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آزیتا سیدفدایي
دانشجوي دکتراي آموزش فیزیک

مقدمه
 )IYPT(  1مس��ابقات علمي بین المللي فیزیک دانان جوان
رقابتي بین المللي اس��ت که در قالب آزمون هاي حل مس��ئله و 
آزمون هاي آزمایشگاهي، هر سال تحت نظارت فدراسیون جهاني 
مسابقات فیزیک برگزار مي گردد. براي شرکت در این مسابقات، 
هر کشور یک تیم 5 نفره از دانش آموزان دبیرستاني را که به زبان 
انگلیسي مسلط هستند انتخاب و به محل برگزاري مسابقات اعزام 
مي کند. هر سال یکی از این کشورها میزبان این مسابقات است. 
تیم هر کشور در مسابقات داخلي که تابع قوانین بین المللي همین 
مس��ابقه است انتخاب مي ش��ود. هر سال مسائل مسابقه پیش از 
برگ��زاري یا پس از برگزاري تا پاییز در روي س��ایت IYPT قرار 
مي گی��رد )www.iypt.org(. عالوه ب��ر آن اطالعات مربوط به 
قوانین IYPT و کشورهاي شرکت کننده و کشور میزبان نیز در 
این سایت موجود است. مسابقه IYPT ویژگي هایي دارد که آن را 

از دیگر مسابقات بین المللي متمایز مي سازد.
é براي حل پرسش ها دانش آموزان عالوه بر کسب مهارت الزم و 
انجام آزمایش ها با کار گروهي آشنا مي شوند که یکي از مهم ترین 

ویژگي  این مسابقه است.
é تحلی��ل پرس��ش ها احتیاج به معلومات زی��ادي دارد از این رو 
دانش آموزان مي توانند قبل از حضور در مس��ابقات با متخصصان 

مشورت کنند و زمان کافي براي پژوهش دارند.
éاجراي مس��ابقه به یک زبان مش��ترک از دیگر ویژگي هاي این 

مسابقه است.
é پرسش هاي مطرح شده در مسابقات IYPT به عنوان پروژه هاي 
فیزیکي براي ش��اگردان مناسب اس��ت. از این رو اعضاي کمیتة 
بین المللي تالش مي کنند تا بهترین پرس��ش ها را براي سال بعد 

انتخاب کنند.
ترجمة پرسش هاي مسابقات س��ال 2013 در تایوان در زیر 
آورده ش��ده است. امیدواریم مورد استفادة دانش آموزان، دبیران و 

IYPT بیست وششمین دورة مسابقات

پژوهش��گران در حوزة آموزش فیزیک 
قرار گیرد.

1. خودتان بسازید
دوال ک��ردن کاغذي که به ش��کل 

 A4 آکاردئوني لوله ش��ده باش��د دش��وارتر اس��ت. از یک کاغذ
و مق��داري چس��ب مایع، یک پ��ل ارتباطي روي ش��کاف 280 
میلي متري بس��ازید. عوامل مؤثر بر استحکام این پل را تعیین و 

برخي یا همة آن ها را بهینه کنید.

2. فضاي کشسان
حرکت و برهم کنش گلوله هاي سنگین غلتان بر روي سطح 
افقي کشسان، گرانش را مجسم مي کند. این مجموعه را بررسي 
کنی��د. آیا تعیین و اندازه گیري مق��دار »ثابت گرانش« در چنین 

»فضایي« امکان پذیر است؟

پرسش هاي مسابقات بین المللي 
فیزیك دانان جوان ســال 2013
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3. توپ جهنده
اگر ی��ک توپ پینگ پونگ را در مج��اورت زمین رها کنید، 
برمي گردد. در صورتي که توپ حاوي مقداري مایع باشد ویژگي  
برخورد تغییر مي کند. رابطة ویژگي برخورد را با مقدار مایع داخل 

توپ و سایر عوامل مؤثر بررسي کنید. 

4. موج خود مولد
رشته اي از آونگ ها داریم که انتهاي شان با یک زنجیر سبک 
به یکدیگر متصل است و با فاصلة مساوي بر روي یک محور افقي 
ثابت ش��ده اند. هر آونگ مي تواند حول محور بچرخد اما به پهلو 
حرکت نمي کند )ش��کل را ببینید(. انتشار یک موج شکست در 
این رشته را بررسي کنید. سرعت انتشار چنین موج خود مولدي 
هنگام��ي که چرخش هر آونگ 360 درجه کامل باش��د چه قدر 

مي شود؟

5. شناوري
براي این که یک توپ سبک )مانند توپ پینگ پونگ( با جریان 
هوا معلق بماند باید در جریان هوا حرکت تناوبي و چرخشي داشته 
باش��د. این پدیده را بررسي کنید. این مجموعه را براي بیشترین 

زاویة انحراف که توپ در حالت پایدار بماند بهینه کنید.

6. پالستیک رنگین 
یک جسم پالستیکي شفاف )مانند یک جعبة سي دي خالي( 
تحت تابش نور، در شرایط مختلف به رنگ هاي متنوعي مي درخشد 
)شکل را ببینید(. این پدیده را بررسي و تشریح کنید. در صورتي 
که از چشمه هاي نور مختلف استفاده شود چه رنگ هایي مشاهده 

خواهد شد.

7. شنیدن نور
نصف س��طح داخل یک شیشة دهانه گشادي را با الیه اي از 
دوده بپوش��انید و درپوش آن را س��وراخ کنید )شکل را ببینید(. 
هنگامي که نور یک المپ متصل به جریان AC را به دیوارة سیاه 
آن بتابانیم، صدایي شنیده مي شود. این پدیده را بررسي و تشریح 

کنید.

8. تیرک آب و پردة نازک
یک باریکة پرفشار آب روي پرده اي از حباب صابون مي ریزد 
)شکل را ببینید(. چه عواملي باعث مي شوند که باریکة آب پرده را 
بشکافد و در آن فرو رود، یا به آن ملحق شده و شکل هاي جالبي 
را ایجاد کند. این پدیده و ش��کل هاي به دس��ت آمده را بررسي و 

تشریح کنید.

9. بلندگوي کربني
س��ال هاي زیادي در س��اختمان بلندگ��و از پودرهاي کربن 
اس��تفاده مي شد. به این صورت که امواج صوتي با ایجاد تغییرات 
فش��ار بر روي پودرهاي کربن تولید سیگنال الکتریکي خروجي 
مي کردند. اجزاي این وس��یله اي را براي بررسي و ویژگي هاي آن 

را تشریح کنید.
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10. صعود آب
یک نعلبکي را پر از آب کنید و یک ش��مع روش��ن را به طور 
عمودي در آن قرار دهید. شمع به تدریج آب و سپس با یک جام 

شفاف احاطه مي شود. این پدیده را بررسي و تشریح کنید. 

11. موتور بلبرینگي
در وسیله اي که »موتور بلبرینگي« نام دارد انرژي الکتریکي 
به حرکت دوراني تبدیل مي ش��ود. کارآیي موتور و سرعت دوران 
به چه عواملي بستگي دارند؟ )هنگام کار کردن با جریان هاي باال 

مراقب باشید(

12. چرخ فلک هلمهولتز
گوي هاي سبک تزئیني را با اصطکاک ناچیز به پایه اي وصل 
کنی��د )چرخ فلک( به طوري که در ح��ال چرخیدن هر گوي در 
جه��ت مماس قرار گیرد. اگر ای��ن مجموعه را در معرض صدایي 
با بسامد و ش��دت مناسب قرار دهید، چرخ فلک شروع به دوران 
مي کند. این پدیده را بررس��ي کنید و عوامل مؤثر بر دوران چرخ 

فلک با بیشترین سرعت را تشریح کنید.

13. مارپیچ عسل
جریان نازک و رو به پایین یک مایع چگال مانند عسل، غالباً 
به ش��کل مارپیچ دایره اي ب��ه دور خودش مي پیچد. این پدیده را 

بررسي و تشریح کنید.

14. دودکش پران
یک لوله استوانه اي توخالي از کاغذي سبک درست کنید )مثاًل 
از یک کیسه خالي چاي کیسه اي(. اگر انتهاي آن را آتش بزنید، 
استوانه به پرواز درمي آید. این پدیده را تشریح کنید و عواملي که 

بر روي کشش به باال و حرکت استوانه  اثر دارند را بررسي کنید.

15. اپتیک هاللي
روي ورقه اي نازک از یک جس��م کدر ش��کافي ایجاد کنید. 
س��پس ورقه را در مایعي مثالً آب فرو ببرید. بعد از خارج کردن 
ورقه از درون مایع، پردة نازکي روي شکاف مشاهده خواهید کرد. 

روي شکاف نور بیندازید و طرح هاي ایجاد شده را بررسي کنید.

16. حلقه ها
حلقه اي کشسان را مي فشاریم و آن را ناگهان در مقابل یک 
س��طح سفت رها مي کنیم. حلقه تا ارتفاع زیادي به هوا مي جهد. 

رابطة ارتفاع جهش به عوامل مؤثر را بررسي کنید.

جاي شکل

17. شیلنگ آتشنشاني
شیلنگي که آب از دهانة آن با فشار زیاد بیرون مي آید را رها 
کنی��د و حرکت متوالي آن را مش��اهده کنید. عوامل مؤثر بر این 

حرکت را تعیین کنید.

پي نوشت
1. International 
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Tournament
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