در اثر تابش نور ،پدیدهی فوتوالكتریك
میگویند .به الكترون آزاد شده فوتوالكترون میگویند.
تابع كار)  : ( W0عبارت است از كمترین كاری كه باید انجام شود تا سستترین
الكترون از سطح فلز آزاد شود.
هـرگاه انرژی فوتون تابشـی (یعنـی  ،)hfبزرگتر از تابـع كار (یعنی ) W0
باشد .پدیدهی فوتوالكتریك رخ میدهد:
فوتوالكترون آزاد میشودhf > W0 ⇒ .



فوتوالكترون آزاد نمیشودhf < W0 ⇒ .



بسامد قطع )  : (f0كمترین بسامد فوتونی را كه با آن پدیدهی فوتوالكتریك
رخ میدهد ،بسامد قطع میگویند .در این حالت انرژی فوتون برابر با تابع
hf0 = W0
كار فلز است:
 Rبیشتریـن طولموجـی را هم كـه در آن پدیـدهی فوتوالكتریك رخ
λ0 = c
f0

میدهد ،طولموج قطع میگویند:

 5ـ در آزمایـش فوتوالكتریك ،وقتی نور تكرنگـی با طول موج  λبر فلز
میتابانیم ،پدیدهی فوتوالكتریك رخ نمیدهد .برای آنكه این پدیده رخ
[ت  89د]
دهد ،كدام عمل ممكن است مؤثر باشد؟
 )1شدت نور را افزایش دهیم.
 )2از فلزی با تابع كار كمتر استفاده كنیم.
 )3زمان تابش نور را افزایش دهیم.
 )4از نور تكرنگ با طول موج بزرگتر از  λاستفاده كنیم.
 6ـ تابع كار سه فلز  B ،Aو  Cبهترتیب  2/26و  4/24و  4/37الكترونولت
اسـت .كـدام یك از این فلزهـا وقتی با نوری بـه طول موج λ = 600nm
روشـن شـود ،فوتوالكتـرون گسـیل خواهـد
( h = 4 /14 ×10−15 eV.s
		
A )1
		
 )3هر سه فلز

كـرد؟ ) c = 3 ×108 m
s

و

[ر  87د]

B )2

 )4هیچیك از سه فلز
λ max × (5727 + 273) = 3 ×10−3

 2 .3بر اساس رابطهی وین:

−3

⇒ λ max = 3 ×10 ⇒ λ max = 5 ×10−7 m = 500nm
6000



E = hc
λ

 4 .4طبق رابطه
انرژی آن بیشتر است.

هر چه طولموج پرتو كوتاهتر باشد ،كوانتوم

 2 .5در اینجا  hfكوچكتر از W0

است ،پس باید یا  hfرا بزرگكنیم

یا  W0را كوچك!

 4 .6برای برقراری پدیدهی فوتوالكتریك ،حداقل انرژی نور تابشی
باید برابر با تابع كار فلز باشد:


= 207
/ eV

4 /14 ×10−15 × 3 ×108
600 ×10−9

=

h ec
λ

=E

بـا نگاهی به گزینهها ،متوجه میشـویم كه  Eاز همـه تابع کارها کوچکتر
است و هیچیك از سه فلز فوتوالكترون گسیل نخواهد كرد.
 Rهر جا اندیس  eگذاشتیم یعنی انرژی را برحسب الكترونولت فرض
كردهایم .مثل ًا h e

یعنی  hبرحسب الكترونولت ثانیه

)(eV.s

است.

