ﯾﺎ ﺮ ا ﺴﺎب

ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﺟﻮان
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﺳﻮاﻻت و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤ
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ثوابت نجومي و فيزيكي
 Gثابت جهاني گرانش

 ثابت استفان-بولتزمن
 a=4/cثابت تابش
 kBثابت بولتزمن

N m2 kg-2

7/76×11-11

W m-2 K-4

5/76×11-8

-4

-3

Jm K

6/57×11-17

J K-1

1/28×11-32

J.s

7/72×11-23

C

1/71×11-11

kg

1/1×11-21

kg

1/76×11-36

m/s

2/11×118

m

2/11×1117

m

1/51×1111

m

1/37×1115

m

7/17×118

kg

1/11×1121

m

7/28×117

kg

5/16×1133

m

7/15×117

kg

3/86×1133

m

1/18×1111

W

2/85×1137

 hثابت پالنك
 eبار الكترون
 meجرم الكترون
 1uواحد جرم اتمي
 cسرعت نور
 pcپارسك
 rearth=AUواحد نجومي
 Lyسال نوري
 Rsunشعاع خورشيد
 Msunجرم خورشيد
 Rearthشعاع زمين
 Mearthجرم زمين
 Rvenusشعاع زهره
 Mvenusجرم زهره
 rvenusفاصلهي زهره از خورشيد
 Lsunدرخشندگي خورشيد
 Msunقدر مطلق خورشيد
 msumقدر ظاهري خورشيد
 H0ثابت هابل
 fsunثابت خورشيدي
 NAعدد آووگادرو
 Rثابت گازها
 rBشعاع اتم بور
 eVالكترون ولت
ايران Sمساحت ايران

 Tehranمختصات جغرافيايي تهران
 H2Oيك مول آب
He

يك مول هليوم

 yrسال

3/63
-37/6
(km/s)/Mpc
-2

62

Wm

1/26×112

mol-1

7/13×1132

J mol-1 K-1

8/213

m

5/31×11-11

J

1/71×11-11

km2
1738115
35.70oN,51.42oE Degree
gr

18

gr

3

s

2/15×116


توجه :تعداد  53سوال در  01صفحه تنظيم شده ،كه پيشنهاد ميشود پيش از شروع آن را وارسي نماييد.
 -1استوانه اي به ارتفاع  Lکه چگالي آن  Kبرابر آب است بر روي سطح آب به صورت عمودي (در راستاي ارتفاع خود) شناور
است .دوره ي تناوب نوسانات استوانه روي سطح آب کدام گزينه است؟
𝐿𝐾

𝜋√2𝑔 )1

)3

𝐿𝐾2
𝑔

√𝜋

𝐿𝐾

𝜋√ 𝑔 )2

𝐿𝐾

2𝜋√ 𝑔 )3

 -3يكي از روشهاي موقعيت يابي با استفاده از ستارهها انجام ميشود( .)Stellar Positioning Systemدر اين روش از
آسمان تصويرگيري مي شود و با استفاده از جهت دوربين يا تلسكوپ مورد استفاده و زمان عكس برداري ،ميتوان طول و
عرض جغرافيايي محل را تعيين نمود .براي اين منظور حوالي تهران (با دقت چند صد کيلومتر) يك تصوير با نور گيري
يك ثانيه از آسمان ثبت ميکنيم و با محاسبات مربوطه ،طول و عرض جغرافيايي ناظر را مشخص کنيم .مدت زمان تصوير
برداري ( 1ثانيه) به تنهايي چند متر خطا در طول جغرافيايي ايجاد ميکند؟
 375 )1متر

 )2صفر

 576 )3متر

 281 )3متر

 -2سيارهاي در مداري بيضوي با خروج از مرکز  e=0.2و نيم محور اطول a=1 AUبه دور ستارهاي به جرم  Mدر حال
حرکت است .در لحظهي عبور سياره از نقطهي حضيض خود ناگهان  xدرصد از جرم ستاره از دست مي رود x .حداکثر
چقدر ميتواند باشد تا سياره از اين منظومه فرار نكند؟
11 )1

35 )3

31 )2

71 )3

 -3يكي از روشهاي تعيين قبله استفاده از موقعيت خورشيد در روزهاي  6خرداد يا  32تيرماه است .در اين ايام در لحظهي
اذان ظهر به وقت مكه (حدودا ساعت  12:35به وقت رسمي ايران) خورشيد دقيقا در باالي سر کعبه
( )21.42oN,39.82oEقرار ميگيرد .به طوري که هر ناظري به هنگام روز در هر نقطه از زمين که باشد ميتواند در آن
لحظه امتداد سايه ي يك شاخص عمودي را پيدا کرده و جهت قبله را در آن محل دقيقا به دست آورد .حال اگر ناظري
در تهران ( )35.70oN,51.42oEسايهي يك شاخص عمودي به طول يك متر را اندازه گيري کند ،طول سايه تقريبا
چقدر خواهد بود؟
 )1صفر

 15 )3سانتيمتر

 23 )2سانتيمتر

كد ،0صفحه  0از 01

 36 )3سانتيمتر

 -5فرض کنيد به همراه منظومهي شمسي در مرکز يك خوشهي ستارهاي به شعاع  51پارسك زندگي مي کنيم که همهي
ستاره هاي آن داراي قدر مطلق  M=5هستند .چگالي عددي ستارهها در اين خوشه يكنواخت بوده و برابر  11ستاره در
پارسك مكعب است .در شب تقريبا چند هزار ستاره با چشم غير مسلح قابل رويت مي باشد؟
51 )1

161 )2

111 )3

251 )3

 -7براي تعيين فاصله ي يك خوشه ي کروي از رصد قيفاووسي ها استفاده مي کنيم .يك قيفاوسي با دوره ي تناوب 111
روز را رصد مي کنيم که قدر ظاهري آن در دو باند مختلف به صورت  mv=26.94 , mI=25.64است .رابطهي دوره
تناوب-قدر مطلق قيفاووسي ها در دوباند مختلف به صورت زير است:
Mv=-2.70 Log (P) + 17.04
MI=-2.96 Log (P) + 16.56
که در آن دورهي تناوب P ،بر حسب روز است .اگر ضرايب خاموشي در اين دو طول موج با رابطهي  AI=0.6AVبه هم
مربوط شوند ،فاصلهي اين خوشه از ما چند کيلوپارسك است؟
8 )1

13 )3

17 )2

31 )3

 -6يك ساعت آونگ دار در ايستگاه بينالمللي فضايي مورد استفاده قرار ميگيرد .دورهي تناوب اين ايستگاه فضايي 5513
ثانيه است .خطاي اندازه گيري زمان در اين ايستگاه در هر ساعت ،چند دقيقه خواهد بود؟
1 )1

3 )3

2 )2

3 )3

 -8يكي از نظريههاي جايگزين مادهي تاريك نظريهي موند است .طبق اين نظريه ،در صورتي که شتاب حرکت جسمي کمتر
از مقدار  a0 =10-10 m/s2باشد (که به حد شتاب موند معروف است) قانون دوم نيوتون به شكل سنتي آن برقرار نيست؛
و اصطالحا بايد از مكانيك نيوتوني تعميم يافته براي توصيف حرکت اجرام استفاده کنيم .ماهوارهي وويجر در  13مهرماه
 1257به فضا پرتاب شده است .اين ماهواره با سرعت  61000 km/hدر حال دور شدن از منظومه شمسي است .حدودا
از چه سالي به بعد براي توصيف حرکت اين ماهواره بايد از مكانيك نيوتوني تعميم يافته استفاده کنيم؟
1215 )1

2531 )3

3315 )2

كد ،0صفحه  2از 01

1532 )3

 -1روشنايي سطحي مرکز يك کهكشان برابر است با  15قدر بر ثانيهي قوسي مربع ( .)mag.arcsec-2يعني هر ثانيهي
قوس مربع معادل چشمهي نوري با قدر  15است .اين روشنايي سطحي معادل با چند درخشندگي خورشيدي بر پارسك
مربع (  )𝐿0 . 𝑝𝑐 −2است؟
111 )1

18111 )2

8511 )3

23111 )3

 -11ستارهاي با دماي سطحي  127111کلوين و درخشندگي  311برابر درخشندگي خورشيد مشاهده شده است .نوع اين
ستاره کدام است؟
)1
)3
)2
)3

ستارهي رشتهي اصلي با جرم تقريبا  3/5برابر خورشيد
غول قرمز با جرم  3/5برابر خورشيد
کوتولهي سفيد
غول آبي در انتهاي رشتهي اصلي

 N -11ستاره در کره اي به شعاع  aبه طور يكنواخت توزيع شده است .نمودار چگالي سطحي اين کره از ديد ناظر زميني (مثال
چند ستاره بر ثانيهي قوس مربع) بر حسب فاصله از مرکز کدام گزينه است؟

كد ،0صفحه  5از 01

 -13يكي از روشهاي مرسوم در فاصله يابي ستارهها استفاده از ردهي طيفي آنها و قدر مطلق مربوط به آن ردهي طيفي است.
البته ممكن است به دليل دوتايي بودن آن ستاره ،خطايي در اين روش ايجاد شود .فرض کنيد ستارهاي از ردهي طيفي
خورشيد با قدر ظاهري  mV=7.22را مشاهده ميکنيم .اگر اين ستاره تك باشد فاصلهي آن را  d1اندازه گيري ميکنيم.
بعد از مدتي مشخص ميشود که اين ستاره در واقع يك دوتايي است که از دوستارهي مشابه خورشيد تشكيل شده است.
در اين صورت فاصلهي صحيح را محاسبه کرده و با  d2نشان مي دهيم .مقدار |  | d1- d2بر حسب پارسك به کدام گزينه
نزديكتر است؟
12 )1

33 )2

33 )3

21 )3

 -12پتانسيل گرانشي :تودهي ابري بارانزا در ارتفاع  1111متري از سطح زمين قرار گرفته است؛ که باعث بارشي 11
ميليمتري در مساحتي به ابعاد  )10𝑘𝑚 × 10𝑘𝑚 ( 100 km2ميشود .سرعت حدي قطرات باران در جو حدودا 7
 m/sاست .تغيير دماي هواي منطقهي تحت بارش د ر اثر اين فرايند چند کلوين است؟ چگالي هوا را در اين ناحيه ثابت
فرض کرده و  1 kg/m3در نظر بگيريد .ظرفيت گرمايي ويژهي هوا نيز  1000 J/kg.Kاست
1/11 )1

1/1 )3

11 )3

1 )2

 -13نسبت تعداد قطرات باران به ازاي هر يك ميليمتر باران در سطح کل کشور ايران ،به تعداد ملكولهاي يك قطره باران
چقدر است؟ (هر  17قطره آب يك ميلي ليتر است)
11-1 )1

11-2 )3

11-5 )2

11-6 )3

 -15فرض کنيد کل مدت زماني که ستارهاي به جرم دو برابرخورشيد بر روي رشتهي اصلي ( )MSسپري ميکند که به فاز
رشته ي اصلي ( )MSمعروف است تقريبا  1/6ميليارد سال باشد .در طول اين مدت ،درخشندگي آن تقريبا ثابت و 11
برابر درخشندگي خورشيدي است .جرم هستهي هليمي در پايان اين فاز ،تقريبا چند برابر جرم خورشيد خواهد بود؟
انرژي توليد شده در اثر توليد يك اتم هليوم برابر با  35ميليون الكترون ولت است.
1/1 )1

1/18 )3

1/3 )2

1/3 )3

 -17ستارهاي سنگين را در نظر بگيريد که بر روي رشتهي اصلي در حال تحول است .اگر آهنگ خروج جرم که در اثر بادهاي
ستارهاي مي باشد افزايش يابد ،به ترتيب دماي مرکز و طول عمر ستاره در رشتهي اصلي چه تغييري ميکند؟
)1
)3
)2
)3

کاهش  -افزايش
افزايش  -کاهش
دما تغيير نمي کند چون طول عمر رشته ي اصلي فقط به جرم اوليهي ستاره بستگي دارد.
دما افزايش مي يابد ولي طول عمر رشتهي اصلي تغيير نميکند.
كد ،0صفحه  4از 01

 -16در ابتداي شكل گيري ساختارها در کيهان ،فرض ميکنيم که فقط عامل گرانش در انقباض (رمبش) ساختارها نقش اصلي
و غالب را ايفا ميکند (يعني هيچ عامل باز دارندهاي در مقابل گرانش وجود ندارد) .زمان رمبش ساختاري مانند يك
کهكشان به جرم  1113جرم خورشيد و شعاع  111کيلوپارسك چند برابر زمان رمبش ساختاري مانند يك خوشهي
کهكشاني با جرم  1115جرم خورشيد و شعاع  11ميليون پارسك است؟ ساختارها را به صورت کروي شكل در نظر بگيريد.
21 )1

11-2 )3

1/122 )2

1111 )3

 -18محتويات تشكيل دهندهي عالم به طور کلي شامل سه مولفه ي ماده ،تابش و انرژي تاريك است .در شكل زير نحوهي
تغييرات چگالي نسبي هر کدام از مولفهها با زمان يا به عبارت ديگر با قرمزگرايي z ،نشان داده شده است .منحنيهاي
نقطه -چين (شمارهي  ،)1توپر (شمارهي  ،)3و خط -چين (شمارهي  )2به ترتيب مربوط به کدام يك از مولفهها است؟

 )1ماده – انرژي تاريك -تابش
 )2ماده – تابش – انرژي تاريك

 )3انرژي تاريك -تابش -ماده
 )3تابش -ماده -انرژي تاريك

 -11زاويهي قبله با امتداد جنوب در شهر پاريس )  ( 48.86oN,2.35oEچند درجه است .موقعيت جغرافيايي کعبه
 21.42oN,39.82oEاست.
 71 )1درجه به سمت شرق
 21 )2درجه به سمت شرق

 71 )3درجه به سمت غرب
 21 )3درجه به سمت غرب
كد ،0صفحه  3از 01

 -31در مدل سازي تحول کهكشاني طيف دونوع مختلف کهكشان ،مدل سازي شده است .به طوري که طيف کهكشانها در
زمان حال ( )T=0و در زمان گذشته (  ) Tدر شكل زير نشان داده شده است .برآورد کنيد فاصلهي اين کهكشانها از ما
در زمان  Tچقدر بوده است؟

 211 )1مگا پارسك

 11 )3گيگا پارسك

 2 )2گيگا پارسك

 1 )3گيگا پارسك

 -31زمين را به صورت يك جسم سياه تصور کنيد .فرض کنيد درخشندگي خورشيد  1/5برابر درخشندگي کنوني آن شود .در
آن صورت دماي سطح زمين چند برابر دماي فعلي خواهد شد؟
1 )1

1/3 )2

1/1 )3

1/5 )3

 -33اثرات نجومي زيادي را ميتوان در تقويمهاي روزانه مشاهده کرد.
با يك مدل ساده از مسير حرکت زمين به دور خورشيد به صورت يك بيضي ،ميخواهيم خروج از مرکز زمين را تخمين
بزنيم .با توجه به شكل زير ،اگر فاصله زمانيهاي  DPBطول زمستان ( 161روز) و  BADطول تابستان باشند؛ خروج از
مرکز زمين را تخمين بزنيد.
)1
)3
)2
)3

1/121
1/137
1/131
1/116
كد ،0صفحه  6از 01

 -32ماهوارهاي با شعاع مداري  7811کيلومتر ميخواهد پهناي شانهي يك انسان روي سطح زمين را تشخيص بدهد .به اين
منظور حداقل به چه قطر دهانهي تلسكوپي نياز دارد؟
 2 )3متر
 1 )2متر
 51 )3سانتيمتر
 11 )1سانتيمتر
 -33اگر از دو عدسي محدب نازك متقارن ،از جنس پيرکس با ضريب شكست  1/363که شعاع انحناي عدسي اول  1/111متر
و شعاع انحناي عدسي دوم  11/1سانتيمتر است استفاده کنيم تا يك تلسكوپ بسازيم .فاصله بين آنها را چند سانتي متر
بايد باشد تا تلسكوپ ما درست کار کند؟
111/1 )1

13/1 )2

11/1 )3

117/1 )3

 -35از موقعيت سنجي مكان رصد خودمان يك منحني به صورت زير به دست ميآوريم .دقت موقعيت يابي ناظر چند متر
است؟

331 )1

111 )2

881 )3

51 )3

 -37تلسكوپ رصدخانهي ملي ايران به قطر  2/3متر در ناحيهي مرئي کار ميکند .سطح آينهي اصلي آن بايد کمتر از يك دهم
طول موج مرئي ،صيقلي بوده و ناهمواري نداشته باشد.
اگر فرض کنيم که اين آينه قطري به اندازهي کرهي زمين ميداشت؛ به طوري که نسبت ناهمواريهاي آن به قطر آن ،با
نسبت ناهمواريهاي کنوني آن به قطر کنوني آن برابر بود؛ بيشترين ناهمواري و اختالف سطح آن چقدر ميشد؟
 3 )1سانتيمتر

 31 )1سانتيمتر

 3 )3متر

كد ،0صفحه  7از 01

 31 )2متر

 -36براي يك شيشهي اپتيكي رابطهي کوشي به صورت زير است:

)m2

از يك منشور به زاويهي راس  21oبه صورت نشان داده شده در شكل استفاده ميکنيم .يك پرتو عمودي از يك المپ
سديم به آن ميتابانيم .اگر بخواهيم طول موجهاي نزديك  nmو  nmرا روي  3پيكسل جداگانه
از يك  CCDبه ابعاد پيكسل  m×mتشخيص دهيم؛ فاصله  CCDاز محل خارج شدن پرتو از منشور چقدر
بايد باشد؟ ضريب شكست هوا  1/1111است.
 51 )1سانتي متر
 11 )3سانتي متر
 3 )2سانتي متر
 1/3 )3سانتي متر

 -38يك سیيسیتم دوتايي شیامل دو ستارهي نوتروني با جرمهاي مساوي  1/5برابر جرم خورشيد در نظر بگيريد .فرض کنيد
يكي از اين سییتارههاي نوتروني پالسییار بوده که دوره تناوب هر پالس آن  3ثانيه اسییت .دوره تناوب مداري هم  8سییاعت
اسییت .مدار حرکت دو سییتاره ،دايرهاي بوده و نسییبت به زمين از لبه ديده ميشییود .دامنهي تغييرات دوره تناوب پالس
چقدر خواهد بود؟ راهنمايي :دوره تناوب پالس  Ppشامل انتقال دوپلري شبيه به انتقال دوپلري نور ميشود.
 1/111 )3ثانيه
 1/11 )2ثانيه
 1 )3ثانيه
 1/1 )1ثانيه
 -31برافزايش در زمين :يك شهاب سنگ در فضاي بين سيارهاي ساکن است .اين شهاب سنگ به خاطر گردش زمين به
جو برخورد ميکند .سرعت نسبي شهاب سنگ و زمين  21کيلومتر بر ثانيه است .جنس اين شهاب سنگ نيز از جنس
سيليس معمولي (خاك) با ظرفيت گرمايي متوسط  800 J/kg.Kاست .به دليل اصطكاك زياد جو ،تمام انرژي جنبشي
جسم به گرما تبديل ميشود .دماي شهاب سنگ در هنگام برخورد به جو چقدر است؟
 5111 )3کلوين
 )1اطالعات مسئله کافي نيست
 511111 )3کلوين
 51111 )2کلوين
 -21خورشيد عالوه بر تابش نور (امواج الكترومغناطيسي) ذراتي را نيز از خود تابش ميکند که به بادهاي خورشيدي
موسومند .يك پروتون با انرژي جنبشي  11ميليون الكترون ولت ( )K=10 MeVپس از چه مدتي به سطح زمين
ميرسد.
 8 )1دقيقه

 1 )3ساعت

 2 )2ساعت

كد ،0صفحه  8از 01

 2 )3روز

 -21دو خوشهي کروي به دور مرکز کهكشان راه شيري در مدارهايي دايرهاي در حرکت هستند .در نمودار زير تغييرات زماني
جرم اين خوشهها داده شده است .کدام گزينه صحيح است؟

)1
)3
)2
)3

خوشهي ( )1در فاصلهي  11کيلوپارسك و خوشهي ( )3در فاصلهي  51کيلوپارسك از مرکز کهكشان قرار دارند.
خوشهي ( )1در فاصلهي  51کيلوپارسك و خوشهي ( )3در فاصلهي  11کيلوپارسك از مرکز کهكشان قرار دارند.
تغييرات جرم خوشه به فاصله از مرکز کهكشان بستگي ندارد و ناشي از عامل ديگري است.
هر دو خوشه در فاصلهي يكساني از مرکز کهكشان هستند ولي جرم اوليهي متفاوتي داشتهاند.

 -23از اندازه گيري خطوط نشري در مرکز کهكشان  M87توسط تلسكوپ فضايي هابل ،سرعت مداري ستارهها در فاصلهي
’’ 0.1ثانيهي قوسي از مرکز کهكشان ،تقريبا  1111کيلومتر بر ثانيه به دست آمده است .با فرض اينكه مدول فاصلهي
اين کهكشان  (m-M)=31باشد ،جرم سياهچاله ي مرکزي که در مرکز اين کهكشان قرار دارد به کدام گزينه نزديكتر
است؟
3×117 )1

5×116 )3

3×111 )2

5×1111 )3

 -22در مواردي که نياز به رصد خورشيد براي منجمان آماتور وجود دارد؛ مثل گذر زهره ،خورشيد گرفتگيها ،مشاهدهي
لكهاي بزرگ خورشيد و مواردي از اين دست ،پيشنهاد ميشود که حتي با فيلتر هم به خورشيد نگاه نكنيم .در اين
موارد پيشنهاد ميشود که از يك روزنهي کوچك استفاده کنيد و تصوير خورشيد را روي يك پرده بياندازيد .اگر گذر
زهره را از اين طريق رصد کنيم و فاصلهي روزنه از پرده نيز  3متر باشد پهناي سايهي زهره روي پرده چند ميليمتر
خواهد بود.
1/5 )1

3 )3

5 )2
كد ،0صفحه  9از 01

31 )3

 -23به ترتيب چگالي ستارههاي  B0و  M7بر حسب چگالي آب به کدام گزينه نزديكتر است.

 1/3 )1و 51

 1/5 )3و 31

 1/3 )2و 31

 1/5 )3و 51

 -25در اثر اصطكاك جذر و مد دريا ،شعاع مدار حرکت ماه به دور زمين ،با سرعت چندين سانتيمتر بر سال افزايش مييابد.
در اين صورت:
)1
)3
)2
)3

تكانهي زاويهاي ماه ثابت ميماند زيرا سرعت آن کاهش مييابد.
تكانهي زاويهاي ماه ثابت ميماند اما انرژي کل آن افزايش مييابد.
تكانهي زاويهاي و انرژي کل ماه افزايش مييابد.
تكانهي زاويهاي و انرژي کل ماه کاهش مييابد.

كد ،0صفحه  01از 01

م ﺪا

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺤ
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

 .١ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻘﺪاری در آب ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮوی ﺷﻨﺎوری وارد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو و ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺶ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:

ﺷ ﻞ  :١ﻣﺴﺌﻠﻪ ١

F = Fb − Fg = mw g − mg = ρVw g − KρV g
F = ρA(L − y)g − KρALg

∑

∑

⇒

ﮐﻪ در آن  Aﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻮاﻧﻪ L ،ﻃﻮل اﺳﺘﻮاﻧﻪ و  yﻣ ﺎن ﻟﺒﻪی ﺑﺎﻻﻳ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ mw .ﺟﺮم
ﻣﻌﺎدل آب و  mﺟﺮم اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دوم ﻧﻴﻮﺗﻮن:
̈F = mÿ ⇒ ρA(L − y)g − KρALg = KρALy
Lg − yg − KLg
KL

= ̈⇒ y

g
g
y + (g − ) = 0
KL
K

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳ
٢

∑

⇒ ÿ +

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧ ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ

ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﻳﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

g
KL

√

=  ωاﺳﺖ.

√

KL
g

2π
⇒ T = 2π
T

=ω

 .٢ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
ﺧﻄﺎﻳ ﮐﻪ  ١ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ اﻳﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ وﺿﻌ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻳ

ﮐﻤﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﮐﻪ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ  Φﻗﺮار دارد ،اﻳﻦ

ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﻳﺪ:

ﺷ ﻞ  :٢ﻣﺴﺌﻠﻪ ٢

s = R cos Φ∆θ
∆θ = ω∆t
2π −1
s ⇒ s = 3.78 × 102 m
86164

=ω

⇒ s ≈ 381m

 .٣ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
در اﯾﻦ ﺳﻮال ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺮژی و ﺗ ﺎﻧﻪ ﻣﺪاری ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺟﺮم ﺳﺘﺎره ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه.
٣

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ (.ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎره در ﺣﻀﯿﺾ ﻣﺪاری )ﻗﺒﻞ از
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺟﺮم ﺳﺘﺎره( از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
√ √
3 GM
2 1AU

GM 1 + e
=
a 1−e

√
= vp

ﭘﺲ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺟﺮم ،ﺟﺮم ﺳﺘﺎره ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
x
)
100

M ′ = M (1 −

ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮار ﺳﯿﺎره در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
x
(1 − 100
)
0.4

√

GM
×
1AU

√

x
2GM (1 − 100
)
=
)a(1 − e

√

2GM ′
=
r

√
= vesc

ﺑﺮای ﻓﺮار ﺳﯿﺎره از ﮔﺮاﻧﺶ ﺳﺘﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺟﺮم ،ﺑﺮاﺑﺮ )ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از(
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺴﺘ

ﺟﺮم اﯾﺠﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﯿﺎره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ

ﺑﺎﯾﺪ:
x
1 − 100
3
= =⇒ x = 40
0.4
2

 .۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎ در ﺳﻤﺖ اﻟﺮاس ﻧﺎﻇﺮ ﻣ ﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﻞ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض ﻣ ﻪ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓ زاوﯾﻪ ﺳﺎﻋﺘ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣ ﻪ و ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
△

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺜﻠﺚ  P ZXﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻬﺮان ،ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ را ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﻢ:
sin a = sin δ⊙ sin ΦT + cos δ⊙ cos ΦT cos ∆H
sin a = sin ΦM sin ΦT + cos ΦM cos ΦT cos ∆L
◦a = 72.49

۴

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
H
1m
= =⇒ L
= 0.315m ≈ 32cm
L
◦tan 72.49

= tan a

 .۵ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
ﺣﺪ ﻗﺪر ﭼﺸﻢ ﯾ

اﻧﺴﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل ،ﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ  ۶اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺳﺘﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ

ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﯾ ﺴﺎﻧ دارﻧﺪ ،ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺘﺎرهای را
ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮی آن  ۶اﺳﺖ:
m − M = 5 log d − 5 =⇒ d = 15.8

ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
4
N = n × V = 10 × πd3 = 165219
3

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻮاب ﻋﺪد  ١٧٠اﺳﺖ.
 .۶ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
اﺑﺘﺪا ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ در ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
Mv = 11.64 , MI = 10.64

ﻣ داﻧﯿﻢ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ:
d
d
) () + A =⇒ A = m − M − 5 log
10
10

(m − M = 5 log

راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺑﺎﻧﺪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
d
mI − MI − 5 log( 10
)
AI
= = 0.6
d
Av
) mv − Mv − 5 log( 10

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
d = 8130pc ≈ 8kpc

۵

 .٧اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﺣﺬف ﺷﺪ.
 .٨ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد ،ﮔﺮاﻧﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از آن ﺑﺮاﺑﺮ  10−10 sm2ﻣ ﺷﻮد:
⊙GM
= 10−10 =⇒ d = 1.15 × 1012 km
2
d

=a

ﭼﻮن ﻓﺮض ﺷﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ )ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن
اﺳﺖ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  dاز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣ رﺳﺪ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
d − d0
1.15 × 1012
≈
= 18.88 × 106 h = 2154yr
v
61000

=t

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﺎب ووﯾﺠﺮ ،زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎل  ٣۵١٠ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ٣۵٢٠ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 .٩ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
اﺑﺘﺪا روﺷﻨﺎﯾ ﯾ

ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻗﺪر  ١۵را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
b
W
) =⇒ b = 2.86 × 10−14 2
⊙b
m

اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎن روﺷﻨﺎﯾ ﺳﻄﺤ ﯾ

(m − m⊙ = −2.5 log

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﻮس ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬ ﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .ﻓﺮض

ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﮐﻬ ﺸﺎن از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم زاوﯾﻪ ﻓﻀﺎﯾ  Ωرا ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ
 dاز آن ﻗﺮار دارد) .در اداﻣﻪ از اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ وﻟ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ!( روﺷﻨﺎﯾ ﮐﻞ ﺟﺴﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
bt = b × Ω × 2062652

۶

ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ ﺿﺮب ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﺮادﯾﺎن ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﻮس ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ!
ﺣﺎل درﺧﺸﻨﺪﮔ ذاﺗ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
L = 4πd2 bt = 4π 2 bΩ × 2062652 = 4π × 2062652 × b × A

در ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ از اﯾﻦ ﻧ ﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ  A = Ωd2ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ  Aﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻨﺎﯾ ﺳﻄﺤ ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
L
4π × 2062652 × bA
=
= 38000
A
L⊙ A
L⊙ × ( (206265×1.5×10
) 11 )2

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ٣٢٠٠٠ﻧﺰدﯾ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 .١٠ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
دﻣﺎی ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻮل ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓ دﻣﺎی ﺳﺘﺎرهﻫﺎی
رﺷﺘﻪ اﺻﻠ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ،ﯾ

ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

 .١١ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﭼ ﺎﻟ ﺳﻄﺤ  ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﺳﻄﺢ  Aرا ﺑﻪ اﻧﺪازهی واﺣﺪ روی ﺧﻮﺷﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺑ ﻴﺮﻳﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎرﮔﺎن درون اﻳﻦ اﻟﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺷ ﻞ  :٣ﻣﺴﺌﻠﻪ ١١

از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ،ﻃﻮل ﺧﻂّ دﻳﺪ )ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺧﻂ دﯾﺪ
ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ( ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮی از آن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
٧

ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﭼ ﺎﻟ و ﻓﺎﺻﻠﻪی  dاز آن:

ﺷ ﻞ  :۴ﻣﺴﺌﻠﻪ ١١

√
Σ = 2AR = 2A R02 − r2 , r = αd
α2
d2

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺷ ﻞ ﺗﺎﺑﻊ ،ﻳ

√
R02 −

Σ = 2A

ﺗﺎﺑﻊ رادﻳ ﺎﻟ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر  yاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪی

 ١ﻣ رﺳﻴﻢ.
 .١٢ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
اﺑﺘﺪا  dIرا ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﺳﺘﺎره از رده ﻃﯿﻔ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ⊙M

اﺳﺖ.
d1
) ⇒ d1 = 31.6pc
10

(mt − M⊙ = 5 log

ﭼﻮن ﺳﺘﺎره دوﺗﺎﯾ ﺑﻮده ،ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮی آن ،ﻗﺪر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺮ
ﻣﻮﻟﻔﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ .ﻣ داﻧﯿﻢ  bt = 2b0ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
b0
) = 2.5 log 2 ⇒ m0 = 7.97
bt

(m0 − mt = −2.5 log

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ واﻗﻌ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
d2
) ⇒ d2 = 44.6
10

٨

(m0 − M⊙ = 5 log

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
d2 − d1 = 13pc

 .١٣ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
اﻧﺮژی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﻗﻄﺮات ﺑﺎران از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
1
Q = mgh − mv 2
2

ﺟﺮم ﮐﻞ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
kg
= 109 kg
3
m

m = 100km2 × 10mm × 1000

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
1
× 109 × 49 ≈ 1013 J
2

Q = 1013 −

از ﻃﺮﻓ ﺑﺮای ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ را دارﯾﻢ:
Q = M C∆T

ﮐﻪ ﺟﺮم ﮐﻞ ﻫﻮا ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
kg
= 1011 kg
3
m

M = 100km2 × 1km × 1

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
Q
= 0.1k
MC

= ∆T

 .١۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺮات ﺑﺎران در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ) :ﻫﺮ ﻣﯿﻠ ﻟﯿﺘﺮ ﯾ
ﻣ ﻌﺐ اﺳﺖ(
#
) × (1mm × 1648195km2 ) = 2.64 × 1016
mL

٩

N = (16

ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ

ﺣﺎﻻ ﺟﺮم ﻫﺮ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﯾﻢ:
m = ρV = 6.25 × 10−2 gr

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮلﻫﺎی داﺧﻞ ﻫﺮ ﻗﻄﺮه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
6.25 × 10−2
= 3.47 × 10−3 mol
gr
18 mol

=n

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟ ﻮلﻫﺎی آب در ﻫﺮ ﻗﻄﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
N ′ = NA × n = 2.09 × 1021

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ:
N
= 10−5
′
N

 .١۵ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻫﻠﯿﻮمﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎره را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﻞ اﻧﺮژی
ﺗﺎﺑﺸ ﺳﺘﺎره در ﻣﺪت ﻋﻤﺮش را ﺑﺮ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾ
L×T
11L⊙ × 1.7Gyr
=
= 5.67 × 1055
ϵ
25M eV

ﻫﻠﯿﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
=N

ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮلﻫﺎی ﻫﻠﯿﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
N
= 9.4 × 1031 mol
NA

=n

ﺣﺎﻻ ﺟﺮم ﮐﻞ ﻫﻠﯿﻮمﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
⊙m = nM = 3.77 × 1032 ≈ 0.18M

 .١۶ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
در اﺛﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺘﺎرهای ،ﺟﺮم ﺳﺘﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾ روی ﻫﺴﺘﻪ
)ﻧﺎﺷ از ﺟﺮم ﺑﺎﻻی ﻫﺴﺘﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿ  ،دﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ
١٠

ﻣﺼﺮف ﺟﺮم در ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎره

ﻣ ﯾﺎﺑﺪ .وﻗﺘ دﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،آﻫﻨ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
 .١٧ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
زﻣﺎن رﻣﺒﺶ ﯾ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﭼ ﺎﻟ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ راﺑﻄﻪ دارد:
1
Gρ

√

∝ tf f

v
u 1012
ρ1 u
(105 pc)3
= t 1015 = 0.032
ρ2
(107 pc)3

√

t1
=
t2

⇒

 .١٨ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
ﻣ داﻧﯿﻢ در اواﯾﻞ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺟﻬﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎﺑﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎده ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن اﻧﺮژی ﺗﺎرﯾ

ﻏﺎﻟﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣ داﻧﯿﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﯾ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎنﻫﺎی

اوﻟﯿﻪ ﮐﯿﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮاﯾ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﺤﻨ ﺷﻤﺎره ٣
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎرﯾ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨ ﺷﻤﺎره ١

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ و ﻣﻨﺤﻨ  ٢ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ.
 .١٩ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
اﺑﺘﺪا در ﻣﺜﻠﺚ ﺑﯿﻦ )ﭘﺎرﯾﺲ-ﻣ ﻪ-ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل( ﻓﺎﺻﻠﻪ زاوﯾﻪای )ﻣ ﻪ-ﭘﺎرﯾﺲ( را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
cos M P = sin ΦM sin ΦP + cos ΦM cos ΦP cos ∆L
◦M P = 40.44

ﺣﺎل دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺴﯿﻨﻮسﻫﺎ ،زاوﯾﻪ  Pرا ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:
sin ΦM = sin ΦP cos M P + cos ΦP sin M P cos P
◦P = 119.16

١١

اﯾﻦ زاوﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣ ﺳﺎزد .زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻮال ﻣ ﻤﻞ اﯾﻦ زاوﯾﻪ
ﯾﻌﻨ ﺣﺪودا  ۶٠درﺟﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق اﺳﺖ.
 .٢٠ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﺳﺘ ﺎه  T = 0را دﺳﺘ ﺎه ﺳ ﻮن در ﻧﻈﺮ ﺑ ﻴﺮﻳﻢ و ﻗﺮﻣﺰﮔﺮاﻳ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻴﻢ:

ﺷ ﻞ  :۵ﻣﺴﺌﻠﻪ ٢٠

λ = 1µm , λ0 = 0.6µm
∆λ
= 0.67
λ

ﺑﺮاي  zﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼ

=z

ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از راﺑﻄﻪی ﻗﺮﻣﺰﮔﺮاﻳ داﭘﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻌﺎﻋ

را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ.
km
s

v = cz ⇒ v = 2 × 105

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪی اﻧﺒﺴﺎط ﻫﺎﺑﻠ :
v
= 2.73 × 103 M pc ⇒ d ≈ 3Gpc
H0

 .٢١ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
١٢

= v = H0 d ⇒ d

دﻣﺎی ﺗﻌﺎدل ﺳﯿﺎره ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨ ﻪ آن را ﺟﺴﻢ ﺳﯿﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ،از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.
√ ⊙R
1−A
2d

√

⊙T = T

ﮐﻪ  dﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯿﺎره ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮض ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
2
⊙T 4 ∝ T⊙4 R
⊙⇒ T 4 ∝ L

ﭘﺲ ﺑﺎ  ١.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن درﺧﺸﻨﺪﮔ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،دﻣﺎی زﻣﯿﻦ 1.5 = 1.1

√
4

ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .٢٢ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
ﻗﺎﻧﻮن دوم ﮐﭙﻠﺮ ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮدار ﻣ ﺎن ﺳﯿﺎره ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ
زﻣﺎن ﻃ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
△ S
Tsummer
= BAD
Twinter
△ S
DP B

△

△

ﻣﺴﺎﺣﺖ  BADﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﻀ ﺑﻌﻼوه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  P F Bو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ،
△

△

ﻣﺴﺎﺣﺖ  DP Bﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﻀ ﻣﻨﻬﺎی ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ  .P F Bﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
πab
πab
= △ + eab , S
− eab
2
2
DP B
+e
⇒ e = 0.03
−e

π
2
π
2

=

△

S

BAD

Tsummer
186
=
=
Twinter
179

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪد  ٠.٠١٧ﻧﺰدﯾ

ﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ

ﺳﻮال ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ!
 .٢٣ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را در
ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
d = r − R⊕ = 420km

١٣

ﭘﻬﻨﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﯾ

اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٠.۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ،اﻧﺪازه زاوﯾﻪای

ﭘﻬﻨﺎی ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
L
0.5
=
= 1.19 × 10−6 rad
d
420 × 103

راﺑﻄﻪ ﺗﻮان ﺗﻔ ﯿ

ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
λ
D

θ = 1.22

ﺑﺮای اﯾﻨ ﻪ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺴﻤ را ﺗﻔ ﯿ
ﺗﻔ ﯿ

=θ

ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪازه زاوﯾﻪای آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان

آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ﻣﺮﺋ  ۵۵٠ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
550 × 10−9
= 1.19 × 10−6 ⇒ D = 0.56m
D

1.22

ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۵٠ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 .٢۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
ﺑﺮای ﻋﺪﺳ ﻫﺎی ﻧﺎزک ،راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧ و ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ زﯾﺮ
اﺳﺖ:
1
1
1
()= (n − 1
+
)
F
R1 R2

ﭼﻮن ﻓﺮض ﺷﺪه ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎی دو ﻃﺮف ﻋﺪﺳ ﻫﺎ ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
R 1
2 n−1

= F

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧ دو ﻋﺪﺳ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ:
Fobject = 1.055m , Feye = 0.11m

در ﺗﻠﺴ ﻮپ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺪﺳ ﭼﺸﻤ و ﺷﯿﺌ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻋﺪﺳ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ  Fo + Fe = 116cmﺑﺎﺷﺪ.

١۴

 .٢۵ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
دﻗﻴﻖ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﻗّﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎﺑ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،از آنﺟﺎ ﮐﻪ
دﻗّﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ )ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻴﺎن ﮐﺮان ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﺮان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻴﻠﻪی ﺧﻄﺎ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ◦0.002

اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺪار دﻗّﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎﺑ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ:
s = Rθ(rad) ⇒ ∆s = R∆θ
∆s = 2.22 × 102 m ⇒ ∆s = 220m

 .٢۶ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
ﺑﺎ ﯾ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎده دارﯾﻢ:
∆1
∆2
0.1 × 550 × 10−9
∆2
=
⇒
=
D1
D2
3.4
2 × 6.38 × 106
∆2 = 0.2m = 20cm

 .٢٧ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺿﺮﻳﺐ ﺷ ﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪی ﮐﻮﺷ  ،ﻣﻴﺰان ﺷ ﺴﺖِ دو ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دو ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻨ ﺎم ﺧﺮوج از ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﻳ دﻳ ﺮ زاوﻳﻪای ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺿﺮﻳﺐ
ﺷ ﺴﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﮐﻮﺷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﻴﻢ:

ﺷ ﻞ  :۶ﻣﺴﺌﻠﻪ ٢٧

١۵

n1 = 1.767 , n2 = 1.728

ﺣﺎل ،ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی  θ1 ،∆θو  θ2را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼف آنﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ
آورﻳﻢ.
◦n1 sin 30◦ = n0 sin θ1 ⇒ θ1 = 62.07
◦n2 sin 30◦ = n0 sin θ2 ⇒ θ2 = 62.04
⇒ ∆θ = θ1 − θ2 = 4.937 × 10−4 rad

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ  ٢ﭘﺮﺗﻮ روی  ٢ﭘﻴ ﺴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘ ﻃﻮل  sاز اﻧﺪازهی ﻳ
 CCDﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪّی  s = 10µmو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼ
s
s
=⇒d
≈ 2cm
d
∆θ

ﭘﻴ ﺴﻞ

ﺑﻮدن :∆θ

=θ

 .٢٨ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
ﺗﻐﻴﻴﺮات در دورهی ﺗﻨﺎوب ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل داﭘﻠﺮی ﻧﺎﺷ از ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟ ﺗﭗاﺧﺘﺮ اﻳﺠﺎد
ﻣ ﺷﻮد.
∆P
∆λ
=
P0
λ0

ﺗﻔﻀﯿﻞ در ﺻﻮرت

⇒=

λ
λ0

=

1
ν
1
ν0

P
=
P0

∆λ
v
=
λ0
c

)(١

vr,max
× P0
c

= ⇒ ∆P

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻳﺮوی ﺑﻮدن ﻣﺪارﻫﺎ و ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪن آنﻫﺎ از ﻟﺒﻪ vr,max ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاری:
2π
GM
GM
= r , v2
⇒r= 2
P
r
v

١۶

= v = ωr

2πGM
)
P

√
(

2π GM
=v
=⇒v
P v2

3

km
s

⇒ v = 350

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪی  ١ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
∆P = 0.002s ≈ 0.001s

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی دﻗﻴﻖﺗﺮ ،ﺑﺎﻳﺴﺘ راﺑﻄﻪی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻌﺎع ﻣﺪاری را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوم
ﻧﻴﻮﺗﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻴﻢ.
 .٢٩ﮔﺰﯾﻨﻪ ۴
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸ ﺷﻬﺎبﺳﻨ

ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ:

1 2
v2
= ∆K = ∆Q ⇒ mv = mc∆T ⇒ ∆T
2
2c
⇒ ∆T ≈ 500000K

 .٣٠ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸ  ،ﺳﺮﻋﺖ ذرات را ﻣ ﻳﺎﺑﻴﻢ:
√

2K
m
= 4.4 × 107
mp
s

1
= K = mp v 2 ⇒ v
2

ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻃ ﺷﺪن ﺷﻌﺎع ﻣﺪاری زﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﻳﺪ:
⊕r
= 3.4 × 103 s ≈ 1h
v

=t

 .٣١ﮔﺰﯾﻨﻪ ٢
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬ ﺸﺎن ﻧﺰدﻳ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻬ ﺸﺎن اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن درون ﺧﻮﺷﻪ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮاﻳﻨﺪ واﻫﻠﺶ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ
ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣ ﺷﻮد) .ﺟﺮم آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد(.
١٧

 .٣٢ﮔﺰﯾﻨﻪ ٣
اﺑﺘﺪا ﺷﻌﺎع ﻣﺪاری ﺳﺘﺎره را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧﻮﺷﻪ و ﺳﭙﺲ
اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪی زاوﻳﻪی ﮐﻮﭼ
= 1.58 × 107 pc

اﺳﺖ:
m−M +5
5

m − M = 5 log d − 5 ⇒ d = 10

r = θd = 7.68pc

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺪارﻫﺎی داﻳﺮوی ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺟﺮم درون ﺷﻌﺎع  rرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﻢ:
GM
⇒ M = 3.56 × 1039 kg
r

= v2

⊙M = 1.79 × 109 M⊙ ≈ 2 × 109 M

از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻌﺎع ﻣﺪاری ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼ

اﺳﺖ ،ﮐﺴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﺟﺮم درون ﺷﻌﺎع  rﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ

ﺳﻴﺎهﭼﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐ در اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دارﻧﺪ.
 .٣٣ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
از راﺑﻄﻪی ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻴﻢ:
s
⇒ s = θF
F

= )tan θ ≈ θ(rad

 θﻗﻄﺮ زاوﻳﻪای زﺣﻞ و  Fﻓﺎﺻﻠﻪی روزﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺮده اﺳﺖ.
2Rv
2Rv
=
⇒ θ = 2.88 × 10−4 rad
d
d⊕ − dv

=θ

⇒ s = 5.76 × 10−4 m ≈ 0.5mm

 .٣۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ١
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ردهی ﻃﻴﻔ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣ ﺗﻮان از ﻧﻤﻮدار ) H − Rﺳﻤﺖ ﭼﭗ( درﺧﺸﻨﺪﮔ و دﻣﺎی
ﻣﺆﺛّﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺷﻌﺎع را از راﺑﻄﻪی زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
L
4πσT 4

١٨

√

=R

⊙LB0 = 104 L⊙ , LM 7 = 10−2.5 L
TB0 = 25700K , TM 7 = 2900K
⇒ RB0 = 3.52 × 108 m , RM 7 = 1.56 × 108 m

ﺷ ﻞ  :٧ﻣﺴﺌﻠﻪ ٣۴

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻣ ﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﺮم-درﺧﺸﻨﺪﮔ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻻزم
اﺳﺖ از ﻧﻤﻮدار درﺧﺸﻨﺪﮔ -ﺟﺮم )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﻮع راﺑﻄﻪی ﺟﺮم درﺧﺸﻨﺪﮔ
را ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ.
L 1
⊙) α M
⊙L

( = L ∝ Mα ⇒ M

ﺑﺮای ﺳﺘﺎرهی  B0راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  L ∝ M 3و ﺑﺮای ﺳﺘﺎرهی  M 7راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت L ∝ M 5

اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
MB0 = 4.29 × 1031 kg , MM 7 = 6.29 × 1029 kg

ﭼ ﺎﻟ ﻣﺘﻮﺳﻂ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
M
3M
=
V
4πR3

=ρ

kg
kg
, ρM 7 = 3.94 × 104 3
3
m
m

ρB0 = 2.34 × 102

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﭼ ﺎﻟ آب  ρ0 = 1000 mkg3اﺳﺖ:
ρB0
ρ
≈ 0.2 , M 7 ≈ 50
ρ0
ρ0
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ﻣ داﻧﻴﻢ ﮔﺮاﻧﺶ ﻣﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺸ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﻧﺰدﻳ

زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎه و ﺳﻄﺢ دور

زﻣﻴﻦ از ﻣﺎه ،ﭘﺪﻳﺪهی ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮد از
ﮔﺮدش ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ،ﻧﻴﺮوﻳ از ﺳﻤﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪی زﻣﻴﻦ ﺑﻪ آب اﻗﻴﺎﻧﻮس وارد ﺷﺪه و آن را در
ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ زﻣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ .اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻴﺮو و ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒ در ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻤﺎس
آب ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪی زﻣﻴﻦ ،ﺷﺮاﻳﻄ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد ﮐﻪ در آن اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸ ﭼﺮﺧﺸ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺗ ﺎﻧﻪی زاوﻳﻪای زﻣﻴﻦ از دﺳﺖ ﻣ رود.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺎرﺟ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ-ﻣﺎه و ﭘﺎﻳﺴﺘ

ﺗ ﺎﻧﻪی زاوﻳﻪای ﺳﻴﺴﺘﻢ،

اﻳﻦ ﺗ ﺎﻧﻪی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﻳﺎﺑﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﻗﻠّﻪی ﻣﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،راﺳﺘﺎي ﻗﻠّﻪ در راﺳﺘﺎی ﺧﻂّاﻟﻤﺮﮐﺰﻳﻦ زﻣﻴﻦ
و ﻣﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ ﺎﻧﻪی زاوﻳﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد؛
ﺑﻠ ﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮ ﻣﺎه و دور ﺷﺪن آن از زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ دور ﺷﺪن ﻣﺎه از
زﻣﻴﻦ ،اﻧﺮژی ﻣﺪاری آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
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