
دو)1 از دوربين گراييك هم L2عدسي , L1شده فاصلهساخته و محوراند هم همكه از ايـن.استDيشان كـانوني فاصله

ترتيب به عدسي، f2دو , f1طول.است به جسمي شكل، فاصلهhمطابق عدسيpدر كـه.استL1از اسـت چنـان هـا فاصـله

در جسم اين چپL1تصوير طرف در ،L2مي نقط.شودتشكيل در ناظر راستOهچشم طرف ،L2فاصله به اسـتAو آن .از

دوربين نمايي شكلγ)(درشت به را
h
X

Y
k

=γمي ناظر،X.كنيمتعريف از جسم دوربـينYفاصله در جـسم تصوير فاصله

ناظر، وhاز جسم استkطول نهايي .تصوير

حسب)الف بر را دوربين نمايي f2درشت , f1 , A , D, pكنيد .حساب

ازاي)ب به را دوربين نمايي كنيدp→∞درشت .حساب

در)ج آمده دست به ازاي)ب(مقدار به كنيدD=f1+f2را .ساده



عنصر)2 دو از الكتريكي موتور يك rمدار , sاست شده مقدارsعنصر.تشكيل به مقاومت يك .استRsمثل

مقدارrرعنص به مقاومت يك محركهRrمثل نيروي با باتري يك .استErو

مي استفاده نقاله نوار يك دادن حركت براي موتور اين عنصر.شوداز از جريان گذشتن مغناطيسيsبا ميدان ،Bمي .شودتوليد

عنصر از كه جرياني و مغناطيسي ميدان اين خاطر نيرويrبه گذرد، نFمي نوار ميبه وارد با.شودقاله را نقاله نوار vسرعت

مي برقرارند.دهيمنشان ها رابطه BvEBIFIB:اين rrs γβα ===

αβγ باثابتهايي,, همراه كه Rsاند , Rrمي تشكيل را موتور .دهندمشخصات

شكل)الف مانند سري موتور رابطه.است)1(مدار موتور، اين حسبFبراي بر Eرا , vمشخصات آوريدموتورو دست .به

1شكل

شكل)ب مانند موازي موتور رابطه.است)2(مدار موتور اين حسبFيبراي بر Eرا , vآوريد دست به موتور مشخصات .و

2شكل



بسنجيممي)3 را زمين سطح با چاه درون آب سطح بين فاصله يعني چاه، عمق ا.خواهيم چاهبراي درون به را سنگي كار ين

چاه،مي توي آب سطح با سنگ برخورد صداي شنيدن تا سنگ شدن رها بين زمان و ميTاندازيم كرونومتر با را .سنجيم،

چاهمي محل در كه 210دانيم
s
mg كنيد.است= منتشر.باشدT=2.0sفرض نهايت بي سرعت با صوت كنيم فرض اگر

وشومي باTد سنجيدهرا خوبي عمقدقت وقت آن ميايم، 2شودچاه
2
1 gTho شود.= منتشر نهايت بي سرعت با صوت اگر

حدود سنجي زمان دقت مي0.2sو چاه عمق صوت..ho+h1شودباشد سرعت و باشيم نداشته سنجي زمان خطاي اگر

s
m330مي چاه عمق .ho+h2شودبگيريم،

||)الف 1hاست؟ چقدر تقريباً

مي)ب عالمتاگر كنيدh1توان تعيين .را

||)ج 2hاست؟ قدر چه ز(تقريباً كه كنيد بهدقت نسبت چاه ته از صوت برگشت بسيارمان آب، سطح به سنگ رسيدن زمان

است .)كوچك

مي)د عالمتاگر كنيدرh2توان، تعيين .ا

||اگر:راهنمايي εاز كوچكتر آنگاه1خيلي εεباشد، 21)1( 2 +≅+



جرم)4 به استkg1000خودرويي اتوماتيك دنده به پيش.مجهز نيروي دو افقي، جاده در خودرو حركت مقاومهنگام و ران

مي اثر آن بر جاده راستاي زمان.كنددر دندهدر شدن ران)n=1و2و3و4و5(امnدرگير پيش نيروي به موتور نيروي نسبت

خودرو،.استnخودرو باvسرعت ،nbαكه است وbبرابر زمان واحد بر موتور دور برابرαتعداد ثابتي .استm2/0عدد

افز با كه است شده ساخته طوري دنده هرگاهجعبه خودرو، سرعت 0bbايش دنده= دندهnشود، بيشترين0b.رودميn+1به

آن مقدار و است زمان واحد بر موتور دور است3000تعداد دقيقه بر مقنيروي.دور خودرو اين حركت برابر در ثابتمقاوم دار

N2000كههنگا.است 0bbمي موتور> نيروي حداكثر .استN12000باشد،

افقي)الف سطح در خودرو اين سرعت )(حداكثر maxvاست؟هچ قدر

چهدر)ب موتور نيروي الف است؟حالت قدر

مي)ج كار به نيرو حداكثر با را موتور گاز، پدال فشردن با راننده ركوردگيري رسي.اندازدبراي بهزمان سكون حالت از خودرو دن

است؟چهkm/h100سرعت قدر



كامل)5 گازهاي از bمخلوطي , aاگر است، RTnnPVآرماني ba )( باشد،=+ مخوط،Pبرقرار آن،Vفشار Tحجم

آن، گازها،Rدماي عمومي مولnaثابت گازتعداد وaهاي ،nbمول گازتعداد حالت.استbهاي اين بهدر

VRTnPVRTnP aabb /,/ گاز== جزئي فشار ترتيب به ،aگاز جزئي فشار .گوييمميbو

مي بخار مايع از مقداري بگذاريم، دربسته ظرف در را مايعي بخاراگر فشار آن به كه برسد معيني حد به مايع بخار فشار تا شود

مي مايع آن ب.گوينداشباع ظرف درون مايع و بخار حالت اين ميدر تعادل به هم ماندا مي ثابت مقدارشان و بخار.رسند فشار

دارد بستگي آن دماي و مايع جنس به فقط مايع يك .اشباع

مايع دو از محلولي bاگر , aدربسته ظرف درون ميرا بخار محلول از مقداري بگذاريم، برسنداي تعادل به مايع و بخار تا .شود

استمي آرماني محلول اين گازهاگوييم مخلوط ,bاگر aو باشد آرماني
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ab nn مول',' تعداد ترتيب مايعبه bهاي , aو محلول، Pbدر , Paبخارهاي جزئي فشارهاي ترتيب bبه , aتعادل حالت در

محلول جنسaP*.اندبا و دما به فقط كه است وaمايعثابتي دارد مايعbP*بستگي جنس و دما به فقط كه است بستگيbثابتي

.دارد

از آرماني محلول مايع'anيك مايع'bnوaمول ميbمول دربسته ظرفي در بخار.گذاريمرا كه مايعي مقدار كنيد فرض

كمي آنقدر بخارهايشود جزئي فشارهاي كه است، ,bم aمي را مايع با تعادل حالت رابطهدر روي از تعداد)1(شود همان با

هايمول مايع اوليه bهاي , aآورد دست به محلول .در

)/()الف ba nnآوريد دست به بخارna.را مولهاي وaتعداد تعادل حالت مولnbدر بخارتعداد استbهاي تعادل حالت .در

مول)ب تعداد كنيد تعادلفرض حالت در بخار nb.استnهاي , naآوريد دست به .را

مول)ج مايعتعداد bهايهاي , aتعادل حالت در aaرا nn ab.بگيريد'," nn كنيد"," حساب .را

كنيد)د **فرض ba PP مقدا> )]"/"()'/'[(ر، baba nnnn كنيد− ثابت را ادعايتان است؟ صفر است منفي است، .مثبت



نقطه)6 در تلويزيون گيرنده يك فرستندهCآنتن از مستقيماً كه موجي بر ميAعالوه نقطهدريافت از شده منعكس موج كند،

Bمي دريافت هم ظ.كندرا تلويزيون در دوگانه تصوير يك ترتيب اين ميبه فاصله.شوداهر باشد، شكل مطابق ها فاصله اگر

است چقدر هم به نسبت دوگانه تصوير بخش دو تلويزيونبين صفحه طول .استc50؟

فرستنده امواج انتشار سرعت
s
m8103×ميتصوير.است ساخته ترتيب اين به خطتلويزيون الكترون باريكه يك كه هايشود

متوالي ميافقي جاروب پايين به باال از را صفحه شامل.كندروي تصوير صفحه625هر تمام ثانيه هر در و است، افقي خط

مي25تلويزيون جاروب .شودبار



كشيده)7 سطح،ميزان يك ميشدگي مشخص سطحي كشش نام به كميتي با را بادكنك، پوسته به.كنندمانند خط پاره يك

نظرlطول در سطح پارهسطح.بگيريدروي اين سمت دو در كه برهايي ومماس خط پاره اين بر عمود نيرويي دارند، قرار خط

وارد هم به با.كنندميسطح برابر جسم سطحي كشش برابرσاگر نيرو اين اندازه .استlσباشد،

كش و ناچيز جرم با الستيكي پوسته سطحييك بگيريدσش نظر شعاع.در به كوچك توپي پوسته اين وزنRروي قرارWو

نمي.دهيممي عوض سطحي كشش توپ، اين گذاشتن اثر در كنيد تغي.شودفرض باعث توپ شكل، الستيكيمطابق شكل ر

پوسته.شودمي و توپ كنيد شكل(فرض زاويه)مطابق ميθدر جدا هم از قائم راستاي به دستθزاويه.شوندنسبت به را

.آوريد



ضلع)8 و مربع شكل به اي پنجره استm1براي استفاده قابل زير شرح به شيشه جنس دو از آرايش دو ،.

شكل:اولآرايش ورقه1مطابق شيشه جنس دو بهاز مربع شكل به ضخامتm1ضلعهايي 12هايو dd مساوي, تعداد به

چسبانده هم به و داده قرار هم روي ميان در يك را آنها و كرده شيشهتهيه تا كلايم ضخامت به آيدDاي دست رسانندگي.به

جنس دو ترتيبگرمايي به 12شيشه kk .است,

دوم شكل:آرايش از2مطابق تيغه، شيشه، جنس طولدو به عرضm1هايي ضخامتDو 12هايو dd تهيه, مساوي تعداد به

چسبانده هم به و گذارده هم پهلوي ميان در يك را آنها و شيشهكرده كل عرض تا دو.شودm1ايم گرمايي رسانندگي ضريب

ترتيب به شيشه 12جنس kk .است,

آرايش)فال دو از گرما عبور HHآهنگ آوريد', دست به مساوي.را آرايش دو هر در پنجره طرف دو دماي ∆Tاختالف

.است

كه)ب حالتي 21در kk نسبت= ،
'H

H
آوريد دست به .را



شكل)9 مطابق سبكي استوانهقرص استدرون گرفته قرار همواره.اي آن بر وارد نيروهاي برآيند است، سبك قرص چون

است است.صفر بسته استوانه سر ندارد.دو گرمايي تبادل خارج محيط با و است شده پر گاز از گاز.استوانه انتقال مانع قرص

مي و است استوانه چپ و راست سمت بخش دو اصطكاكبين بدون كندتواند حركت استوانه مول.درون هرتعداد در گاز هاي

برابر استوانه برابر.استnطرف استوانه را.استLطول استوانه راست انتهاي از قرص و.ناميمميlفاصله است، كامل گاز

ثابت مقدار آن مول هر گرمايي .استCظرفيت

لحظه)الف در لولهاگر راست سمت در گاز دماي سTاي در آنو چپ است؟lباشد،T'مت چقدر لحظه اين در

است گرما رساناي آهنگ.قرص با )'(گرما TT
dt
dQ

−=αمي چپ به راست آناز در كه استαرود، ثابت اوليه.يك دماي

را قرص طرف 00دو ,' TTبگيريد.

قرص)ب از(V)سرعت تابعي عنوان به lLCnرا ,,,, αآوريد دست .به

مي)ج صفر قرص سرعت كه است؟lشود،هنگامي قدر چه

مي)د صفر قرص سرعت كه است؟هنگامي قدر چه قرص طرف دو در گاز دماي شود،



جرمسفينه)10 به فاصله0mاي ستارهRدر جراز به داردMماي ستاره.قرار سياره،اين داشتن به جرممشكوك به mاي

دايرهاست مداري در شعاعكه با ميaاي آن كنيد.چرخددور صفحهa<Rفرض در سفينه و سيا، مدار استري قانون.ه از

مي نيوتن جرمگرايش دو كه 12دانيم ,mmفاصله در دارنrكه قرار يكديگر نيروياز 2د
21

r
mGmواصل خط راستاي ودر شان

مي وارد هم به جاذبه صورت آنبه در كه استGكنند، نيوتن گرانش .ثابت

مي وارد سفينه به كه گرانشي فاصلهنيروي دورترين در سياره كه حالتي در راشود باشد سفينه به نسبت نيروي1Fاش و ،

ميگرا وارد سفينه به كه فاصلهنشي نزديكترين در سياره كه حالتي در راشود باشد سفينه به نسبت نيروي.ناميممي2Fاش

مي وارد سفينه به ستاره كه را باگرانشي ميFكند .دهيمنشان

رابطهf)الف با را
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Rf مي12 حسابf.كنيمتعريف .كنيدرا

بايد دهد، تشخيص را سياره نيروها اين روي از بتواند سفينه كه اين براي
F
FF 12 باشد− توجه .قابل

حد)ب →0در
R
aمقدارfاست؟ چقدر


