ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺧﺎص
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺮی ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ  :دوﺷﻨﺒﻪ  ٢۶ﻣﻬﺮ  ١٣٩۵ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺗﺎ  ١٠:٣٠ﺳﺮ ﮐﻼس و ﭘﺲ از آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

ﺳﻮال اول
ﯾﮏ ﺳﻮال ﺳﺎده !
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

ﺳﻮال دوم  :ﻧﺎﺳﺎزﻧﻤﺎی اﻧﻘﺒﺎض ﻃﻮل
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻠﻪ ای ﺻﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک ﻣﯿﺰی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .روی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰ ﺳﻮراﺧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﯾﮋه ﻃﻮل آن ﺑﺎ
وﯾﮋه ﻃﻮل ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﻣﯿﻠﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ دﭼﺎر اﻧﻘﺒﺎض ﻃﻮل ﻣﯿﺸﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﻣﯿﺮﺳﺪ
درون آن ﺳﻘﻮط ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ؟ او ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮراخ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻃﻮل آن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از وﯾﮋه ﻃﻮل ﻣﯿﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﻠﻪ از روی ﺳﻮراخ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ  .درون آن ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

ﺳﻮال ﺳﻮم :ﻧﺎﺳﺎزﻧﻤﺎی دﯾﮕﺮ
اﻟﻒ( دو ﺳﯿﺎره  Aو  Bﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  Lﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺎی دو ﺳﯿﺎره ﻫﻢ زﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vاز
ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎره  Aﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺳﺎﻋﺘﺶ را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺎی ﺳﯿﺎره  Aﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ دو در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ
L
ﭘﯿﻤﺎ از ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎره  Bﻣﯽ ﮔﺬرد  ،ﺳﺎﻋﺘﺶ را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎره  Bﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﯿﺎره  Bﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ؛ و ﺳﺎﻋﺖ
v
L
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  γﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
γv
L
ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﻫﺎی ﺳﯿﺎره ﻫﺎی  ، Bرا ﮐﻪ
v
L
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮدش ﮐﻪ
γv
ب( دو ﺑﻤﺐ روی رﯾﻞ راه آﻫﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  Lاز ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vاز روی رﯾﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دو ﺑﻤﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
)در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﯾﻞ( ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه و ردی ﺑﺮ روی ﻗﻄﺎر ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻃﻮل ﻗﻄﺎر ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ رد ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻗﻄﺎر ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻄﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد γL .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
L
از ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رد اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻗﻄﺎر از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ γL
ﻧﺎﻇﺮ روی ﻗﻄﺎر ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺑﻤﺐ ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
γ
دارﻧﺪ؟

ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم:
٣c ۴c
و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ A ١-و  Bﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی
۵
۵
او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﺴﺎن را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ C .ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ  Aو  Bﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﺷﮑﻞ  :١ﺳﻮال ۴

ﺳﻮال ﭘﻨﺠﻢ :راﺑﻄﻪ ی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو روﯾﺪاد  Aو  Bﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن )  (tA , xAو )  (tB , xBاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﻃﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﻧﺎﻇﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو روﯾﺪاد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو روﯾﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺣﺎل ﺷﺮﻃﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن  ،ﻧﺎﻇﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪ او  ،دو روﯾﺪاد در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .آﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ  ،دو روﯾﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻮال ﺷﺸﻢ:
ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ در دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  uو ﺑﺎ زاوﯾﻪ  θﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻧﺎﻇﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و در
ﺟﻬﺖ  xﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺳﺮﻋﺖ و زاوﯾﻪ ﻣﺘﺤﺮک را ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺳﻮال ﻫﻔﺘﻢ:
ﻣﺘﺤﺮک  Aدر ﻣﮑﺎن ) (x, ٠و دارای ﺳﺮﻋﺖ ) (v, ٠و ﻣﺘﺤﺮک  Bدر ﻣﮑﺎن ) (٠, yو دارای ﺳﺮﻋﺖ ) (٠, uاﺳﺖ A ، B .را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 vABدور ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ )اﻣﺘﯿﺎزی(
ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  lﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vدر راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮر  yﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  vدر ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻇﺮی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﮑﻌﺐ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر  xﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﮑﻌﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ)زﻣﺎن ﻧﻮر دﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ را ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻌﺐ در ﻋﮑﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟

ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد و ﻧﺎم دﺳﺘﯿﺎر آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎﻻی ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

