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مفاهیم
 -1مفاهیم زیر را تعریف کنید:

ر

 .aموج مکانیکی (اسفند  – 87تجربی) (سه بار)
 .bموج سینوسی (اسفند  – 87ریاضی) (سه بار)

 .cتپ (دی  – 87ریاضی)

 .dعدد موج (دی  – 87تجربی) (پنج بار)

ﻫﻨﻤ

 .eموج طولی (دی  87ریاضی) (شش بار)

.f

موج عرضی (شهریور  92تجربی)

 .gطول موج (دی  – 87تجربی) (دو بار)
 .hاصل برهم نهی (خرداد  – 91تجربی)
.i

محیط کشسان (تیر  – 91تجربی)

.j

موج تخت (شهریور  – 91تجربی)

 -2از داخل پرانتز گزینه ی درست را انتخاب کنید:

 .aهنگامی که نیروی کشش یک طناب را کاهش می دهیم ،سرعت انتشار موج عرضی در آن (کاهش  /افزایش) می یابد( .دی
 – 89ریاضی)

 .bنقطه هایی از محیط انتشار موج که فاصله ی آنها از یکدیگر مضرب صحیحی از طول موج است( ،هم فاز  /در فاز مخالف)

ﻮن

هستند( .اسفند  – 87ریاضی)

 .cسرعت انتشار موج در یک محیط به (ویژگی های فیزیکی محیط  /شرایط چشمه ی موج) بستگی دارد( .دی  – 87ریاضی)

 .dدر یک موج فاصله ی نقطه های هم فاز از یکدیگر برابر مضرب (زوجی  /فردی) از نصف طول موج است( .دی ماه – 87
تجربی)

 .eدر یک موج فاصله ی نقطه های در فاز مخالف از یکدیگر برابر مضرب (زوجی  /فردی) از نصف طول موج است( .اسفند 89
– تجربی)
.f

هرچه سرعت انتشار موج در یک محیط بیشتر باشد ،طول موج آن (کمتر  /بیشتر) می شود( .شهریور  – 92ریاضی)

 .gهنگام انتشار موج مکانیکی در یک محیط ،نقطه های مختلف محیط همگی با (یک بسامد  /بسامد های متفاوت) نوسان می
کنند( .اسفند  – 92ریاضی)

 .hیکای عدد موج در ( SIرادیان بر ثانیه  /رادیان بر متر) است( .اسفند  – 92ریاضی)
.i

هرچه جرم واحد طول یک طناب بیشتر باشد ،سرعت انتشار موج عرضی در آن (بیشتر  /کمتر) می شود( .دی  – 92ریاضی)

.j

میزان پیشروی موج را در مدت یک دوره (عدد موج  /طول موج) می گویند( .دی ماه  – 92تجربی)
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 .kحرکت موج در هر محیط (یکنواخت  /شتاب دار) است( .اسفند  – 92تجربی)
.l

موج های مکانیکی در محیط های (مادی  /غیر مادی) کشسان تولید و منتشر می شوند( .شهریور  – 92تجربی)

 .mدر بازتاب تپ از انتهای ثابت طناب ،تپ بازتابیده در (خالف جهت  /هم جهت) تپ تابشی است( .خرداد  – 91ریاضی)

ر

 .nموج های مکانیکی در محیط های (غیر مادی  /مادی) کشسان تولید و منتشر می شوند( .تیر  – 91تجربی)

 .oنقطه هایی از محیط که فاصله ی آنها از یکدیگر مضرب (فردی  /زوجی) از نصف طول موج باشد ،در فاز مخالف اند.
(شهریور  – 91ریاضی)

 .pهر قدر طناب نازک تر باشد ،سرعت انتشار موج در آن (کمتر  /بیشتر) است( .شهریور  – 91تجربی)

ﻫﻨﻤ

 .qمیزان پیشروی موج را در مدت یک دوره (عدد موج /طول موج ) می نامند( .شهریور  – 91تجربی)

 .rهرچه طول موج در یک محیط بیشتر باشد ،سرعت انتشار موج در آن محیط (کمتر  /بیشتر) است( .دی  - 91تجربی)
 .sموج های تشکیل شده بر سطح آب نمونه ای از انتشار موج در (دو بعد  /سه بعد) است( .خرداد  – 92تجربی)

 .tدامنه ی موج در انتهای آزاد طناب (دو برابر  /برابر) دامنه ی موج در بقیه ی نقاط است( .خرداد  - 93تجربی)

 .uاختالف فاز دو نقطه ی هم فاز از محیط ،مضرب (زوجی  /فردی) از 𝜋 است( .دی  – 93ریاضی)

 -3در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید:

 .aدیاپازون یکی از وسیله هایی است که به عنوان  ............در آزمایش ها به کار می رود( .اسفند  – 87تجربی)

 .bاگر به سطح آب ضربه بزنیم ،موج های ایجاد شده در سطح آب از نوع  ...........هستند( .دی ماه  – 87ریاضی)

 .cبرای موجی که در جهت مثبت محور  xپیشروی می کند ،فاز موج با رابطه ی  ................معرفی می شود( .دی  – 83تجربی)

 .dنقطه هایی از محیط انتشار موج که فاصله ی آنها از یکدیگر  .................باشد ،با یکدیگر هم فاز هستند( .دی ماه  – 83تجربی)

تجربی)
.f

ﻮن

 .eموج بازتابیده از انتهای  ..............در خالف جهت موج تابشی ایجاد شده و در خالف جهت آن منتشر می شود( .خرداد – 91
مکان هندسی نقطه هایی از محیط که در آنها تابع موج دارای فاز یکسانی است  .............نام دارد( .خرداد  – 91تجربی) (دو
بار)

 .gمسافتی که موج در یک دوره می پیماید  ............نامیده می شود؟ (شهریور  – 91ریاضی)

 .hموجی که در آن راستای نوسان ذره های محیط ،موازی با راستای انتشار موج است  ..........نامیده می شود( .شهریور – 91
ریاضی)

𝜆

.i

نقطه هایی از محیط که فاصله ی آنها از هم مضرب فردی از است( ..................شهریور  – 92تجربی)

.j

در یک محیط با افزایش بسامد چشمه ی موج  .............کاهش می یابد( .خرداد  – 93ریاضی)

2

 .kفاصله ی بین دو شکم متوالی برابر  ...............طول موج است( .دی  – 93ریاضی)
.l

شرط ایجاد تداخل موج ها آن است که دو چشمه ی موج  ............و  ................باشند( .دی  – 93ریاضی)

3

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 .mسرعت انتشار موج در یک سیم به دامنه ی موج بستگی ( . ...............دی  – 93ریاضی)
 -4درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید:

 .aمحیط کشسان محیطی است که وقتی در آن تغییر شکلی ایجاد شود ،نیروهای کشسانی ایجاد شده بین اجزای محیط تمایل دارند

ر

محیط را به حالت اول خود برگردانند( .دی  – 89ریاضی)

 .bموج های عرضی در جامدها و سطح مایع ها منتشر می شوند( .اسفند  – 87تجربی)

 .cدر موج های طولی ،راستای نوسان ذره های محیط ،عمود بر راستای انتشار موج است( .اسفند  – 87تجربی)(دو بار)

 .dبرای موجی که در جهت منفی محور  xپیشروی می کند ،فاز موج با رابطه ی 𝑥𝑘  𝜋𝑡 −معرفی می شوند( .اسفند – 87

ﻫﻨﻤ
تجربی)

 .eدر یک موج طولی سینوسی ،فاصله ی دو الیه ی متراکم مجاور هم برابر یک طول موج است( .خرداد  – 89ریاضی)

.f

یک موج طولی به کمک تراکم ها و انبساط های پی در پی قابل تشخیص است( .اسفند  – 89ریاضی)

 .gهرگاه موج مکانیکی از هوا وارد آب شود ،سرعت انتشار آن ثابت می ماند( .اسفند  – 92ریاضی)

 .hسرعت انتشار موج در یک محیط به شرایط فیزیکی چشمه ی موج بستگی دارد( .دی  – 92ریاضی) (دو بار)
.i

اختالف فاز نقطه های واقع بر یک جبهه ی موج همواره برابر صفر است( .خرداد  – 91ریاضی)

.j

در موج عرضی ،راستای نوسان ذره های محیط عمود بر راستای انتشار موج است( .تیر  – 91ریاضی)

 .kهمه ی ذره های محیط انتشار یک موج هم فاز هستند( .تیر  – 91ریاضی)
.l

شکل موج در هنگام انتقال تغییر نمی کند و فاز آن هم با گذشت زمان و انتشار موج ثابت است( .شهریور  – 91ریاضی)

 .mدر موج ایستاده ،همه ی نقطه های محیط با دامنه های یکسان نوسان می کنند( .شهریور  – 91ریاضی)

ﻮن

 .nهرچه جرم یک طناب بیشتر باشد ،سرعت انتشار موج عرضی در آن نیز بیشتر است( .شهریور  – 91ریاضی)

 .oفاز موج با گذشت زمان و انتشار موج ثابت می ماند( .شهریور  – 91ریاضی)

 -5چگونه می توانید روی نقش های موج های طولی و عرضی طول موج را نشان دهید؟ (اسفند  – 89ریاضی)

 -6مقداری طناب و یک فنر در اختیار دارید .با کدام یک از این دو وسیله می توان هر دو موج طولی و عرضی را ایجاد کرد؟ (شهریور 93
– ریاضی)

 -7معموالً مشاهده ی انتقال یک تپ عرضی در یک طناب به دلیل آن که سرعت انتشار آن زیاد است ،مشکل است .دو راه پیشنهاد کنید
که بتوان با کاهش سرعت انتشار ،انتقال تپ را مشاهده کرد( .اسفند  – 89ریاضی)

 -8با توجه به مفهوم عبارت ها در ستون اول ،از ستون دوم یک عبارت مرتبط با هر کدام ار آنها انتخاب کنید( :دی  – 89ریاضی)
ستون اول

ستون دوم

الف) موج عرضی

شرایط فیزیکی محیط انتشار

ب) موج طولی

فاصله ی دو نقطه ی متوالی در نقش موج
𝑑𝑎𝑟

پ) سرعت انتشار موج

s
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ت) بسامد و دامنه ی موج

قله ها و دره ها

ث) عدد موج

شرایط فیزیکی چشمه ی موج
تراکم ها و انبساط ها
𝑑𝑎𝑟

ر

m

 -9یک مورد از تفاوت و تشابه موج های مکانیکی و الکترومغناطیسی را بنویسید و برای هریک مثالی بزنید( .شهریور  – 92ریاضی)
 -12در شکل ،نقش یک موج را مشاهده می کنید .بر روی آن:

 .aیک نقطه ی هم فاز با نقطه ی  Bو یک نقطه در فاز مخالف با آن را نشان دهید.

ﻫﻨﻤ

 .bیک نقطه نشان دهید که با سرعت بیشینه در جهت 𝑦 +در حال نوسان است.

 .cدو نقطه مشخص کنید که فاصله ی آنها

𝜆3
4

باشد( .دی  – 89ریاضی)

 -11به چه دلیل فاز موج هنگام انتشار موج در محیط با گذشت زمان ثابت می ماند؟ (اسفند  – 87تجربی) (دو بار)
 -12در شکل زیر ،نقطه های  Bو  Cو  Dنسبت به نقطه ی  Aچه وضعی دارند؟ (اسفند  – 87تجربی) (دو بار)

 -13در چه صورت دو نقطه از محیط انتشار موج:
 .aهم فاز هستند؟

 .bدر فاز مخالف هستند؟ (شهریور  – 91تجربی) (سه بار)

ﻮن

 -14در هر مورد نوع موج منتشر شده را با ذکر دلیل بنویسید:
 .aموج منتشر شده در سطح آب

 .bموج منتشر شده در فنری که چند حلقه ی آن را فشرده کرده و سپس رها می کنیم( .دی  – 87تجربی)
 -15در چه صورت بر هم نهی دو موج سازنده و در چه صورت ویرانگر است؟ (شهریور  – 91تجربی)
 -16محیط کشسان چه محیطی است؟ یک محیط کشسان را نام ببرید( .دی  – 87تجربی)

 -17سرعت انتشار صوت ،به چه عامل هایی بستگی دارد؟ (دو عامل) (شهریور  – 89تجربی)
 -18در جدول مفهومی زیر جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید( :اسفند  – 87ریاضی)

 -19با رسم شکل های جداگانه نشان دهید چگونه می توان توسط یک دیاپازون و یک فنر ،موج های زیر را در فنر ایجاد کرد؟
 .aموج عرضی

 .bموج طولی (دی ماه  – 92تجربی) (دو بار)
 -22دو ویژگی موج را نام ببرید که سرعت انتشار موج به آنها بستگی داشته باشد( .شهریور  – 91تجربی)
 -21با رسم یک شکل ،چگونگی ایجاد موج عرضی بر روی طناب متصل به یک دیاپازون را نشان دهید( .شهریور  – 91تجربی)
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 -22با رسم یک شکل ساده ،بازتاب موج از انتهای باز طناب را نشان دهید( .دی  – 91تجربی)
 -23چه عاملی از یک محیط کشسان باعث انتشار موج در آن می شود؟ (دی  – 87ریاضی)
 -24در جدول مفهومی زیر جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید( :دی  – 87ریاضی)

ر

ﻫﻨﻤ
 -25یک موج در چه صورتی طولی و در چه صورتی عرضی نامیده می شود؟ برای هر مورد مثالی بنویسید( .دی  – 83تجربی)
1

 -26توضیح دهید اگر طول یک طناب را به مقدار اولیه ی آن کاهش داده و نیروی کشش آن را ثابت نگه داریم ،سرعت انتشار موج در
3

آن چه تغییری می کند؟ (دی  – 87تجربی)

 -27مطابق شکل ،موج عرضی در محیطی منتشر می شود،

 .aبین دو نقطه ی  Aو  Dچند نقطه ی هم فاز با نقطه ی  Aوجود دارد؟

ﻮن

 .bاختالف فاز بین هر دو نقطه ی غیر هم فاز از چه رابطه ای بدست می آید؟

 .cفاصله ی اولین قله از سمت چپ تا نقطه ی  Dرا بر حسب طول موج بنویسید.

 .dاگر دامنه ی نوسان موج را دو برابر کنیم ،سرعت انتشار موج چه تغییری می کند؟ چرا؟ (شهریور  – 92ریاضی) (چهار بار)

 -28یک موج مکانیکی از محیط  1وارد محیط  2می شود و سرعت انتشار آن افزایش می یابد .توضیح دهید طول موج و بسامد موج چگونه
تغییر می کند؟ اسفند  – 92تجربی)

 -29توضیح دهید اگر طول یک طناب را کاهش داده و نیروی کشش آن را ثابت نگه داریم ،سرعت انتشار موج در آن چه تغییری می کند؟
(اسفند  – 89تجربی)

 -32فاز موج از چه رابطه ای بدست می آید؟ آیا فاز موج با گذشت زمان تغییر می کند؟ (تیر  – 91تجربی)

 -31سرعت انتشار یک موج در یک محیط به چه عامل هایی بستگی دارد و به چه عامل هایی بستگی ندارد؟ (شهریور  – 92تجربی)
 -32شرط ایجاد تداخل موج ها را بنویسید( .دو شرط) (شهریور  – 91ریاضی)
 -33در انتشار موج در یک بعد ،در چه صورت بر هم نهی دو موج ویرانگر است؟ (شهریور  – 91ریاضی)
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 -34هنگامی که یک موج مکانیکی از هوا وارد آب می شود ،کدام یک از کمیت های زیر ثابت می ماند و کدام یک تغییر می کند؟ چرا؟
(شهریور  – 91ریاضی)
 .aبسامد

ر

 .bسرعت

 -35انرژی موج به چه عامل هایی بستگی دارد؟ (دو مورد) (شهریور  – 91تجربی)

 -36دو تپ عرضی با دامنه های مختلف در طول طناب به طرف یکدیگر در حال انتشارند .اگر بر هم نهی آنها ویرانگر باشد ،شکل دو تپ را
پس از عبور از یکدیگر رسم کنید( .خرداد  – 93ریاضی)

ﻫﻨﻤ
 -37در وضعیت روبرو ،رفتار طناب را در لحظه ی برهم نهی کامل دو تپ با رسم شکل نشان دهید و نام این بر هم نهی را بنویسید( .دی 84
– ریاضی)

 -38با رسم شکل ،برهم نهی سازنده را در یک طناب نشان دهید( .شهریور  – 89تجربی)

 -39برای ایجاد تداخل موج ها ،باید دو چشمه ی موج ،الزاماً چگونه باشند؟ (خرداد  – 89ریاضی)

 -42در تداخل موج ها در سطح آب درون یک تشتک ،برای جلوگیری از بازتاب موج از روی دیواره ی این ظرف چه تدبیری می اندیشند؟
(خرداد  – 92تجربی)

 -41طرح مقابل برای بررسی یک عامل مهم هنگام ایجاد موج های ایستاده در طناب ارائه
شده است.

 .aنام این عامل مهم را بنویسید و توضیح دهید کاهش آن چه تأثیری بر طول
موج دارد؟

ﻮن

 .bاگر فرض کنیم هنگامی که جرم وزنه  𝑚1است 4 ،گره در طناب ایجاد شود ،به ازای چه جرمی بر حسب  𝑚1در طول طناب
 6گره ایجاد می شود؟ (خرداد  – 92ریاضی)

 -42نام موج مقابل چیست؟ فاصله ی 𝜆 را بر روی آن نشان دهید( .اردیبهشت  – 91تجربی)
2

 -43موج ایستاده چگونه تشکیل می شود؟

 -44رابطه ی بین طول طناب و طول موج به چه عواملی بستگی دارد؟

 -45در یک تار دو سر بسته ،با رسم شکل نشان دهید تار چگونه ارتعاش کند تا بسامد اصلی را تولید کند؟

 -46مطابق شکل مقابل ،تپی روی طنابی در حال انتشار است .شکل تپ بازتابی را از انتهای ثابت طناب رسم کنید(.شهریور  – 93ریاضی)

 -47شکل مقابل ،نقش یک موج را در طول یک طناب را نشان می دهد.
 .aاین موج طولی است یا عرضی؟

7

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 .bیک نقطه ی هم فاز با  Mرا نام ببرید.
 .cیک نقطه دارای شتاب بیشینه و مثبت نام ببرید.
 .dاختالف فاز دو نقطه ی  Nو  Sچقدر است؟ (با دلیل) (خرداد  – 93تجربی)

ر

 -48در شکل مقابل ،بازتاب یک تپ از انتهای ثابت طناب رسم شده است .دو اشکال موجود در تپ بازتاب را بنویسید(.شهریور – 91
تجربی)

 -49با توجه به شکل مقابل ،درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید.

ﻫﻨﻤ
 .aنام چشمه ی موج دیاپازون است.

 .bموج ایجاد شده در سطح آب طولی است.

 .cموج ایجاد شده در عمق آب طولی است(.شهریور  – 91تجربی)

 -52در شکل نقش موج را مشاهده می کنید:

 .aفاصله ی کدام دو نقطه از یکدیگر برابر طول موج است؟
 .bاختالف فاز دو نقطه ی  Aو  Bچقدر است؟

 .cنام دو نقطه ی غیر هم فاز را بنویسید.

 .dفاصله ی نقطه ی  Aاز مبدأ نوسان چه نام دارد؟(تیر 91

ریاضی)

ﻮن

 -51یک تپ مانند شکل مقابل ،در طنابی در حال انتشار است .شکل تپ بازتابیده از انتهای ثابت رسم کنید(.خرداد  – 91تجربی)

 -52مانند شکل ،تپی در یک طناب در حال انتشار است .بازتاب این تپ را از انتهای ثابت و آزاد رسم کنید(.دو بار)

 -53تپی مانند شکل در حال انتشار است .شکل تپ بازتابی آن را از انتهای آزاد طناب رسم کنید( .کتاب درسی)
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ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 -54در شکل مقابل تپی در طنابی در حال انتشار است .شکل تپ بازتاب آن را از انتهای ثابت طناب رسم کنید(.کتاب درسی)

ر

ﻫﻨﻤ
مسائل

معادله ی موج

𝑚

 -55چشمه ی موجی با بسامد  12هرتز در یک محیط که سرعت انتشار موج در آن 𝑠  122است ،نوسان هایی طولی در جهت 𝑥 +ایجاد می
کند .اگر دامنه ی نوسان ها  4سانتی متر باشد ،تابع موج را در  SIبنویسید( .دی  – 89ریاضی)

موج

𝑑𝑎𝑟
𝑚

 12باشد،

ﻮن

 -56یک چشمه ی موج نوسان هایی با دامنه ی  2/3متر در خالف جهت محور  xمنتشر می کند .اگر بسامد زاویه ای نوسان ها

𝑑𝑎𝑟
𝑠

 222عدد

 .aطول موج و سرعت انتشار این موج را در محیط حساب کنید.
 .bتابع موج را بنویسید( .دی ماه  – 92تجربی)

 -57نوسان های چشمه ی موجی با بسامد  322هرتز در یک محیط منتشر می شود .اگر چشمه ی موج دیگری با بسامد  422هرتز را در این
محیط ،جایگزین چشمه ی اولی کنیم؛

 .aسرعت انتشار موج چشمه ی دوم چند برابر سرعت انتشار موج چشمه ی اول است؟

 .bطول موج برای موج چشمه ی دوم چند برابر طول موج برای موج چشمه ی اول است؟ (اسفند  – 87تجربی)
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ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

𝜋

 -58معادله ی نوسانی دو نقطه ی  Aو  Bاز یک محیط موج در  ،SIبه صورت )  𝑢𝐴 = 2/24 𝑠𝑖𝑛 (122𝜋𝑡 −و = 𝐵𝑢
4

𝜋

𝑚

)  2/24 𝑠𝑖𝑛 (122𝜋𝑡 −است .اگر سرعت انتشار در محیط 𝑠  222باشد ،کمترین فاصله ی این دو نقطه را از یکدیگر حساب کنید.
2

ر

(اسفند  – 87تجربی)

 -59موجی در یک محیط در حال انتشار است .معادله ی نوسانی نقطه های  Aو  Bاز این محیط در  SIبه صورت

= 𝐴𝑢

)𝜋 2/23 𝑠𝑖𝑛 (52𝜋𝑡 − 2/6و )𝜋 𝑢𝐵 = 2/23 𝑠𝑖𝑛 (52𝜋𝑡 − 2/9است .اگر موج از نقطه ی  Aبه  Bبرود ،کمترین فاصله ی این
𝑚

ﻫﻨﻤ

محیط  22است( .شهریور  – 92تجربی)
دو نقطه را از یکدیگر بدست آورید .سرعت انتشار موج در 𝑠
-2

 -62تابع موجی در  SIبه صورت )𝑥𝜋  𝑈𝑦 = 2 × 12 𝑠𝑖𝑛 (42𝜋𝑡 −است.
 .aنوع موج و جهت انتشار آن را مشخص کنید.
 .bسرعت انتشار موج را محاسبه کنید.

 .cمعادله ی نوسان نقطه ای از محیط واقع در مکان 𝑚 𝑥 = 2/5را بنویسید.

 .dاختالف فاز دو نقطه از محیط به فاصله ی  22سانتی متر و در یک جهت انتشار چقدر است؟ (اسفند  – 89ریاضی)

 -61نشان دهید اختالف فاز دو نقطه ی هم فاز محیط ،مضرب زوجی از 𝜋 است( .اسفند  – 92تجربی)

 -62یک چشمه ی موج در یک محیط کشسان و در راستای محور  yبا دامنه ی 𝑚𝑐 5در نوسان است و در هر دقیقه  362نوسان کامل انجام
می دهد .اگر موج حاصل در جهت محور  xبا سرعت

𝑚
𝑠

 12منتشر شود:

 .aبسامد و عدد موج را محاسبه کنید.

ﻮن

 .bتابع این موج را در  SIبنویسید( .اسفند  – 87ریاضی)

 -63حداقل فاصله ی دو نقطه ی  Aو  Bاز یک محیط انتشار موج که در فاز مخالف اند برابر 𝑚𝑐 12است .اگر معادله ی نوسانی نقطه ی A
به صورت )

𝜋11
6

 𝑢𝐴 = 2/2 𝑠𝑖𝑛 (32𝜋𝑡 +باشد؛

 .aطول موج چقدر است؟

 .bسرعت انتشار موج را در این محیط تعیین کنید( .اسفند  – 87ریاضی)
𝜋

 -64تابع یک موج در یک محیط به صورت )𝑥  𝑢 = 2/25 𝑠𝑖𝑛 (122𝜋𝑡 +در  SIاست.
3

 .aطول موج ،بسامد و سرعت انتشار موج را بدست آورید.

 .bمعادله ی نوسان نقطه ای در مکان  𝑥 = 75cmرا بدست آورید( .اسفند ماه  – 92تجربی)
𝑚

 -65موجی در یک محیط کشسان با سرعت 𝑠  7/5در حال انتشار است .معادله ی نوسانی نقطه ی  Aاز این محیط در  SIبه صورت = 𝐴𝑢
𝜋

)  2/22 𝑠𝑖𝑛 (62𝜋𝑡 −است .مطلوب است:
6
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ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 .aبسامد چشمه ی موج
 .bطول موج

 .cفاصله ی بین نقطه ی  Aو دومین نقطه ای که در فاز مخالف با نقطه ی  Aاست( .دی ماه  – 87ریاضی)

ر

 -66یک چشمه ی موج نوسان هایی با بسامد  22هرتز و دامنه ی 𝑚𝑐 5در یک محیط کشسان و در راستای محور  yانجام می دهد .این
𝑚

نوسان ها در خالف جهت محور  xو با سرعت 𝑠  12در محیط منتشر می شوند.
 .aبا ارائه ی استدالل نوع موج را مشخص کنید.
 .bطول موج و عدد موج را محاسبه کنید.

ﻫﻨﻤ

 .cتابع موج را بنویسید( .دی  – 84ریاضی)

 -67با دیاپازونی به بسامد  52هرتز ،سر طناب کشیده شده ای را به نوسان در می آوریم .اگر دامنه ی نوسان ها  5میلی متر و سرعت انتشار
𝑚

موج در طناب 𝑠  122و در جهت مثبت  xباشد؛

 .aتابع موج ایجاد شده در طناب را در  SIبنویسید.

 .bمعادله ی نوسان نقطه ی  Mاز طناب که با دیاپازون 𝑚𝑐 25فاصله دارد را بنویسید( .دی  – 84ریاضی)

 -68یک چشمه ی موج نوسان هایی با دامنه ی  2/5متر در جهت محور  xمنتشر می کند .اگر بسامد زاویه ای این نوسان ها
عدد موج

𝑑𝑎𝑟
𝑚

𝑑𝑎𝑟
𝑠

𝜋 222و

𝜋 12باشد،

 .aطول موج و سرعت انتشار این موج را در محیط حساب کنید.
 .bتابع موج را بنویسید( .دی  – 87تجربی)

 -69شکل های مقابل ،نقش موج را در دو لحظه ی  𝑡1و  𝑡2نشان می دهند که در یک

ﻮن

محیط و در جهت محور  xدر حال انتشار است .عالمت پیکان ،یک قله ی موج را
در این دو لحظه نشان می دهد .اگر 𝑠 𝑡2 − 𝑡1 = 2/25باشد ،تابع این موج را

بنویسید( .دی  – 87تجربی)

 -72شکل های مقابل ،نقش موج را در دو لحظه ی  𝑡1و  𝑡2نشان می دهند که در یک محیط
و در جهت محور  xدر حال انتشار است .عالمت پیکان ،یک قله ی موج را در این دو
لحظه نشان می دهد .اگر 𝑠 𝑡2 − 𝑡1 = 2/25باشد ،تابع این موج را بنویسید.

 -71حداقل فاصله ی دو نقطه ی  Aو  Bاز یک محیط انتشار موج که در فاز مخالف اند ،برابر  12سانتی متر است .اگر معادله ی نوسانی نقطه
ی  Aبه صورت )

𝜋11
6

 𝑈𝐴 = 2/2 𝑠𝑖𝑛 (32𝜋𝑡 +باشد،

 .aطول موج چقدر است؟
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 .bسرعت انتشار موج در این محیط را تعیین کنید( .دی  – 87ریاضی)
 -72چشمه ی موجی ،نوسان هایی با بسامد زاویه ای

𝑑𝑎𝑟
𝑠

𝑚

𝜋 52و دامنه ی  5سانتی متر ایجاد می کند که با سرعت 𝑠  12در راستای محور y

منتشر می شود .اگر طول موج این امواج  42سانتی متر باشد و در جهت مثبت محور  xمنتشر شوند،

ر

 .aعدد موج چند

𝑑𝑎𝑟
𝑚

است؟

 .bتابع موج را بنویسید.

 .cفاصله ی سومین نقطه ی هم فاز با چشمه ی موج چه اندازه است؟ (شهریور  – 92ریاضی)
𝜋

-2

 -73تابع موجی در  SIبه صورت )𝑥  𝑈 = 2 × 12 𝑠𝑖𝑛 (22𝜋𝑡 −است.

ﻫﻨﻤ

2

 .aجهت انتشار این موج را تعیین کنید.

 .bطول موج ،دوره و سرعت انتشار این موج را محاسبه کنید.

 .cمعادله ی نوسان نقطه ای از محیط ،واقع در مکان 𝑚 𝑥 = 2را بنویسید( .اسفند  – 92ریاضی)
𝑚

 -74چشمه ی موج نوسان هایی با بسامد  12هرتز و دامنه ی  2سانتی متر را با سرعت 𝑠  42در جهت محور  xمنتشر می کند.
 .aطول موج و عدد موج را برای این موج محاسبه کنید.

 .bتابع موج را برای این چشمه ی موج در  SIبنویسید( .دی  – 92ریاضی)

 -75یک چشمه ی موج با بسامد  122هرتز نوسان هایی با دامنه ی  4سانتی متر ایجاد می کند که با سرعت  12متر بر ثانیه در امتداد محور x
منتشر می شوند .طول موج و عدد موج را محاسبه کنید( .شهریور  – 92تجربی)

 -76طنابی به جرم  222گرم و طول  1متر با نیروی  82نیوتن کشیده می شود .اگر یک سر طناب را با بسامد  4هرتز عمود بر راستای طناب

ﻮن

به نوسان در می آوریم .طول موج ایجاد شده در طناب را بر حسب متر بدست آورید(.دی  – 93تجربی)

 -77تابع موج یک نوسانگر ساده در  SIبه صورت زیر است .سرعت انتشار امواج را محاسبه کنید( .خرداد  – 93ریاضی)

 -78یک چشمه ی موج در یک محیط کشسان و در راستای محور  yبا دامنه ی  4سانتی متر در نوسان است .اگر موج حاصل در جهت محور
 xبا سرعت  5متر بر ثانیه منتشر شود و بسامد زاویه ای
 .aتابع این موج را بنویسید.

𝑑𝑎𝑟
𝑠

 20πباشد،

 .bاین موج طولی است یا عرضی؟(شهریور  – 92تجربی)

 -79معادله ی نوسانی دو نقطه ی  Aو  Bاز یک محیط موج در  SIبه صورت زیر است .اگر طول موج  2/8متر باشد ،کمترین فاصله ی این
دو نقطه را از یکدیگر حساب کنید( .خرداد  – 92تجربی)
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ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 -82تابع یک موج در یک محیط ،در  SIبه صورت زیر است.
 .aاین موج طولی است یا عرضی؟
 .bطول موج را حساب کنید( .دی  – 91ریاضی)

ر

 -81چشمه ی موجی ،نوسان هایی با بسامد  22هرتز و دامنه ی  5سانتی متر در یک محیط کشسان در خالف جهت محور  yانجام می دهد.
اگر طول موج حاصل  2/5متر باشد،

 .aعدد موج را حساب کرده و تابع موج را بنویسید

 .bکمترین فاصله ی نقطه ی  Mاز چشمه ی موج چه اندازه باشد تا با چشمه ی موج هم فاز باشد؟ (شهریور  – 91تجربی)

ﻫﻨﻤ

 -82تابع موجی در یک محیط کشسان در  SIبه صورت زیر است.
 .aجهت انتشار این موج را تعیین کنید.

 .bدامنه و عدد موج و بسامد زاویه ای را تعیین کنید.

 .cطول موج و سرعت انتشار موج را حساب کنید( .شهریور  – 91ریاضی)

 -83تابع موج نوسانگری به صورت زیر است:
 .aعدد موج را تعیین کنید.

 .bطول موج چقدر است؟ (شهریور  – 91ریاضی)

 -84شکل های مقابل ،نقش موج را در دو لحظه ی  𝑡1و  𝑡2نشان می دهند که در یک محیط و در جهت محور  xدر حال انتشار است.

عالمت پیکان ،یک قله ی موج را در این دو لحظه نشان می دهد .اگر 𝑠  𝑡2 − 𝑡1 = 0.05باشد ،تابع این موج را بنویسید(.تیر – 91

تجربی)

ﻮن

 -85تابع موج چشمه ی موجی در  ،SIبه صورت زیر است:
 .aجهت انتشار موج را تعیین کنید.

 .bطول موج و سرعت انتشار موج را محاسبه کنید( .تیر  – 91ریاضی)

 -86نیروی کشش طنابی  16نیوتن و جرم واحد طول آن  42گرم بر متر است .اگر سر این طناب را با دیاپازونی که بسامد آن  122هرتز
است ،عمود بر راستای انتشار طناب به نوسان در آوریم:
 .aطول موج را در طناب حساب کنید.
 .bیک راه برای کاهش سرعت انتشار موج در طناب بنویسید( .تیر  – 91ریاضی)
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

 -87دو چشمه ی موج مشابه  𝑠1و  𝑠2در سطح آب یک تشتک ،ارتعاش هایی به بسامد  422هرتز را با سرعت  42متر بر ثانیه منتشر می
کنند .فاصله ی یک نقطه ی  Mاز چشمه ی  42 ، 𝑠1سانتی متر و از چشمه ی  𝑠2برابر  62سانتی متر است.
 .aطول موج منتشر شده چند سانتی متر است؟

ر

 .bاختالف فاز نقطه ی  Mاز دو چشمه ی موج چقدر است؟(خرداد  – 91ریاضی)

 -88موجی در یک محیط در حال انتشار است .معادله ی نوسان دو نقطه ی  Aو  Bاز این محیط به صورت زیر است .فاصله ی این دو نقطه
چقدر است؟ (کتاب درسی)

ﻫﻨﻤ
 -89شکل های زیر ،نمودار یک موج را در دو لحظه ی  𝑡1و  𝑡2نشان می دهد که در امتداد محور  xمنتشر می شود .عالمت پیکان ،یک
نقطه از موج را در این دو لحظه نشان می دهد .با فرض اینکه محور قائم لزوماً محور  yنیست ،مطلوب است:
 .aاین موج طولی است یا عرضی و عدد موج آن چه اندازه
است؟

 .bاگر بسامد نوسان ها  25هرتز باشد 𝑡2 − 𝑡1 ،چقدر است؟
(کتاب درسی)

ﻮن

 -92موجی در یک محیط در حال انتشار است .معادله ی نوسانی نقطه های  Aو  Bاز این محیط ،در  ،SIبه صورت زیر است .اگر موج از نقطه
ی  Aبه نقطه ی  Bبرود ،کمترین فاصله ی دو نقطه را از یکدیگر بدست آورید .سرعت انتشار موج  22متر بر ثانیه است( .کتاب درسی)

 -91چشمه ی موجی نوسان هایی با بسامد  22هرتز و دامنه ی  5سانتی متر در یک محیط کشسان و در راستای محور  yانجام می دهد .اگر
این نوسان ها در خالف جهت محور  xو با سرعت  12متر بر ثانیه منتشر شوند:
 .aطول موج و عدد موج را محاسبه کنید.
 .bتابع این موج را بنویسید.

 .cکمترین فاصله ی نقطه ی  Mاز چشمه ی موج چه اندازه باشد تا با چشمه ی موج در فاز مخالف قرار گیرد( .کتاب درسی)
 -92با دیاپازونی به بسامد  52هرتز سر طناب کشیده شده ای را به نوسان در می آوریم .دامنه ی نوسان ها  5میلی متر در راستای محور  yو
سرعت انتشار موج در طناب برابر است با  122متر بر ثانیه و نوسان ها در جهت مثبت محور  xمنتشر می شوند.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ
 .aتابع موج ایجاد شده در طناب را بنویسید.

 .bمعادله ی نوسان نقطه ی  Mاز طناب را که به فاصله ی  25سانتی متر از سر طناب (نقطه ی  )Oواقع است ،بنویسید( .کتاب
درسی)

ر

 -93نشان دهید که در تابع های )𝑥𝑘  𝑢 = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) , 𝑢 = 𝐴 sin(𝜔𝑡 −به ترتیب سرعت انتشار موج از راست به چپ
مثبت و منفی است ،یعنی این تابع ها ،موج هایی را نشان می دهند که در جهت محور  xو در خالف جهت آن منتشر می شوند( .کتاب

درسی)

 -94تابع موجی که در جهت محور  xمنتشر می شود ،بر حسب یکاهای  SIبه صورت )𝑥𝜋 𝑢 = 0.02 sin(20𝜋𝑡 − 4است .دامنه،

ﻫﻨﻤ
بسامد ،طول موج و سرعت انتشار این موج را محاسبه کنید( .کتاب درسی)

 -95یک چشمه ی موج با بسامد  122هرتز نوسان هایی با دامنه ی  5میلی متر ایجاد می کند که با سرعت  12متر بر ثانیه در امتداد محور x
منتشر می شوند .طول موج و عدد موج را محاسبه کنید و تابع موج آن را نیز بنویسید( .کتاب درسی)

سرعت امواج عرضی در تار کشیده

 -96اگر جرم و طول یک تار کشیده را  2برابر کنیم ،سرعت انتشار موج در آن چه تغییری می کند؟ (اسفند  – 87ریاضی)

 -97ریسمانی به طول  1متر و جرم  122گرم بین دو نقطه محکم کشیده شده است .اگر نیروی کشش ریسمان برابر  42نیوتن باشد ،سرعت
انتشار موج های عرضی را در این طناب محاسبه کنید( .کتاب درسی)

 -98سیمی به چگالی

𝑔𝐾
3

𝑚

2

 7822و سطح مقطع 𝑚𝑚 2/5بین دو نقطه با نیروی  156نیوتن کشیده شده است .سرعت انتشار موج را در این سیم

حساب کنید( .دی ماه  – 92تجربی)

( -99شهریور  – 91تجربی)

ﻮن

-122

یک طناب به طول  62سانتی متر را با دو انتهای بسته به ارتعاش در می آوریم تا در آن موج ایستاده تشکیل شود .اگر سرعت

انتشار موج در طناب  242متر بر ثانیه بوده و در آن  3گره ایجاد شده باشد؛
 .aطول موج ارتعاشات چقدر است؟

 .bبسامد نوسان طناب در این حالت چقدر است؟
 .cبسامد اصلی طناب چند هرتز است؟
-121

سیمی به چگالی  7/8گرم بر سانتی متر مکعب و سطح مقطع  2/5میلی متر مربع بین دو نقطه با نیروی  156نیوتن کشیده شده

است .سرعت انتشار موج را در این سیم حساب کنید( .کتاب درسی)
-122

نیروی کشش طنابی  12نیوتن و جرم واحد طول آن  32گرم بر متر است.

 .aاگر سر این طناب را با دیاپازونی که بسامد آن  122هرتز است ،عمود بر راستای طناب به نوسان در آوریم ،طول موج در
طناب را پیدا کنید.
 .bاگر نیروی کشش طناب را نصف کنیم ،بسامد و طول موج در طناب را حساب کنید( .کتاب درسی)
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ

تار کشیده

-123

جرم سیم پیانویی به طول  2/8متر برابر  6گرم و نیروی کشش آن  432نیوتن است .این سیم به گونه ای مرتعش می شود که

در طول آن دو شکم تشکیل می شود .مطلوب است:

ر

 .aسرعت انتشار موج در سیم.

 .bبسامد صوتی که در این حالت در سیم ایجاد شده است( .شهریور  – 89تجربی)

-124

یک سیم پیانو به طول  2/6متر بین دو نقطه محکم بسته شده است .این سیم به گونه ای مرتعش می گردد که در طول آن 4
𝑚

گره ایجاد می شود .اگر سرعت انتشار موج در سیم 𝑠  322باشد،

ﻫﻨﻤ

 .aطول موج را در این حالت بدست آورید.

 .bبسامد موج حاصل از این سیم را محاسبه کنید.

 .cشکل موج حاصل را در این سیم رسم کنید( .اسفند  – 89تجربی)

-125

طول یک تار مرتعش با دو انتهای ثابت 𝑚𝑐  62بوده و در آن  5گره تشکیل شده است .اگر بسامد صوت ایجاد شده در تار

 822هرتز باشد ،سرعت انتشار موج در تار را حساب کرده و شکل تار را در این حالت رسم کنید ( .اردیبهشت  – 91تجربی)

-126

در یک طناب با دو سر ثابت به کمک چشمه ای با بسامد ثابت ،موج ایستاده ای با  4گره ایجاد شده است .نیروی کشش

طناب را تغییر می دهیم تا در طناب  3گره ایجاد شود .با محاسبه نشان دهید نیروی کشش چند برابر شده است؟ (خرداد  – 89ریاضی)

-127

سیمی به طول  2/8متر با نیروی کشش  Fبین دو نقطه ثابت شده است .این سیم به گونه ای مرتعش می شود که در طول آن 2
𝑚

شکم تشکیل می شود .اگر سرعت انتشار موج در سیم 𝑠  222باشد؛
 .aبسامد صوتی که این سیم ایجاد می کند.

تار کشیده با یک انتهای باز

-128

ﻮن

 .bبسامد هماهنگ هفتم این سیم را محاسبه کنید( .خرداد  – 89تجربی)

در طنابی با یک سر ثابت ،موج ایستاده ای با  4گره ایجاد شده است .اگر فاصله ی انتهای آزاد طناب تا نزدیک ترین گره

𝑚𝑐 5باشد:

 .aطول موج و طول طناب را حساب کنید.

 .bاگر بسامد نوسان ها  422هرتز باشد ،سرعت انتشار موج را در طناب حساب کنید( .شهریور  – 89ریاضی)
-129

𝑚

در طنابی با یک سر ثابت موج ایستاده ای با سه گره ایجاد شده است .اگر فاصله ی دو گره متوالی 𝑚𝑐 12باشد و 𝑠 V=82
 .aشکل ارتعاشات را رسم کنید و طول طناب و طول موج را محاسبه کنید.

 .bبسامد این هماهنگ و همچنین بسامد اصلی چند هرتز است؟ (اسفند  – 89ریاضی)
-112

طول یک تار مرتعش با دو انتهای ثابت  62سانتی متر بوده و در آن  5گره تشکیل شده است .اگر بسامد صوت ایجاد شده در

تار  822هرتز باشد ،سرعت انتشار موج در تار را حساب کرده و شکل تار را در این حالت رسم کنید( .خرداد  – 91تجربی)
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دو سر طنابی ثابت شده است .وقتی طناب را به ارتعاش در می آوریم ،در آن موج ایستاده تشکیل می شود .اگر طول طناب 62

سانتی متر و در آن  3گره ایجاد شده باشد؛
 .aطول موج

ر

 .bبسامد نوسان طناب را بدست آورید( .سرعت انتشار موج  242متر بر ثانیه فرض شود)

-112

در طنابی با دو انتهای ثابت ،موج ایستاده ای با چهار گره در طول آن ایجاد شده است .سرعت انتشار موج در طناب  122متر بر

ثانیه و فاصله ی دو گره متوالی 𝑚𝑐  12است.

 .aوضعیت نوسانی طناب را در یک حالت دلخواه رسم کنید.

ﻫﻨﻤ

 .bطول طناب و طول موج چند سانتی متر است؟

 .cبسامد نوسان ها چقدر است؟ (دی  – 83تجربی)

-113

دو سر یک طناب به طول  62سانتی متر را ثابت بسته ایم .هنگامی که آن را به ارتعاش در می آوریم در آن موج ایستاده ای با

سه گره تشکیل می شود.

 .aشکل موج را رسم کنید.

𝑚

 .bبسامد نوسان طناب در این حالت چند هرتز است؟ 𝑠 (𝑣 = 240خرداد  – 92ریاضی)

ﻮن
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