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توجــــــه:

این فایل فقط یک پیش نمایش و خلاصه کوتاه از درسنامه اصلی
می باشد.
جهت خرید و دریافت فایل کامل این درسنامه به وب سایت زیر
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.
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مقدمه
فیزیک عمومی در آزمون کارشناایی ررش رخیی رز رشه ها ر ویژه رشه های فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی و…جزو دروس رصلی ر شمار
میرود ،در نهیج یادگیخی و پاین دهی ر ینوراا آن در ری درنجنجویان رز رهمیو ویژهری رخیوردرر میراش .در نهیج مطااع دریاام حاضخ کمک شایانی ر
درنججویان می کا .

معرفی سرفصل های درسنامه فیزیک عمومی
دریاام فیزیک عمومی در رخگیخن ه مباحثی رز مغااطیس ،تخمودیاامیک ،راکهخیسیه  ،رمورج و … میراش ک تقخیباً تمامی مطااب فیزیک پای ک در آزمون های
کارشاایی ررش مورد یورل قخرر میگیخن رر پوشش میده :
.1
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رخدررها و دیهگاه های مخهلف مخهصا
حخکو
نیخو
تکان و مخکز جخم
دوررن
کار و رنخژی-گخرنش
راکهخیسیه
یازن و مقاومو
مغااطیس
راقاء راکهخومغااطیس
شاره ها
رمورج
تخمودیاامیک
نور

 .51سوالات  3سال کنکور ارشد فیزیک پزشکی همراه با پاسخ تشریحی

این درسـنامه منععی کامل همراه با تتـت های تالی ی و تتـت های کنکور سـال گ شـنه و نکات برتر برای داوطلعان ارشـد رشـنه
های رادیولوژی ،تصویربرداری پزشکی ،فیزیک پزشکی و ...می باشد.

گروه آموزشی نوین رادیولوژی

اخطار :در نوشه  ،ویخریش و آماده یازی ری دریاام ها زمان و هزیا زیادی صخف ش ه ریو ،اطفا رز کپی رخدرری یا رنهجار غیخقانونی دریاام ها یوددرری
فخمائی .
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مقدمه:
اندازه گیری
فیزیک علم رن رزه گیخی ریو ک یکی رز جاب های مجهخک ری هم رن رزه گیخی ها  ،وجود یک یکای رن رزه گیخی ریو.
یکای هخ کمیو رای ر گون ری راش ک در شخریط فیزیکی تغییخ نکا و در دیهخس راش مجموع یکاهای مورد تورفق ری رامللی رر ر ریهصار یکا ها ی SI
می ناما .

ج ول پیجون های مهم

نکه  :رگخ یکا دررری تورن رود در هاگام تب یل پیجون ر همان تورن می ری .
مثال 15m3 :چا مهخ مکعب ریو؟

106 3
)  15  1018 m
1

( 15 

نکه  :رگخ یکای درده ش ه همخره تورن راش پیجون آن هم هاگام جاگذرری همان تورن رر می گیخد.

کمیو فیزیکی ر دو روش دیه را ی می شود:
روش :5
کمیت های اصلی :کمیو هایی هسها ک ورح آن ها ر طور مسهقل تعخیف می شود.مانا طول ،جخم ،زمان ،دما ،ش جخیان
کمیت های فرعی :کمیو هایی هسها ک ورح آن ها ر کمک ورح کمیو رصلی تعخیف می شود .مانا یخعو ،شهاب ،فجار ،مساحو  ،حجم
روش :2
کمیت های نرده ای :کمیو هایی هسها ک تاها را یک ع د ریان می شون .مانا زمان  ،رنخژی ،جخم ،طول و ...
کمیت های برداری :کمیو هایی هسها ک رخری آن ها علاوه رخ رن رزه  ،رریها و جهو نیز تعخیف می کایم.مانا  :یخعو  ،شهاب  ،نیخو و ....
نکنه :ری کمیو ها رز قاع ه جمع رخدرری پیخوی می کاا .
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نکنه :رخیی کمیو های فیزیکی را آن ک دررری مق رر و جهو می راشا وای چون در جمع و تفاضل رز قورع رخدررها تبعیو نمی کاا کمیو ریکااخ تلقی می
شون مثل فجار و جخیان راکهخیکی.

برآیند چند بردار در یک ص حه
محایب ی رخآیا چا رخدرر ر روش تجزی :

محاسعه ی بردار برآیند به روش چند ضلعی :رره ر یک رخدرر رر ریم کخده رز رنههای رخدرر رول ،رخدرر دوم رر ریم می کایم ری کار رر ر همی تختیب تا
آیخی رخدرر رنجام درده و یپس رز رره ری رخدرر رول ر رنههای رخدرر آیخ ،رخدرر رخآیا رر ریم می کایم.

تعادل و نیروی برآیند ص ر
هاگامی رخآیا نیخوها صفخ شود ک رخآیا مؤاف های نیخو در رریهای محور  xو  yصفخ شود.
*در ری حااو می گوییم ک مجموع در حال تعادل ریو  .هخگاه رخآیا چا نیخو صفخ راش را حذف یک نیخو ،رن رز ه ی رخدرر رخآیا نیخوهای راقی مان ه ،هم
رن رزه ی نیخوی حذف ش ه و در یلاف جهو آن ریو.
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حرکت شناسی
متائل و نمودارهای حرکت،جابه جایی ،سرعت و شناب یک منحرك در حرکت با شناب ثابت
معادله ی حرکت با شناب ثابت :رگخ مهحخکی را شهاب ثارو  aرز مکان  X0را یخعو روای ی  V0در رمه رد یک مسیخ مسهقیم (مثل ًا محور  )xشخوع ر حخکو
کا معادا ی حخکو آن در  SIر صور زیخ ریو ک در آن  tاحظ ری ریو ک مهحخک در مکان  xقخرر گخفه ریو.

تعیین جابجایی با اسن اده از معادله ی حرکت :جارجایی یک مهحخک در حخکو را شهاب ثارو در م

 tر صور زیخ محایب می شود ک در آن V0

یخعو روای در احظ ی رره ریی شخوع ری جارجایی ریو.

نمودار مکان  -زمان ) (x-tدر حرکت با شناب ثابت:

در حخکو را شهاب ثارو نمودرر مکان  -زمان قسمهی رز یک یهمی ریو ک را ریهفاده رز آن می تورن در هخ احظ مکان مهحخک رر تعیی کخده و را محایب ی
جارجایی در م

1

زمان  tمعادا ی جارجایی آن یعای  Δx = 2 at 2 + V0 tرر حل کخد.
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متائل و نمودارهای ترکیعی مربوط به یک منحرك در حرکت با شناب ثابت و تعیین نوع حرکت (تندشونده و کندشونده) با اسن اده از نمودارها:
اسن اده از نمودار مکان  -زمان در تعیین نوع حرکت (تند یا کندشونده):

 -1می تورن تغییخر شیب نمودرر  x-1ک ریان گخ یخعو احظ ری ریو رر رخریی کخد.
 -2را توج ر علامو شهاب (توج ر تقعخ ماحای) و علامو یخعو (توج ر شیب یط مماس رخ نمودرر) در نمودرر ، x-1می تورن نوع حخکو رر مجخص
کخد:

محاسعه ی جابجایی یا متافت طی شده با اسن اده از سطح زیر نمودار :V-t

یطح زیخ نمودرر  V-tرخررخ جارجایی مهحخک ریو .ر یهی ریو ک جارجایی (یطح زیخ نمودرر) ر رزری مقادیخ مافی  Vدر یلاف جهو محور ) (Δx<0و
ر رزری مقادیخ مثبو  Vدر جهو محور ) (Δx>0یوره رود .در نهیج رخری تعیی جارجایی کل و نیز مسافو کل طی ش ه ر صور زیخ عمل میکایم:

سرعت منوسط با اسن اده از سطح زیر نمودار : V-t

را ریهفاده رز یطح زیخ نمودرر  V-tجارجایی رر ر یو می آوریم ،یپس را ریهفاده رز رررط ی

∆x
∆t

=̅
 ، Vیخعو مهویط کل رر محایب میکایم.

نکه  :رگخ نمودرر یخعو -زمان در یک رازه ی معی ر صور یک یط رریو را شیب ثارو راش  ،شهاب حخکو ثارو روده و می تورن رخری تعیی ̅
Vدر آن
رازه ر صور رورخو نیز عمل کخد:

̅ = V1 +V2
V
2

نمودار شناب-زمان :a-t

را ریهفاده رز ری نمودرر میهورن ر نوع ثارو و یا مهغیخ رودن شهاب حخکو پی رخد .علاوه رخ آن یطح زیخ نمودرر a-tرخررخ تغییخ یخعو مهحخک ) (ΔVریو.
نکه  :دقو کای ک یطح زیخ نمودرر می تورن مثبو یا مافی راش .
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حرکت یکنواخت و شنابدار جتم بر سطح افقی
حرکت یکنواخت جتم در سطح افقی :رگخ رخآیا نیخوهای وررد رخ جسم رخررخ صفخ راش ر عبارتی نیخوی محخک هم رن رزه را نیخوی مقاوم راش  ،حخکو
جسم رخ یطح رفقی یکاوریو یوره رود.
مثال:

حرکت شناب دار جتم بر سطح افقی:

چاان چ رخآیا نیخوهای وررد رخ جسم رخررخ صفخ نباش حخکو شهاب درر یوره رود .رخری نمون های فوق در ری حااو میهورن نوشو:

محاسعه ی نیروی تماسی بین دو جتم :

در نظخ رگیخی چا جسم مطارق شکل تحو رثخ نیخوی محخک  Fرخ یطح رفقی حخکو میکاا و یطح دررری رصطکاک ریو .کل مجموع تحو رثخ نیخوهای
یارجی محخک  Fو مقاوم  F1و  F2و  F3هسها .
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تعریف و ویژگی های حرکت هماهنگ ساده حرکت نوسانى
ویژگی های حرکت نوسانی ساده :حخکهی شهاب درر را شهاب مهغیخ ریو ک دررری ویژگی های زیخ ریو:
 .1حخکهی رفو و رخگجهی ریو.
 .2روی پاره یطی رریو رنجام می پذیخد.
 .3حول نقط ری ورقع رخ ویط مسیخ ر نام مخکز نویان صور می گیخد.
 .4دررری شهاری ریو ک :
 مهاایب را فاصل ی نویانگخ رز مخکز ریو.
 یوی آن همورره ر یمو مخکز نویان ریو
م زمان یک نویان کامل (رفو و رخگجو) ،دوره ) (Tو تع رد نویان در ورح زمان ،رسام ) (Fنامی ه می شود و درریم:
1
=f
T
بر حسب S

بر حسب Hz

نکنه f :و  Tرز ویژگی های یایهمانی و فیزیکی نویانگخ هسها .
وضعیو علامو ها و نوع حخکو یک نویانگخ در یک رفو و رخگجو کامل روی پاره یط  ABو ر مخکز  Oدر چهار ررع مسیخ مطارق ج ول زیخ ریو:
(یوی مثبو محور ر طخف رریو ریو)

معادله حرکت نوسانی

شناسایی کمیت های نوسانگر :معادا حخکو نویانی ر صور )  x = Asin(ωt + φ0میباش ک در آن  Aدرما رخ حسب )،(m
𝑓𝜋= 2

𝜋2
𝑡

= 𝜔 رسام زروی ری رخ حسب) φ0 ، (s/radفاز روای رخ حسب ) (radو  φ = ωt + φ0فاز حخکو ریو.

روش تعیین معادله حرکت :رخری یافه معادا حخکو نویانی کافی ریو  A ،ωو  ϕoرر یافه و در معادا کلی )  x = Asin(ωt + φ0جایگزی
کایم ،و رخری یافه  ϕoکافی ریو در معادا رااا  t =0راش :
x0
= x0 = Asinφ0 →→ sinφ0
𝐴
نکنه :در محایبا رخری یافه فاز روای ) (ϕoمیبایسو موقعیو نویانگخ و یوی حخکو آن رر در مب أ زمان درنسو .جهو یهواو محایب میهورن رز یک دریخه
شب مثلثاتی ر شعاع درما کمک گخفو ک ر آن دریخه مخجع میگوییم.
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دایره مرجع :فخض میکایم ذرهای رخ مسیخی ر شعاع( Aدرما نویان) در جهو مثلثاتی ،حخکو دریخه ری یکاوریو رنجام می ه  .در ریاصور تصویخ ذره روی
قطخ دریخه حخکو نویانی یاده رنجام یوره درد.
رگخ در هخ احظ تصویخ ذره روی قطخ دریخه ) (Hمعخف مکان ذره راش  ،زروی ی شعاع حامل ذره ) (OMرا محور رفقی) ،(ϕفاز حخکو یوره رود.

یافه  ϕoر کمک دریخه مخجع :مطارق شکل موقعیو ذره در هخ احظ یکی رز  8حااو زیخ رر دررر ریو:α) :زروی حاده(
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اثر جنس (چگالی) و سطح مقطع طناب یا تار در سرعت اننشار موج
رگخ مساحو مقطع طااب یا تار رخررخ  ،Aقطخ آن رخررخ  Dو چگاای آن  ρراش  ،یخعو رنهجار موج در آن رز رررط زیخ ر یو میآی :

نکنه :یخعو رنهجار موج در تار یا طااب را قطخ تار نسبو معکوس درشه و را جذر چگاای و جذر یطح مقطع آن نسبو معکوس دررد.

مقایته سرعت اننشار موج در دو طناب یا تار
یخعو رنهجار موج عخضی در یک طااب یا تار ر صور زیخ محایب میجود:
F
F. L
F
2 F
√= √=V
√=
√ =
μ
m
ρ. A D π. ρ
نکنه :رسه ر معلوما درده ش ه رز یکی رز روررط رااا ریهفاده میکایم.
راارخری رخری مقایس یخعو رنهجار موج عخضی در دو تار (و یا یک تار را تغییخ شخریط) رصور زیخ عمل میکایم:
V2
F2 μ1
F2 L2 m1
F2 ρ1 A1 D1
F2 ρ1
× × √= × √=
× × √=
=
× √×
V1
F1 μ2
F1 L1 m2
F1 ρ2 A2 D2
F1 ρ2

نقاط هم از در محیط اننشار موج
نقاط هم از :نقاطی رز محیط ک همورره در وضعیو نویانی مجار قخرر دررن  ،نقاط همفاز نامی ه میجون  .ری نقاط در حی نویان ،را هم ر رنههای مسیخ می
ریا و را هم رز وضع تعادل عبور میکاا و را هم تغییخ جهو می ها .
ویژگی های نقاط هم از:

 -1در هخ احظ مکان آنها یکسان ریوyA=yB :
 -2در هخ احظ یخعو آنها هم رن رزه و هم جهو ریوVA=VB :
 -3ریهلاف فاز آنها مضخب زوجی رز  πرردیان ریو .یعای:

∆φ = 2nπ

 -4فاصل آنها رز یک یگخ مضخب صحیحی رز طول موج یا مضخب زوجی رز نصف طول موج ریو .یعای:

λ
2

∆x = nλ = 2n

 -5زمان اازم رخری رنهقال موج رز یک نقط تا  nرمی نقط همفاز را آن ،مضخب زوجی رز نصف دوره نویان یا مضخب صحیح رز دوره نویان ریو .یعای:

T
2

∆t = nT = 2n
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قضیه ی کار و انرژی
کاربرد قضیه ی کار و انرژی (با در نظر گرفنن سرعت ابندا و اننهای متیر)

تعریف قضیه ی کار و انرژی :کار رخآیا نیخوهای وررد رخ یک جسم در یک جارجایی معی رخررخ تغییخر رنخژی جابجی جسم در آن جارجایی ریو.

کار رخآیا نیخوها ر ی طخیق دیگخ نیز قارل محایب ریو:
راف) را توج ر ری نک کار کمیهی نخد های ریو ،کار رخآیا نیخوها رخررخ جمع جبخی کار هخ یک رز نیخوهایو:

WΣF = WF + Wf + Wmg + WN
ب) کار رخآیا نیخوها رخررخ حاصل ضخب رخآیا نیخوها در جارجایی ریو:

WΣF = Σ𝐹 .𝑑 = m𝑎.⃗d
پ) کار رخآیا نیخوها وقهی یخعو رره ر و رنههای حخکو مهحخک معلوم راش :
در ری صور رگخ در یک جارجایی معی رن رز ه ی یخعو جسم رز  V1ر  V2رخی  ،درریم :

انرژی مکانیکی :ر مجموع رنخژی پهانسیل و جابجی یک جسم ،رنخژی مکانیکی آن جسم گویا  .رنخژی مکانیکی کمیهی نخده ری ریو و یکای آن ژول)(J
می راش .
E=U+K
نیروی پایتنار :نیخویی ریو ک کار مخروط ر آن در یک جارجایی ر مسیخ رسهگی ن ررد .کار نیخوی پایسهار یبب تغییخ رنخژی مکانیکی جسم نمیجود .مانا
نیخوی وزن  -نیخوی کجسانی فاخ  -نیخوی می رن راکهخیکی و مغااطیسی و........
نیروی ناپایتنار :نیخویی ریو ک کار آن ر مسیخ رسهگی دررد .کار نیخوی ناپایسهار یبب تغییخ رنخژی مکانیکی جسم میجود .مانا  :نیخوی رصطکاک
نکنه :کار نیخوی پایسهار در یک مسیخ رسه صفخ ریو .ر شخط آن ک هیچ نوع نیخوی محخک یارجی و یا نیخوی تلف کاا ه ی رنخژی (رنورع رصطکاک ها)
وجود ن رشه راش و یا ر عبارتی نیخوها پایسهار روده و نیخوی ناپایسهار کار رنجام ن ه .

معادله ی حالت گاز :ی کمیو ماکخویکوپیک فجار ) ،(pدمای مطلق ) (Tو حجم ) (Vحااو دیهگاه رر مجخص می کاا و مسهقل رز هم نیسها و ر رررط
ی ری ری ی کمیو معادا ی حااو می گوییم:

محاسعه ی کمیت های ترمودینامیکی یک گاز در شرایط غیر منعارفی به کمک شرایط منعارفی آن گاز
می درنیم در شخریط مهعارف یعای فجار یک رتمسفخ و دمای صفخ درج ی یلسیوس ،حجم یک مول گاز رخررخ  22/4ایهخ ریو.

)(Vo = 22/4 lit , To = 273 k , Po =1 atm , no =1 mol
راارخری رخری  nمول رز یک گاز ،تحو فجار  Pو حجم  Vک در دمای مطلق  Tمی راش  ،می تورن نوشو:

PV
nT
=
P0 V0 n0 T0
12
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درسنامه فیزیک عمومی

بررسی منغیرهای ترمودینامیکی گاز کامل به کمک نمودارها
در نمودررها هخ کمیهی ثارو راش  ،را حذف آن رز معادا ی حااو گاز ،رررط ی مورد ریهفاده ر دیو می آی .

انرژی درونی،تغییر انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک
انرژی درونی :ر مجموع رنخژی جابجی و پهانسیل ذرر تجکیل دها ه ی دیهگاه ،رنخژی درونی گویا  ،ک ر تع رد مول ) (nو دمای مطلق ) (Tرسهگی دررد.
راارخری :

u2 n2 T2
=
×
u1 n1 T1
نکنه :تغییخ رنخژی درونی یک دیهگاه فقط ر تغییخ دمای آن رسهگی دررد:

)(∆u~∆T

13
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درسنامه فیزیک عمومی

الکنریتینه و مغناطیس
قانون کولن :نیخوی راکهخیکی ررایجی یا ررنجی ری دو ذره ی راردرر  q1و  q2ک در فاصل ی  rرز یک دیگخ قخرر دررن  ،را حاصل ضخب رار دو ذره ،نسبو
مسهقیم و را مجذور فاصل ی دو ذره رز یک دیگخ ،نسبو عکس دررد.

طبق قانون سوم نیوتون ،نیخویی ک رار  q1ر  q2وررد می کا .ورکاش نیخویی ریو ک رار  q2ر  q1وررد می کا  ،راارخری ری نیخوها هم رن رزه ،هم
رریها رما در جهو مخااف یک دیگخن .
طبق قانون کوا رخری محایب ی رن رزه ی نیخویی ک دو ذره ی راردرر ر هم وررد می کاا رز رررط ی زیخ ریهفاده می کایم:

رخری محایب ی رن رز ه ی نیخو ر کمک قانون کوا  ،رای  rرخ حسب «مهخ» و  q1و  q2رخ حسب « کوا » راش .

تتت های معحث بار الکنریکی ،مغناطیس و خازن

جواب) گزینه 3

رخری محایب رخریا نیخوها ،نیخوی  F1رر روی محور های  xو yتجزی میکایم:

14
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گروه آموزشی نوین رادیولوژی

بازتاب دسنه ی پرتوی تابش در آینه ی مقعر (کاو) :در رشکال زیخ نحوه ی رازتاب دیه پختوی تارش رز یطح آیا معقخ ریم ش ه ریو:

رسم تصویر در آینه ی مقعر
تصویر حقیقی :رگخ پختوهای رازتاب رز آیا همگخر راشا  ،تصویخ حقیقی تجکیل میجود.
ویژگی ها:

-1
-2
-3
-4

رز تلاقی پختوهای رازتاب تجکیل میجود.
نسبو ر جسم وررون ریو.
در جلوی آیا تجکیل میجود.
رخ روی پخده میافه .

رابطه ی ضریب شکتت با سرعت نور

نکنه:
هخق ر محیط شفاف غلیظهخ راش  ،یخعو نور در آن محیط کمهخ ریو.
رررط ی زروی های تارش و شکسو را یخعو نور و ضخیب شکسو های مطلق دو محیط شفاف:

sin i V1 n2
=
=
sin r V2 n1

15

گروه آموزشی نوین رادیولوژی
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تعادل مایع و بررسی فشار
لوله واژگون در ظرف مایع :وقهی اوا پخ رز مایع رهصور وررون در ظخف مایع قخرر گیخد ،یطح مایع پایی آم ه و رااای آن یلاء ریجاد میجود .در ری حااو
را توج ر یکسان رودن فجار در نقاط همسطح  Mو  Nمیهورن نوشو:

 ghمایعPM = PN=P0=ρ

نکنه :رگخ فجار رخحسب یانهیمهخ جیوه یوریه شود ،رای فجار یهون مایع ر ررتفاع  hرز رررط ی ) (ρh = ρHghHgمحایب گخدد .در صور ریهفاده رز
رررط ی  ρghفجار رخحسب پایکال تعیی میجود:

نکنه :ررتفاع یهون مایع ر یطح مقطع اوا رسهگی ن ررد.

16
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سوالات درس فیزیک عمومی آزمون ارشد فیزیک پزشکی سال 5331-1397
 -1وزن ری ر جخم  mورقع رخ یک میز ر ون رصطکاک ر وییل ریسمانی ک در یورریی رز مخکز میز گذشه ریو ر یک وزن ریهورن ری ر جخم  Mمهصل
ش ه ریو و روی دریخهری ر شعاع  Rحخکو میکا  ،تا ی ( )vجخم  Mچق ر راش تا وزن ریهورن ری ر حااو یکون راقی رمان ؟ ( gشهاب جاذر ریو)

 M


راف)  m R



MgR
ب)
m

MR
MgR
د)
ج)
m
m
 -2دو قطع مجار ر دماهای مطلق  T1و  T2در یک ییسهم ریزوا رر ر کاار هم میآوریم .پس رز تعادل ،تغییخ آنهخوپی ری ییسهم ک رم ریو؟

راف)

T 2  T1
2 T1T 2

T1  T 2
ج)
2 T1T2

T1  T2
ب)
T1  T2

2mCLn

T1
د)
T2

2mCLn

2mCLn

2mCLn

 -3جعب ری ر جخم  1.5 kgرر روی یطح شیبدرری ک زروی رش را رفق  30درج ریو قخرر میدهیم .جعب طول شیب رر ک  11مهخ ریو را یخعو ثارهی
طی میکا و ر پایی شیب میری  .کار نیخوی رصطکاک در ری جارجایی چا ژول ریو؟
راف) صفخ

ب) -251

د) -291

ج) -75

 -4ی ذره ر جخمهای  3m ،mو  5mدر صفح  yو  xر تختیب در مکانهای ( 3و )-2و (-4و )3و (-1و  )2قخرر دررن  .مخهصا مخکز جخم ک رم ریو؟
17  14
16  13
 8  14
4 1
( ,
( ,
راف) ) ( ,
,
ج) )
ب) )
د) )
9 9
9 9
9
3 2
9
2
 -5یخعو یک ماهورره رر را فخض ریاک در ررتفاعی رخررخ را  200 kmرز یطح زمی روده و در آنجا  g=9.2m/sریو .حساب کای ؟ (شعاع زمی  R ،رخررخ
(

 6400کیلومهخ ریو)
راف) 7/8 ×112

ب) 8/4 ×112

د) 3/3 ×112

ج) 9/1 ×112

 -6ذره آافا را رنخژی جابجی روای  Eو طول موج دورخوی  وررد ناحی ری را رنخژی پهانسیل  vمیشود .طول موج ج ی ذره رخررخ ریو را:
1

1

v 
د) (1  ) 2
E

v
ج) (1  ) 2
E

E
E
ب) )
راف) ) (1 
v
v
 -7ذرهری ر جخم  2mرا ذرهری در حال یکون ر جخم  mرخیورد میکا  .رگخ دو ذره رع رز رخیورد ر هم رچسبا  ،چ کسخی رز رنخژی جابجی روای در
(1 

رخیورد تلف میشود؟
2
1
1
1
د)
ج)
ب)
راف)
3
2
4
3
 -8رگخ دمای مطلق یک جسم ییاه را ضخیب  3رفزریش یار  ،رنخژی تارش ش ه در یک ثانی رز ورح یطح جسم را ضخیب  ......مییار .

راف)  81کاهش

ب)  81رفزریش

ج)  9کاهش

ب)  9رفزریش

 -9ریسمانی را فخکانس  100 Hzنویان میکا  .فخکانس هارمونیک دوم آن چا هختز ریو؟
راف) 25

ب) 51

ج) 111

د) 211
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سوالات فیزیک عمومی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی سال 5331-5331
 4 -1یازن ر صور مورزی ر یک یگخ وصل ش هرن  .در هخ یک رز آنها مساحو صفحا  Aو فاصل ری صفحا  dریو .در صورتی ک یازنها رر یخی
ربا یم فاصل ری صفحا آنها چق ر راش تا همان ظخفیو معادل حااو مورزی حاصل شود؟
ب) 16 d

راف) d/4

د) 8 d

ج) d/16

 -2میان دو صفح راردرر را رار مخااف ،می رن راکهخیکی یکاوریهی وجود دررد .یک راکهخون رز حااو یکون رز صفح مافی رها ش ه و پس رز  15نانوثانی را
صفح مقارل ک در فاصل  2یانهیمهخ ریو .رخیورد میکا  .رزرگی می رن راکهخیکی چا نیوت رخ کوا ریو؟
( me = 9/11×11-31 kgو )e=1/6×11-19 C
ب) 5/14×116

راف) 9/6×112

د) 7/2×112

ج) 3/6×112

 -3رخری آنک یک ییم رفقی ر طول  62یانهیمهخ و جخم  13گخم در یک می رن مغااطیسی  441 mTر ون ریجاد کجش در پای های نگه ررن ه راقی رمان
ر چ جخیانی (رخ حسب آمپخ) و در چ جههی نیاز دررد؟ (جهو می رن مغااطیسی رر رز یمو ریخون ر دریل صفح و عمود رخ رمه رد ییم در نظخ رگیخی ).
راف) چپ ر رریو1/467 ،

ب) رریو ر چپ1/467 ،

ج) چپ ر رریو1/126 ،

د) رریو ر چپ1/126 ،

 -4دو کخه ریانا را فاصل دوری رز هم قخرر گخفه رن  .شعاع کخه رزرگهخ  2رخررخ شعاع کخه کوچکهخ ریو .در رره ر کخه کوچکهخ دررری رار  qو کخه رزرگهخ ر ون رار
ریو .در صور رتصال دو کخه ،رار کخه رزرگهخ چق ر میشود؟
راف) q

ب) q/3

د) 2q/3

ج) q/2

 -5طول ییم  Aی رخررخ طول ییم  Bریو .ری دو ییم رر ر صور ییم پیچهای مسطح هم قطخ در میآوریم .رگخ جخیانهای مساوی رز دو ییم پیچ عبور
دهیم .نسبو ش

می رن مغااطیسی حاصل در مخکز ییم پیچ  Aر ش

می رن حاصل در مخکز ییم پیچ  Bچق ر ریو؟

1
1
د)
ج)
ب) 3
راف) 9
9
3
 -6شعاع مهویط یک ییم اوا چابخهری  1/12 mو یطح مقطع آن  2×11-3m2ریو .وقهی رز آن جخیان  21 Aعبور میکا  1/1 ،ژول رنخژی در آن

ذییخه میشود ،ییم اوا چا حلق دررد؟ (در ییسهم  SIمق رر   رر  4  ×11-7رنهخاب کای )
راف) 388

ب) 386

د) 385

ج) 387

 -7درما می رن راکهخیکی نور تارجی رز یک چجم  1111ورتی در فاصل یک مهخی آن چا واو رخ مهخ ریو؟ ر فخض ریاک نور چجم تکفام روده و رطور
یکاوریو در تمام جها تارش میشود.
راف) 35

ب) 71

د) 245

ج) 141

 -8یک جایخی آاومیایومی ک  811گخم آب دررد تا صفخ درج یانهیگخرد یاک ش ه ریو .رگخ گخما را آهاگ  15 cal/sرز آن گخفه شود ،چا دقیق طول
میکج تا تمامی آب ماجم شود؟ (گخمای نهان ذوب ی )81 cal/g
راف) 16

ب) 41

د) 71

ج) 61

 -9یک ییسهم تخمودیاامیکی در فجار ثارو مهحول میشود .در ریاصور میزرن گخمای مبادا ش ه ری ری ییسهم و محیط را ک رمیک رز گزیا های زیخ رخررخ
ریو؟
راف) تغییخر رنخژی

ب) تغییخر آنهااپی

د) تغییخر رنخژی مکانیکی

ج) تغییخر آنهخوپی

 -11رلوک ری ر جخم  263کیلوگخم ر طور عمود رخ روی فاخی را ثارو  2/52 N/cmرها میشود ،هاگام رخیورد رلوک ر فاخ میچسب و فاخ 11/8cm
فجخده ش ه و مهوقف میشود .یخعو رلوک در احظ رخیورد را فاخ چا  m/sریو؟ ()g =9/8 m/s2
راف) 5/21

ب) 3/32

ج) 1/7

د) 2/25
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سوالات درس فیزیک عمومی کنکور فیزیک پزشکی سال 1398-1399
 -1دو وزن مهصل ش ه ر یک ریسمان رز روی قخقخه ر ون رصطکاک را جخم ناچیزی میگذرد .جخم وزن یبکتخ  M1و جخم وزن یاگی تخ  M2ریو .کجش
ریسمان رخررخ را  ............میراش .
 M1M 2 

راف) g
 M1  M 2 

 M1M 2 

ج) g
 M1  M 2 

 2M1M 2 

ب) g
 M1  M 2 

 2M1M 2 

د) g
 M1  M 2 

 -2ناظخ رردرری رخ روی زمی پختار نزدیک شون هری رر مجاه ه میکا ک در ررتفاع پیجیا ریو و ر صور رفقی را یخعو  Vحخکو میکا  .فاصل پختار در
یط مسهقیم  Lریو و یط دی پختار در زروی  رااای یط رفقی ریو.

2L sin 
راف)
g

cos  V

2L sin 
ب)
g

2L sin 
ج)
g

V

2L sin 
د)
g

2L cos  V

 -3دو ذره هخ یک ر جخم  mرا ن یبکی ر طول  2 Lمطارق شکل رور رو مهصل ش هرن  .نیخوی ثارو  Fر ویط ن ( )x = 0در جهو عمود رخ موقعیو روای
ن وررد میشود .شهاب هخ قطع در جهو  91درج نسبو ر  Fک رم ریو؟

FX
راف)
m(L  x 2 )1 / 2
2

2FX
ب)
m(L  x 2 )1 / 2

FX
ج)
2m(L  x 2 )1 / 2

2

2

FX
د)
) 2m(L2  x 2

 -4یک یهاره نوتخونی را شعاع  21kmدر هخ ثانی یک رار ر دور یودش میچخی  .جخم ری یهاره چق ر راش تا رشیایی ک در ریهوری آن ورقع ش ه رن رز

یطح یهاره ج ر نجون ؟ )(G  6 / 67  1011
راف) 4/74 ×1124

ب) 47/4 ×1124

د) 47/14×1124

ج) 1/474 ×1124

 -5قایقی را یخعو  14 km/hدر یلاف جهو آب رودیان حخکو میکا  .آب را یخعو  9 km/hنسبو ر زمی جخیان دررد .کودکی در قایق را یخعو
 6 km/hنسبو ر قایق رز یمو جلو ر عقب رره میرود .یخعو کودک نسبو ر زمی چق ر ریو؟ (جهو حخکو قایق مثبو در نظخ گخفه شود)

راف)  1km / h

ب) 1km / h

ج) 2km / h

د) یاک ریو

 -6راری ر طول یکاوریو در یخریخ یک ریهورن دررز ر شعاع  Rتوزیع ش ه ریو .می رن راکهخیکی رر در فاصل  2رز محور ریهورن را فخض ) )r>Rمحایب
کای ؟

راف) pr2 / 2

ب) pR 2 / 2 r

ج) pR / 2

د) pr / 2
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سوالات درس فیزیک عمومی کنکور رشنه تصویربرداری پزشکی سال 5331-5333
 -1وزن ری ر جخم  M2تویط ریسمانی ر دور یک قخقخه ر ون رصطکاک پیچی ه ش ه و ر وزن ری ر جخم  M1مهصل ش ه ریو .فخض کای ریسمان و قخقخه
جخم ناچیز دررن  .وقهی وزن رز حااو یکون رها شود ،شهاب جخم  M1رخررخ ریو را . .....

M 2g
ج)
M1  M 2

M1g
ب)
M1  M 2

M1g
راف)
M1  M 2

M 2g
د)
M1  M 2

 -2کامیونی ر جخم  2111 kgک را تا ی  51 km/hر ینمو شمال در حال حخکو ریو ،ر یمو شخق میپیچ و را تا ی  61 km/hشهاب میگیخد.
تغییخ در رنخژی جابجی کامیون (رخ حسب ژول) رخررخ ریو را:
راف) 8/4

ب) 841

د) 84111

ج) 8411

 -3رگخ رخدرر  Bرا رخدرر  Aجمع شود ،رخآیا آنها  6i+1jمیشود ،رگخ  Bرز  Aکم شود ،رخآیا آنها  -4i+7jمیشود .رزرگی  Aتقخیباً رخررخ ریو را........
راف) 2/5

ب) 4

د) 11

ج) -4

 -4وزن آونگی ر جخم  Mرز ریسمانی ر طول  Lآویزرن ریو ،وزن ر یک طخف کجی ه میشود تا ر ررتفاع  L/4راااتخ رز وضعیو تعادل رخی  .رگخ وزن رز حااو
یکون رها شود ،یخعو آن هاگام عبور رز پایی تخی نقط مسیخ رخررخ ریو را ................. m/s

MgL
gL
gL
MgL
V
V
د)
ج)
ب)
راف)
V
2
8
2
8
 -5رار راکهخیکی معیای ر دو قسنمو  qو  Q-qتقسیم می شود .در صورتی ک نیخوی درفع کواای میان دو قسمو ک ر فاصل معیای رز هم قخرر دررن  ،پیجیا
V

راش  ،رررط میان  Qو  qچگون ریو؟
راف) q = Q

ب) q = 2Q

د) q = 4Q

ج) Q = 2q

 -6چگاای یننطحی راریک کخه ریننانا ر قطخ  1mک ر طور یکاوریو توزیع شنن ه ریننو ،رخررخ را

c/m2

 8میراشنن  ،شننار راکهخیکی کلی یننطح کخه چا

( )N.m2/Cریو؟
راف) 3/128×11-12

ب) 1/128×11-12

د) 2/82×11-12

ج) 11/28×11-12

 -7چگاای رار یطحی رخ روی یطح یک کخهی ریانا ( ) σر شعاع  1/15 mک پهانسیل آن  211واو میراش  .چا ( )C/m2ریو؟
راف) 1/18×11-8

ب) 2/36×11-11

د) 8/9×11-11

ج) 2/36×11-8

 -8چا یازن  Fرر رای ر طور مورزی ر هم رسو تا را ریجاد پهانسیل  111 Vدر دو یخ یازنها 1 C ،رار رنباشه شود؟
راف) 11111

ب) 1111

ج) 111

د) 11

 -9ییمی ر طول  121 cmحاصل جخیان  11 Aریو و را می رن مغااطیسی یکاوریو  1/5 Tزروی  31درج مییازد .رزرگی نیخوی وررد رخ ییم چا نیوت
یوره رود؟
راف) 9

ب) 31/5

ج) 911

د) 315

 -11یک حلق ییم دریخهری ر شعاع  5 cmحامل جخیان  111 Aریو .چگاای رنخژی ( )uBدر مخکز ری حلق چا  J/m3ریو؟ ( )   4  10 7
راف) 1/628×11-4

ب) 1/125×11-4

ج) 1/25×11-4

د) 1/628
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گروه آموزشی نوین رادیولوژی

درسنامه فیزیک عمومی

پاسخنامه درس فیزیک عمومی کنکور رشنه تصویربرداری پزشکی سال 5331-5333
فیزیک عمومی
 – 1گزیا راف
نکنه :صنور ینؤرل رصنور کامل موقعیو جسنم ها رر مجخص نکخده ریو .در ریاصور جورب گزیا راف و ج ر یو میآی  .پس میرایسو موقعیو جسم
کامل مجخص شود.
حالت اول:

m1 g  T  m1a 
m1
g
 m1 g  m2 a  m1a  m1 g   m1  m2 a a 
T  m2 a
m1  m2


حالت دوم :ممک ریو جای جسم  1و 2رر جارجا رگیخیم؛

T  m1a


m2
g
 m2 g  m1a  m2 a  a 
m2 g  T  m2 a 
m1  m2

 - 2گزیا د
m  2000 kg

km 50 m
1

k  mv12
s
1
1
60
50
h 3.6
2

)  k  m(v2 2  v12 )  (2000)(( ) 2  ( ) 2
km 60 m
1
2
2
3.6
3.6
k2  60

k '  m2v2 2
s
h 3.6
2
1000
 k 
(3600  2500)  84876 J
(3.6)2

k1  50
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