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اگر . است ١۵٫ ٠٠cmآب گانه سه نقطه در آب با تماس در اي جیوه عادي یکدماسنج در جیوه ستون طول .1
مشخصمی دماسنج این که باشد دمایی θ و بگیریم نظر Xدر سنجی دما خاصیت عنوان به را جیوه ستون طول

صورت این .در کند

. کنید محاسبه است ١٩٫ ٠٠cm جیوه ستون طول وقتی را دما (الف)
نقطه و آب عادي انجماد نقطه بین تواند می دماسنج این آیا باشد ٠٫ ٠١cm X گیري اندازه دقت اگر (ب)

شود؟ قائل تفکیک گانه سه

است شده داشته نگه ثابت حجم در ۵ ◦Cدماي و (١٠٠kPa (تقریبا ١atm فشار مسدر یکقطعه (الف) .2
؟ بود خواهد چقدر نهایی فشار ، شود داده افزایش ١٠ ◦C به دما اگر .

توانایی ظرف این و باشد شده احاطه پوشی چشم قابل حجمی انبساط ضریب با ظرفی با مس قطعه اگر (ب)
چقدر کند تحمل تواند می سیستم که دمایی اکثر حد ، باشد داشته را فشار ١٠٠٠atm حداکثر تحمل
κدر ثابت دماي در پذیري تراکم ضریب و βحجمی انبساط ضریب است ممکن کنید (توجه است؟
αخطی انبساط ضریب برابر سه حجمی انبساط ضریب که کنید توجه ولی نکنید پیدا مرجع هاي کتاب
به را پذیري تراکم و حجمی انبساط ضریب مساله این در . باشد Bمی یانگ عکسمدول κ نیز و است
۶٫ ١٢−١٠×١٧Pa−١ ۴٫و ٩۵×١٠−۵K−ترتیب١ به ٢٠ثابتو ◦C ٠تا بازه در عملی طور

گیریم.) می نظر در
است زیر صورت به آل ایده کشسان یکماده حالت معادله .3
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. دماست از تابعی تنها کششصفر) Lدر L٠(مقدار و ثابت Kیک آن در که
از است عبارت ثابت دماي یانگدر مدول که دهید نشان (الف)
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شود می داده زیر عبارت با کششصفر در ثابت دماي یانگدر مدول که دهید نشان (ب)

Y٠ =
٣KT

A

1



از است عبارت خطی انبساط ضریب که دهید نشان (ج)
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یا ، میباشد کششصفر در خطی انبساط ضریب مقدار α٠ آن در که
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A = ، K = ١٫ ٣٣٣ × ٢−١٠N/K : بگیرید نظر در پالستیکی نمونه یک براي را ذیل مقادیر (د)
،Jمقادیر ، شود Lکشیده = ٢L٠ طول تا نمونه وقتی .α٠ = ۵×١٠−۴K−١ ، ١٠×١−۶m٢

کنید. محاسبه را α و Y

در را vf تا viحجم از همدما و وار ایستا طور به گاز یک از مول یک کردن منبسط براي الزم کار (الف) .4
کنید محاسبه باشد زیر صورت به گاز حالت معادله که شرایطی

(P +
a

v٢ )(v − b) = RT

. ”هستند والس در ”وان ثوابت bو a آن در که
حجم از گاز انبساط ،در b = ٣٫ ٢ × ١٠−۵m٣/mol و a = ١٫ ۴ × ١٠٩N.m۴/mol اگر (ب)

شود؟ می انجام ٢٠ ◦C دماي در کار مقدار چه لیتر ٢٢٫ ۴ حجم تا ١٠لیتر

و مقطع سطح و طول .اگر یابد می افزایش Jf به Ji از همدما و وار ایستا طور به سیم یک در کشش (الف) .5
از است عبارت شده انجام کار که دهید نشان ، باشند ثابت عمال ثابت دماي یانگدر مدول
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دماي در همدما و وار ایستا شبه طور ٠٫به ٠٠١cm٢ مقطع سطح طول١mو به مسی یکسیم کششدر (ب)
١٫ ٢٣ × ١٠١١N/m٢ شرایط این یانگدر مدول اگر . یابد می افزایش ١٠٠N ١٠به از ٢٠ ◦C

؟ است شده انجام کا مقدار چه باشد
از است عبارت همدما و ایستا شبه بطور r شعاع به کروي صابون یکحباب کردن باد براي الزم کار دهید نشان .6

.٨πγr٢

شبه شکل به مغناطیسی .میدان است شده ثابتنگهداشته دماي در ٢٠٠cm٣ حجم مغناطیسبه پارا ماده مقداري .7
صادق حوزه این در کوري قانون که کنید فرض یابد. می افزایش ١٠۶A/m تا 0 از ثابت دماي در وار ایستا

. ١٫ ٨٨۵K/m٣ از است عبارت حجم واحد بر کوري ثابت و است
؟ است مقدار چه نیست موجود مادهاي که شرایطی در کار این براي (الف)

تغییر ١K و ٣٠٠K دماي در شده ذکر شرایط در ماده کل مغناطیسشدگی تا است الزم کار مقدار چه (ب)
. کند

مغناطیسشدگی تا میشود انجام کند می تولید را مغناطیسی میدان ايکه تغذیه منبه توسط کار مقدار چه (ج)
دهد؟ تغییر را ماده
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