پاسخنامه آزمون مرحله اول چهارمین المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو
سوال 1
گزینه  1صحیح است .تمامی گزینه ها جز گزینه اول نمیتوانند از غشاهای نانوفیلتر عبور بکنند ولذا امکان حذف آنها وجود دارد ولی برای حذف
یون ها باید از روش اسمز معکوس استفاده کرد.
سوال 2
گزینه  3صحیح است .شکل و اندازه پودر روی ابعاد حفرات نانومتری موجود در آئروژل تاثیر نمی گذارد و لذا اهمیت کمتری دارد.

سوال 3
گزینه  1صحیح است .هر چقدر یک پوشش زاویه تماسش باالتر باشد ،سطح آب گریزتر بووده و در نتیهوه مقاوموت دووردگی بیشوتری دواهود
داشت.
سوال 4
گزینه  4صحیح است .نانوذرات نقره داصیت آنتی باکتریال و نانوذرات رس داصیت ضدآتش دارند .نانو ذرات نقوره از عورک کوردن پوا جلووگیری
نمی کنند بلکه با جلوگیری از رشد باکتری ها از بو گرفتن جلوگیری میکنند .نانوذرات اکسید سیلیکون دواص آبگریزی نیز دارند.

سوال 5
گزینه  3صحیح است .وقتی از نانوذرات نیکل استفاده میکنیم به علت افزایش سطح تماس ذرات ،بازدهی باالتر رفته و لذا مقدار جور کمتوری از
نیکل مورد نیاز دواهد بود .به علت کاهش وزن پیل و افزایش بازدهی آن ،مصرف انرژی کاهش مییابد.
سوال 6
گزینه  3صحیح است .با اضافه کردن نانولولهها به الیه شفاف این الیه شفافیت دود را تا حدودی از دست میدهد و به همین دلیل کارایی سلول
کاهش مییابد .سایر موارد به افزایش کارایی سلول دورشیدی کمک میکنند.
سوال 7
گزینه  3صحیح است .استفاده از نانوکامپوزیتها در کاربردهای سازه ای مانند بدنه هواپیما منهر به افزایش استحکا و در نتیهه نیاز کمتر به ماده
مصرفی و در نتیهه کاهش وزن در سازه دواهد شد .همچنین با توجه به مقدار بسیار زیاد سیمهای رسانای مورد اسوتفاده در هواپیموا ،جوایگزین
نمودن آنها با کابلهای رسانا با وزن چند برابر کمتر تاثیر بسزایی در سبک سازی دواهد داشت .کاهش وزن هواپیما منهر به کاهش چشومگیر در
مصرف انرژی و هزینه های مرتبط میشود .همچنین استفاده از نانوسیاالت به منظور بهبود روانکواری موجوک کواهش مصورف فاتونفژ انورژی و
همچنین کاهش استهنک قطعات دواهد شد.

سوال 8
گزینه  4صحیح است .وقتی از نانو ذرات داک رس استفاده میکنیم و نانوکامپوزیت تهیه می نماییم چون مقدار تقویت کننده کوم اسوت در وزن
تاثیر چشم گیری نخواهد گذاشت .سایر موارد از مزایای استفاده از نانو ذرات داک رس در الستیکها است.
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سوال 9
گزینه  4صحیح است .پاسخ تشریحی با توجه به ابعاد حفره های نانوفیلتر ف 1نانومترژ ،آلترافیلترفچند ده نانومترژ ،میکروفیلترفچند صد نانومترژ و
ابعاد نوعی چند صد نانومتری باکتری ،چند ده نانومتری ویروس و چند نانومتری نانولوله کربنی تک جداره گزینه  4صحیح است.
سوال 11
گزینه  4صحیح است .نانوذرات مغناطیسی در بدن میتوانند موجک بهبود کنتراست در  MRIشوند .گرچه نانومواد دیگوری ماننود نانولولوه هوای
کربنی حاوی گادولونیو نیز در این زمینه به کار میروند .با کنترل مسیر حرکت این نانوذرات در بدن میتوان از آنها به عنوان حامول هوای دارو و
رسانش هدفمند آنها استفاده نمود .همچنین این نانوذرات فلزی با جذب پرتوهای فروسرخ گر میشوند و میتوانند دمای نقاطی از بدن را به طوور
موضعی باال برده و موجک از میان رفتن بافت بیمار در بدن شوند.
سوال 11
گزینه  1صحیح است .رقابت بین گلوکز و انسولین تعیین کننده است ،همچنین میزان نفوذپذیری پلیمر میتواند موثر باشد .سایر عوامل در میزان
انسولین آزاد شده نقش چندانی ندارند.
سوال 12
گزینه  3صحیح است .نخستین و اساسی ترین چالش در مورد سامانههای مورد استفاده درون بدن ،سازگاری زیستی سامانه طراحی شده با بدن می باشد به
گونهای که نه بدن را دچار مشکنت جانبی نماید و نه توسط سیستم ایمنی بدن حذف گردد.

سوال 13
گزینه  1صحیح است .پوشش پلیمری مانعی در برابر حمله آنتیبادیهای بدن است و همچنین از سمیت نقاط کوانتومی جلوگیری می کند.
ضمنا پوشش پلیمری در طول موج نشر نقاط کوانتومی تغییر ایهاد نمیکند.
سوال 14
گزینه  1صحیح است .برای رسانش دارو باید حامل دندریمری دارای سادتاری باشد که دارو به راحتی در البهالی دندریمرهای آن گیر کند.
سوال 15
گزینه  2صحیح است .با توجه به اندازه نانوذره آهن و با فرض کروی بودن آن ،حهم آن برابر است با:
4
𝜋 (1.5 × 10−7 𝑐𝑚)3 = 1.4137 × 10−20 𝑐𝑚3
3
بنابراین جر این نانوذره برابر است با:

=𝑉

𝑔 𝑚 = 7.8 ( 𝑔⁄cm3 ) × 1.4137 × 10−20 (𝑐𝑚3 ) = 1.1027 × 10−19
در نهایت با داشتن جر اتمی آهن برابر با  55.847 𝑔⁄molمیتوان با تناسک ساده زیر تعداد اتمها را تعیین نمود:
𝑔 55.847

1 𝑚𝑜𝑙 = 6.02 × 1023 atoms

𝑔 1.1027 × 10−19

𝑠𝑚𝑜𝑡𝑎 𝑥 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠 ⇒ 𝑥 = 1189 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠 ≅ 1000
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سوال 16
گزینه  4صحیح است .نانو ذرات نقره داصیت آنتی باکتریال دارند ،و باید در کوچکترین اندازه ممکن و با توزیع متقارن و یکنوادت بر روی سطح
شیشه پخش شده باشند که بهترین حالت را در گزینه  4مشاهده میکنیم.

سوال 17
گزینه  4صحیح است .لیپوزو ها به عنوان یکی از مواد موثر در دارو رسانی مورد استفاده قرار میگیرنود .بدنوه بیرونوی آنهوا آب دوسوت و بخوش
دادلی آنها آب گریز است بنابراین می توانند حاملی برای داروهای آبگریز و آبدوست محسوب شوند .سطح آن ها گاه مورد اصنح قورار میگیورد و
عمل دارو رسانی توسط لیپوزو های دیلی کوچک ف 22نانومترژ انها می شود .در نتیهه بهترین جواب گزینه  4میباشد.

سوال 18
گزینه  4صحیح است .طبق مقاله موجود در سایت باشگاه تحت عنوان"دارو رسانی" مایسلها دارای یک سر آبدوست فقطبیژ و یک دُ آبگریز
فغیرقطبیژ میباشند که در محلولهای آبی به صورت دودبخودی تهمع مییابند .مایسلها در محیط آبی بوه نحووی جهوتگیری میکننود کوه
انتهای آبگریز مایسلها از محلول آبی رانده شده و ایهاد یک فاز آبگریز دادلی یوا هسوته آبگریوز نماینود .در حوالی کوه انتهوای آبدوسوت

مایسلها به طرف دارج ،یعنی محلول آبی متمایل شده و یک تاج آبدوست را به وجود دواهند آورد.

سوال 19
گزینه  3صحیح است.
 =1cm ×1cm×6=6cm2سطح مکعک اولی
= 1cm3/10-18cm3= 1018حهم نانو مکعکها/حهم مکعک اولی =تعداد نانو مکعکها
=1018×10nm×10nm×6=6×1020nm2=6,000,000 cm2سطح نانو مکعکها
 = 1,000,000سطح مکعک اولی/سطح نانو مکعکها

سوال 21
گزینه  3صحیح است.
=3cm3حهم

ماده اولیه
10-6cm)2×π×10-5cm = 1017ژ= 3cm3/حهم نانو استوانهها/حهم ماده اولی =تعداد نانو ذرات
 ⇾ 1017bit= 108Gbitهر نانو ذره معادل یک بایت است
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سوال 21
گزینه  4صحیح است .قطر مکعک سلول واحد برابر است با:
𝑚𝑝 ) = 𝑎√3 = (430𝑝𝑚)√3 = 745قطر مکعک (
در سلول مکعبی مرکز پر  2اتم در گوشه قطری با اتم مرکزی به هم متصل هستند به طوری که قطر مکعک چهار برابر شعاع اتمی است ،در
نتیهه:
4r=745 pm
r=186pm

سوال 22

گزینه  4صحیح است.
مساحت یک شش ضلعی6√3 𝑟 2 :
مساحت نواحی پر در شش ضلعی3𝜋𝑟 2 :
درصد تخلخل:حهم کل /فحهم کل –حهم ناحیه دالیژ
𝜋
درصد تخلخل= (6√3 𝑟 2 − 3𝜋𝑟 2 )/6√3𝑟 2 = 1 − 2√3

سوال 23
گزینه  3صحیح است .سادتارهایی که براساس اعداد جادویی سادته میشوند دارای کمترین حهم ،بیشترین چگالی ممکن با اتمهای کروی و به هم فشرده
هستند.

سوال 24
گزینه  2صحیح است .برای محاسبه ضریک چیدمان باید حهم اتم های دادل شبکه را بر حهم سلول واحد تقسیم نماییم:
4
6 × 3 × π × r3
√3
6 × 4 a2 × c
8
a
3
= 0.74

π

= PF

√=c

a = 2r

3√2

= PF

سوال 25
گزینه  2صحیح است .در رشد گیاهان مواد تشکیل دهنده آنها به تدریج کنار هم گرد آوری میشوند؛ لذا روش پایین بوه بواال اسوت .در تشوکیل
داک ،اجزای آن از طریق دردایش و فرسایش سنگها و  ...کنار هم جمع میشوند و رویکرد آن باال به پایین است.
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سوال 26
گزینه  2صحیح است فرض کنید به جای یک اتم Siیا  ،Geاتمی با  5الکترون ظرفیت مانند فسفر و یا آرسنیک در شبکه آنها وارد شود .چهار
الکترون از پنج الکترون با اتمهای Siیا  Geمهاور پیوندهای کواالنسی تشکیل میدهند ،اما الکترون پونهم بواقی میمانود و پیونودی نمیتوانود
برقرار کند و میتواند به آسانی از آنجا جدا و در رسانندگی شرکت کند .این الکترون اضافی میتواند به راحتی به نوار رسانش برود و در رسوانایی
الکتریکی شرکت کند .تراز انرژی مربوط به این الکترون های جدید در گاف انرژی نزدیک نوار رسانش قرار میگیرد .به اتمهوای نادالصوی اضوافه
شده ،اتمهای بخشنده میگویند ،زیرا الکترونهایی را به نوار رسانش میبخشند و به این نیمهرساناها ،نیمهرسانای نوع  nگفته میشود.

سوال 27
گزینه  2صحیح است .از آنهایی که با رفتن به ابعاد کوانتومی گاف انرژی بزرگتر و چگالی ترازهای انرژی کمتر می شود ،لذا طول موج لیزر کمتر
و به دلیل باریک شدن ترازهای انرژی پهنای نور لیزر کمتر دواهد شد.

سوال 28
گزینه  3صحیح است .با توجه به اینکه نانوذرات با کوچتر شدن گاف انرژی بزگتری دواهند داشت ،لذا ردشایی به سمت طول موج های کوچکتر
دواهد رفت .میدانیم از نظر رنگ ،طول موجهای کوچکتر به سمت نور آبی و طول موجهای بزرگتر به سمت نور قرمز می روند .لذا گزینه سو که
دو نانوذره  2نانومتری دارد و این دو ذره میتوانند آّبی رنگ باشند صحیح است.

سوال 29
گزینه  2صحیح است .با استفاده از فناوری نانو ،سطح ویژه مواد زیاد شده و سطوح در تماس با یکدیگر زیاد می شود و فرایند نفووذ بیشوتر فعوال
شده و دمای سینترینگ پایین میآید.

سوال 31
گزینه  2صحیح است .اعمال گشتاور دو قطبی الکتریکی القایی به مولکول  C60در صورتی باعث به حرکت درآمدن مولکول  C60میشود که
میدان الکتریکی دارجی متناوب بر روی سطحی که  C60روی آن قرار دارد اعمال شود تا در اثر برهمکنش های سطح و مولکول ،حرکت ایهاد
شود .در غیر اینصورت امکان حرکت مولکول باردار روی سطح عادی ،ممکن نخواهد شد.

سوال 31

گزینه  4صحیح است .با توجه به اطنعات متن سوال ،این نانوصفحات رسانای جریان الکتریسته نیستند و برای رسانا کردن پلیمرها
مناسک نیستند و در نتیهه گزینه  4نادرست و پاسخ سوال است.
سوال 32
گزینه  2صحیح است  .افزایش دما با افزایش نفوذپذیری موجک تسهیل شدن فرایند رشد شده و دانه های کوچک تر به نفع دانه های بزرگ تر از
بین می رود و شاهد رشد اندازه ذرات هستیم و با نفوذ بیشتر سادتار نیز دارای نظم بلوری بهتری می شود.
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سوال 33
گزینه  2صحیح است .مواد ترموکرومیک در نتیهه جذب گرما یا تغییرات شیمیایی ،با تغییر فاز مواجه می شوند .تغییرات ایهاد شده برگشت-
پذیر است و با از بین رفتن عامل ایهاد کننده تغییرات دمایی این مواد به حالت اولیه باز میگردند.

سوال 34
گزینه  2صحیح است .افزایش جر مولکولی گاز بی اثر و نیز افزایش فشار آن موجک افزایش اندازه ذرات میشود؛ لذا در این مورد باید گفت که
گاز با جر مولکولی کمتر با فشار بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است.

سوال 35

گزینه  2صحیح است .با توجه به آنکه تزریق الکترون به اکسید تنگستن سبک تغییر درصد عبور آن می شود لذا این ماده هوشمند جزء
سادتارهای الکتروکرومیک است.
سوال 36

گزینه  1صحیح است .اگر فرض کنیم که اندیس کایرال نانولوله زیگزاگ به شکل ف2وnژ و اندیس کایرال نانولوله صندلی به شکل فnوnژ
باشند ،دواهیم داشت:
𝑟𝑍 = 0.397 𝑛 (Å), 𝑟𝐴 = 0.678 𝑛 (Å), 3.354 < ∆𝑟 < 3.600
𝑛 = 12

𝑁∈𝑛

⇒ ⇒ 3.354 < 0.281 𝑛 < 3.600 ⇒ 11.9 < 𝑛 < 12.8

لوله دادلی از نوع زیگزاگ است ،زیرا در اندیس کایرال یکسان rZ ،کمتر از  rAدواهد بود .از آنهاییکه  n=12بر عدد  3بخشپذیر
است ،بنابراین این نانولوله رسانا است.

سوال 37
گزینه  1صحیح است .یکی از مهمترین دالیل دواص مکانیکی منحصر به فرد گرافن ،هیبریداسیون  SP2دادل صفحه اتمهای کربن میباشد.
بنابراین وقوع اعوجاج در سادتار گرافن همانطور که در شکل دیده میشود ،به دلیل تاثیر منفی روی استحکا پیوندهای دادل صفحه گرافن به
شدت روی ویژگیها و دواص مکانیکی گرافن اثرگذار بوده و موجک تضعیف آن میگردد .اعواجاج در سادتار گرافن روی دواص الکتریکی آن
اثرگذار است .گزینه صحیح گزینه  1است یعنی اعوجاج از دواص ذاتی گرافن است.

سوال 38
گزینه  1صحیح است .نانولولههای کربنی یا رسانا هستند و یا نیمهرسانا .شرط رسانا بودن یک نانولوله کربنی تکجداره این است که ادتنف
اندیسهای کایرال بر سه بخشپذیر باشد یا  m − n = 3kفالبته شرط معادل دیگری به شکل  m + 2n = 3kنیز وجود داردژ .در غیر اینصورت
نانولوله نیمهرسانا است.
با توجه به اطنعات مندرج در صورت مسئله ،فضای نمونهای برابر است با مهموعه {ف6,8ژ ،ف5,8ژ ،ف4,8ژ ،ف6,7ژ ،ف5,7ژ ،ف4,7ژ} و فضای پیشامد
برابراست با {ف6,8ژ ،ف4,8ژ ،ف6,7ژ ،ف5,7ژ} .بنابراین احتمال نیم رسانا بودن برابر با  2/66است.
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سوال 39
گزینه  1صحیح است .به دلیل آنکه نیروی بین نانولولههای قرار گرفته در یک دسته نانولوله ،از نوع نیروهای ضعیف واندروالسی هستند با اعمال
بار به سادگی روی هم سر می دورند .این امر سبک کاهش تحمل بار اعمالی شده و در نتیهه مدول االستیسیته یک دسته از نانولولهها با افزایش
قطر آن فافزایش تعداد نانولولههاژ کاهش مییابد.
گزینههای ج و د ،به دلیل کوچک بودن نیروی واندروالسی بین نانولولهها در مقایسه با پیوند کواالنسی موجود در سادتار آنها ،مردود است.
گزینه ب هم تاحدی تاثیرگذار است ولی عامل اصلی همان سردوردن نانولولهها میباشد .اگر روشهای تولید نانولولهها کامن کنترل شده و همراه
با تولید نانوسادتارهای کامل و بدون نقص باشد باز هم به دلیل سر دوردن نانولولههای موجود در یک دسته ،مدول یانگ به صورت نمایی و
شدید کاهش دواهد یافت.

سوال 41

گزینه  3صحیح است .با توجه به توضیحات سوال ،در نانولوله های صندلی و زیگزاگ اگر محور عمودی نانولوله را در نظر بگیریم دواص
نانولوله در جهت محور عمودی با جهات دیگر متفاوت است.

سوال 41

گزینه  4صحیح است .از آنهاییکه در موارد بیان شده در تما گزینه ها بخشی از سادتار در حد و اندازه نانومتر است ،لذا کلیه موارد
جزء نانومواد محسوب میشوند.

سوال 42

گزینه  4صحیح است .برای شمردن تعداد پیوندهای  C-Cدر این سادتار ،باید توجه داشت که هر پیوند بین دو حلقه مهاور مشترک
است .از طرفی تعداد پیوندهای دروجی از هر اتم کربن در این سادتار برابر با  3بوده و هر پیوند بین دو اتم کربن مهاور ،مشترک
است .تعداد حلقههای پنج-ضلعی را برابر با  n5و شش-ضلعی را برابر با  n6در نظر میگیریم:
5𝑛5 + 6𝑛6 1
1
= ∑ 𝑑(𝐺) = × 80 × 3 = 120
𝑛 = 12
5𝑛 + 6𝑛6 = 240
2
2
2
{
⇒{ 5
⇒{ 5
𝑛6 = 30
𝑛5 + 𝑛6 = 42
𝑒 = 120 𝑣−𝑒+𝑓=2
{
⇒
𝑓 = 𝑛5 + 𝑛6 = 42
𝑣 = 80
=𝑒

سوال 43

گزینه  4صحیح است .مکانیز تولید الکترونهای ثانویه در  SEMبه دلیل رفتار ذره ای الکترون ها است .این در حالی است که پدیده
پراش الکترون ها در  TEMو نیز تونل زنی الکترون ها تنها توسط داصیت موجی الکترون ها قابل توضیح است.

سوال 44

گزینه  2صحیح است .با افزایش دما و همچنین آالیش سادتار نیمه رسانای سیلسیم ،حامنن بار افزایش پیدا کرده و در نتیهه
رسانایی بیشتر و مقاومت ویژه کمتر میشود.
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سوال 45

گزینه  1صحیح است .از عبارت «شرایط یکسان آنالیز» مشخص میشود که  λمورد استفاده در تما نمونهها یکسان بوده است.
بنابراین گزینهای که بیشترین پهنای قله بیشینه در نصف ارتفاع فβژ را دارد ،جواب سوال است.
سوال 46

گزینه  4صحیح است  .همانطور که در شکل پیداست و با توجه به مقدار قابل توجه نادالصی در شبکه ،تاثیری این مقدار بر طیف موثر
دواهد شد و مکان و شدت پیک ها تغییر میکند.
سوال 47

گزینه  4صحیح است .با یک تخمین چشمی و از روی مقیاس عکس می توان حدود ضخامت را حدس زد.
سوال 48

گزینه  1صحیح است .برای طراحی یارانههای سریع و پرقدرت با استفاده از چنین ایدههایی باید مولکولهایی انتخاب شوند که
تغییر رفتار دو پیکربندی مختلف سریع و برگشت پذیر باشد ،تا امکان ذدیرهسازی و استفاده از داده ها به سهولت
امکانپذیر باشد .همچنین این مولکولها باید در هر دو حالت از لحاظ گرمایی پایدار باشند تا امکان دریافت کامل پیامها و
ذدیرهسازی کامل دادهها تحت شرایط مختلف مهیا شود.
سوال 49

گزینه  2صحیح است .توجه شود در میکروسکوپ  SEMامکان تصویربرداری از سطوح نارسانا را فبا الیه نشانی یک الیه بسیار نازک
مانند طن روی سطح نمونهژ میتوان فراهم سادت.
سوال 51

گزینه  3صحیح است .برای داشتن نیمه هادی نوع  pباید عناصری آالییده شود که در الیه آدر دود سه الکترون دارند و تما
گزینهها به جز بور 5 ،ظرفیتی هستند.
سوال 51

گزینه  2صحیح است .در ترانزیستور  NMOSالکترونهای آزاد حامل بار الکتریکی هستند و در ترانزیستور PMOSحفرههای آزاد
حامل بار الکتریکی میباشند.
سوال 52

گزینه  1صحیح اسوت .در  MDدواص وابسته به زمان اندازه گیری شده ولی در  MCهیچ داصیتی نسبت بوه زموان انودازه
گیری نمیشود و هر پیکربندی سیستم وابسته به پیکربندی گا قبلی است و نقاط به صورت تصادفی تعیین میشوند.
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سوال 53

گزینه  2صحیح است .تما پیوندهای موجود در کربن  62کامن غیر قطبی هستند به همین دلیل نیروی الکترو استاتیک نقشی در
شبیه سازی این مولکول ندارد.
در سایر موارد به دلیل وجود ادتنف الکترو نگاتیویته در عناصر سازنده مواد باید نیروی الکترو استاتیک در نظر گرفته شود.
سوال 54

گزینه  3صحیح است H2 .دارای  3حالت انتقالی 2 ،حالت چردشی و  1حالت ارتعاشی است .بنابراین :
E=(3×0.5 KT)+(2×0.5KT)+(KT)= 7/2 KT

سوال 55

گزینه  2صحیح است .زیرا مولکول آب غیر دطی است.

سوال 56

گزینه  1صحیح است .با توجه به فرمول جذب ،فرمول عبور به صورت  e-αx/λدواهد بود و با جایگذاری مقادیر داده شده در این فرمول
گزینه صحیح به دست دواهد آمد.

سوال 57

گزینه  4صحیح است .عنمت تهاری ،ثبت ادتراع یا پتنت و طرح صنعتی هرسه از مصادیق مالکیت فکری یک محصول به
شمار می روند که صاحک طرح امکان استفاده از آن ها را دارد.
در سایر موارد به دلیل وجود ادتنف الکترو نگاتیویته در عناصر سازنده مواد باید نیروی الکترو استاتیک در نظر گرفته شود.
سوال 58

گزینه  2صحیح است .تما داراییهای فکری ارزشمند یک شرکت نیاز به ثبت شدن ندارند.

سوال 59

گزینه  2صحیح است .فناوری تولید لباس های آنتی باکتریال با فناوری تولید لباس هوای عوادی تفواوت بنیوادی نودارد .تنهوا تفواوت
پوشاندن سطح الیاف با نانومواد آنتی باکتریال است .بنابراین ،این فناوری توانمندساز است .در مقابل ،فناوری حافظه های فعلی مبتنی
بر به کار گیری فلزاتی مانند سیلیسیو و ژرمانیو است ،در حالی که در فناوری حافظه های پروتئینی از مواد کامن متفواوتی اسوتفاده
می شود و شیوه ثبت اطنعات نیز کامن تفاوت دارد .بنابراین ،این فناوری انقنبی است.
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سوال 61

گزینه  3صحیح است .انتخاب گزینه  1باعث می شود که بخشی از تولیدات شرکت ،یعنی بدنه دودرو بوه مورور حوذف شوود و بودین
ترتیک ،درآمد حاصل از آن نیز از دست دواهد رفت .بنابراین ،این گزینه مناسک نیست .گزینه  4نیز سیاست دووبی نیسوت ،چورا کوه
پس از از دور دارج شدن بدنه های فلزی ،شرکت ناگهان بخشی از توانایی تولید دود را از دست دواهد داد ،در حالی که فکوری بورای
جایگزینی آن نکرده است .گزینه  2می تواند انتخاب بهتری باشد ،اما چون بخش تحقیقات شورکت ضوعیف اسوت ،احتموال موفقیوت
تحقیقات دادل شرکت پایین دواهد بود .اما ،شرکت می تواند با شرکت های دیگری که در حوال تحقیوق و توسوعه در موورد فنواوری
تولید بدنه های فوک سبک فعال هستند ،همکاری تحقیقاتی آغاز کند و بدین ترتیک ،شانس بیشتری برای دستیابی به این فنواوری در

زمان مناسک دواهد داشت .بدین ترتیک ،گزینه  3صحیح است.

