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تمرین

فصل اول :اندازه گیری

2

نکات حل تمرین:

✓

 4بخش تمرین داریم که برای گرفتن نمره کامل حداقل به یک سوال از هر بخش باید پاسخ دهید.

✓

تعدادی از سواالت حالت تحقیقی یا حدسی دارد ،یعنی مقادیر کمیت های الزم را خودتان باید از طریق تحقیق یا

حدس بدست آورید ،سپس مسئله را حل کنید.
✓

حداکثر تا سه روز بعد از اتمام جلسه فرصت دارید تا جواب تمرینات را در سایت دانشگاه بارگزاری کنید.

فصل اول :اندازه گیری

✓ تمرین  :1سرعت نور و سرعت صوت چند

تمرین
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است؟ این سرعت ها را برحسب
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بنویسید.
✓ تمرین  :1بلندقدترین شخص در جهان کیست؟ قدش بر حسب 𝑖𝑚 𝑚, 𝑓𝑡, 𝑛𝑚, 𝑘𝑚,چقدر است؟ قد
این شخص چند برابر قد شما است؟
✓ تمرین  :1بلندترین ساختمان جهان چند 𝑚𝜇  𝑚, 𝑓𝑡,ارتفاع دارد؟
✓ تمرین  :1عمیق ترین قسمت اقیانوس چند برابر بلندترین قله جهان است؟
✓ تمرین  :1با استفاده از تعریف اولیه متر بر حسب فاصله استوا تا قطب شمال ،شعاع کره زمین را بر حسب

متر بدست آورید

فصل اول :اندازه گیری

تمرین

✓ تمرین  :2تخمین بزنید که در طول زندگیتان قلبتان چند مرتبه خواهید تپید؟
✓ تمرین  :2چه ضخامتی از آج الستیک تایر خودرو در طی مسافت  1کیلومتر فرسوده می شود؟
✓ تمرین  :2تعداد قطره های آب داخل یک ظرف  4لیتری پر از آب را تخمین بزنید.
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فصل اول :اندازه گیری
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تمرین

✓ تمرین  :3با استفاده از دستورهایی که در تعیین ارقام با معنی بیان کردیم ،محاسبات زیر را انجام دهید؟

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟: 0.0474

? = 1.58 × 0.03

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟: 3.542

? = 1.4 × 2.53

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟: 238.93

? = 2.34 × 102 + 4.93

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟: 1.25342

? = 1.040 + 0.21342

تمرین

فصل اول :اندازه گیری

✓
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تمرین  :4با دانستن این که نیروی گریز از مرکز برای یک ذره در حال حرکت روی یک دایره با شعاع ثابت به جرم

ذره ،سرعت ذره و شعاع مسیر حرکت ذره بستگی دارد ،معادله نیروی گریز از مرکز را برای این ذره به دست آورید.
✓

تمرین  :4سرعت موج ( )vدر یک تار کشیده به نیروی کشش ( )Fو جرم واحد طول تار (𝑚 )𝜇 = 𝑘𝑔/بستگی دارد.
با استفاده از تحلیل ابعادی سرعت موج در تار را بدست آورید.

✓

تمرین  :4مقادیر فیزیکی  s, v, a, tبه ترتیب زمان ،شتاب ،سرعت و جابجایی را نشان می دهندکدام یک از معادالت
زیر از لحاظ ابعادی صحیح است.
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𝑛𝑖𝑠 = 𝑣 3.

2. 𝑠 = 𝑣𝑡 2 + 0.5𝑎𝑡 2 ,

1. 𝑠 = 𝑣𝑡 + 0.5𝑎𝑡 2 ,

