
PYETJE n. 1. - PËRGJIGJE B
Duke qenë burimi isotrop, për ruajtjen e energjisë,  energjia është e shpërndarë në mënyrë uniforme në një
sipërfaqe sferike me qendër në burim. Intensiteti i dritës që arrin në sensor është e lidhur me fuqinë e burimit të
energjisë, të cilën shënohet me W, nga lidhja

konstantepra
44

2
2 

W
dI

d

W

s

W
I 

PYETJE n. 2. - PËRGJIGJE A
Masa e një objekti nuk varet nga pozicioni në të cilin ajo gjendet, prandaj, nuk ndryshojnë përgjatë udhëtimit.

PYETJE n. 3. – PËRGJIGJE B
Nga ligji i kalorimetrisë, Q = c m ∆T

ku c është nxehtësia specifike dhe rritja ∆T ndryshimi I temperaturëst, që nga:
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PYETJE n. 4. - PËRGJIGJE B
Njësitë e matjes së  fushës magnetike T mund të rrjedhin për shembull nga shprehjen e forcës së Lorencit:
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ndryshe, nga ligji i Faraday-Neumann-Lenz kemi, f.e.m është e barabartë me raportin fluksit magnetik në

njësinë e kohës, nga kemi
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PYETJE n. 5. – PËRGJIGJE C
Fuqia jepet nga puna pjesëtuar me kohën gjatë së cilës kryhet, punës është produkt i forces së peshës F me

lartësinë në të cilën duhet të ngrihet, atëherë P = F h / t = 3.0 × 102 W. Vini re se lartësia e trupit nuk ndikon në
rezultat.

PYETJE n. 6. – PËRGJIGJE E
Në figurë interference që jepet nga një sistem i dy çarjeve, maximumet janë të vendosura në drejtime që
formojnë, në lidhje me rrezen e  treguar, një kënd θm dhënë nga d sin θm = mλ, ku m është një numër i plotë, d
është distanca ndërmjet dy çarjeve dhe λ është gjatësia valore së dritës. Për kënde të vogla, përafrojmë sin θm
me xm/L, ku xm është distanca në ekran midis rrethit të rendit m nga rrethi qendror dhe L është distanca

ndërmjet çarjeve dhe ekranit. Atëherë largësia ndërmjet dy rratëve të njëpasnjëshëm është
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Prandaj, duke rritur L, rritjet ∆X: pohimi e parë është e saktë; me rritjen e λ-ës, rritjet ∆X: pohim i dytë është i
saktë; me zvogëlimin e d, rritet ∆X: pohim i tretë është i saktë.

PYETJE n. 7. - PËRGJIGJE A
Midis molekulave që janë në sipërfaqe të lëngut, disa kanë një energji të mjaftueshme për të kapërcyer tërheqjen
e molekulave të tjera dhe pastaj kalojnë nga faza e lëngshme në të gaztë. Në të njëjtën kohë, në qoftë se ato janë
të pranishëm mbi molekulat sipërfaqësore të së njëjtës substancë (ujë në këtë rast) në gjendje të gaztë, ata mund
të godasin sipërfaqen e ndarjes dhe, në goditjen (ose goditjet), të humbasin një pjesë të energjisë së tyre dhe të
mbeten kështu të bllokuara në fazën e lëngshme. Themi që zhduken derisa procesi i parë mbizotëron mbi të dytin.
Të tre deklaratat janë të vërteta.
Shpejtesi e avullimit varet nga sasia e avullit të pranishëm në ajër, kjo varet nga numri i molekulave që kalojnë
nga faza e gaztë tek faza e lëngshme.
Meqënëse kjo është një dukuri sipërfaqësore, shpejtësia e daljes rritet me rritjen e sipërfaqes së ekspozuar ndaj
ajrit. Së fundi, shpejtësi avullimi gjithashtu varet nga temperature sepse, rritja saj çon në ritjen e energjisë kinetike
të molekulave , dhe në këtë mënyrë rrit numrin e atyre që kanë një energji kinetike të mjaftueshme për të dale në
ajër.



PYETJE n. 8. - PËRGJIGJE E
Duke shënuar me F1 dhe F2 modulet e 1F


dhe 2F


, intensiteti maksimal i rezultantes është kur këndi ndërmjet dy

forcave është 00 me rezultat F1+F2, dhe minimal kur kënd është 1800 dhe rezultati është |F1-F2|.
Duke shënuar me F2 forcën me modu më të mëdha, atëherë ju kemi kushtet e mëposhtme

F1+F2=45N
F2-F1=5N.
Zgjidhja e sistemit është e F1=20N dhe F2=25N.

PYETJE n. 9. - PËRGJIGJE B
Forca e aplikuar (përballë forcës elastike të sustës) dhe energjia potenciale e akumuluar, shprehen në varësi të
ngjeshjes X
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PYETJE n. 10. - PËRGJIGJE C
Vëzhguesit janë në prehje ndërsa burim është në lëvizje, pra, për shkak të efektit Doppler frekuenca f
Që perception dëgjuesi A do të jetë e ndryshme nga frekuenca f0 të emetuar nga burimi.
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ku u është shpejtesi e tingullit dhe vs, është komponente e v në drejtimin të burimit dhe vëzhgues, pozitive në
rastin e afrimit, dhe negative në rast të largimit. Në situatën e konsideruar, kemi vs,A=vs,B>0, praA dhe B
perceptojnë një frekuencë më të madhe se ajo e emetuar (e njëjtë për të dy); Për më tepër, vs,C <0 dhe prandaj C
dëgjon një frekuencë më të vogël se ajo e emetuar; Së fundi, vs,D=vs,E=0, dhe prandaj D dhe E perceptojnë (vetëm
në çast në të cilin paraqitet figura) një frekuencë të barabartë me atë të emetuar. Përfundimisht, vëzhguesi C
percepton frekuencën më të ulët.

PYETJE n. 11. - PËRGJIGJE E
Meqënëse këndi në fillim është 45◦, komponentja horizontal e shpejtësisë fillestare është e barabartë me
komponenten vertikale. Koha eluturimit të topin tv është e barabartë me dyfishin e kohës për të arritur lartësinë
maksimale tv=1,84s.
meqënëse në drejtim horizontal lëvizja është drejtvizore e njëtrajtshme distance horizontale do të jetë e barabartë
me produktin e komponentes horizontal të shpejtësisë (VX=9.0ms-1) me kohën e fluturimit. Nga gjejmë:

d= VX tv= 16.6m.

PYETJE n. 12. - PËRGJIGJE B
Impulsi i një force në një interval kohe të caktuar është e barabartë me ndryshimin e sasisë së lëvizjes në të njëjtën
kohë. pvmtFI 
Që të dy vezët vijnë në tokë me të njëjtën sasi e levizjes dhe ndalen të dya, ndryshimi i sasisë së lëvizjes është
identik dhe, prandaj, edhe impulsi menjëherë  sapo  prek tokën është i barabartë.
Vini re se perplasja me tapetin ndodh në një kohë më të gjatë dhe atëherë forcë mesatare është më e vogël; Është
e arsyeshme të pritet se edhe forca maksimale është më e vogël. Për më tepër, ajo është aplikuar në një sipërfaqe
më të gjerë për shkak të deformimit të tapetit dhe atëherë presioni në vezë sigurisht që është më i vogël, kjo është
arsyeja pse veza i dytë nuk thyet.

PYETJE n. 13. - PËRGJIGJE D
Kronometri fillon kur ai (kohëmatsi) dëgjon të shtënën e pistoletës dhe jo kur ai e sheh flakën e të shtënës, kronometëri ka
filluar më vonë (kundrejt të shtënës) për një kohë të barabartë me atë që I duhet  tingullit për të shkuar nga arma te veshi i
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 . Koha dhënë për fituesin është për këtë arsye 0.3 s më shumë, pra 23.3s.

PYETJE n. 14. - PËRGJIGJE C
Puna është një sasi skalar, prandaj puna e përgjithshme është thjesht shuma e punës së kryer në dy llojet e lëvizjes.



PYETJE n. 15. - PËRGJIGJE A
Nëse dy trupa shkëmbejnë nxehtësi vetëm mes tyre (me fjalë të tjera, nëse shkëmbimi i nxehtësisë me mjedisin e jashtëm
është i papërfillshëm) nxehtësia e humbur nga njëri është marë plotësisht nga tjetri, dhe ne mund të shkruajmë

2211 tCtC  (1)
ku C tregon kapacitetin termik dhe shenjën minus është për shkak të faktit se një nga dy variacionet e temperaturës do të
jetë pozitiv dhe tjetri negativ. Duke treguar me t0,1 dhe t0,2 temperaturat fillestare të të dy trupave, dhe me te temperaturën e
ekuilibrit, kemi:

1,01 ttt e  dhe 2,02 ttt e 

Natyrisht, shuma e vlerave absolute të të dy variacioneve nga diferenca e temperaturës fillestare:
| Δt1 | + | Δt2 | = |t0,1 - t0,2 | = | Δt0 | (2).

Ne pranojmë se trupi 1 është një më të nxehtë (në këtë rast, kafja). Variacion i saj i temperaturës mund të merret në funksion
të | Δt2 | nga (1) dhe zëvendësohet në (2). Ajo marret
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Prandaj ftohje maksimale të kafes bën me një lugë me të kapacitet termike C2 maksimal. Duke kujtuar që, për një trup
homogjen, cm = C, ne kemi që luga prej inoxi ka një kapacitet termik të 7.1JK-1, prej bakrit 6.8JK-1, të tjerat edhe më të
vogla.

PYETJE n. 16. - PËRGJIGJE B
Në një konsumator me rrymë, fuqia jepet nga produkti i tensionit dhe intensitetit të rrymës. Duke marrë parasysh

efikasitetin, ne mund të shkruaj: 1122 VIVI  .
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PYETJE n. 17. - PËRGJIGJE A
Vlera e sasisë së lëvizjes është dhënë nga produkt i masës me vlerën e shpejtësi, kështu aja (sasia e lëvizjes) dyfishohet nëse
dyfishohet shpejtësia. Energjia kinetike është në proporcion me katrorin e shpejtësisë, kështu që në këtë rast Ajo (energjia
kinetike) katërfishohet (Alternativa B është e gabuar gabuar). Nxitimi nuk është i lidhur me vlerën e shpejtësi në një
moment të caktuar, por vetëm me ndryshimin e shpejtësisë në lidhje me kohën. Prandaj nuk është e mundur që të caktojmë
një vlerë të nxitimit  vetëm prej një vlere të shpejtësisë (Alternativa C është e gabuar). Forcë rezultante, nga ligji i dytë i
dinamikës, është e lidhur me nxitimin, kështu edhe për forcën është e njëjtë arsyetim si nxitimi (Alternativa E është
egabuar). Energjia potenciale gravitacionale varet nga pozicioni i trupit dhe jo nga shpejtësia e saj (Alternativa D është e
gabuar).

PYETJE n. 18. - PËRGJIGJE C
Trajektorja e levizjes së predhave është e kompozuar nga dy lëvizje, një lëvizje me nxitim constant g


dhe një me shpejtësi

konstante pingul me nxitimin g


. Koha e fluturimit të të dy trupave është e njëjtë, sepse janë lëshuar nga e njëjta pikë e cila
është vendosur në të njëjtën lartësi në lidhje me pikën e rënies gjithashtu komponentja vertikale e shpejtësive fillestare eshte
njëjtë (në këtë rast , zero) për të dy.

PYETJE n. 19. - PËRGJIGJE C
Sasia e levizjes e sistemit formuar nga dy Këmbaleca ruhet aq ëmbël, nuk ka forca jashtëm në drejtimin e lëvizjes. Duke
marrë si drejtimin pozitiv atë të lëvizje, dhe duke shënuar me indeks shpejtesitë pas përplasjes, kemi:

mAvA + mBvB = mAv’A + mBv’B .

nga i cili nxjerim në dukje mB:
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PYETJE n. 20. - PËRGJIGJE B
Shpejtësitë vertikale në këto kushte është zero, atëherë komponent vertikale të forcave që veprojnë mbi çdo person dë të
jenë zero. Këto forca janë pesha dhe fërkim, të drejtuara në drejtime të kundërta, kështu që ata duhet të jenë të barabarta në
madhësi. Nga kjo rrjedh se forca e fërkimit midis fëmijës dhe murit është gjysma e asaj të një të rrituri..



PYETJE n. 21. - PËRGJIGJE D
Biem dakort për të përdorur ndërtimin grafik, si ne figure.
Vëmë re: rreze paralel me boshtin optik, e cila reflektohet në vatër; rreze që kalon përmes vatrës, e cila reflektohet paralel
me boshtin optik. Mund gjithashtu të zgjedhim rreze që kalon nga qendëra, e cila pasqyrohet në vetvete (me vija të
ndërprera). Gjithashtu, mund të zbatojmë ligjin e pikave çift (objekt shembëllim)
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111


ku q është distanca e shembëllimit nga pasqyrë, p distance e objektit nga pasqyra dhe
f largësia vatrore e pasqyrës që është që është e barabartë me gjysmën e rezes r.
prandaj:

meqënëse p>r  dhe
rrfq
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Në anën tjetër, kemi:
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PYETJE n. 22. - PËRGJIGJE B
Teorema Carno tregon se, midis të gjitha makinave termike që shkëmbejnë nxehtësi me vetëm dy burime, ato me cikël të
kthyeshëm (d.m.th. ato që shfrytëzojnë dhe cikli Carno) kanë të njëjtin rendiment (Alternativa E është e gabuar) dhe se ky
rendiment është më i madh se ajo e çdo makine tjetër që punon me cikël të pakthyeshëm me të njëjtit burim (alternative B
është e saktë, C dhe D janë jo korrekte). Së fundi, ajo tregon se rendimenti është i njëjtë për të gjitha makinat Carno që

jepet nga
2

11
T

T
 , ku temperaturat janë të shprehura në shkallë absolute (Kelvin). Rrjedhimisht, rendimenti nuk mund

kurrë të jetë i barabartë me 1 sepse temperatura absolute kurrë nuk mund të jetë zero: kjo përjashton alternative A.

PYETJE n. 23. - PËRGJIGJE C
Fusha elektrike midis pllakave të një kondensator të rafshët është uniforme (duke injoruar efektet kufitare). Për një fushë
uniforme, marrëdhënia midis differences së potencialeve dhe intensitetit të fushës është E = V / d ku d është distanca e
matur në drejtim paralel me vijat e fushës. Si rezultat, për një distance të dhënë, E dhe V janë në proporcional, dhe grafiku
që shpreh marrëdhëniet në mes tyre është një vijë e drejtë që kalon nga origjina.

PYETJE n. 24. - PËRGJIGJE B
Në një cyclotron fushë magnetike shërben për të shmang grimcat elektrike (të cilat janë të përshpejtuar nga një fushë
elektrike) në një trajektore rrethore në planin pingul me fushën magnetike. Energjia kinetike e grimcave është e lidhur me
rrezen e trajektores së grimcave por ajo kurrë nuk do të jetë më e madhe se rrezja e makinës; me fjalë të tjera rrezja e
përshpejtuesit do të duhet të jetë të paktën e barabartë me atë të trajektores së grimcave që kanë arritur energjinë kinetike të
dëshiruar.
Për një grimcë me m masë, ngarkuar q dhe shpejtësi v e cila kryen levizje rrethore të njëtrajtshme në një fushë magnetike
me intensitetit B, rrezja e trajektores është:
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Duke shprehur vlerën e sasisë së lëvizje, mv, sipas energjisë kinetike, Ec, rrezja është

qB
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Duke përdorur vlerat e ngarkesës dhe masës së proton, dhe energjinë kinetike maksimale që ju dëshironi për të arritur, ju
merrni rrezen minimale që duhet të ketë makinën (mos harroni se 1 MeV = 1,6 × 10-13 J).
Me këtë energji protonet mund të konsiderohet, me përafrimin e mirë, jo relativiste.

PYETJE n. 25. - PËRGJIGJE B
Meqënëse blloku është rëshqet me shpejtësi konstante rezultantja e forcave të aplikuara është zero. Duke marrë parasysh
komponentët e forcave paralele në planin e pjerët kemi:

mg sinα + fa = 0 ⇒ | fa | = mg sinα = 5 N.
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PYETJE n. 26. - PËRGJIGJE D
Nga ligji i tretë i i Njutonit (dinamikës), forca që blloku vepton mbi dinamometrin dhe ajo që dinamometri ushtron mbi
bllokun kanë të njëjtin modul i cila është pikërisht ajo e treguar nga dinamometri.

PYETJE n. 27. - PËRGJIGJE A

Nga relacionit amF


 në rastin e parë kemi F = ma dhe në rastin e dytë 3F = 7m2a.
Duke pjestuar  anë për anë kemi:
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PYETJE n. 28. - PËRGJIGJE D

Kur një rreze  drite linearisht e polarizuar, me intensitet Ii, bie mbi një filtër polarizues ideal, dhe del përsëri linearisht e
polarizuar, por me drejtimin e polarizimiit e cila përkon me aksin e filtrit polarizues. Intensiteti në dalje , Iu, është dhënë nga
ligji i Malus:

Iu = Ii (cos α)2

ku α është këndi midis drejtimit të polarizimit të rreze rrënëse dhe aksit të filtrit polarizues.
Një rreze drite e pa polarizuar mund ta mendojmë si mbivendosjen e shumë rrezeve të polarizuara në të gjitha drejtimet e
mundshme, me shpërndarje uniforme. Intensiteti i rrezes është marrë nga mesatarje në lidhje me këndin α, pra, duke
llogaritur mesataren e (cos α)2.

Meqënëse   2cos1
2
1

cos2 

Vlera mesatare është 1/2 dhe intensiteti i rrezes dalëse është Iu=Ii / 2. Natyrisht, edhe në këtë rast rrezia dalëse
është e polarizuar në drejtim të aksit të filtrit polarizues.
Në rastin tonë, duke shënuar me I0, I1 dhe I2, respektivisht, intensitet i rrezeve rënëse në filtrin e parë, rrezeve në mes të dy
filtrave dhe pas filtrit të dytë, ne kemi, I1= 0.5 I0 dhe I2 = I1(cos β)2, ku β është kendi midis akseve të dy filtra, që nga
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PYETJE n. 29. - PËRGJIGJE C
Pohimi i tretë nuk është domosdoshmërisht i vërtetë: Konsideroni si shembull rastin e një ngarkese që lëviz në një drejtim
pingul me fushën elektrike. E para është e lidhur me përcaktimin e fushës elektrike, ndërsa e dyta është në fakt përcaktimi i
rrymës.

PYETJE n. 30. - PËRGJIGJE C
Nese dy substanca që ka temperaturë të ndryshëm janë vendosur në kontakt termike, nxehtësia zhvendoset nga substances
në një temperaturë më të lartë në substance me temperaturë më të ulët dhe ky proces ndalet kur dy substancat kanë të njëjtin
temperaturë. Proces i kundërt nuk ndodh në mënyrë spontane dhe është e nevojshme të kryhet punën për të zhvendosur
nxehtësinë; Pra, përgjigja e saktë është C. Të gjitha pohimet e tjera përshkruajnë situata që nuk janë të lidhura me
fenomenin në fjalë.

PYETJE n. 31. - PËRGJIGJE B
Le të jetë M masa e epruvetës me çakëll, m masa e peshave të shtuara, S sipërfaqia e seksionit të tub, V0 vëllimi i pjesës së
zhytur fillimisht, h zhvendosje në pjesën e poshtme të epruvetës shtohen peshat, dhe ρa densiteti i ujit. Atëherë, nga ligji i
Arkimedit, ne kemi:

M g= ρa V0 g dhe (M + m) g = ρa (V0 + Sh) g ⇒ m = Sh ρa

Me një lëng me dendësi ρL merrim:
m’= Sh ρL =Sh ρr ρa = ρr m = 6 g.

PYETJE n. 32. - PËRGJIGJE E

Nxitimi mesatar është përcaktuar si
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Në të gjitha rastet Δt ëstë 6 s që nga nxitimi mesatar më i madhe është në rastin e ndryshimit më të madh mes shpejtësi
fillestare dhe përfundimtare. Për makine E ky ndryshim është rreth 9 ms-1 dhe për D rreth 7.5ms-1, për të tjera edhe më pak.

PYETJE n. 33. - PËRGJIGJE E
15 h janë 5 herë koha e gjysmë-zbërthimit të izotopit atëherë sasia është reduktuar me një faktor prej 25 = 32 herë.
Masa ka qenë m x 32=10g x 32 =320 g



PYETJE n. 34. - PËRGJIGJE D
Kënd i rënies në sipërfaqen e parë është zero, prandaj nuk ka asnjë as devijim as zbërthim: këndi i thyerjes është zero për
çdo gjatësi vale (alternativa B dhe C të pasakta).
Në sipërfaqen e dytë përkundrazi, kendi i rënies është  600, më i madh se këndi limit, për të cilën rrezet të mos dalin nga
prizmi (alternativat A dhe E të pasakta), por pasqyrohen plotësisht (alternative D saktë).

PYETJE n. 35. - PËRGJIGJE C
Sasia e nxehtësisë Q që largohet nga sistemi varet nga sasia e substances që avullon (e shprehur në mole)
sipas relacionit Q = λm n nga ku n = Q / λm.
Meqënëse masë molar e amoniakut është µ=17 g mol-1 (nga masa atomike e hidrogjenit dhe azotit dhënë në tabelën ) masë

e amoniakut që avullon është g
Q

nM
m

3105.0 



PYETJE n. 36. - PËRGJIGJE D
Nga grafiku shohim direkt se pohimi i parë është i vërtetë, ndërsa i dyti është i gabuar  (U(r) rritet për r> r2).
Për të shqyrtuar pohimin e tretë mund të shohim se një sistem që lihet i lirë ka tendencë për të ulur nivelin e energjisë;
rrjedhimisht për r=r2 (me energji potenciale minimum) kemi një gjendje ekuilibri. Për vlera të ndryshme të r, sistemi ka
tendencë për të lëvizur spontanisht drejt r2, domethënë: për r <r2, distanca ndërmjet molekulave ka tendencë të rritet ndërsa
për r> r2 tenton të zvogëlohet. Kjo do të thotë se në rastin e parë forcë mbizotëruese e bashkëveprimit molekularë është
shtytëse në rast dytë është tërheqëse. Më në fund edhe pohimi i tretë  është i vërtet.

PYETJE n. 37. - PËRGJIGJE B
Nga ligji i parë Omit, Rryma në një qark, është e barabartë raportin me tensionit me rezistencën, kështu që rryma minimale
do të jetë ku rezistenca të ketë vlerë maksimale. Kujtojmë se, për një lidhje në seri, rezistenca ekuivalente është shuma e
rezistencave, ndërsa për një lidhje në paralele inverse i rezistencës ekuivalent është shuma e inerseve të rezistencave. Në
qarkun A rezistenca totale është 4 Ω; në qark B, ku resistencat janë në seri, është 8 Ω; në qarkun C rezistencat janë në
paralel dhe rezistencës ekuivalent është 2 Ω; në qarkun D ka dy rezistenca në seri të lidhura në paralel me një të tretë dhe
vlerën ekuivalente është 2,7 Ω; në qarkun E ka dy rezistencat në paralele të lidhura në seri me një të tretë dhe të rezistencës
ekuivalent eshte 6 Ω.

PYETJE n. 38. - PËRGJIGJE A
një "faqe" nga një libër shkollor është në të vërtetë një fletë e stampuar (shkruar) në të dy anët dhe për këtë arsye i
korrespondon dy faqet e tekstit.

Duke marrë parasysh një libër me 500 faqe (250 fletë), Alternativa A siguron një peshë të librit prej 10 N (4 × 10−2 N ×
250 faqe, që korrespondon me një masë prej rreth 1 kg, e cila është e arsyeshme për një libër. Për të njëjtën libër,
alternativë C do të sigurojë një peshë prej 50 N, nga marrim një masë prej rreth 5 kg, dhe E rreth 50 kg.
Alternativa B dhe D mund të përjashtohet apriori sepse ato nuk tregojnë një peshë, por një masë, duke u shprehur në
kilogram.

PYETJE n. 39. - PËRGJIGJE D
Shënojmë me I intensitetin e rrymës, me V tension në rezistencë, me ∆T ndryshimin e temperaturë e cila ndodh në një
kohë ∆t.
Nga rruajtja e energjisë (këtu nxehtësia e humbur mund të neglizhohet) kemi: IV ∆t = C ∆T
ku IV ∆t është nxehtësia e çliruar nga efekti Joule (xhaul) në rezistencën, dhe C ∆T është nxehtësia që absorbohet nga
sistemi.

Që nga: KJC /225
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PYETJE n. 40. - PËRGJIGJE E
Nga ligji i tretë i Keplerit, perioda orbitale është një funksion në rritje i gjysmëaksit të madh (dhe rrjedhimisht të boshtit të
mëdha). Orbita me aksin më të madh është ajo e planetit E, ju mund ta kontrolloni me një vizore.


