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.تر، مستقيم و حقيقي استكوچك) 4.تر، معكوس و حقيقي استبزرگ) 3
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گراد برسانيم تا در فـشار ثابـت حجـم آن     ليتر است دماي گاز را به چند درجه سانتي6 برابر   C°27حجم گازي در دماي     -106

افزايش يابد؟يك ليتر 
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 ميكروفـارادي    5در شكل داده شده اگر انـرژي ذخيـره شـده در خـازن               -107
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 هرتز باشد طول   300ي صوتي كه يك انتهاي لوله باز و انتهاي ديگر آن بسته است              آهنگ سوم در يك لوله    اگر بسامد هم  -117
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