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ثوابت نجومي و فيزيكي
 Gثابت جهاني گرانش
ثابت استفان-بولتزمن

N m2 kg-2

7/76×11-11

W m-2 K-4

5/76×11-8

-4

 a=4 /cثابت تابش
 kBثابت بولتزمن

-3

-1

JK

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

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

 H0ثابت هابل
 fsunثابت خورشيدي

-2

 NAعدد آووگادرو
 Rثابت گازها
 rBشعاع اتم بور
 eVالكترون ولت

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

ايران Sمساحت ايران
Tehran

62

مختصات جغرافيايي تهران

 H2Oيك مول آب
 Heيك مول هليوم
 yrسال
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gr

18

gr

3

s

2/15×116
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Jm K

6/57×11-17
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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
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
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آسمان تصويرگيري مي شود و با استفاده از جهت دوربين يا تلسكوپ مورد استفاده و زمان عكس برداري ،ميتوان طول و
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 -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
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
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روز را رصد مي کنيم که قدر ظاهري آن در دو باند مختلف به صورت  mv=26.94 , mI=25.64است .رابطهي دوره
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 -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؟

 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؟
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)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
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 -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

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.
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 -12پتانسيل گرانشي :تودهي ابري بارانزا در ارتفاع  1111متري از سطح زمين قرار گرفته است؛ که باعث بارشي 11
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 -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

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
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 -18محتويات تشكيل دهندهي عالم به طور کلي شامل سه مولفه ي ماده ،تابش و انرژي تاريك است .در شكل زير نحوهي
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 -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؟

 -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
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 211 )1مگا پارسك

 11 )3گيگا پارسك

 2 )2گيگا پارسك

 1 )3گيگا پارسك
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 -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

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
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 -35از موقعيت سنجي مكان رصد خودمان يك منحني به صورت زير به دست ميآوريم .دقت موقعيت يابي ناظر چند متر
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 -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 nm
از يك  CCDبه ابعاد پيكسل m

×m

و nm

را روي  3پيكسل جداگانه

تشخيص دهيم؛ فاصله  CCDاز محل خارج شدن پرتو از منشور چقدر

بايد باشد؟ ضريب شكست هوا  1/1111است.

 -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
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 11 )3سانتي متر
 3 )2سانتي متر
 1/3 )3سانتي متر
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 -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؟

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

 -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.
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