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 تعالیبسمه

 امین المپیاد نجوم و اخترفیزیک15سواالت و پاسخنامه 

 97ام بهمن 4تهیه و تنظیم : عطامرادي                       

 با تشکر از جمع دوستان المپیادي که در تهیه این پاسخنامه یاري دادند.

 

 ) کدام یک از سیارات زیر قمر ندارد؟1سوال 

 ) مریخ5) زحل         4) اورانوس             3) عطارد                   2مشتري                )1

 پاسخ: عطارد و زهره قمر ندارند.

 روز خورشیدي و نجومی برابر است با:) اختالف شبانه2سوال 

 ثانیه 236) 4  ثانیه                    125) 3ثانیه                      45) 2صفر                           )1

 دقیقه 16) حداکثر 5

است. اختالف این دو برابر  �3.96′56 �23ساعت و هر روز نجومی  24پاسخ : هر روز متوسط خورشیدي برابر 
 ثانیه است. 236

 هاي فلکی زیر در مسیر دایره البروج قرار ندارد؟) کدام یک از صورت3سوال 

 ) قوس5) عقاب                4               ) حوا 3) عقرب              2جوزا                )1

فلکی حوا نیز عبور گانه هستند و دایره البروج از صورت 12فلکی هاي پاسخ : جوزا و عقرب و قوس جزو صورت
 کند.کند. اما صورت فلکی عقاب داراي عرض سماوي باالتر است و دایره البروج از آن عبور نمیمی

 ي آسمان زمین در نور مرئی کدام ستاره است؟هترین ستار) درخشان4سوال 

 3و  1هاي ) گزینه5) ابط الجوزا    4) شعراي یمانی               3) نسرواقع            2شباهنگ          )1
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ي آسمان است و در صورت فلکی سگ بزرگ قرار پاسخ : شعراي یمانی همان شباهنگ است که پرنورترین ستاره
 هر دو درست هستند. 3و  1گزینه دارد بنابراین 

 ) بیشترین کشیدگی سیاره عطارد از دید ناظري در سیاره زهره چند درجه است؟5سوال 

1( 63       2 (53            3 (43             4 (33               5 (23 

زهره دهد که حالت زیر برقرار باشد که باتوجه به شعاع مداري عطارد و پاسخ : بیشترین کشیدگی زمانی رخ می
 درجه است. 33این زاویه برابر 

 

 کند؟ها چه تغییري میبه دلیل حرکت تقدیمی میل ستاره )6سوال 

 کاهش گاهی) گاهی افزایش و 3مواره افزایش             ) ه2همواره کاهش           )1

 ماند.) ثابت می5یابد.        ها کاهش می) قدرمطلق میل ستاره4

چرخد و پس از البروج میپاسخ: مطابق شکل زیر به دلیل حرکت تقدیمی قطب شمال سماوي حول قطب دایره
شود و برخی دیگر بسته به یگردد. برخی از ستارگان میلشان بیشتر میسال به جاي اول خود برم 26000

 یابد.سال گاهی کاهش و گاهی افزایش می 26000یابد. در کل براي مدت وقعیتشان کاهش میم
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اي بین زمین و خورشید ي زاویهپارسکی از ما قرار دارد، بیشترین فاصله 10ي ) از دید ناظري که در فاصله7سوال 
 چقدر است؟

 ) اطالعات کافی نیست.   5درجه    2) 4ی     ثانیه قوس 2) 3ثانیه قوسی          0,5) 2ثانیه قوسی     0,1 )1

 ي اختالف منظر است.پاسخ : این زاویه همان زاویه

𝜃𝜃 =
𝐿𝐿
𝑑𝑑 =

1�.𝑈𝑈.
10�� = 4.848 × 10−7𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 = 0.1�  

 ي انقالب تابستانی کنونی صفر خواهد شد؟) چند سال بعد به دلیل حرکت تقدیمی، میل نقطه8سوال 

1( 3260             2 (19350                 3 (12900             4 (6450     

 دهد.) هرگز این اتفاق رخ نمی5     

ــخ: در زمان حال میل نقطه ــتانی پاس ــت. به دلیل حرکت تقدیمی نقطه 23.5ي انقالب تابس ي اعتدال درجه اس
ـــمت نقطالبروج حرکت حرکت میروي دایرهبهاري  ـــتانی میهکند و به س ي رود. زمانی که نقطهي انقالب زمس

سد، میل نقطهاعتدال بهاري به نقطه ستانی کنونی بر صفر میي اعتدال زم ستانی کنونی نیز  شود ي انقالب تاب
 است بنابراین: 90چون انقالب زمستانی کنونی اعتدال پاییزي خواهد شد. این زاویه برابر 

Δ𝑡𝑡 =
90
360 × 25800���� = 6450 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 
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سال 9سوال  سی، کتابی به نام  1307) در  شم صول علم هیئت"هجري  شد. این کتاب  "ا شر  از احمد آرام منت
سطه سی نجوم در مدارس متو صفحهي دوم تدریس میبراي مدتی به عنوان کتاب در این کتاب  64ي شد. در 

ست:  ست،  �36.2′32ود یعنی ي بزرگی خدر اوایل ماه دي، قطر ظاهري آفتاب به منتها درجه "آمده ا سیده ا ر
ـــدمی �30.3′31از این موقع تا آخر خرداد تنزل کرده و به حداقل خود  . با توجه به این مقادیر، خروج از "رس

 مرکز مدار زمین چقدر است؟

1( 0,029       2 (0,022       3 (0,035          4 (0,017         5 (0,047 

سخ: چون قطر زاویه صله مپا سبت قطر زاویهاي به فا ست پس ن صله از رتبط ا شینه فا سبت کمینه و بی اي ها ن
 دهد:خورشید را می

1 + 𝑦𝑦
1 − 𝑦𝑦 =

32′36.2�
31′30.3� = 1.03486 → 𝑦𝑦 = 0.017 

ها ذهن نیوتن را به خود مشـــغول کرده بود. ان را با اندکی تغییر در اینجا ذکر ) این پرســـش ســـال10ســـوال 
ـــله 𝑚𝑚کنیم. جرم کوچک می ـــه کروي از اجرام قرار دارد. نیروي گرانش معینی از در فاص ي معینی از یک خوش

 𝑚𝑚شود و آن را به طرف مرکز خوشه می کشد. فرض کنید که نه جرم ي اجرام بر این جرم وارد میاطراف خوشه
ــاط ــود. بر اثر این انبس ــط ش ــه اجرام به طور یکنواخت منبس ــه اجرام. اما خوش ــی  حرکت کند و نه خوش بعض

سمت شه به جرم ق ضی دیگر از آن دور می 𝑚𝑚هاي خو شه قرار نزدیک و بع شوند، اما جرم همچنان خارج از خو
 کند؟چگونه تغییر می 𝑚𝑚دارد. بعد از انبساط، نیروي گرانش وارد بر جرم 

 یابد.) افزایش می3کند.      ) تغییر نمی2   بستگی به آهنگ انبساط دارد.           )1

 از خوشه دارد. 𝑚𝑚ي جرم ) بستگی به فاصله5ی به جرم کل خوشه دارد.            ) بستگ4

ــی با توزیع یکنواخت با نقطه ــخ : اگر جرمی گرانش ــد، یعنی چگالی میپاس ــته باش تواند ي تقارن مرکز داش
خارج این باشد، در این صورت نیروي گرانشی وارد بر جسمی   𝜃𝜃شعاعی نیز تغییر کند ولی نباید چگالی تابع

 کند.کره گرانشی همواره به صورت زیر است و با تغییر و انبساط تغییر نمی

𝐹𝐹 =
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑚𝑚
𝑑𝑑2  

 ماند.که در این مسئله نیز همین وجود دارد و چون فاصله از مرکز تغییر نیافته است نیرو ثابت می 
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 کند؟ي انقالب تابسستانی با چه سمتی در استوا طلوع می) نقطه11سوال 

 درجه شرقی  66,5) 3درجه شرقی              156,5) 2درجه شرقی          23,5 )1

 ) بستگی به طول جغرافیایی ناظر دارد.5درجه شرقی                113,5) 4

ــخ:  ــتانی داراي میل نقطهپاس ــت بعد آ 23,5ي انقالب تابس ــکل زیر،  90ن درجه اس ــت. مطابق ش درجه اس
سمت نقطه 66,5برابر 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃اي زاویه سمت،  ست که مطابق با تعریف  ستانی برابر درجه ا  66,5ي انقالب تاب

 درجه شرقی خواهد بود.

 

سالی به نام 12سوال  شیوهتعریف می "میالدي قمري")  سیح(ع) و  ضرت م ي کنیم که ابتداي آن میالد ح
 سال شماري آن قمري باشد. امسال چه سالی در تقویم قمري است؟

1( 2283           2 (2112            3 (2043            4 (2162         5 (2081 

 ماه هاللی است یعنی : 12پاسخ : طول هر سال قمري برابر 

𝑇𝑇قمري = 29.53 × 12 = 354.36 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑦𝑦 

 هر سال میالدي برابر :
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𝑇𝑇میالدي = 365.24 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑦𝑦 

 بنابراین:

𝑡𝑡 =
2018 × 365.24 + 23

354.36 = 2080.024 → 2081 

 دو ستاره که دماي یکسان دارند، حتما، )13سوال 

𝐻𝐻) در یک جاي نمودار 3) جرم یکســان دارند.           2الف) درخشــندگی یکســان دارند.           − 𝑅𝑅 
 ) هیچکدام5.                  ) شعاع یکسان دارند4هستند.               

شد می سان با ستاره یک صورتی که دماي دو  سخ: در   𝐻𝐻_𝑅𝑅یک خط عمودي ثابت روي نمودار توانند روي پا
شند، تقریبا در یک جاي نمودار قرار می شته با سوزي دا ستاره هیدوروژن  شند و اگر هر دو  که روي  گیرندبا

 ولی نه دقیقا. بنابراین هیچ کدام از چهار گزینه حتما برقرار نخواهد بود. رشته اصلی است

سال) میرزا عبدالغفار نجم14سوال  صوص دنباله 1298 الدوله در  شت و آن را به قمري کتابی در خ دارها نو
 این کتاب آمده است: 5ي ناصرالدین شاه قاجار تقدیم کرد. در صفحه

درجه،  70هجري در طول  1091چه ذوذنب ســال شــوند. چناندارها بســیار طویل می(( ... گاه این دنباله
به قواعد نجومی طولش را استخراج نمود. بیست و  ي آسمان را پوشیده بود و حکیم نیوطن انگلیسی،صفحه

 هشت هزارهزار فرسنگ یافت)).

 تواند باشد؟دار از ما چندهزارهزار فرسنگ میي ممکن این دنبالهبا توجه به این توضیح، بیشترین فاصله

1(42        2 (22           3 (15            4 (10              5 (4 

سخ: مطابق داده ست که همان پا ست ا ست.  70ها طول آن را داریم و طول زاویه اي نیز در د اگر به درجه ا
 آید.اشتباه فاصله تا مرکز تصویر باشد پاسخ به اشتباه به صورت زیر بدست می

tan �
𝜃𝜃
2� =

𝐿𝐿
2
𝑑𝑑 → 𝑑𝑑 =

𝐿𝐿
2 tan(35) = 20 

چون دنباله به سمت پشت ان کشیده  ي ناظر تا سر دنباله دار استاما این صحیح نیست چون فاصله، فاصله
 شود.می
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tan(70) =
𝐿𝐿
𝑑𝑑 → 𝑑𝑑 = 10.2 

 هزارهزار فرسنگ است. 10پس پاسخ حدود 

 کدام گزینه صحیح است؟) 15سوال 

 تر باشد، طول عمر ان بیشتر است.هرچه ستاره پرجرم )1
 تند.ارتفاعی بهترین ابزارهاي اپتیکی براي عکاسی بلندمدت از اجرام سماوي هس-هاي سمتیتلسکوپ )2
 اختالف منظر کهکشان آندرومدا از روي زمین قابل اندازه گیري است. )3
 ابیراهی نور ستارگان به دلیل حرکت زمین به دور خورشید است. )4
 را دید. 7اي با قدر بیش از توان از روي زمین ستارهجو زمین به گونه اي است که هرگز نمی )5

𝑡𝑡صحیح نیست چون  1پاسخ: گزینه  ∝ 𝐺𝐺−2 ست. گزینه ي دوم نیز صحیح نیست چون و دقیقا برعکس ا
ــکوپ ــتوایی با موتور میتلس ــمتی هاي اس ــکوپ هاي س ــرعت زمین را حذف کنند البته برخی تلس توانند س

ارتفاعی نیز موتور دارند. گزینه سوم غلط است چون اصال محسوس نیست این اختالف. گزینه چهارم تا حدي 
شتباه است چون به علت  ي پنجمور خودش نیز در آن تاثیر دارد. گزینهصحیح است گرچه سرعت زمین د ا
 ي چهارم صحیح است.. بنابراین گزینهمحدودیت چشم این ممکن نیست

 ساعت است. زمان نجومی چقدر است؟ 11هاي دبه و مراق تقریبا ) بعد ستاره16سوال 

 

 ساعت 0) 5ساعت       6) 4 ت         ساع 12) 3ساعت                18) 2ساعت              22 )1
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ساعتی آن بیشتر از پاسخ: مطابق شکل چون دب اکبر در سمت شرق آسمان قرار دارد. زاویه ساعت  12ي 
 ساعت است. بنابراین: 19است و حدود 

𝑃𝑃𝑇𝑇 = 𝐻𝐻 + 𝛼𝛼 = 11 + 19− 24 = 6� 

 آید. ضمن نوسان:ر میکنیم. اونگ به نوسان داي را به سمتی منحرف و سپس رها می) آونگ ساده17سوال 

 ماند.انرژي مکانیکی پایسته می )1
 ماند.اي و خطی پایسته میي زاویهتکانه )2
 ماند.ي خطی پایسته میفقط تکانه )3
 ماند.اي پایسته میي زاویهفقط تکانه )4
 ماند.هیچکدام ثابت نمی )5

سخ: اگر آونگ ایده شد، انرژي مکانیکی ثابت باقی پا صطکاك نبا شد و ا صورتمیآل با  ماند اما در غیر این 
ست. اما به نظر من منظور ایده هیچ شته ا ست چون گزینه هیچکدام را گذا سوال جالبی نی ست.  یک ثابت نی

اي به دلیل وجود ي زاویهآل بوده است. تکانه خطی به دلیل تغییر راستا و اندازه سرعت تغییر میکند و تکانه
 خواهد بود. گشتاور پایسته نیست ولی انرژي پایسته

 ) اگر اختالف قدر مطلق و قدر ظاهري براي دو ستاره یکسان باشد،18سوال 

 اند.) دو ستاره هم فاصله3) دو ستاره هم جرم هستند.        2نور دو ستاره یکسان است.               )1

 اندازه هستند.) دو ستاره هم5دما هستند.                 ) دو ستاره هم4

 ه سوم صحیح است:پاسخ: گزین

𝑚𝑚 −𝐺𝐺 = 5���� − 5 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑦𝑦 → 𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑2 

ــمالی با میل  45در عرض جغرافیایی  ظرينا) 19سوال  ــاهده می 𝑁𝑁 20−درجه ش کند. را باالي افق، مش
 تواند باشد؟اي این دو ستاره چقدر میبیشترین فاصله

 درجه 45) 4   درجه             83) 3درجه               122) 2درجه              156 )1
 درجه 20 )6

ــترین جدایی  ــکل زیر بیش ــخ: مطابق ش زمان خواهد بود که هر دو روي افق(یکی در طلوع و دیگري در پاس
 باشند. در این صورت باید سمت طلوع یا غروب را محاسبه کنیم:غروب) 
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cos �𝐴𝐴طلوع� =
sin(𝛿𝛿)
cos(𝜙𝜙) → 𝐴𝐴طلوع = 118.93° → 

𝜃𝜃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 360− 2 × 𝐴𝐴طلوع = 122.14° 

 دهد؟ي خورشید رخ میي همرفت در کدام ناحیهپدیده) 20سوال 

 ) نزدیک سطح4   ها          ) فقط در نزدیکی لکه3) در تاج                2نزدیک مرکز              )1

 ) خورشید همرفت ندارد5

در پاسخ: نزدیکی مرکز کمی رسانش وجود دارد و مابقی به صورت تابش است. در تاج تابش غالب است ولی 
 ي محدود همرفت غالب است.نزدیکی سطح و در یک ناحیه

کیلومتري از سطح زمین، یعنی داخل  407ي المللی تقریبا در فاصلهدانیم ایستگاه فضایی بین) می21سوال 
اي از اقیانوس اطلس جنوبی تا سپر حفاظتی کمربند ون آلن قرار دارد. ارتفاع این سپر حفاظتی بر فراز ناحیه

هایی از باد خورشــیدي یابد. بنابراین ایســتگاه فضــایی در این ناحیه با پروتونکیلومتر کاهش می 200حدود 
ـــی آنها بیش از برخورد می ـــت. تکانه-مگا الکترون 10کند که انرژي جنبش ها هنگام ي این پروتونولت اس

 برخورد با ایستگاه فضایی چقدر است؟

1( 10−7 𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑚𝑚
𝑠𝑠

           2 (10−10 𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑚𝑚
𝑠𝑠

          3 (10−15 𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑚𝑚
𝑠𝑠

       4 (10−20 𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

5 (10−27 𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

 کنیم:پاسخ: ابتدا از انرژي سرعت ذرات را محاسبه می

𝐸𝐸 =
1
2𝑚𝑚𝑣𝑣

2 → 𝑣𝑣 = �
2�
𝑚𝑚𝑝𝑝

= 4.377 × 107𝑚𝑚/𝑠𝑠  

𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑣𝑣 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑣𝑣 = 7.3 × 10−20 �𝑘𝑘𝑘𝑘.
𝑚𝑚
𝑠𝑠 � 
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دهد. در این لحظه خورشید در سرسوي چه میي زمین را نشان ) تصویر زیر مناطق تاریک و روشن کره22سوال 
 ناظري قرار دارد؟

 

1( 23°𝑃𝑃, 67° 𝑊𝑊         2 (23°𝑃𝑃, 67° 𝐸𝐸     3 (23°𝑁𝑁, 113° 𝑊𝑊 

4 (67°𝑃𝑃, 113° 𝐸𝐸           5 (23°𝑁𝑁, 113° 𝐸𝐸 

ست که  شن و در جایی ا شید در ناحیه رو سخ: خور صله دارد. با توجه به  90پا شی فا ایران در درجه با مرز خامو
ست ستوا می نقشه و اینکه عرض و طول تهران مشخص ا ي توانیم آن را مشخص کنیم. با توجه به ناحیهو خود ا

 خاموشی عرض خورشید منفی است و جنوبی خواهد بود. با توجه به نقشه گزینه دوم صحیح خواهد بود.

 گرد ماه چیست؟ترین علت رخ) مهم23سوال 

 تفاوت مکانی ناظران زمینی )1
 اختالف زمانی بین روز نجومی و روز خورشیدي )2
 اي وضعیاي انتقالی ماه نسبت به سرعت زاویهتغییر سرعت زاویه )3
 اختالف زمانی بین حرکت انتقالی زمین مرکزي و خورشید مرکزي ماه )4
 ي تناوب حرکت وضعی و حرکت انتقالی ماه به دور زمینبرابر بودن دوره )5

دوره تناوب وضعی ماه با دوره تناوب انتقالی آن حول زمین یکی است صحیح است چون اگر ي سوم پاسخ: گزینه
 رخگرد رخ میدهد و به اصالح در حالت کنونی قفل مداري است.
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 شویم که خورشید میدان مغناطیسی دارد؟هاي زیر براي نخستین بار متوجه مییک از روش) با کدام24سوال 

 نماهاي زمینین مغناطیسی روي قطببا بررسی اثر مستقیم میدا )1
 که هر جسمی که گرانش دارد اثر مغناطیسی هم خواهد داشت.به دلیل این )2
 با رصد گازهاي چندین بار یونیزه در تاج خورشید )3
 رسد.به کمک اثر میدان مغناطیسی خورشید بر روي نوري که از آن به ما می )4
 گیري به کمک کاوشگرهاي فضاییبا اندازه )5

 شود که به اثر زیمان معروف است.ینه چهارم صحیح است چون طیف نور شکافته میگزپاسخ: 

اورد. درحالی که گذارند چندین ثانیه دوام میها در آسمان برجاي میسنگ) مسیر درخشانی که شهاب25سوال 
 شود. دلیل این موضوع چیست؟مسیر آذرخش در آسمان فقط براي کسري از ثانیه دیده می

 تر از آذرخش است.داغسنگ شهاب )1
 تر از آذرخش است.سنگ پرقدرتشهاب )2
شهاب در ارتفاع خیلی باال رخ می )3 شش  ست، در حالی که آذرخش در درخ شارهوا کم ا دهد، جایی که ف

 دهد و فشار در انجا زیاد است.ارتفاع پایین رخ می
شهابآذرخش معموال در هواي مرطوب و ابري رخ می )4 صاف ها سنگدهد، درحالی که  معموال در هواي 

 شوند.رصد می
 سنگ چنین نیست.اي الکتریکی است، در حالی که شهابآذرخش پدیده )5

نویسید یپاسخ: اصال طرح چنین سوالی جالب نیست. انگار میپرسید چرا مرغ شبیه گاو نیست بعد یک گزینه م
ست چون آذرخش پدیده5گزینه  که چون گاو چهارپا دارد! صحیح ا سرعت ام  ست و تخلیه بار با  اي الکتریکی ا

شهاب در جو پدیدهنور انجام می سوختن  ست اما  سریع ا سرعت به شود و این  ست و  صطکاکی و مکانیکی ا اي ا
 مراتب پایینی دارد.

مرکز خورشید نشانه گرفته را به سمت  𝑓𝑓/5اینچی نیوتنی با نسبت کانونی  10ناظري یک تلسکوپ ) 26سوال 
شمی  ست. او از یک چ ستفاده می 80متري با میدان دید میلی 6ا اي که در میدان کند. قدرظاهري ناحیهدرجه ا

 شود، چقدر است؟دید مشاهده می

1 (−25.6       2 (−25.9            3 (−26.2            4 (−26.5        5 (−26.8 

 پاسخ: 

𝐹𝐹 = 5,𝐷𝐷 = 10�� → 𝑓𝑓𝑂𝑂 = 𝐹𝐹𝐷𝐷 = 50�� = 1270 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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𝑓𝑓𝑒𝑒 = 6�� → 𝑚𝑚 =
𝑓𝑓𝑜𝑜
𝑓𝑓𝑒𝑒

= 211.67 → 𝜃𝜃 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑚𝑚 = 0.378° = 22.68′ 

اي ضرب کنیم یا اي خورشید کمتر است. بنابراین باید شار سطحی را محاسبه و در مساحت زاویهکه از قطر زاویه
 با نسبت گیري آن را بدست اوریم:

𝑓𝑓تلسکوپ =
1362
𝜋𝜋𝐷𝐷2

4
× �

𝜋𝜋𝜃𝜃2

4 � = 778�/𝑚𝑚2  

 بنابراین:

𝑚𝑚 −𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −2.5 log �
𝑓𝑓

1362� → 𝑚𝑚 = −26.19 

 کند.وپ آن را تقویت میشود چون تلسکاما این قدري نیست که از پشت تلسکوپ مشاهده می

𝑚𝑚𝑇𝑇 −𝑚𝑚 = −2.5 log�
𝐷𝐷𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

�
2

→ 𝑚𝑚𝑇𝑇 = −33.85 

پس  ولی منظور سوال قدر ظاهري پشت تلسکوپ نبوده بلکه قدر ظاهري واقعی آن با چشم غیرمسلح بوده است
 ي سوم است.پاسخ گزینه

 ینه درست نیست؟کدام گز) 27سوال 

 به طول موج بستگی دارد. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷بازدهی کوانتومی  )1
 ي مستقیم دارد.رابطه 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷میزان جریان تاریک با دماي  )2
 ، ممکن است منجر به آزادسازي یک الکترون شود.𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷ي برخورد هر فوتون به صفحه )3
 در خواندن اعداد ثبت شده، مستقل از زمان نوردهی است. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷خطاي  )4
 به نور، یکسان است. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷هاي یک میزان حساسیت پیکسل )5

 هاي مختلف یکسان نیست.و حساسیت پیکسلصحیح نیست  ي پنجمپاسخ: گزینه

شید 28سوال  شد و منبع انرژي خور شده با شکیل  سیژن ت شید تماما از هیدروژن و اک فقط ) فرض کنید خور
ــده در این واکنش در حدود  ــد. انرژي تولید ش ــکیل مولکول آب باش ــوختن این دو گاز یعنی واکنش تش  10س

 ولت است. با این فرض حداکثر عمر خورشید چند سال است؟-الکترون
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1 (1011        2 (109            3 (107           4 (103              5 (101 

 کنیم. در این صورت ابتدا به جرم میانگین ذرات نیاز داریم.در خورشید محاسبه می ها راپاسخ: تعداد کل واکنش

𝑚𝑚� = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝐻𝐻 

 هاي اکسیژن و هیدروژن:از طرفی جرم مولی میانگین به صورت زیر است براي ترکیبی از مولکول

𝐺𝐺 =
2 × 1 + 2 × 16

2 = 17 

 بنابراین : 

𝑚𝑚� =
𝐺𝐺
𝑁𝑁𝐴𝐴

=
17��
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ×

1
6.022 × 1023 = 2.823 × 10−26𝑘𝑘𝑘𝑘 

ــت میاین تعداد واکنشبنابر ــورت ها بدس ــت. به ص ــاس محدود کننده خواهد بود که هیدروژن اس آید که بر اس
 تقریبی:

𝑁𝑁 =
𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑚𝑚� = 7.085 × 1055 

 بنابراین کل انرژي موجود:

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝑁𝑁 × 10�� = 1.134 × 1038𝐽𝐽 → 

Δ𝑡𝑡 =
𝐸𝐸𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡
𝐿𝐿 = 3 × 1011𝑠𝑠 = 9360 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 = 104𝑦𝑦𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 

 ست.تر اي چهارم نزدیککه گزینه

 نشان دهیم، کدام رابطه درست است؟ 𝑟𝑟و ضریب مقیاس عالم را با  𝜌𝜌𝑟𝑟ها را با ) اگر چگالی فوتون29سوال 

1 (𝜌𝜌 ∝ 𝑟𝑟−3         2 (𝜌𝜌𝑟𝑟 ∝ 𝑟𝑟−1                3 (𝜌𝜌𝑟𝑟 ∝ 𝑟𝑟2            4 (𝜌𝜌𝑟𝑟 ∝ 𝑟𝑟−4 

5 (𝜌𝜌𝑟𝑟 =  ثابت

 ي چهارم صحیح است.پاسخ: گزینه
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 ي ساروسی صحیح است؟چرخهکدام گزینه درباره ) 30سوال 

 

 ام صحیح است. 4گزینهپاسخ: 

برداري از کیهان در این طول موج طراحی اي از آشکارسازهاي پرتوي گاما براي نقشهخواهیم آرایه) می31سوال 
 تر است؟کنیم. کدام گزینه مناسب

 

سخ:  ست  5گزینه پا صحیح ا سط جو زمین اي از زمین قابل چون پرتو گاما در هیچ نقطهام  ست و تو دریافت نی
 دهد.شود. تصویر صفحه بعد این را نشان میجذب می
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ستوا  ست و ناظر نیز در ا ستوایی ا ست و ماهواره ا سخ : در چنین حالتی ماهواره داراي دوره تناوب برابر زمین ا پا
 کند.ن میقرار دارد. به دلیل بیضوي بودن مدار ماهواره این ماهواره کمی منحرف شده و نوسا

 از تناوب:

𝑇𝑇2 =
4𝜋𝜋2

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑟𝑟3 → 𝑟𝑟 = 6.62𝑅𝑅𝑒𝑒 

ـــاعتی این ماهواره زاویه ـــتاي ماهواره به دلیل اختالف منظر، متفاوت از اختالف زاویهي س ي مرکزي ناظر و راس
 ي مرکزي به صورت زیر است:است. اختالف زاویه

𝛽𝛽 = 𝜃𝜃(𝑡𝑡)−𝜔𝜔𝑒𝑒𝑡𝑡 + 𝜃𝜃0 

𝜃𝜃(0)ي ساعتی صفر است، ي اول که زاویهکه در لحظه = −𝜃𝜃0 الراس قرار دارد.است و ماهواره دقیقا در سمت 

 است که مشتق آن صفر شود: و کمینه زمانی این زاویه بیشینه
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𝑑𝑑𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0 → �̇�𝜃 = 𝜔𝜔𝑒𝑒 →

ℎ
𝑟𝑟2 = 𝜔𝜔𝑒𝑒 

 

ــط مرتبه اول معادلهاما  ــد به همین دلیل از روش تقریبی بس ــخت خواهد ش ــوال س ي کپلر با این روش حل س
 ي حضیض است.ي بیضی از نقطهزاویهمیزان کنیم. استفاده می

𝜃𝜃 ≈ 𝐺𝐺 + 2����(𝐺𝐺) 

 است. 𝜔𝜔𝑒𝑒𝑡𝑡همان  𝐺𝐺که در این رابطه، 

شینه اختالف و کمینه اختالف زمانی رخ خواهد داد که اختالف  𝜃𝜃بنابراین  بی −𝐺𝐺  شد. این شینه با کمینه و بی
 ی از مثلث زیر داریم:است. از طرف �2+ي و بیشینه �2−ي است، داراي کمینه 𝛽𝛽اختالف که همان 

𝑅𝑅
−sin(2� + 𝜃𝜃0 −𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) =

6.62�
sin(𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) ,  

𝑅𝑅
−sin(−2� + 𝜃𝜃0 −𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠) =

6.62�
sin(𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠) 

 ي دوم:از رابطه
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𝜃𝜃0 = 𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠 + 2� = 0 + 2� = 2� 

 ي اول:بنابراین از رابطه

𝑅𝑅
−sin(4�−𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) =

6.62�
sin(𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) 

 بنابراین:

𝑦𝑦 = 0.0278 

ي ساعتی بوده باشد، خروج از مرکز نصف این است. اگر منظور سوال اندازه زاویه ینترین گزینه پنجمکه نزدیک
 صحیح است. 1ي گزینه مقدار خواهد بود. اما بنا به مفهوم برداشت شده

شاهدات 33سوال  ساس م سته 𝑁𝑁𝐺𝐺𝐶𝐶 1700: بر ا شانی با ه سطحی ناحیهکهک ست. قدر  شده ا سبتا تهی  ي ي ن
سته شان مرکزي ه 𝜇𝜇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒 ي این کهک = سی دقیق 13.1 ست. به منظور برر سی مربع ا تر این قدر بر ثانیه قو

شود. ي قوسی حول مرکز، بررسی میثانیه 2اي به ضلع از ناحیه �����2کهکشان، نور دریافت شده در مساحی 
 رد؟ي مذکور وجود داباشد، چه تعداد ستاره در ناحیه 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑐𝑐 41.4ي کهکشان از ما اگر فاصله

1 (3 × 1010           2 (1.5 × 1010               3 (3 × 109              4 (1.5 × 109 

5 (3 × 108 

 باید ابتدا شار کل این ناحیه را محاسبه نماییم. بنابراین شار بر واحد ثانیه قوسی مربع را نیاز داریم: پاسخ:

𝜇𝜇𝑐𝑐𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒 − 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = −2.5 log �
𝑓𝑓#

1362� → 𝑓𝑓# = 1.4934 × 10−13 �
𝑊𝑊

𝑚𝑚2.𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑃𝑃𝑦𝑦𝑐𝑐2�  

 آید:بنابراین شار این ناحیه بدست می

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝑓𝑓#𝑃𝑃 = 4 × 𝑓𝑓# = 5.9736 × 10−13 �
𝑊𝑊

𝑚𝑚2.𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑃𝑃𝑦𝑦𝑐𝑐2� 

 توان درخشندگی کل آن ناحیه را بدست آورد:چون فاصله در دست است پس می

𝐿𝐿 = 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 × (4�𝑑𝑑2) = 1.2316 × 1037𝑊𝑊𝑟𝑟𝑡𝑡 

 رشید گون هستند:بنابراین با این فرض که ستاره ها به طور متوسط خو
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𝑁𝑁 =
𝐿𝐿

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 3.21 × 1010 

 صحیح است. 1ي بنابراین گزینه

شکل زیر نمودار رنگ 34سوال  شان می-:  ستارهرنگ را ن شخص  𝐵𝐵3ي طیفی از رده 𝑋𝑋ي دهد که  روي آن م
 این ستاره چقدر است؟ 𝐸𝐸𝑈𝑈−𝐵𝐵شده است. فزونی رنگ 

 

1 (−0.7             2 (−0.2                 3 (0.0              4 (0.2                5 (0.7 

𝐵𝐵طبق نمودار ابتدا پاسخ:  − 𝐹𝐹  و𝑈𝑈 − 𝐵𝐵 یابیم:را می 

𝐵𝐵 − 𝐹𝐹 = 0.6 ,𝑈𝑈 − 𝐵𝐵 = 0.2 

شی و با خط ستاي خامو سم میمطابق را شی ر ستاي خامو ها از نمودارها کنیم تا مقدار واقعی رنگکش موازي را
 بدست آید:
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 :بنابراین

(𝐵𝐵 − 𝐹𝐹)0 = 0.35 , (𝑈𝑈 − 𝐵𝐵)0 = 0.0 

 بنابراین:

𝐸𝐸(𝑈𝑈 − 𝐵𝐵) = (𝑈𝑈 − 𝐵𝐵) − (𝑈𝑈 − 𝐵𝐵)0 = 0.2 

 ي چهارم صحیح است.پس گزینه
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سخ صورت: چون محدودهپا شان آندرومدا در این ي  ست چون کهک شتباه ا ست، گزینه اول کال ا سو ا فلکی گی
𝐻𝐻است که قرمز تر است و مطابق نمودار  1,5ي بلندتر که سمت راست است، داراي رنگ ناحیه نیست. قله − 𝑅𝑅 

و نزدیک به باالي نمودار تر که ســمت چپ نمودار اســت آبی تر اســت ابتداي رشــته اصــلی خواهد بود. قله کوتاه
𝐻𝐻 − 𝑅𝑅 تر هسـتند و چگالی آنها کمتر اسـت. قسـمت تر داغي بازگشـت اسـت. سـتارگان آبیو نزدیک به نقطه

قرمزتر داراي ستارگان با دماي پایین هستند و مربوط به مرکز کهکشان است چون چگالی ان نیز زیاد است. ولی 
ي گزینهبنابراین ر هســتند و مربوط به دیســک کهکشــان هســتند. و آبی تي آبی ســتارگان با جرم باالتر ناحیه

 است. صحیح چهارم

 

 موفق باشید


