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2015 ژوئیه 9  

کلی هاي سفارش  

  نمره دارد 30ساعت است و  5 نظريمدت آزمون.  

 االت را باز کنیدؤس پاکتحق ندارید  ،قبل از شنیدن صداي زنگ شروع.   

 هاي پاسخنامه مخصوص  هاي خود را روي برگه پاسخIPHO خود را در  هاي نهایی جواب. بنویسید

نوشته  A حرف ها نامه باالي پاسخ(نامه مربوطه مشخص شده وارد کنید  مخصوص که در پاسخ هاي مستطیل

این . ها  نوشته شده است آن باالي Bصفحات سفید دیگري در اختیار شماست که حرف ). شده است

که مطلبی ) یا قسمتی از آن(اي  روي هر صفحه .باشند صفحات براي نوشتن جزئیات حل مسئله می

  .خواهید تصحیح نشود ضربدر بکشید می واید  نوشته

 سوال کد شرکت کننده، شماره (ي اطالعات خواسته شده در سربرگ را پر کنید  همهT1 ،T2  یاT3  و
 ).  صفحهشماره 

 کنید حلتوانید  میون حل قسمت قبلی مسئله را بد ازی یها قسمت در اغلب موارد.  

 نیاز به حساب یا مانند خرابی ماشین(اگر نیاز به کمک دارید . مجاز به ترك میز خود نیستید ،بدون اجازه 

کارت قرمز (با استفاده از دو کارتی که در اختیار دارید به مراقبین اطالع دهید ) و غیره رفتن به دستشویی

  ).براي کمک و کارت سبز براي رفتن به دستشویی

  شود دو، رأس هر ساعت زنگ زده می  عالوه بر این. خاتمه آزمون با صداي زنگ خواهد بودشروع و .

  .شود پایان امتحان زنگ اخطار زده می ههمچنین پانزده دقیقه مانده ب

 مربوط به حل جزییات هاي  برگهنامه و  هاي پاسخ برگه. در پایان آزمون باید سریعاً از نوشتن خودداري کنید

سپس پاکت را روي میز . ها را در پاکت مخصوص قرار دهید بندي کنید و آن مرتب و شماره خود رامسئله 

 .اي به بیرون از سالن امتحان نیستید مجاز به بردن هیچ برگه. بگذارید

 آوري شد  ها جمع پس از آن که پاکت. شما تحویل گرفته نشده، سر میز خود بمانید  تا زمانی که پاکت

 .تان خواهد کرد ن از سالن امتحان راهنماییراهنماي شما به بیرو

 فیزیکی در صفحه بعدي داده شده استهاي  لیستی از ثابت.  
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 هاي عمومی برگه داده

 

9.807 m s  푔  گرانش روي زمینشتاب 

1.013 × 10 Pa 푃   فشار اتمسفر 

6.022 × 10 mol  푁   عدد آووگادرو 

1.381 × 10  J K  푘  ثابت بولتزمن 

13.606 eV − انرژي بستگی اتم هیدروژن  

1.602 × 10  C 푒 اندازه بار الکترون  

9.109 × 10  kg 푚  جرم الکترون 

1.673 × 10  kg 푚  پروتونجرم  

1.675 × 10  kg 푚  جرم نوترون 

1.257 × 10  H m  휇  مغناطیسی خالءتراوایی  

8.854 × 10   F m  휖  اکتریکی خالءگذردهی  

6.626 × 10  J s ℎ ثابت پالنک  

3.403 × 10 m s  푐  )در دماي اتاق(  سرعت صوت در هوا 

2.998 × 10  m s  푐 سرعت نور در خال  

5.670 × 10 W m K  휎  بولتزمن - ثابت استفان 

6.674 × 10 N m  kg  퐺 ثابت جهانی گرانش 

8.315 J mol K  푅 ثابت جهانی گازها 
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) ذرات تابش شده از خورشید  نمره  10) 

 

رسند  به ما میآن  )Core( هسته میانیو نوترینوهایی که از  شوند گسیل میهایی که از سطح خورشید  فوتون
خورشید به دلیل  دهد تابش نشان میر عین حال د ودهند  اطالعات مفیدي از دماي خورشید به ما می

  .در تمام این مسئله از اطالعات زیر استفاده کنید. استاي  هاي هسته کنش وا
⨀푀                         :                        جرم خورشید = 2.00 × 10  kg  

⨀푅                   :                                 شعاع خورشید = 7.00 × 10  m  
⨀퐿   :خورشید)انرژي تابش شده بر واحد زمان(درخشندگی  = 3.85 × 10 W  

⨀푑                                     :ي خورشید تا زمین فاصله = 1.50 × 10  m 
  :توجه

 (i) 푥푒 푑푥 =
푥
푎
−

1
푎

푒 +  constant 

(ii) 푥 푒 푑푥 =
푥
푎
−

2푥
푎

+
2
푎

푒 +  constant 

(iii) 푥 푒 푑푥 =
푥
푎
−

3푥
푎

+
6푥
푎

−
6
푎

푒 +  constant 

 

 A :تابش خورشید   

A1 
را دماي سطح خورشید  푇sبا استفاده از این نکته . کند تابش میکامل فرض کنید خورشید مشابه یک جسم سیاه 

 0.3  . حساب کنید

 

بنا به این قانون، انرژي . به دست آورد وینتوان با تقریب خوبی از قانون توزیع  خورشید را میطیف تابشی 
ي زیر به  ي بسامد از رابطه روي زمین در واحد بازه 퐴خورشیدي تابش شده در واحد زمان بر سطحی به مساحت 

  آید دست می

푢(휈) = 퐴
푅⨀
푑⨀

2휋ℎ
푐

휈 exp(−ℎ휈/푘B푇s), 

  .درست عمود بر نور تابیده شده قرار دارد 퐴شود سطح  فرض میهمچنین . بسامد است 휈که در آن 
خورشید نور در نظر بگیرید که عمود بر پرتوهاي  퐴به مساحت  قرص نازکیحال یک سلول خورشیدي به شکل 

 .قرار دارد

 

A2 
، ⨀퐴 ،푅⨀ ،푑تابش شده بر سطح سلول خورشیدي را بر حسب توان  푃inکمیت وینبا استفاده از فرمول تقریبی 

푇s  هاي بنیادي ثابتو푐 ،ℎ و푘B 0.3 .به دست آورید 

A3 
را بر  تابند ي بسامد که بر سطح سلول خورشیدي می ها بر واحد زمان بر واحد بازه ، تعداد فوتون푛γ(휈)کمیت 
 0.2 .به دست آورید 푘Bو 푐 ،ℎهاي بنیادي و ثابت 퐴 ،푅⨀ ،푑⨀ ،푇s ،휈حسب 
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را در نظر بگیرید که در  یمدل. است 퐸gرسانایی ساخته شده که گاف انرژي آن  ي نیمه سلول خورشیدي از ماده

퐸هر فوتون با انرژي  آن ≥ 퐸g این الکترون . از گاف انرژي عبور دهد تحریک کند و تواند یک الکترون را می
یعنی به انرژي (شود  می تلفبه صورت گرما است و انرژي اضافه داده شده به آن  퐸gحاوي انرژي مفید خروجی 

 ).شود مفید تبدیل نمی

 

A4 
푥gکمیت  = ℎ휈g/푘B푇s کنیم که در آن   را تعریف می퐸g = ℎ휈g . ،توان مفید خروجی سلول푃out  را بر
 1.0 .به دست آورید 푘Bو 푐 ،ℎهاي بنیادي ثابتو  푥g ،퐴 ،푅⨀ ،푑⨀ ،푇sحسب 

A5  بازده휂  سلول خورشیدي را بر حسب푥g 0.2 .تعیین کنید 

A6 
푥gدر  휂مقادیر متناظر . را به طورکیفی رسم کنید 푥gبر حسب  휂نمودار رفتار  = 푥gو   0 → باید دقیقاً  ∞

푥gدر   휂(푥g)شیب تابع . نشان داده شوند = 푥gو   0 →  1.0 .را معین کنید ∞

A7 
دهد به دست  را می 푥معادله درجه سومی که . بیشینه است 휂باشد که در آن  푥gمقداري از  푥فرض کنید 

휂(푥د و از آن برآورد کنی 0.25±را با دقت  푥عددي مقدار. آورید  1.0 .   به کنیدسرا محا (

A8 
퐸gخالص  گاف انرژي براي سیلیکون = 1.11 eV بازده . است휂Si  براي یک سلول خورشیدي از جنس

 0.2 .حساب کنیدرا با استفاده از این عدد سیلیکون 

بنا به . اي براي توضیح علت تابش خورشید ارائه دادند نظریه )KH( هلمهولتزو  کلوینقرن نوزدهم اواخر در 
و چگالی ناچیز بوده است که به طور  ⨀푀ي عظیمی از ماده ابر مانند به جرم  ي آنان خورشید در ابتدا توده نظریه

گرانشی آزاد شده در فرآیند فشردگی پتانسیل تابش خورشید ناشی از انرژي  و پیوسته رو به انقباض گذاشته است
  .تدریجی آن است

A9 
انرژي پتانسیل گرانشی کل خورشید در حال حاضر را . فرض کنید چگالی ماده درون خورشید یکنواخت باشد

Ω  بنامید و آن را بر حسبG ،푀⨀  و푅⨀ کنید  0.3 .حساب 

A10 
خورشید امکان تابش  KHي  باشد که بنا به فرضیه) بر حسب سال(پذیر  زمان بیشینه امکان 휏KHفرض کنید 
 0.5 .برآورد کنید ،درخشندگی خورشید در طی این مدت ثابت بوده است آنکهفرض  بااین کمیت را . داشته است

   

 휏KH هاي آسمانی به دست آمده مطابقت  ي سنگ ي شمسی که از مطالعه محاسبه شده در باال با سن منظومه
  .دهد که منبع انرژي خورشید تماماً گرانشی نیست این نشان می. ندارد

B :ترینوهاي خورشیدينو  
هاي  کنش همجوشی هسته ي انرژي تابشی خورشید برهم پیشنهاد کرد که چشمههثهانس ب 1938در سال 

 شود در نهایت به صورت زیر خالصه می واکنشاین . خورشید است هسته میانیهیدروژن و تشکیل هلیوم در 

4 H ⟶ He+2e + 2휈e. 

آشکارسازي . توان بدون جرم در نظر گرفت ، را می휈eکنش،  تولید شده در این برهم» نوترینوي الکترون«
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در این . اي در داخل خورشید است هسته هاي واکنشزمین مؤید رخ دادن  درنوترینوهاي آزاد شده از خورشید 

  .توان ناچیز در نظر گرفت ها را می وینمسئله انرژي حمل شده توسط نوتر

B1 

رسند را بر حسب  ، یعنی تعداد نوترینوهایی که در واحد زمان به واحد سطح زمین میΦ، شار نوترینوها
m s انرژي آزاد شده در واکنش فوق . حساب کنید∆퐸 = 4.0 × 10 J انرژي  مکنی میفرض و  است

 . کنش استین واهمناشی از  تماماًتابش شده از خورشید 
0.6 

 

ها به انواع دیگري از 휈خورشید تا زمین، بخشی از نوترینوهاي الکترون، یعنی  هسته میانیدر طی مسیر از 

1برابر  휈xآشکارساز  بازده. شوند نامیم تبدیل می می 휈xها را  نوترینو که آن
6

اگر . است 휈بازده آشکارساز  

اما به دلیل تبدیل گفته . نوترینو بشماریم 푁سال  گرفت انتظار داشتیم که در هر تبدیل نوترینویی صورت نمی
 .شوند آشکارسازي می) 휈xو  휈eمخلوط (نوترینو  푁شده، در عمل روي ِهم رفته به طور متوسط سالیانه 

 

B2 کسر푓   از휈e ها که به휈x بر حسبشوند را  تبدیل می 푁  و푁 0.4 .  حساب کنید 

 

کنش نوترینو با ماده به  برهم. استفاده می شودآشکارسازهاي عظیم پر از آب از سازي نوترینوها  به منظور آشکار
کند و آن  آشکارساز برخورد می ِ هاي آب هاي ملکول ها با یکی از الکترون گاه یکی از آن گه امادهد،  ندرت رخ می
و کنند  با سرعت بسیار زیادي در داخل آب حرکت می هاي پر انرژي این الکترون. کند می از جارا به شدت 

با ضریب شکست (ها از سرعت نور در آب  مادامی که سرعت این الکترون. کنند تابش الکترومغناطسی گسیل می
푛 (روشنی در پشت الکترون مخروط  به شکل که گویند می چرنکوفتابش  گسیل شده،تابش تر است به  بزرگ

 .است

 

B3 

 انرژي از دست دهد 훼با آهنگ ثابت  در حین حرکت در آب شده توسط یک نوترینو کندهفرض کنید الکترون 
)훼 در مدت  اگر این الکترون. )انرژي از دست رفته در واحد زمان است∆푡 ي ژکند، انر گسیل تابش چرنکوف

فرض کنید (حساب کنید  푐و  훼 ،∆푡 ،n ،푚eرا بر حسب  (퐸imparted)داده شده از نوترینو به الکترون 
 ).کنش با نوترینو ساکن است الکترون قبل از برهم

2 

 

در . گیرد هاي متوالی صورت می در داخل خورشید در گام He هسته بهو تبدیل آنها  Hهاي هسته جوشی هم
از  الکترونسپس این هسته با جذب یک . شود تولید می) 푚Beبا جرم سکون (Beي  ها هسته یکی از این گام

کنش  وا. دهد می 휈eو یک  푚Li<푚Beکه  شود  تبدیل می푚Liبا جرم سکون   Liبه هسته  محیط اطراف
  :اي متناظر چنین است هسته

Be + e ⟶ Li + 휈e 
푚Beبا جرم ( Beي ساکن  اگر یک هسته = 11.65 × 10  kg ( ،یک الکترون ساکن را جذب کند

퐸νانرژي نوترینو تابش شده  = 1.44 × 10 J هاي  اما هسته. استBe اي  در حرکت گرمایی کاتوره
 هاي متحرك تولید نوترینو به ، دماي هسته میانی خورشید، هستند و باید به صورت چشمه푇cناشی از دماي 

 rmsحول مقدار مربوط به حالت سکون، با یک مقدار شده گسیل انرژي نوترینوهاي به این ترتیب . حساب آیند
  .کند می معین افت و خیز) جذر میانگین مربعی(
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B4 
퐸∆به ازاي  =5.54 × 10 J  ، کمیت푉Be  هاي  جذر میانگین مربعی سرعت هستهکهBe  است را

مؤلفه سرعت در امتداد خط دید  rmsبه مقدار  퐸∆: راهنمایی. (یدبرآورد کنرا  푇cو از آن  حساب کنید
  ) بستگی دارد

2 
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Contestant 
Code

     

جواب شماره   نمره

A1 s  0.3 

A2 in  0.3 

A3 γ  0.2 

A4 out  1.0 

A5  0.2 

A6    g   نمودار كيفي    برحسب 

                                                                                            g            ________ :   شيب در    0

                                                        

                                                                                          g → در  ∞ شيب     : ________ 

1.0 

A7 
 

 
 

1.0 

A8 Si  0.2 

A9 Ω  0.3 

A10 KH  0.5 

η 

xg 
(0,0) 
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     Contestant  

Code 

 

B1 Φ  0.6 

B2  0.4 

B3 imparted  2.0 

B4 Be  

c  

2.0 
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نمره 10 سازياصل فرينه 

  
  
  
 

A :سازي در مكانيكاصل فرينه  
 1نشان داده شده در شكل  ي افقي و بدون اصطكاك صفحه

 ABتقسيم شده است. خط  IIو  Iرا در نظر بگيريد كه به دو بخش 
اين دو بخش را از هم جدا كرده است. انرژي  ي با معادله

 IIو در بخش  0برابر  Iدر بخش  اي به جرم پتانسيل ذره
 شروع O از مبدأ مختصات Iدر محيط ذره مسير است.  برابر 

 ي زاويه xدر امتداد خطي كه با محور  ثابت  با سرعتميشود و 
 سازد با سرعتمي ي زاويه xدر امتداد خطي كه با محور  II. اين ذره در محيط ادامه مي يابدسازد مي

      از گرانش و آثار نسبيتي چشم بپوشيد. -T 2 مسئله هايقسمت در تمام. رسدمي Pي به نقطه  ثابت

 

A1  0.2 .ه دست آوريدب  و ، بر حسب  عبارتي براي 

A2   0.3 د.بنويسي و  ، را بر حسب 

 

عنصر طول بينهايت  كنيم كه در آن تعريف مي كميتي موسوم به كنش به صورت 
انتگرال روي مسير ذره گرفته مي  است و سرعت ذره  و اي به جرم كوچكي در امتداد مسير ذره

پس از  چرخد، كنش مي 	اي به شعاع روي دايره  اي كه با سرعت ثابتبراي ذره عنوان مثال،شود. به 
مسير واقعي از  اي با انرژي ثابت توان نشان داد براي ذرهاست. مي 2يك دور حركت داراي مقدار 

را فرينه (كمينه يا بيشينه) كند.  ي كنش رهاي قابل تصور بين دو نقطه، آن است كه اندازهميان تمام مسي
       شود.گفته مي (PLA)به طور تاريخي به اين گزاره اصل كمترين كنش 

 

A3 

اي كه در محيطي با انرژي پتانسيل ثابت بين دو كند كه مسير ذرهايجاب مي (PLA)اصل كمترين كنش 
 Pو  Oكند. فرض كنيد نقاط ثابت كند خط راستي است كه آن دو نقطه را به هم وصل مينقطه حركت مي

اي كه ذره از مرز دو توصيف شوند و مختصات نقطه ,و  0,0به ترتيب با مختصات  1در شكل 
و كنش فقط به مختصه  ثابت است باشد. توجه كنيد كه  ,كند عبور ميمحيط 

و مختصات  / اي بينرابطه PLAرا به دست آوريد و با استفاده از  عبارت كنش  .بستگي دارد 
  داده شده پيدا كنيد. نقاط 

1.0 

  
  
  
 

B :سازي در اپتيكاصل فرينه    
با ضريب  II به محيط با ضريب شكست  Iيك پرتو نور از محيط 

با خطي  2دو محيط در شكل جداييشود. مرز وارد مي شكست 
ي زاويه Iپرتو نور در محيط  نشان داده شده است.  xبه موازات محور 

سازد. براي يافتن مسير مي  yبا محور  ي زاويه II و در محيط 
اصل  ديگري موسوم به(كمينه يا بيشينه) سازي پرتو نور اصل فرينه

 گيريم.به كار ميرا  فرما ترين زمانكم

 

  2شكل 

1شكل   

O 
 

 

  

 

I IIA 

 

B 

 
P 

0 
 

P ,  

  

 

 

 

 O 

I 

II 
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B1 
كند كه زمان عبور نور براي آن فرينه بنا بر اصل فرما پرتو نور بين دو نقطه در امتداد مسيري حركت مي

 را بر مبناي اصل فرما به دست آوريد. sinو sinي بين است. رابطه
0.5 

 

اي از مسير يك باريكه ليزر كه به طور افقي وارهتصوير طرح 3در شكل 
بينيد. غلظت شكر در وارد ظرفي محتوي آب شكر شده است را مي

شود. در نتيجه، ضريب شكست نيز امتداد قائم با افزايش ارتفاع كم مي
  يابد. با افزايش ارتفاع كاهش مي

 

 

B2 

استفاده  B1ي به دست آمده در بخش بستگي دارد. از معادله فقط به  فرض كنيد ضريب شكست 
ضريب   كه به دست آوريد و  ، بر حسب ليزر شيب مسير باريكه /اي براي كنيد و رابطه
 است. 0شكست در 

1.5 

B3 

نسبت به كف ظرف قرار دارد به طور افقي وارد  كه در ارتفاع  0,0از مبدأ  3ي ليزر مطابق شكل باريكه
براي مسير واقعي هاي مثبتي هستند. ثابت و  كه  شود. فرض كنيد ظرف مي

هاي زير هاي دخيل در مسئله به دست آوريد. از انتگرالو كميت بر حسب  اي براي رابطه باريكه ليزر
                                                 توانيد استفاده كنيد:مي

√
ln √ 1 constant  

 sec tan constant             ،  sec 1 cos⁄    

1.2 

B4 
خورد را به دست آوريد. فرض اي كه در آن باريكه به كف ظرف ميي افقي نقطهمربوط به مختصه  مقدار
m)2 -(1 cm = 10 0.050كنيد  cm, 1.50cm, 10.0	.   

0.8 

  
 

  
C  :موجي ماده طبيعتسازي و اصل فرينه  

ظور . به اين منكنيم بررسيرا ي متحرك ذره يك طبيعت موجيو  اصل كمترين كنش ارتباط بينخواهيم ميحال 
ي مسيرهاي قابل تصور حركت كند و تواند روي همهرود، ميمي Pي به نقطه Oي اي كه از نقطهفرض كنيد ذره

   .بستگي دارد دوبرويما به دنبال يافتن مسيري هستيم كه به تداخل سازنده امواج 

 

C1
ي و كنش آن به اندازه Δي آن به اندازه دوبرويكند فاز موج را در امتداد مسيرش طي  Δذره طول كوتاه  هرگاه
Δ را با هم بيابيد.   و ثابت پالنكي اين دو كميت كند، رابطهتغيير مي 

0.6

C2

را   Pي به نقطه Oي از اين مسئله براي حركت ذره از نقطه Aبخش 
 كدري ديواره نازك و. فرض كنيد نگاه كنيد) 4(به شكل  به ياد آوريد

بين دو محيط قرار دارد كه در آن شكاف كوچك  ABدر امتداد مرز 
CD  ه به طوري ك ،ايجاد شده است به عرض	 ≪ 	 

را در نظر بگيريد، به  ODPو  OCP سرحدير يدو مس . ≫و
 A مده در بخشآبر مسير كالسيك به دست  OCPطوري كه مسير 

بين دو مسير را تا تقريب مرتبه اول  ∆باشد. اختالف فاز منطبق 
      به دست آوريد.

1.2

 : ظرف محتوي آب شكر3شكل

 4شكل 

A 

B 

I II 
P 

C 

D 

CD d 

,  

 

0 

O 

 

  

,  

0,0   
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Dداخل امواج مادي: ت  

هاي روناي از الكتيك تفنگ الكتروني در نظر بگيريد كه باريكه
از طريق  Oي كند. اين تفنگ در نقطهموازي شده را گسيل مي

Aكدر ديواره روي  Fشكاف باريك  B ي نقطهP  را بر روي
خط  OFP مسير طوري كهبه ي مشاهده نشانه رفته است پرده

بر  	در محل  5شكل پرده مشاهده مطابقراست است. 
 ، زاويهIIو  I هاي است. سرعت ذره در محيطعمود  محور 

  به ترتيب زير است:  ي فاصلهو   باريكه با محور افقي
 

 2.0000 10  m s 
1.9900 10 	m s  

 10.0000° 
250.00	mm (1mm	 	10 m) 

  
  .ها با هم چشم بپوشيدكنش الكتروناز برهم

 

D1
ها حساب را براي آن ي دهندهاز حال سكون شتاب گرفته باشند، پتانسيل شتاب Oي ها در نقطهاگر الكترون

 كنيد.
0.3

D2

A ديواره كدرروي  Gشكاف مشابه ديگر B 215.00ي در فاصله nm (1nm 10 m)  زير شكافF 
 P يبه نقطه G و Fهاي كه از طريق شكاف دوبروي) ايجاد شده است. اختالف فاز بين امواج 5(مطابق شكل 

  را حساب كنيد.  بناميد و  2رسند را  مي
0.8

D3
محل انتظار مشاهده الكترون  نرا حساب كنيد كه در آ Pي ي مشاهده از نقطهبر روي پرده ∆ي ترين فاصلهكم

sinتقريب  را نداريم. (توجه:  Δ sin Δ cos  .(ممكن است مفيد باشد 
1.2

D4

500nmي الكترون مقطعي مربعي به ابعاد باريكه 500nm  طول تقريبي دستگاهدر مسير حركت دارد و
بر  عمودكه در واحد زمان از واحد سطح ي يها(تعداد الكترون  الكترونها شاركمينه . است m 2آزمايش  هاالكترون

داخل ست كم يك الكترون در د زمان مفروضبه طور ميانگين در هر  باشد تا چقدر  minI )مسير حركت مي گذرند
   ؟دستگاه باشد

0.4

 

 5شكل 

 

O    

I IIA

B  10° 

F 

G 

215.00	nm	

P 

250	mm	
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 نمره جواب شماره 

A1  0.2 

A2  0.3 

A3 
 

 
⁄  

1.0 

B1   0.5 

B2 ⁄  1.5 

B3  1.2 

B4  0.8 

C1 Δ  0.6 

C2 Δ  1.2 
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D1  0.3 

D2  0.8 

D3 Δ  1.2 

D4 min  0.4 
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 نمره 10 ايطراحي يك راكتور هسته 
 

 

هاي اورانيوم موجود از اتم %0.720يافت مي شود كه فقط  2UOاورانيوم در طبيعت به صورت اكسيد اورانيوم 
نوترون شكافت با انرژي  2-3منجر به گسيل  U235شوند در هايي كه سبب شكافت مياند. نوترون U235در آن 

هاي شكافت را كاهش دهيم احتمال انجام واكنش شكافت بيشتر شوند. اگر انرژي نوترونجنبشي زياد مي
هاي ها در ساير اتمشكافتاي از توان زنجيرهشود. بنابراين با كاستن از انرژي جنبشي نوترون هاي شكافت ميمي
U235 اي (به راه انداخت. اين كار مبناي ساختن راكتورهاي توليد انرژي هستهNR .است ( 

 آن به كهاي ساخته شده كه از ماده Rو شعاع  Hاي به ارتفاع از مخزني استوانه متعارف،اي ِ يك راكتور هسته
هاي موسوم به كانال ايهايي استوانهلولهدر داخل راكتور  پر شده است.گوييم مي) moderatorكننده (كُند

اند به طوري به موازات هم آرايش يافتهاست،  اي سوختاي از ميله هاي استوانههر يك شامل خوشهكه  ،سوخت
ساخته جامد  2UOاست. هر ميله سوخت از اورانيوم طبيعي  IIIي مربعي مطابق شكلها يك آرايهكه مقطع آن

سوخت خارج  هايكانالسطح جانبي هاي شكافت كه از است. نوترون Hهاي سوخت نيز شده است. ارتفاع ميله
يافته مناسب (براي شكافت مجدد) به دهند و با انرژي كاهششوند در برخورد با كندكننده انرژي از دست ميمي

شكافت در  حاصل از. گرماي توليد شده )I-IIIهاي شوند (شكلهاي سوخت ديگر موجود در محيط وارد ميكانال
ها جريان دارد منتقل ها را در بر گرفته و در امتداد طول آنكننده كه آنهاي سوخت به يك مايع خنكميله
   .شود مي

  

 

  
  
  
  
  
  
  
 

اي با ) راكتور هستهCكندكننده و () Bهاي سوخت، () ميلهAدر اين مسئله ما برخي از نكات فيزيكي مرتبط با (
  كنيم.اي را مطالعه مياستوانه هندسه

 

 )NRاي (واره يك راكتور هستهطرح 

اي از يك كانال سوخت كه شدهنماي بزرگ  I:شكل
نمايش داده شده  1در آن يك ميله سوخت با عدد 

  است.
اي كه در نماي بااليي يك راكتور هسته :IIشكل 

نشان داده  2هاي سوخت با عدد آن دو تا از كانال
  اند.شده

اي كه در نماي بااليي يك راكتور هسته :IIIشكل 
نشان  3هاي سوخت با عدد ي مربعي كانالآن آرايه

 4ها با عدد داده شده است و مسير نوعي نوترون
 مشخص شده است.

فقط اجزايي از دستگاه كه به مسئله ما مربوط 
كنترل و  هاياند (مثالً ميلههستند نشان داده شده

  اند).كننده نشان داده نشدهخنك

Fig-I Fig-II Fig-III 
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Aميله سوخت :  
  .انددر جدول زير داده شده 2UOي ذوب و رسانندگي ِ گرمايي ِ جرم مولي، چگالي، نقطه

 

mol kg 0.270 = wM-1 جرم مولي  m kg 41.060×10 = ρ-3 چگالي

K 33.138×10 = mT ي ذوبنقطه K1 -m W 3.280 = λ-1 رسانندگي ِ گرمايي

 

A1

 بعد از جذب يك نوترون با انرژي جنبشي ناچيز در نظر بگيريد U235واكنش شكافت زير را براي 

∆n + 1Ce + 2 140Zr + 94n    →     1U + 235  
 :عبارتند از ي هسته هاها) را حساب كنيد. جرمMeV(بر حسب  ∆انرژي شكافت آزاد شده 

m(235U) = 235.044 u,                  m(94Zr) = 93.9063 u,  
 m(140Ce) = 139.905 u,               m(1n) = 1.00867  u                                 1 u = 931.502 MeV c-2 

 به موازنه بارهاي الكتريكي دو طرف واكنش كاري نداشته باشيد.

0.8

A2 0.5  كنيد. حسابطبيعي را  2UOدر واحد حجم  U235هاي ، تعداداتمNكميت 

A3

تابند. سطح مقطع به سوخت مي  s 2-m 182.000×10 = φ-1شار يكنواخت چگالي فرض كنيد كه نوترون ها با 
است. اگر   2m 26-5.400×10 =  fσبرابر ) هدف هستهبراي هر ( مساحت مقطع موثر  U235اي شكافت هسته

كه آهنگ توليد گرما در واحد  Qباشد، كميت  برداريبهرهانرژي ناشي از شكافت به صورت گرما قابل  80.00%
  J 13-1.602×10 = 1MeVبرآورد كنيد.  m W-3حجم ميله سوخت است را بر حسب 

1.2

A4

توان به صورت در حالت پايا را مي )sT(با دماي سطح آن  )cT(اختالف دماي وسط ميله سوخت 
)Q,a,λ(F k = sT−cT  1 ⁄ 4بيان كرد كه = k  يك ثابت بدون بعد است وa  شعاع ميله سوخت است. تابع
)Q,a,λ(F  توجه كنيد كه  تحليل ابعادي به دست آوريد.استفاده از را باλ  2رسانندگي گرماييUO .است 

0.5

A5 1.0 را تعيين كنيد.  uaي سوخت، است. حد باالي شعاع ميله K 25.770×10كننده خنكمايع براي  مطلوبدماي 

  
Bكندكننده : 

 را در نظر بگيريد. A uهاي كندكننده به جرم و يكي از اتم 1uبرخورد دو بعدي و كشسان يك نوترون با جرم 
سرعت  و ساكن هستند (LF)هاي كندكننده در چارچوب آزمايشگاه فرض كنيد قبل از برخورد، تمام اتم

سرعت  فرض كنيد همچنين . است و  ها در چارچوب آزمايشگاه قبل و بعد از برخورد به ترتيب نوترون
ذرات  باشد. مركز جرم چارچوب زاويه ي پراكندگي نوترون در θو  LFنسبت به  (CM)چارچوب مركز جرم 

  برخورد كننده در فرآيند همگي غيرنسبيتي هستند.
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B1

ي پراكندگي نوترون در زاويه Lθكه در آن دهد را نشان مي چارچوب آزمايشگاهي برخورد در وارهطرح IVشكل 
ي كنيد زاويهواره برخورد در چارچوب مركز جرم را رسم كنيد. روي شكلي كه رسم مياين چارچوب است. طرح

θ يد.بنويس  و  ، را بر حسب  3و  2، 1هاي ذرات و سرعت  
  
  
  
 

1 

B2
ها را بر بناميد و مقدار آن v ،Vسرعت نوترون و اتم كندكننده را بعد از برخورد در چارچوب مركز جرم به ترتيب 

 به دست آوريد. و  Aحسب 
1.0

B3
نوترون قبل و بعد از  جنبشي به ترتيب انرژي aEو   bEبه دست آوريد كه  bE ⁄ aE ≡ )θ, α(G عبارتي براي 

≡است و  LFبرخورد در  1 1.  1.0

B4
، در  lfبه كار ببريم. بيشينه كسر انرژي از دست رفته نوترون،  O2Dبراي ملكول را فرض كنيد عبارت فوق 

0.5  )≡ ( ) را حساب كنيد.u 20(با جرم  O 2Dبرخورد با كندكننده 

 
 

 
Cاي: راكتور هسته  

كه به  ييها، در حالت پايا كار كند بايد آهنگ نشت نوترونψاي با شار ثابت نوترون براي ان كه يك راكتور هسته
هاي اضافه در فرايند شكافت جبران شود. براي راكتوري با هندسه با آهنگ توليد نوترونكنند بيرون نشت مي

به  2kو  1kهاي است. ثابت ψ 2kو آهنگ توليد  ψ ]2)H ⁄ (π + 2)R ⁄ [(2.405 1kاي آهنگ نشت استوانه
  خواص مواد به كار برده شده در راكتور بستگي دارند.

 

 

C1

در نظر بگيريد. با توجه به   m 3-8.787×10 = 2k-1و  m 2-1.021×10 = 1kهاي اي با ثابتيك راكتور هسته
ان كه براي يك حجم معين بايد آهنگ نشت را براي استفاده بهينه به حداقل رساند، ابعاد مناسب راكتور 

 اي را براي كار كردن در حالت پايا حساب كنيد.هسته
1.5

C2

ها در ترين همسايهي نزديكاند كه فاصلهي مربعي قرار داده شدهدر يك آرايه IIIهاي سوخت مطابق شكل كانال
هاي سوخت، است. تعداد كانال m 2-3.617×10 (اگر جامد فرض شوند) هاكانالموثر شعاعاست.  m 0.286آن 

nF2اي و جرم ، در يك راكتور هستهUO  ،الزمM به دست آوريد.، براي آن كه راكتور در حالت پايا كار كند را 
1 

 

 برخورد در چارچوب آزمايشگاه

 : نوترون قبل از برخورد1

 نوترون بعد از برخورد 2:

IV   شكل

1

2

3

4

 θL 
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A1 
 
∆E = 

 

 
0.8 

A2 N = 0.5 

A3 
 
Q = 
 

 
1.2 

A4 Tc – Ts =  0.5 

A5 au = 1.0 

B1 

 
چارچوب آزمايشگاه)(   (چارچوب مركز جرم)                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.0 

av


bv


1

2

3

4

L
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B2 v  =                                                             V = 1.0 

B3 G(α, θ) = 1.0 

B4 fl  = 0.5 

C1 R =                                                               H = 
 

1.5 

C2 Fn =                                                              M = 
 

1.0 
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