
كانوني)الف-1 فاصله به مقعري آينه دايرهfمقابل چشمه يك قرار، آن اصلي محور بر عمود اي

زاويه.دارد با دارد قرار آينه كه جايي از ظاهري(چشمه كوچك)قطر ميαخيلي گرا.شودديده

است؟ چقدر تصوير شعاع باشد، زياد خيلي آينه از چشمه فاصله

سطح)ب واحد بر تابشي توان حداقل كه است الزم چوب تكه يك زدن آتش 2/60براي mkW

بتابد آن مساحت.بر با مقعر آينه يك كانون در را چوب تكه كانونيAيك فاصله قرارm50و

مA.دهيممي متر آنچند روي آينه وسيله به كه خورشيد نور با بشود را چوب تكه تا باشد ربع

مي سطحتابانده واحد بر خورشيد تابشي توان زمين سطح در زد؟ آتش 2/1شود، mkWقطر و

زمين از خورشيد .استo5/0ظاهري



ارتفاع-2 نوع هوايك فشار سنجش اساس بر ميسنج ارتفاع.كندكار در هوا 012هايفشار ,, hhhبه

012ترتيب ,, pppارتفاع.است اين در هوا مطلق ترتيبدماي به 012ها TTT خواهيممي.است,,

ارتفاع 0102هاياختالف , hhhh آوريم−− دست به .را

آورد)الف دست به نقطهبراي فاصله در هوا چگالي نقطهiن راi+1و فاصله اين در هوا فشار ،

2
1++ ii PPرا فاصله اين در هوا مطلق دماي و

2
1++ ii TTبه.بگيريد را فاصله اين در هوا چگالي

آوريد .دست

آن:راهنمايي( حالت معادله و است كامل گاز يك مثل آناستPV=nRTهوا در كه ،Vحجم

مولnگاز، وتعداد استRها گازها عمومي هوا.ثابت مول هر .)استMجرم

چگالي)ب اين از استفاده iiبا hh جا1+− آن از و آوريد دست به 0102را , hhhh را−−

.بنويسيد

زيرفرضبا)ج عدديهاي 01مقدار hh آوريدرا− دست .به
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جرم-3 به جسم ارتفاعmيك عمودhاز سبك فنر يك آزاد سر ميباالي فنر روي ديگر.افتدي سر

آن فنر ثابت و است ثابت جرم.استKفنر يك ثابتmحركت با قائم فنر يك به شدهKكه بسته

ساده، نوساني آن،باشد كامل نوسان يك زمان و
K
mT π2=است.

آوريد)الف دست به را فنر با آن برخورد هنگام جسم .سرعت

است؟)ب چقدر فنر و جرم تعادل نقطه تا جسم فاصله لحظه اين در

محور)ج و جسم شدن رها لحظه را زمان بگيريدyمبدأ باال به رو محور.را فنرyمبدأ آزاد سر را

نشده( فشرده حالت شدن.بگيريد)در جدا لحظه تا فنر با آن برخورد لحظه از جسم حركت معادله

بنويسيد را كنيد.آن نشده.فرض فشرده مقدار به دوباره فنر طول كه است زماني شدن جدا اشلحظه

.برسد

آوريد)د دست به را اوليه ارتفاع به جسم بازگشت .زمان



ن-4 در شكل مانند بگيريدمداري مدار.ظر اين 12در ,SSجريانيچشمه كه هستند جريان هاي

مي آنها از شده معين جهت و مقدار .گذردبه

ميKكليد)الف مي.بنديمرا مقاومتها از كدام هر از كه كنيدجرياني حساب را .گذرد

پتانسيل)ب حالت اين 12در ,VV)ز به آوريد)ميننسبت دست به .را

ميKكليد)ج باز آوريد.كنيمرا دست به را خازن نهايي .بار

بگيريد نظر در را زير مقادير خود، محاسبات .در
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شعاع-5 به فلزي حلقه مقاومتrيك ،Rمحركه.دارد نيروي با باتري يك حلقه اين قرارεدر

است صفر آن دروني مقاومت و شكل.دارد برزيرمطابق عمود يكنواخت مغناطيسي ميدان يك ،

مي اعمال شده داده نشان جهت در و مغناطيسي.كنيمحلقه ميدان آنB=atاندازه در كه aاست

و مثبت ثابت عدد استtيك .زمان

و)الف مغناطيسي ميدان از ناشي مركزينيروي زاويه با حلقه از كوچك بسيار كمان يك بر θارد

كنيد حساب نيرو،.را اين شرايطي چه استFBدر حلقه مركز طرف به ؟)t<0براي(،

مي ميدانفرض تغييرات آهنگ كه حالكنيم در همواره سيستم كه است كم آنقدر مغناطيسي

مكان استتعادل بر.يكي عالوه ديگري نيروهاي بايد باشد، داشته وجود مكانيكي تعادل اينكه براي

قسمت در كه كرده)الف(نيرويي شوندحساب وارد كمان به نيروها.ايد ),(اين 12 FFشكل مطابق

مي وارد كمان بر حلقه بقيه طرف مياز تنشي نيروي را آنها و .نامندشوند

آوريدان)ب دست به را تنشي نيروهاي .دازه



حلقه-6 يك آنrشعاع مقاومت زمان.استRو با متغير و يكنواخت مغناطيسي ميدان يك

B=atمي اعمال حلقه اين صفحه بر آنعمود در كه وaكنيم، ثابت استtعددي مطابق.زمان

ولت يك نقطهشكل دو به راست سيم دو كمك به را Nمتر , Mكمان.كنيمميوصل مركزي زاويه

MNبا .استo90برابر

شكل)الف مدار با را مدار ميمدلزيراين محركه.كنيمسازي نيروهاي 12مقدار εε و,

12مقاومتهاي RR كنيد, مشخص .را

ميولت)ب نشان را عددي چه دهد؟متر



وزنلول-7 با آزمايشي مقطعWه سطح طولAو داريمhو اختيار به.در را آزمايشي لوله اين

مي غالف يك درون وارونه ميصورت رها را آن و ندارد.كنيمگذاريم اصطكاك غالف با مطابق.لوله

مي آب درون به لوله درآيدشكل تعادل حال به تا مي.رود قائم لوله كه حالي .مانددر

آب)الف باالي هواي فشار اينكه فرض لوله،0Pبا درون هواي فشار دست1Pاست، به را

.آوريد

شكل)ب ميزيرمطابق را ظرف ميدر باال را ظرف درون هواي فشار و لولهبنديم ته تا بريم

هم آب سطح با شودآزمايش ظرف،.تراز درون هواي را2Pفشار آب چگالي است؟ چقدر ،ρ

.بگيريد



دايره-8 قرص يك تخت فلزي ورقه يك آوردهاز بيرون مقطع.ايماي سطح به نازك مفتول يك با

aكرده درست شكل دايره حلقه ورقه.ايميك سطحي انبساط اλ2ضريب ضريب طوليو نبساط

دايره.استαمفتول شعاع سلسيوس درجه صفر دماي آوردهدر بيرون ورقه از كه و0Rايم،اي ،

حلقه 00شعاع Rr β=1(است( <β.مي قرص خالي جاي را همحلقه دو آن كه طوري به گذاريم

باشدمرك منطبق هم بر آنها صفحه و باشند .ز

رابطه)الف افزايشچه با تا باشد، برقرار آنها انبساط ضرايب و قرص و حلقه شعاعهاي ميان اي

كند؟ گير قرص خالي جاي در حلقه دما،

دما،)ب افزايش است؟∆1θحداقل چقدر منظور اين براي ،

طولميله به مقطعlاي سطح بگيريدAو نظر شكل.در مطابق دواگر ميله اين سر دو به زير

اندازه هم اندازهFنيروي به ميله طول و شود وارد ميله راستاي براي∆lدر يانگ مدول شود، كوتاه

ميله، رابطهYاين با ،
l
l
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مي= .شودتعريف

جاي)ج در حلقه كه حالي درجهدر صفر از را فلزي ورقه و حلقه دماي دارد، قرار قرص خالي

12سلسيوس، θ∆مي كوچكي.دهيمافزايش طولازكمان به نيروي∆Sحلقه و بگيريد نظر در را

آن، بر وارد آوريد∆rFشعاعي دست به را جا.، شعاع تغيير افزايشاز اثر بر جز به قرص خالي ي

چشم كنيددما .پوشي


