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

ﺳﻮال اول
در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ-ﮔﺎراژ )ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻢﻫﺎی ﻧﺮدﺑﺎن-ﮔﺎراژ ﯾﺎ ﻣﯿﻠﻪ-ﮔﺎراژ اﺳﻢ آن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ( ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺎراژی
ﺑﺎ ﻃﻮل ١ﻣﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و درون آن ﺟﺎ ﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ v ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ  γ(v) = ٣و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮاج درون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻮال دوم
دو ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎی  l١و  l٢را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  .l٢ < l١اﯾﻦ دو ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﯽ  vدر راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎن ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻃﻮل ﻫﺮ دو ﻣﯿﻠﻪ را ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮ
l٢
]γ

c٢ [l١ −
l١ v

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﺑﺮای وﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﻪ ﺷﺮط ) l١ ٢ (c − v) < l٢ ٢ (c + vﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻨﮑﻮﻓﺴﮑﯽ در ﺣﻞ اﯾﻦ
ﺳﺆال ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮال ﺳﻮم
ﺷﺘﺎب وﯾﮋه ی ﺟﺴﻤﯽ  ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ  uروی داﯾﺮه ای ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  rﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم
در ﻓﻀﺎزﻣﺎن دو ﺑﻌﺪی ) Sﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ  xرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( ﭼﻬﺎر روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ:
)xµ١ = (٠, ٠
)xµ٣ = (b, ٠

)xµ٢ = (٠, a
)xµ۴ = (b, a

ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ  abاﺳﺖ .در دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ’ ، Sاﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﻧﯿﺰ  abاﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﺎورداﺳﺖ.

ﺳﻮال ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  v١ /c ≡ β١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  S١ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه  S١ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  β٢ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  S٢و دﺳﺘﮕﺎه  S٢ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ β٣
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  S٣و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﺧﺮ دﺳﺘﮕﺎه  SN −١ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  βNﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  SNﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺮا ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ
ﮐﻪ )  β(Nﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  SNرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
PN+ − PN−
PN+ + PN−
ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
) (١ − βi
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ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ )اﻣﺘﯿﺎزی(
”ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر”
ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﯿﻨﮑﻮﻓﺴﮑﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ) (informationﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻧﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠّﯿﺖ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻣﻌﻠﻮل )اﻃﻼﻋﺎت( را ﻗﺒﻞ از اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﻋﻠّﺖ )ﻣﻨﺸﺄ اﻃﻼﻋﺎت( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ )و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ( در
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ” .اﻃﻼﻋﺎت” ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ذره ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آن ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻋﻠّﺖ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﯿﺎن ﺷﺪن
اﯾﻦ ﮔﺰاره ،ﻋﺪّهای دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺎﺳﺎزﻧﻤﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎز ﻧﻤﺎی اول :ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻗﻀﯿﻪی ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی آن روی زﻣﯿﻦ و در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻧﻮک ﺗﯿﺰ آن روی ﭘﻠﻮﺗﻮ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی آن زاوﯾﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ دو ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺜﻼ در ﺣﺪّ ﻗﻄﺮ ﭘﻠﻮﺗﻮ( و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺮی از
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﯿﭽﯽ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن دو ﻧﻮک ﻗﯿﭽﯽ ﺷﻌﺎع ﭘﻠﻮﺗﻮ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺣﺎﻻ ﺳﺆال را ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﺗﯿﻐﻪی ﻗﯿﭽﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ و در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ زاوﯾﻪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻐﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻂ ﺑﺮش ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
)اﯾﻦ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ( .ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻧﺎﺳﺎزﻧﻤﺎی دوم :ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻗﻮهی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ و دارد ﺳﻄﺢ ﻣﺎه را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮاغ ﻗﻮه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و آن
را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪی اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﻣﯽرود و آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻮﭼﮏ .ﭘﺲ ﺳﺮﻋﺖ
ﺳﺎﯾﻪی دﺳﺘﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻧﺎﺳﺎزﻧﻤﺎی ﺳﻮم :ﺟﻌﺒﻪی ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎﺳﺎزﻧﻤﺎی ﺳﻮم ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد ﮐﻪ در ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ)  ( entanglement Quantumو دورﺑﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ )
 ( teleportation Quantumﺑﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﺗﻮپ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دارﯾﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺗﻮپ را درون ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﺬارد
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮپ دﯾﮕﺮ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﺗﻮپ درون ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺑﺴﯿﺎر دوردﺳﺘﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽروﯾﺪ .و ﺳﭙﺲ
در ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﻮپ درون ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻓﻮﺗﻮن از ﺳﻄﺢ ﺗﻮپ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺷﻤﺎﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺗﻮپ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،رﻧﮕﺶ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
از ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر دور ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮﺗﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

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

