مسائل IYNT 2017
گروه :A
-1در سال  ،1906فزاًسیس گالتَى در یک هساتقِ هطاّذُ کزد کِ  800کطاٍرسچگًَِ ٍسى حیَاىات را حذس هی سًٌذ  .در ًْایت
تعجة تِ طَر هتَسط حذس آى ّا تا ٍ ٪ 0/8سى اصلی آًْا درست تَد .ضاًس تِ دست آٍردى چٌیي هقایسِ دقیقی چقذر است؟
پاراهتز هْن ٍ جالثی را کِ ایي اًذاسُ گیزی را هی تَاى هستقیوا اًجام داد تعییي کٌیذ ٍ هطاّذات یک گزٍُ کِ هقذار ایي پاراهتز
را هی تَاًٌذ حذس تشًٌذ را تیاٍریذ ٍ تز رٍی ًتایج آسهایطاتتاى تحث کٌیذ .
 -9تثخیز خَرضیذی اس آب دریا ٍ یا استخزاج ًوک اس هعذى رٍش ّای هعوَل تَلیذ ًوک ّستٌذ(ًوک طعام) .رٍضی را پیطٌْاد
کٌیذ تزای استخزاج ًوک اس یک هٌثع طثیعی ٍ ظزفیت عولی ٍ خلَظ هحصَل تذست آهذُ اس رٍش خَدتاى را تعییي کٌیذ

.

هقذار ًوک تَلیذ ضذُ اس ایي رٍش را تعییي کٌیذ .
 -11تأثیز چگًَگی ًَرّای هصٌَعی هختلف را در رضذ گیاُ تزرسی کٌیذً .قص طیف ّای ًَری چیست؟
-12رٍش ّای سادُ ای را تزای تعییي خَاظ هْن ضیز پیطٌْاد دّیذ  .تزای پیطٌْاد ایي تحقیق ًیاس تِ هقایسِ تزکیثات ًوًَِ
ّای ضیزّای هختلف هی تاضذ.
 -14در سال  ،2013پٌج داًص آهَساى جَاى ادعا کزدًذ کِ ضاّی ًوی تَاًذ در ًشدیکی دٍ رٍتز  Wi-Fiرضذ کٌذ  .جْت رد یا
اثثات ایي ادعا ایي آسهایص را هجذدا دحت ضزایط کٌتزل ضذُ ای هجذدا تکزار کٌیذ .
ٌّ -16گاهی کِ یک تکِ کاغذ خیس هی ضَد چزٍک هی خَرد  .ایي پذیذُ را تزرسی کزدُ ٍ ضزح دّیذ.

گروه :B
 -2یک پذیذُ فیشیکی ،تیٍلَصیکی ٍ یا ضیویایی تسیار کٌذ را کِ هی تَاًذ تا استفادُ اس عکاسی تِ هزٍر سهاى ( time-lapse
) photographyهَرد هطالعِ ٍتجسن قزار گیزد را پیطٌْاد کٌیذٍ .یذئَیی اس ایي عکاسی تْیِ کٌیذ ٍ ًطاى دّیذ .
 -3آسهایص ّای جالةی را پیطٌْاد د ادُ ٍ ًطاى دّیذ کِ در آى ّا تا استفادُ اس آیٌِ ّای تشرگ هقعز هی تَاى اضیاء هختلف راگزم
ٍ یا سزد کزد.
 -6چزا تزش ّای سیة پس اس تزش خَردى قَُْ ای هی ضًَذ ؟ سزعت ایي رًٍذ را تزرسی کٌیذ ٍ رٍشی را تزای جلَگیزی اس
قَُْ ای ضذى تزش ّای سیب پیطٌِا د دّیذ.
-7آیا یک گیاُ کَچک هی تَاىد اس هیاى تتي یا آسفالت تِ طَر هستقین تِ سوت تاال رضذ کٌذ ؟
 -10اگز َّای داخل یک لَلِ استَاًِ ای را کِ دٍ سزش تاس است گزم کٌین  ،لَلِ تَلیذ صذا هی کٌذ .ایي پذیذُ را تزرسی کٌیذ.

ٍ -15سیلِ ای را طزاحی کٌیذ ٍ تساسیذ کِ اس رطَتت َّا آب تِ دست آٍرد .تعییي کٌیذ کِ آب تِ دست آهذُ تا دستگاُ ضوا آیا
تزای ًَضیذى هٌاسة است  .چِ هقذار آب هوکي است کِ در طَل یک هثارسُ علوی ( ) SFیا حذٍد  1ساعت تذست آٍرد؟
 -17هاضیٌی تساسیذ کِ تا آى تتَاى در داخل یک ساختواى گزدتاد تَلیذ کزد  .خَاظ ٍ پایذاری ایي گزدتاد را تزرسی کٌیذ  .آیا ایي
هاضیي قاتل حول هی تاضذ تا تتَاى آى را در ً IYNT 2015طاى داد؟

