ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮوری :در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺮ ﺳﺆال ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮضﻫﺎی ﺳﺆال را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﺆال ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺳﯿﺎه ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
*** اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻣﺰ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘ از ﺳﺆال ) ۶ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ( ﻣﺠﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ***

ﺳﺆال (١

ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﺟﺮم  mﺑﺎ داﻣﻨﻪ  A٠و ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﯾﻪای  ωﺣﻮل ﻣﺒﺪأ  x = ٠ﻧﻮﺳﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ و در

ﻟﺤﻈﻪ  t = ٠ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ.
آ( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) x(tو ) v(tرا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ از ﻣ ﺎن ﺗﻌﺎدل و ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪای ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم ﮐﻮﭼ

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  f = −bvﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ

ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو آنﻗﺪر ﮐﻮﭼ

دوره ﻧﻮﺳﺎن ) (T = ٢π/ωﺗﺎﺛﯿﺮ

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﻄ ﺎک ﺑﺎ ﻫﻮا ﯾ
ﮐﻪ در آن  bﯾ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃ ﻣﺪت ﯾ

اﻧﺪﮐ دارد و ﻣﻌﺎدﻻت ) x(tو ) v(tرا ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤ زﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺮژی و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ در ﻃ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺪود دوره
ﻧﻮﺳﺎن ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دوره ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  τﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم

)

(

آرام آرام ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ آﻫﻨﮓ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ . P̄ = dE/dτ
ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ب( ﺗﻮان ﻟﺤﻈﻪای اﺗﻼﻓ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن را در ﯾ

دوره ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ω ،b ،tو  Aﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ،

ﮐﻪ در آن  Aداﻣﻨﻪ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ) .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮای ﯾ

ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب آن ﻧﯿﺮو

در ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﯿﻨﻮﺳ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎﻧ ﻣﺜﻞ ،sin ωt ،cos ωt
 cos ٢ωtو  ...در ﯾ

دوره ﻧﻮﺳﺎن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ(.

پ( اﻧﺮژی ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ E(τ ) ،را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  τ ،b ،ω ،A٠و  mﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ زﻣﺎن
 τدر ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دوره ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ) .ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﺣﺎوی ﺗﺎﺑﻌ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮاص آن در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺆال ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ت( )  A(τرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  b ،A٠و  mﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ زﻣﺎن  τدر ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
دوره ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﻧﺮژی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،τ٠ = N٠ Tﮐﻪ در آن  N٠ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ،ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﺪداً اﻧﺮژی آن را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ داﻣﻨﻪ )  A(τ٠ﻣ رﺳﺪ ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪای وارد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ آن از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن داﻣﻨﻪ  A٠ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ث( اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ

 δtﮐﻪ از دوره ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوی

ﻣﺘﻮﺳﻂ وارد ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ،m ،ω ،τ٠ ،A٠ ،bو  δtﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ج( ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ

b = ١٫ ٠ × ١٠−٣ kgs−١

ω = ١٫ ٠ × ١٠٢ rad/s
δt = ٢٫ ٠ × ١٠−۴ s

m = ١٫ ٠ × ١٠٢ g
A٠ = ۵٫ ٠cm

ﺑﻪازای اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺼﻒ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ دوره ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ث ،درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اﻧﺪازه ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ث را ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺟﻮابﻫﺎی ﻋﺪدی را ﺑﺎ دو رﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮاص ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،exp ،ﺗﺎﺑﻌ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧ ﮐﻪ در آن ﻋﺪد ﮔﻨﮓ  e = ٢٫ ٧٢...ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣ رﺳﺪ.exp(x) = ex :
d x
 ،( dxﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻖ آن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ) e = ex
d
 dxﮐﻪ در آن  Aو  aﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻟ ﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌ ﯾﺎ ﻟ ﺎرﯾﺘﻢ در ﭘﺎﯾﻪ  eاﺳﺖ
(Aeax ) = a(Aeax ),
و ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  lnﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  y = exﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ دﻫﺪ  .x = ln yﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر

دارﯾﻢ ln ٢ = ٠٫ ۶٩

ﺳﺆال (٢

آراﯾﻪای از ﺑﺎرﻫﺎی  qﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ روی ﻣﺤﯿﻂ داﯾﺮهای ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ  Oو ﺷﻌﺎع  Rﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻘﻄﻪ

 A٠روی ﻣﺤﻮر اﻓﻘ و ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﻧﻘﺎط  ... ،A٢ ،A١و  ANﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺎعﻫﺎی واﺻﻞ
از ﻧﻘﻄﻪ  Oﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮاﻟ  Akو  Ak+١ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ  φﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ  N + ١اﺳﺖ.

o

1

2

آ( ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ

ﮐﻞ در ﻧﻘﻄﻪ  Oرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ

ﻣﺠﻤﻮع روی

 cos nφو ﯾﺎ  sin nφﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ب( ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻮابﻫﺎی ﺳﺮی ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮدارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺑ ﺸﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ  ،اﻧﺪازه ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ
ﺣﺴﺐ  q ،N ،φو ﺛﺎﺑﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ

ﮐﻞ و زاوﯾﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻮر  xرا ﺑﺮ
ﮐﻞ را در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮرﻫﺎی  xو y

ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﯾ

در ﻣﯿﺎن  +qو  −qﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎر اوﻟ واﻗﻊ در  A٠ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن

 N + ١اﺳﺖ.
پ( ﺑﺮای  Nزوج ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ
ت( ﺑﺮای  Nﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ

در ﻧﻘﻄﻪ  Oرا از روش ﻫﻨﺪﺳ ﺑﺨﺶ ب ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
در ﻧﻘﻄﻪ  Oرا از روش ﻫﻨﺪﺳ ﺑﺨﺶ ب ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.

ث( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻨﺪﺳ ﺑﺨﺶ ب ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺪان اﻟ ﺘﺮﯾ

در ﻧﻘﻄﻪ  Oرا ﺑﺮای آراﯾﻪ زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ) .ﺟﻮاب

ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻮاب ﺳﺮی(

b

2

1
2

1

ﺳﺆال  (٣ﯾ
واﭘﺎﺷ ﯾ

ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﯾ

ﻣﺎده ﭘﺮﺗﻮزا )ﯾﺎ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ( را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن واﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل

اﺗﻢ در واﺣﺪ زﻣﺎن را ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ )ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷ ( ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺎ  λﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ را ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘ در

ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.

آ( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻟﺤﻈﻪ  ،tﺗﻌﺪاد ) N (tﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺗﻮزا در ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ∆t
ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ∆Nﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ  ∆t ،∆Nو  λﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
 dNرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Nو  λﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ب( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ آdt ،
پ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ N (t) = a exp(bt) ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد a .و  bرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ و ) N٠ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎدر ﭘﺮﺗﻮزای ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ در  (t = ٠ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ت( راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )  ( τرا ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﯾ

ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎدر ﭘﺮﺗﻮزای اوﻟﯿﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ واﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد و در ﻫﺮ واﭘﺎﺷ ﯾ

ﻫﺴﺘﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ث( اﮔﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺮ واﭘﺎﺷ  τ١و  τ٢ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه N١ ،و  N٢را در زﻣﺎن  tﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
)ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎدر اوﻟﯿﻪ را  N٠در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.
ﯾ

از راهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزا ﻗﺮار دادن ﻫﺪﻓ ﻣﺘﺸ ﻞ از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار در ﯾ

ﺟﺬب ﻧﻮﺗﺮون ﯾﺎ ذرات ﺑﺎردار ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﻮزا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾ

راﮐﺘﻮر اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﻮزا )ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه

در واﺣﺪ زﻣﺎن( ﮐﻪ آن را ﺑﺎ  Rﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن ﺑﻮده و ﮐﻤﯿﺖ ﺛﺎﺑﺘ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ  λﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
 dNرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) R ،N (tو  λﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ) N (tﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزا در ﻟﺠﻈﻪ  tاﺳﺖ.
ج( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ dt
چ( اﮔﺮ در زﻣﺎن  t = ٠ﻫﯿﭻ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺗﻮزاﯾﯽ در ﻫﺪف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ:

)N (t) = α + β exp(γt
 β ،αو  γرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

در ﯾ

راﮐﺘﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢۵ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺴﺘﻪ  ۶١ Niﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺗﺮون ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪه و  ۶١ Cuﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ راﮐﺘﻮر ﺧﺎﻣﻮش

ﻣ ﺷﻮد .ﺷ ﻞ زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد اﺗﻤﻬﺎی  ۶١ Cuرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

( ) ×1012تعداد اتمهای Cu
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ح( ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ  ۶١ Cuرا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﮑﺲ ﺳﺎﻋﺖ )  (h−١ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
خ( آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ راﮐﺘﻮر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
د( ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺛﺎﺑﺖ واﭘﺎﺷ در ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮرزا در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ را اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای آﻧﮑﻪ  ٧۵درﺻﺪ
اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮﺗﻮدﻫ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ؟

ﺧﻮاص ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،exp ،ﺗﺎﺑﻌ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧ ﮐﻪ در آن ﻋﺪد ﮔﻨﮓ  e = ٢٫ ٧٢...ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣ رﺳﺪ.exp x = ex :
d x
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻖ آن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ) e = ex
 ،( dxﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
d
 dxﮐﻪ در آن  Aو  aﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻟ ﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌ ﯾﺎ ﻟ ﺎرﯾﺘﻢ در ﭘﺎﯾﻪ  eاﺳﺖ
(Aeax ) = a(Aeax ),
و ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  lnﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  y = exﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ دﻫﺪ  .x = ln yﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دو رﻗﻢ اﻋﺸﺎر
دارﯾﻢ ln ٢ = ٠٫ ۶٩

ﺳﺆال (۴

ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻠ  ABCDرا در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ راس  Aدر ﻣﺒﺪا ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺎن

√
 t = ٠ﺿﻠﻊ ﻫﺎی ٣a

=  ABو  DA = aﺑﺮ روی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﻬﺖ  +yو  +xﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻗﺎب ﻣﺴﺘﻄﯿﻠ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﺛﺎﺑﺖ  ωﺷﺮوع ﺑﻪ دوران ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﺣﻮل ﻣﺒﺪا ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣ ﮐﻨﺪ.

𝒚
𝐁

𝐂

3
𝒂𝟑

𝑩

𝒙

𝐃

𝒂

𝐀
𝑩

−
→

آ( اﮔﺮ ﻣﯿﺪان ̂ B = B٠ kﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎب در رﺑﻊ اول و ﺳﻮم ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎر ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ را در
ﯾ

دور ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺶ در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  B٠ ،ω ،aو  tﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ ) .ﻧﯿﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎب را در ﺟﻬﺖ

̂ kدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ(.
ب( ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.

−
→

پ( ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ در رﺑﻊ اول و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ̂ B = B٠ cos(ωt)kﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﮔﺬرﻧﺪه از ﻗﺎب در ﻟﺤﻈﻪ  tو ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه در ﻗﺎب ) ε(tرا ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ت( ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﺑﺨﺶ پ را ﺗﺎﺑﻌ از زاوﯾﻪ ﭼﺮﺧﺶ  θ = ωtﺑﺮ ﺣﺴﺐ رادﯾﺎن ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ در ﭼﻪ ﺑﺎزهﻫﺎﯾﯽ از  ،θﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد و در ﭼﻪ ﺑﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد اﺳﺖ؟

ﺳﺆال (۵
ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ﯾ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال :
ﮐﺸﺘ ﺟﻨﮕ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﺑﺎﻟ ﺮدﻫﺎی ﺟﻨﮕ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻨﺎور ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی و ﺗﻮﻗﻒ ،در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی دور

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ ﯾ
ﭘﺮوازی در ﯾ

ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻋﺮﺷﻪ

ﻧﺎو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٫ ٨ﻫ ﺘﺎر ﯾﻌﻨ  ١٨٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣٣٣ﻣﺘﺮ ﯾﻌﻨ ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﺳﻪ

زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ اﺳﺖ؛ و ﻋﺮض ﻋﺮﺷﻪ ﭘﺮوازی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٧٨ﻣﺘﺮ ﯾﻌﻨ
ﺑﯿﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺮض ﯾ

زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﺒﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی وﯾﮋهای

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ از روی ﻧﺎو روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ دارد .در ﻧﺎوﻫﺎی اﺗﻤ از ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﯾﺎ
ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ )ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ( ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی ﯾ

رﯾﻞ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد .وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،
اﻓﺴﺮ ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻮﺗﺮ ،ﮐﻪ در ﯾ

ﮔﻨﺒﺪ ﺷﯿﺸﻪای روی ﻋﺮﺷﻪ ﭘﺮوازی ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺎرت دارد ،ﺳﻮﭘﺎپ ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی

ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ را ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺎر آب ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در راﮐﺘﻮر ﻧﺎو ﭘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺎر ﺑﺨﺸ
از ﻧﯿﺮوی راﻧﺸ ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﻪ ﭘﺮواز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻤﻦ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺑﺨﺎر ،ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دارد،
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻻﺑﺮ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﺮﺗﺎب ﻣ ﺷﻮد و اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷ ﺴﺘﻦ ﭼﺮاغ دﻣﺎﻏﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﯾﻚ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم  ١٨ﺗﻦ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻋﺮﺷﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳ ﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ١۵٠ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ
١٫ ٨ kmدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  ٧۵درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
) (knotﺑﺮﺳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎدﮔ h
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ و ﻣﺎﺑﻘ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﻋﻤﻠ ﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ را ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﭘﯿﺶراﻧﺶ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ را  ١٠٠kPaﺑ ﯿﺮﯾﺪ.
آ( اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺗﺎﭘﻮﻟﺖ ،ﯾﻚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪر‐ ﭘﯿﺴﺘﻮن در ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ  ١٢۵٠kPaﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺎر آب داﺧﻞ آن
در ﻃ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶراﻧﺶ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺆال ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶراﻧﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر آب ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه درون ﺳﯿﻠﻨﺪر در ﯾ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻄ

روی ﻧﻤﻮدار  P-Vاز  ١٢۵٠kPaﺗﺎ  ۵٠٠kPaﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ب( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺨﺎر آب در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶراﻧﺶ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
پ( ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اوﻟﯿﻪ  ۵٠m٣ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶراﻧﺶ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ت( اﮔﺮ ﺑﺨﺎر آب ،ﯾﻚ ﮔﺎز آرﻣﺎﻧ ﻓﺮضﺷﻮد و دﻣﺎی اوﻟﯿﻪ آن  T١ = ۵٠٠ Kﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺒﺴﺎط  T٢و دﻣﺎی
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺒﺴﺎط ،Tm ،را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ث( ﮔﺮﻣﺎی  Qداده ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺎز در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶراﻧﺶ ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز از  V١ﺑﻪ ﺣﺠﻢ دﻟﺨﻮاه  Vرﺳﯿﺪه اﺳﺖ را ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  CV = ٣٫ ۵Rﮐﻪ در آن  Rﺛﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﮔﺎزﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار  Qﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Vرا ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﯿﻔ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﮐﻤﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺆال  (۶ﻧﻘﺸﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ) ،(٣-۶ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﯾ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط

ﻫﻢارﺗﻔﺎع ،ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻣﻀﺮﺑﯽ از  ١٠٠ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،رﺳﻢ ﺷﺪه و ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮاﻟ  ،ارﺗﻔﺎع زﻣﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻄ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺴﺘ روی
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ) (٣-۶اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﻮط دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ دﭼﺎر ﺧﻂ ﺧﻮردﮔ ﻧﺸﻮد .ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻋﺪدی اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎد ﻋﻠﻤ و ﺑﺎ دو رﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ
ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
آ( روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ) (٣-۶ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺎ  Cو دو ﻣﺤﺪوده ﮐﻪ ﺷﯿﺐ در آن از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
را ﺑﺎ  Dو ﻣﺤﻠ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺐ را دارد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  Xﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ارﺗﻔﺎع ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ )  ( hCدر
ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ب( ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو دره را ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ و دو ﯾﺎل را ﺑﺎ ﺧﻂ ﭼﯿﻦ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﻗﻠﻢ رﻧﮕ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ  :ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو داﻣﻨﻪ ﺷﯿﺒﺪار در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس ،ﯾﺎل و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس ،دره اﺳﺖ.
پ( در ﺻﻔﺤﻪ )(٣-۶ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع )ﻧﯿﻢ رخ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ( را در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺮﺿ ﮐﻪاز ﻧﻘﺎط  Fو  Eﻣ ﮔﺬرد
رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار  ،ﻣﺤﻮر اﻓﻘ ﻣ ﺎن اﻓﻘ ﻧﻘﺎط ﺧﻂ  EFرا ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻧﻞ ﯾﺎ ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎده را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺷﯿﺐ آن از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﺮود .اﺗﻮﻣﺒﯿﻠ ﺑﻪ ﺟﺮم  ٢٫ ٠ﺗﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺗﻮر آن در دﻧﺪه ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر )ﻣﻌﺎدل  ٧٣۵وات( و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ )  (km/hاﺳﺖ.

ت( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  ١٠درﺻﺪ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺟﺎده ﻧﯿﺮوﯾﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪازای ﮐﺪام ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻮان اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ؟ از اﺻﻄ ﺎک ﻫﻮا ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.
ث( اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄ ﺎک ﺟﺎده ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ روی ﺟﺎده ﺳﺮ ﻧﺨﻮرد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮق
 ١٠ mدر ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ(.
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻ رود ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟ )ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﯿﻦ را s٢
ج( ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻂ  EFدر ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿ

ﯾ

ﺟﺎده در دﺳﺖ اﺣﺪاث را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺷﯿﺐ ﺟﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد

ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ  ٧٧درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﻃ ﮐﻨﺪ .روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺟﺎده ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻧﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﭘﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را ﭘﺮ رﻧﮓ ﮐﺮده و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  Bو  Tﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای زاوﯾﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼ

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺳﺆال ﺳﯿﻨﻮس و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.

01
این برگ قسمتی از پاسخ نامه است .دقت کنید که تصویر پاسخ نامه دچار خطخوردگی نشود.
هریک سانتی متر روی نقشه معادل  2کیلومتر واقعی است .ارتفاعهای ذکرشده در نقشه برحسب متر است.

پ ) نیمرخ توپوگرافی

F

)h(m

E

ﺳﺆال  (٧ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ دو ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾ

ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ

dV
 Q = dVاﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻧﺸﺎن
واﺣﺪ زﻣﺎن ،R = dt ،و دﯾ ﺮی ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﻃﻮل ﻃ ﺷﺪهdl ،

دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺖ  Rﺑﺮای ﯾ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺟﺎده اﻓﻘ و ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ S ،در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ

ﺳﻮال ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی را ﺑﺎ دو رﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﺳﺖ.

)𝑅(× 10−5 lit/s

) /

(

آ ( راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ  Q ،Sو  Rﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ب( اﺗﻮﻣﺒﯿﻠ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾ ﺮ در ﯾ

ﻣﺴﯿﺮ اﻓﻘ  ١٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ از

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﺣﺮﮐﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘ ﻣﺴﯿﺮ را ﻃ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه
در ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را  Scﺑﻨﺎﻣﯿﺪ.

پ( اﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  Scﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ؟
ت( اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻃ ﮐﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه آن در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ؟
ث( ﻧﻤﻮدار ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ )  (Qرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ )  (Sدر ﻧﻤﻮدار ﺧﺎﻟ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ )ﺻﻔﺤﻪ  (٣-٧رﺳﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص را روی ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺤﻨ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﻤﻮدار را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺠﺎﻧﺐﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟ رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف

ﺳﻮﺧﺖ را در اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﻢ .اﮔﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺘﺎب  aداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺖ  Rدر ﺿﺮﯾﺐ k = ١ + βa
ﺿﺮب ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻪ در آن  βﻋﺪدی ﺛﺎﺑﺖ و  aﺷﺘﺎب اﺳﺖ.
ج( اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ  aﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻮﭼ

 ∆Sاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ  ∆Vدر ﻣﺪت زﻣﺎن

اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  β ،R ،∆Sو  aﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
٢

s
km
m
٠/۵٠ m
 ١٣٠ kmﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺪار  βﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
چ( اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ  ١٫ ۵ s٢ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را از  ١٠٠ hﺑﻪ h

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را در ﻃ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺷ ﻞ ﺟﺰء ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال  ٧اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺨﺶ ث( :ﻧﻤﻮدار ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ )  (Qﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ ) (S

