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ﮐﺪ ﻣﻠﯽ :

 )۱نیمی از جایزه نوبل سال  ۲۰۲۱به پژوهشگرانی اهدا شد که اقلیم زمین را مدلسازی کرده بودند .چنین
مدل هایی متغیرهای بسیاری دارد و به طور معمول به سبب پیچیدگیشان ،حل آنها نیازمند محاسبات و

.ir

شبیهسازیهای رایانهای است.

جو را بررسی کنیم .برای
در این مسئله میخواهیم با مدلی بسیار ساده ،پدیده گرمایش زمین بر اثر وجود الیههای َ

hO

این که بتوانیم مدل را تحلیل کنیم ،نیاز به سادهسازی های فراوانی داریم .برای مثال سطح وسیعی از زمین را
اقیانوسها پوشاندهاند که تأثیر به سزایی در اقلیم دارند ،اما در این مسئله اثر اقیانوسها را کنار میگذاریم.
نتیجه کمی این مدل ساده با واقعیت تفاوت دارد ،اما نقطهٔ
ٔ
همچنین اثر شب و روز را در نظر منیگیریم .هر چند
رشوع خوبی برای مدلهای واقعیتر است.

nP

مهمترین منبع انرژی زمین ،خورشید است .شدت نور خورشید در سطح زمین بر حسب بسامد متغیر است .کمیت
شدت عبارت است از انرژی که در واحد زمان بر واحد سطح میتابد .شدت متوسط نور خورشید در سطح زمین را با
 SSنشان میدهیم .تابش خورشید به طور عمده در بسامدهایی صورت میگیرد که بدون جذب به طور کامل از

Ira

جو عبور میکند ،به زمین میرسد و به طور کامل توسط زمین جذب میشود.
متامی الیههای َ

SA

شدت تابش گرمایی هر جسم در دمای  Tدر محل جسم برابر با S  kT 4

است که در آن  kثابت است .در این مسئله ثابت  kرا برای زمین و الیههای

الیه جو

SS

جو نداشت ،در دمای ثابت ،یعنی در حالت
جو یکسان میگیریم .اگر زمین َ
َ

تعادل گرمایی ،شدت متوسط دریافتی توسط زمین از سوی خورشید ،با شدت

1

سطح زمین S A
شکل ۱
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تابشی زمین برابر بود .در این حالت دمای زمین را با  TBنشان میدهیم و داریم  . SS  kTB4در هر جای مسئله
که به شدت نور خورشید در سطح زمین احتیاج داشتید از این رابطه استفاده کنید.

.ir

جو را با
جو زمین را تک الیهای فرض کنید .در این وضعیت دمای زمین را با  TGو دمای الیه َ
آ) مطابق شکل َ ۱
 TAنشان میدهیم .این الیه با شدت یکسان  S A  kTA4هم به سمت زمین و هم به سمت فضا تابش دارد.

hO

همچنین فرض کنید متام تابش الیه که به سمت زمین است توسط زمین جذب میشود و متام تابش زمین نیز

جو جذب میشود .با فرض تعادل گرمایی و ثابت بودن دمای زمین و الیه TG ،و  TAرا بر حسب
توسط الیهٔ َ
 TBبه دست آورید.

ج ّو زمین از  Nالیه مجزا تشکیل شده باشد.
حال فرض کنید که مطابق شکل َ ۲

الیه N

زمین میرسد و به طور کامل توسط آن جذب میشود .این مجموعه در حال

الیه1

nP

مانند قبل متام نور خورشید بدون جذب شدن از هم ٔه الیهها عبور میکند ،به

الیه1
الیه

تعادل گرمایی است و دمای متام اجزای آن ثابت است .دمای زمین را با  TEو

SS

الیه 1

Ira

دمای الیه ی ام را با  Tنشان میدهیم .تابش گرمایی زمین به طور کامل توسط

سطح زمین

شکل ۲

الیه اول جذب میشود .تابش الیهٔ اول به سمت زمین به طور کامل توسط زمین جذب میشود .الی ٔه نوعی ام با
ٔ
شدت یکسان  kT 4به الیههای  1و  1تابش میکند که به طور کامل توسط آنها جذب میشود .الیهٔ N

ام نیز مشابه سایر الیهها هم به سمت فضا و هم به سمت الیه  N 1تابش میکند.

ب) معادلههای تعادل گرمایی را برای زمین ،الی ٔه ام (  )1   Nو الیه  Nام بنویسید.

iranpho.ir
2-1

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﺮان

ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻚ -

Iranian Physics Olympiads

ﻧﺎﻡ :

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ :

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ :

پ)  TNرا بر حسب  TBبه دست آورید.
ت)  Tرا بر حسب  N ، TBو به دست آورید.

Ira

nP

hO

.ir

ث)  TEرا بر حسب  TBو  Nبه دست آورید.
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 )۲آ) یک بار الکرتیکی متحرک  qدر میدان مغناطیسی یکنواخت  Bحرکت دایرهای یکنواخت دارد .صفحه

دایره عمود بر امتداد  Bاست .با به کار بردن قانون دوم نیوتن دوره چرخش این حرکت دایرهای را بر حسب m

.ir

 q ،و  Bبه دست آورید.

حال میخواهیم فرایند شتاب دادن ذرات باردار در

B

دستگاهی موسوم به سیکلوترون را در چارچوب فیزیک

hO

D1
V

نیوتونی بررسی کنیم .شتابدهنده سیکلوترون
دستگاهی مطابق شکل  ۱است که دارای دو رسانای

s

1

2

) V (t

نیماستوانهای توخالی با مقطعی به شکل حرف انگلیسی

D2

nP

 Dاست .این دو رسانا را  D1و  D2مینامیم .فاصله

B

قسمت تخت  D1و  D2از یکدیگر برابر  sاست .قسمت

شکل ۱

تخت هر دو آنها به صورت توری است به طوری که یک ذره باردار می تواند از آن عبور کند .رسانای  D1همواره

این پتانسیل الکرتیکی با دوره تناوب  Tبه صورت زیر
است.

Ira

دارای پتانسیل الکرتیکی صفر است و رسانای  D2به پتانسیل الکرتیکی )  V (tمطابق منودار شکل  ۲متصل است.
) V (t

t

V

2T

T

شکل ۲
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n  ,1, 2, 3,

.ir

T

V ,
nT  t  nT 


2
V (t )  
,
T
 V , nT   t  nT  T

2


به این ترتیب در شکاف بین  D1و  ، D2یعنی در فاصله  ، sیک میدان الکرتیکی یکنواخت ایجاد میشود که به
طور متناوب جهت آن معکوس میشود ،اما داخل  Dها میدان الکرتیکی صفر است .همچنین مطابق شکل ۱

hO

میدان مغناطیسی برونسوی  Bعمود بر سطح مقطع  Dها وجود دارد .در این شتابدهنده ابتدا ذرهای با جرم
 mو بار الکرتیکی مثبت  qاز نقطه  ۱روی  D2در لحظه

 t از حالت سکون به دلیل پتانسیل الکرتیکی V

شتاب میگیرد تا به قسمت تخت  D1برسد .این ذره داخل  D1می رود و بر اثر میدان مغناطیسی داخل آن میچرخد
و دوباره به قسمت تخت  D1برمیگردد .قبل از این که ذره به این نقطه برسد پتانسیل الکرتیکی  D2برابر V

nP

شده است و ذره خارج شده از  D1مجدداً شتاب میگیرد تا به قسمت تخت  D2برسد و داخل آن برود .در داخل
 D2ذره بر اثر میدان مغناطیسی میچرخد و دوباره به قسمت تخت  D2برمیگردد .قبل از این که ذره به این نقطه
برسد پتانسیل الکرتیکی  D2دوباره  Vشده است و ذره خارج شده از  D2مجددا ً به سمت  D1شتاب میگیرد

Ira

و این فرایند تکرار میشود (شکل  .)۱با توجه به محدود بودن دفعات چرخش و اندازه شکاف  ، sذره همواره در
شکاف بین  Dها حرکت تندشونده دارد .اثر میدان مغناطیسی در شکاف بین دو رسانا را ناچیز بگیرید به طوری که
مسیر حرکت ذره در شکاف بین  Dها همواره عمود بر سطح تخت  Dها است .توجه کنید که تغییر عالمت پتانسیل
تقریباً به طور لحظهای صورت میگیرد و قبل و بعد از این لحظه رسعت ذره یکسان است .فرض کنید دوره تناوب T

در شکل  ،۲برابر با دوره چرخش ذره باردار بخش آ است.
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ِ
شکاف بین  Dها ،رسعت ذره را بر حسب  q ، m ، kو  Vبه دست آورید.
ب) بعد از  kبار عبور از
ِ
شکاف بین  Dها ،شعاع چرخش ذره در میدان مغناطیسی را بر حسب B ، q ، m ، k
پ) بعد از  kبار عبور از

.ir

و  Vبه دست آورید.

ِ
شکاف بین  Dها ،مطابق شکل  ،۱ذره به نقطه  ۲روی  D2برسد .زمان
ت) فرض کنید بعد از  kبار عبور از
رسیدن ذره به نقطه  ، t ، ۲را بر حسب  V ، B ، q ، m ، kو  sبه دست آورید.

hO

ث) کل مسافتی که ذره در قسمت ت طی میکند ، l ،را بر حسب  V ، B ، q ، m ، kو  sبه دست آورید.
ج) حداکرث مقدار  sچقدر باشد تا در متام  kبار عبور ذره از شکاف ،حرکت تندشونده باشد؟
m
8
 104
چ) با فرض / 10 kg/C
q

kV ،

/

mm ، V  5

 q  1/601019 C ، s  2/و

nP

 B  104اگر بخواهیم انرژی جنبشی ذره وقتی به نقطه  ۲میرسد  25/ MeVباشد ،مقادیر  t ، kو  lرا
/ T
2 3 1
k 
به دست آورید .در این جا ،برای  kهای بزرگ از رابطه تقریبی k
3
2



میتوانید استفاده

i 1

Ira

کنید.

i

k
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 )۳آ) بار الکرتیکی  qرا به  Nقسمت مساوی تقسیم کردهایم و آنها را

z

P

مطابق شکل  ۱بر روی رئوس یک  Nضلعی منتظم که در دایرهای به شعاع r

.ir

محاط است قرار دادهایم .محور تقارن دستگاه بر صفحه دایره عمود است و از

مرکز آن میگذرد .مقدار و جهت میدان الکرتیکی در نقطه  Pواقع بر محور

q
N

z
r

hO

تقارن دستگاه و به فاصله  zاز مرکز دایره را به دست آورید .برای سهولت
میتوانید  Nرا زوج فرض کنید.

شکل ۱

ب) حلقهای به شعاع  rدر نظر بگیرید که بار الکرتیکی  qبه طور یکنواخت روی آن توزیع شده است .به کمک
بخش آ میدان الکرتیکی این حلقه را در نقطهای به فاصله  zاز مرکز حلقه بر روی محور آن به دست آورید.

nP

پتانسیل الکرتیکی نقطهای به فاصله  Dاز یک بار نقطهای  qنسبت به مبدأ دوردست برابر

q

4 D

است .پتانسیل

الکرتیکی مجموعهای از بارها جمع جربی پتانسیل الکرتیکی آنها است.

پ) پتانسیل الکرتیکی حلقهای به شعاع  rو بار الکرتیکی  qدر نقطهای بر روی محور آن و به فاصله  zاز مرکز

Ira

حلقه را به دست آورید.

مطابق شکل  ،۲یک پوسته کروی به شعاع  Rدر نظر بگیرید که بار الکرتیکی  Qبه طور یکنواخت روی سطح آن
توزیع شده است .نقطه  Pواقع بر محور  zو به فاصله  ) d  R ( dاز مرکز کره است .مبدأ مختصات را در مرکز

کره بگیرید .بازه بین نقاط  Aبه مختصه  z  Rو  Bبه مختصه  z  Rرا به  Nقسمت مساوی تقسیم کنید.
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از هر نقطه تقسیم ،صفحهای فرضی عمود بر محور  zدر نظر

z

بگیرید .فاصله هر دو صفحه متوالی از هم z  2R / N

.ir

است .هر صفحه ،کره را در یک دایره قطع میکند .در میان
هر دو صفحه فرضی متوالی باریکهای از سطح کره قرار

P
z  R  (n  1) z

2R
N

A

1
2

z  R  (n  ) z

l

z 

میگیرد .اگر  Nبه اندازه کافی بزرگ باشد هر کدام از

حلقه n

R

z  R  n z

n

hO

O

باریکههای یاد شده مشابه حلقه بخش ب خواهد بود .حلقه

 nام را بین صفحات  z  R  (n 1)zو  z  R  n zدر
نظر بگیرید .مرکز حلقه  nام روی محور  zدر نقطه

B

nP

1
2

Q

 z  R  (n  ) zاست .زاویه   nمربوط به حلقه  nام
در شکل  ۲مشخص شده است.

شکل ۲

ت) کمیت  cosnرا بر حسب  nو  Nبه دست آورید و از این پس آن را معلوم فرض کنید.

Ira

ث) مساحت حلقه  nام و بار الکرتیکی روی آن را به دست آورید.

راهنامیی :سطح هر حلقه را میتوان تقریبا ً مشابه سطح نواری مستطیل شکل به عرض  lدر نظر گرفت.

ج) از برهمنهی میدان الکرتیکی حلقهها ،میدان الکرتیکی کره را در نقطه  Pبه صورت یک جمع روی شامرنده
 nبر حسب  d ، R ، Qو   nها به دست آورید.
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چ) به روش مشابه ،پتانسیل الکرتیکی پوسته کروی شکل  ۲در نقطه  Pرا به صورت یک جمع روی شامرنده n

بر حسب  d ، R ، Qو   nها به دست آورید.

.ir

ح) فرض کنید پاسخ بخشهای ج و چ برای میدان الکرتیکی و پتانسیل الکرتیکی به صورت زیر باشد،
N
Q
 g  xn ,  
4 dN n1

N

 f  xn ,   , V 
n1

Q
4 d2N

E

hO

1
که در آن    R / dو  xn  cosnفرض شدهاند .توابع  f  x ,  و  g  x ,  را بنویسید .برای
3



شکل تقریبی این دو تابع را رسم کنید .برای این کار توجه کنید که مشتق اول و دوم هر دو تابع مثبت هستند.
بنابراین کافی است مقدار توابع یاد شده را در ابتدا و انتهای بازه مجاز و در  x به دست آورید.

nP
Ira
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 )۴باریکهای از نور مطابق شکل از چشمه  Sدر راستای محور

y

 xبه سمت راست منترش میشود .امتداد باریکه از نقطه  Oمرکز

.ir

یک - Nضلعی منتظم میگذرد .در شکل مقابل ،حالت N  3

نشان داده شده است .این - Nضلعی منتظم مقطعی از یک منشور x


O



S

D

hO

با صفحه شکل است که وجوه خارجی آن آینه است .آینهها بر
صفحه شکل عمودند .منشور حول محوری که از نقطه  Oگذشته
و بر صفحه شکل عمود است با رسعت زاویهای ثابت  به طور

ساعتگرد میچرخد .باریکه نور پس از بازتاب از آینهای که در لحظه معینی در مسیر آن است ،به پردهای نامتناهی

nP

که در پشت چشمه قرار دارد برخورد میکند و باعث ایجاد نقطهای نورانی میشود .این اتفاق در صورتی رخ میدهد
که زاویه نور بازتابیده با محور  xمناسب باشد .در شکل ،محور  yمقطع پرده با صفحه شکل است .زاویه تابش نور
به آینه در یک لحظه نامشخص را  بگیرید .فاصله  SOرا برابر  Dبگیرید که بسیار بزرگرت از ابعاد - Nضلعی

Ira

است .فاصله چشمه از پرده را ناچیز بگیرید .در بخشهای آ و ب این مسئله فرض کنید انتشار نور به طور آنی
صورت میگیرد ،یعنی رسعت انتشار آن نامتناهی است .طولی از محور  yکه توسط نقطه روشن جاروب میشود را
L
 Lبگیرید و فرض کنید
D

 . f همچنین  gرا کرسی از یک بازه زمانی طوالنی بگیرید که طی آن ،یک نقطه

روشن روی پرده وجود دارد.
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آ) کرسهای  fو  gرا برای موارد ذکر شده در جدول زیر به دست آورید .در پاسخنامه خود جدولی مشابه این
جدول بکشید و جوابهای خود را در خانههای خالی آن پر کنید.

.ir
6

N 4

4

3

N

f

hO

g

در ادامه مسئله فرض کنید  N  3است یعنی مقطع منشور مثلث متساویاالضالع است.
ب) رسعت نقطه روشن روی پرده را بر حسب  به دست آورید .به ازای چه مقادیری از  اندازه رسعت نقطه

nP

روشن از مقدار معین  Vبیشرت است؟

حال فرض کنید نور از ذراتی موسوم به فوتون تشکیل شده که با رسعت ثابت 𝑐 منترش میشوند .فوتونها در برخورد
با آینه از قانون بازتاب عمومی (برابری زوایای تابش و بازتاب) تبعیت میکنند .فرض کنید در لحظه  tm یکی از

Ira

آینهها بر خط  SOعمود است و در لحظه دلخواه  tmبه اندازه زاویه     tmچرخیده است .فوتونی که در لحظه
 tmبه آینه برخورد کرده در لحظه  tبه پرده میرسد.
پ)  tرا به صورت تابعی از  tmبه دست آورید.

ت) فوتونی که در لحظه  tmبه آینه برخورد میکند در نقطه  yبه پرده میرسد y .را به صورت تابعی از  tmبه
دست آورید.

iranpho.ir
2-4

ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﺮان

ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻚ -

Iranian Physics Olympiads

ﻧﺎﻡ :

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ :

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ :

dy
ث) رسعت نقطه نورانی روی پرده،
dt

 ، v که به معنی مشتق  yنسبت به  tاست ،را با استفاده از قاعده

مشتق زنجیرهای حساب کنید و سپس جواب را به صورت تابعی از  به دست آورید.

.ir

یادآوری قاعد ٔه مشتق زنجیرهای :اگر  fتابعی از متغیر  uباشد و  uنیز به نوبه خود تابعی از متغیر  sباشد،

df df du

مشتق  fنسبت به  sاز رابطه
ds du ds

به دست میآید .همچنین توجه داشته باشید که

hO

v
2 D
 z را بر حسب  p  sin 2رسم کنید .سپس منودار
ج) منودار کمیت
c
v

1

du  ds 
.  
ds  du 

را بر حسب  pرسم کنید.

1
D
را  بگیرید و فرض کنید  .    1بر روی منودارها هر
در محاسبات و رسم منودارها ،نسبت
2
c

nP

مشخصه ای از قبیل نقاط تقاطع با محورها ،محل کمینهها و بیشینهها و مقدار آنها ،محل مجانبها ،بازههای
معترب حرکت و مقدار تابع در ابتدا و انتهای بازههای مذکور را مشخص کنید.
v
چ) با توجه به منودار
c

Ira

بیشرت است؟

بر حسب  pمعلوم کنید در چه بازهای از  اندازه رسعت نقطه نورانی روی پرده از c

ح) اگر بازه زمانی بسیار کوتاه بین ارسال دو فوتون متوالی از چشمه  Tفرض شود ،بازه زمانی بین رسیدن دو

فوتون متوالی به پرده ، T ،را بر حسب  Tو  به دست آورید .معلوم کنید  Tهمواره از  Tبزرگرت است یا همواره
از آن کوچکرت است و یا گاهی از آن بزرگرت و گاهی کوچکرت است؟
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 )۵گوی فلزی کوچکی به جرم  mدر انتهای یک میله فلزی نازک بسیار سبک به طول

O

 Lقرار دارد .میله مطابق شکل  ۱از نقطه  Oآویزان است و میتواند حول امتداد قائم



.ir

نوسان کند .گوی فلزی را از حالت تعادل به اندازه فاصله افقی  Aمنحرف میکنیم و

L

در زمان  t آن را رها میکنیم .در متام این مسئله زاویه انحراف آونگ کوچک است

hO

به طوری که انحراف افقی گوی ، x ،با زاویه انحراف  رابطه تقریبی  x  Lدارد.

A
x

m

آ) انرژی پتانسیل گرانشی آونگ ، U ( x) ،را نسبت به پایینترین نقطه حرکت آن بر

y
x

شکل ۱

حسب  xبه دست آورید .با توجه به این که  xاز  Lبسیار کوچکتر است ،با استفاده از رابطه

1
2

که برای  خیلی کوچکتر از یک ،تقر یب خوبی است ،تابع انرژی پتانسیل گرانشی را

nP

1
 1 
2

1
(1   ) 2

به صورت  U ( x )  kx2به دست آورید و رضیب  kرا بر حسب دادههای مسئله بنویسید.
ب) انرژی کل این دستگاه ، E  K  U ،ثابت است و با زمان تغییر منیکند .مشتق این کمیت نسبت به زمان

Ira

a
را حساب کنید و برابر صفر قرار دهید .از این طریق برای حرکت آونگ نسبت
x

را بر حسب ثابتهای مسئله به

دست آورید که  aشتاب افقی گوی و  xجابهجایی آن از حالت تعادل است .رسعت لحظهای افقی گوی را v

بگیرید .الزم به ذکر است که در متام این مسئله مؤلفه قائم رسعت گوی قابل چشمپوشی است.

راهنامیی :برای محاسبه مشتق کمیتهای  x2و  v 2نسبت به زمان از قاعده مشتق زنجیرهای استفاده کنید.
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a
پ) برای حرکت نوسانی با معادله )  x  A cos(t  نسبت
x

را به دست آورید .از مقایسه این نتیجه با

نتیجه بخش ب بسامد زاویهای  را برای حرکت آونگ حساب کنید .همچنین با توجه به رشایط اولیه مسئله،

.ir
( فاز اولیه) را نیز تعیین کنید.

O

حال دستگاه شکل  ۲را در نظر بگیرید .در این



hO

دستگاه ،آونگ شکل  ۱در یک مدار الکرتیکی قرار



داده شده است .گوی فلزی مامس بر سطح یک



L













B












رسانای بدون مقاومت و بدون اصطکاک با مقطع
دایرهای حرکت میکند و همواره اتصال مدار برقرار

m

nP

است .مقاومت الکرتیکی میله و گوی را  R1بگیرید و













شکل ۲





R2

از مقاومت الکرتیکی سیمها چشم بپوشید .همچنین مدار دارای یک مرصفکننده با مقاومت  R2است .میدان
مغناطیسی یکنواخت  Bعمود بر سطح مدار و به سمت داخل شکل برقرار است .الزم به ذکر است که در این حالت،

Ira

گوی فلزی حرکت هامهنگ ساده ندارد.

ت) نیروی محرکه الکرتیکی القاء شده در مدار را بر حسب رسعت افقی گوی ، v ،و سایر دادههای مسئله به
دست آورید.

راهنامیی :برای زاویههای کوچک می توان کامن مقابل به زاویه را با وتر متناظر با آن یکی گرفت.
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ث) انرژی این دستگاه به دلیل اتالف در مقاومتها ثابت نیست و با زمان کاهش مییابد .میدانیم اندازه انرژی
تلفشده در واحد زمان در مقاومت الکرتیکی  Rبرابر  Ri2است که  iجریان لحظهای گذرنده از مقاومت است.

.ir

حال مشتق انرژی دستگاه نسبت به زمان را با منفی اندازه آهنگ اتالف انرژی در مقاومت ها برابر بگیرید ،و به

معادلهای به صورت  ma  bv  kx برسید که در آن  aشتاب v ،رسعت و  xجابهجایی افقی گوی است.
رضایب  bو  kرا معین کنید.

hO

ج) جواب معادلهای که در بخش ث به دست آمد به صورت )  x(t )  Ae t cos(t  است .در این معادله
از تابع منایی  e tاستفاده شده است که در آن  eعدد ِن ِپر نام دارد و مقدار آن تا سه رقم معنیدار برابر 2/ 72

nP

) d(e t
است .مشتق این تابع نسبت به زمان به صورت   e t
dt

است .این حل را در معادله به دست آمده

در بخش ث قرار دهید و کمیتهای  و   را بر حسب ثابت های مسئله به دست آورید.

Ira
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 n )۶مول گاز کامل تکامتی فرآيند ترمودینامیکی چرخه

P
P

B

شکل مقابل در صفحه منودار  P / Pبر حسب  V / Vرا

.ir

طی میکند که  Pفشاری معین و  Vحجمی معین است.

C

A

فرآیندهای  B  Cو  D  Aبه ترتیب کامنی از دایرههای

hO

به شعاع  2و  1و به مرکز مبدأ مختصات در این صفحهاند.

مطابق شکل امتداد  OCبا محور افقی و امتداد  OBبا محور
عمودی زاویه  30میسازند .کمیتهای خواسته شده را بر

V
V

3

O

 T بنویسید و پاسخهای خود را تا جایی که امکان دارد ساده کنید .در ارائه

nP

PV
حسب  P ، V ، R ، nو
nR

D

3

جوابهای عددی ،محاسبه جذر اعداد رضوری نیست .الزم به ذکر است که انرژی داخلی  nمول گاز کامل تک
3
امتی در دمای  Tبرابر nRT
2

است که  Rثابت جهانی گازها است.

Ira

آ) مختصات ترمودینامیکی ، (V , P, T ) ،هر یک از نقاط  C ، B ، Aو  Dرا به دست آورید.

ب) کار محیط روی گاز در هر یک از فرآیندهای  C  D ، B  C ، A  Bو  D  Aرا محاسبه و همراه
با عالمت آن بنویسید.
پ) کار محیط روی گاز در کل این چرخه چهقدر است؟

ت) گرمای خالص داده شده به گاز (گرمای داده شده به گاز منهای گرمای گرفته شده از گاز) در هر یک از
فرآیندهای  C  D ، B  C ، A  Bو  D  Aرا محاسبه کنید و همراه با عالمت آن بنویسید.
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ث) نقطهای روی فرآیند  B  Cو نقطه مشابهی روی فرآیند  D  Aوجود دارد که گرمای مبادله شده با
محیط قبل و بعد آن تغییر عالمت میدهد .مختصات ترمودینامیکی این نقاط را به دست آورید.

.ir

راهنامیی :به عنوان مثال در فرایند  B  Cاگر گرمای داده شده به گاز از نقطه  Bتا نقطه دلخواهی روی

کامن  BCرا )  Q(Vبگیریم ،نقطه مورد نظر جایی است که مشتق  Qنسبت به  Vتغییر عالمت دهد.
ج) گرما ی داده شده به گاز از طرف محیط در این چرخه و گرمای گرفته شده از گاز در این چرخه را به دست

hO

آورید .در ارائه جواب می توانید از توابع معکوس مثلثاتی استفاده کنید .به عنوان مثال اگر  tan  cباشد
میتوان نوشت   =tan 1cکه  بر حسب رادیان است.
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 )۷مطابق شکل  1به مهرهای با جرم  Mدو ریسامن (نخ) یکسان هر یک به

.ir

l
طول
2

متصل شده است .انتهای یکی از ریسامنها به نقطه ثابت  Aاز

O



A

g



T1

میلهای قائم و انتهای ریسامن دیگر به جرم  mکه میتواند بدون اصطکاک روی

M

میله بلغزد ،وصل شدهاند .میله قائم به موتوری وصل است که آن را حول راستای

T2

 gاست.

hO

 OOمیچرخاند .از جرم ریسامنه ا و شعاع میله رصفنظر کنید .شتاب گرانش


m
y

آ) در وضعیتی که مهره و ریسامنها در صفحه شکل هستند قانون دوم نیوتن

x

را برای هر یک از جرمها در راستای  xو  yبر حسب زاویه  ، نیروهای

nP

کشش ریسامنها (  T1و  ،) T2رسعت زاویهای (  ) و سایر پارامرتهای داده
شده بنویسید.

O

شکل ۱

ب) یک جواب بدیهی برای این دستگاه   است .اگر  از مقدار کمینه  mبزرگتر باشد جواب دیگری

Ira

نیز برای زاویه  به دست میآید m .را بر حسب  l ، M ، mو  gتعیین کنید.

پ) به ازای    2mکشش ریسامنها cos ،و شعاع دایره مسیر حرکت جرم  Mرا به دست آورید.

رس آن به نقطه ثابت  Aروی میله قائم بسته شده
اکنون مطابق شکل  ، 2ریسامنی به طول  lدر نظر بگیرید که یک ِ

و انتهای آن به وزنهای به جرم  mمتصل است که میتواند بدون اصطکاک روی میله بلغزد .ریسامن از داخل مهرهای
به جرم  Mعبور داده شده و مهره نیز میتواند بدون اصطکاک در طول ریسامن حرکت کند .در این حالت نیز میله
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قائم به موتوری وصل است که میله را حول راستای  OOمی چرخاند .موتور با چنان رسعت
زاویهای  میچرخد که در نتیجه آن مهره بر روی یک مسیر دایرهای حول راستای قائم



A

.ir

میچرخد .مطابق شکل  ۲زاویه ریسامنها با راستای قائم  و  و طول ریسامن واقع g

O



بین دو جرم  dاست .از جرم ر یسامن و شعاع میله رصفنظر کنید .حرکت بدون اصطکاک
مهره در طول ریسامن باعث میشود کشش در طول ریسامن یکسان باشد.

hO

T

ت) قانون دوم نیوتن را برای هر یک از جرمها در راستای  xو  yبر حسب زاویههای 

و  ، نیروی کشش ریسامن (  ،) Tرسعت زاویهای (  ) و سایر پارامرتهای داده شده
بنویسید.

x

قابل قبول است).

nP

در قسمتهای بعدی مسئله فرض کنید . M  2m
d
ث) کمیت  cos2 را بر حسب متغیر
l

 u به دست آورید( .فرض کنید جواب در محدوده

1
چ) به ازای
4

O
شکل ۲

Ira

ج) کمیت   2را بر حسب  l ، uو  gبه دست آورید.

m

M
T 
d
y

 ، u رسعت زاویهای ،کشش ریسامن cos  ، cos ،و شعاع دایره مسیر حرکت جرم  2mرا به

دست آورید.
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l 2
کمینه میشود .این مقدار خاص  uریشه حقیقی و مجاز یک معادله
ح) به ازای مقدار خاصی از  uکمیت
g

.ir

درجه چهار به صورت  u4  c3u3  c2u2  c1u  c است .مقدار عددی رضایب  c2 ، c1 ، cو  c3را به

دست آورید( .حل این معادله الزم نیست).
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