
 ٍ فعازهاى تَزٗع کرٍٕ هادُ: 1ًسث٘ت عام  5ْإ فصل پرسش

 (5.5)ٍٗراست ش٘لذ شَارتس

در ًظر تگ٘رٗذ. سرعت ًَر را در ٗک هس٘ر ٍ ً٘س در هس٘ر هخالف آى حساب      إ تا خولٔ ظرتذرٕ  هترٗک سادُ .1

 کٌ٘ذ. اختالف سرعت ًَر در دٍ هس٘ر را تَخِ٘ کٌ٘ذ!

 

تَاى ترإ  تکاًِ صفر است. چؽَر اٗي هترٗک را هٖ آٗذ کِ تاًسَر اًرشٕ فرض تِ دست هٖش٘لذ تا اٗي س هترٗک شَارت .2

 کار ترد کِ داخل کْکشاى است، ٗا ترإ ٗک کْکشاى کِ داخل کْ٘اى است؟ِ ٗک ستارُ ت

 

ٌذ گ٘رٗن خسوٖ تا تقارى کرٍٕ ًَساى کٌذ. چگًَِ تَحٖ هٖ کٌ٘ذ کِ هترٗک خارج خسن اٗستا است؟ اگر خسن تاتش ک .3

 چؽَر؟

 

تکاًِ، ٗا تاًسَر اً٘شت٘ي، تقارًٖ داشتِ تاشذ کِ هترٗک ًذاشتِ تاشذ؟ تر عکس آى -هثالٖ دارٗذ ترإ اٗي کِ تاًسَر اًرشٕ .4

 چؽَر؟ اصال اٗي سَال را تدا هٖ داً٘ذ؟

 

ًکٌذ ثاتتٖ تِ هحاسثات هرتَغ تِ فعازهاى شَارتس ش٘لذ تگاُ کٌ٘ذ! آٗا تذْٖٗ است کِ هترٗک در تٌْ٘اٗت تخت است؟  .5

 اًتگرالٖ تاشذ کِ صحت اٗي گسارُ را ًقط کٌذ؟

 

)تکاًِ  ۰  خَرٗن. اٗي پتاًس٘ل تِ ازإ  ثر ترهٖؤش٘لذ تِ پتاًس٘ل هس در هترٗک شَارتّا  تِ ٌّگام هحاسثِ شئَدزٗک .6

 شَد، ٗعٌٖ هس٘ر آزاد هستق٘ن است. تَخِ٘ کٌ٘ذ! )ًَرگًَِ( صفر هٖ ۰  إ صفر( ٍ  زاٍِٗ

 

 

  ّإ ٗک تاًسَر )هثالً  راتؽٔ ه٘اى هؤلفِ .7
 ّإ َّلًََم ٍ ًاَّلًََم چگًَِ است؟ ( ترإ هترٗک قؽرٕ در پاِٗ 

 

ش٘لذ تا خولٔ ثاتت کْ٘اًشٌاختٖ( هتٌاظر است تا ٗک ً٘رٍٕ دافعِ تِ اًذازٓ س در هترٗک کَتلِر )شَارت 𝚲خولٔ هتٌاسة تا  .8

۱

۳
𝚲  !تَخِ٘ کٌ٘ذ . 

ٍر کرد. آٗا اٗي اهکاى ترإ فعإ شَارتسش٘لذ ّن هَخَد  تَاى در ٗک فعإ تخت پٌح تعذٕ غَؼِ هٖهترٗک دٍس٘تِ را  .9

ٍر کرد؟ تعذ فعإ  اقل٘ذسٖ تا تعذ دلخَاُ غَؼِ-زهاى چْار تعذٕ را در ٗک فعإ تخت شثِ-تَاى ّر فعا است؟ آٗا هٖ

 ّإ دٍ تعذٕ خَاب دّ٘ذ! رٗکداً٘ذ؟ ّو٘ي سؤال را ترإ گراًش ٍ هت ٍرٕ را در حالت کلٖ هٖ غَؼِ

 

 اًذ؟ ًام تثرٗذ! ش٘لذ کذامس تردارّإ ک٘لٌ٘گ هترٗک شَارت .15

 



زهاى پٌح تعذٕ داًست. چِ ًقش ف٘سٗکٖ، -تَاى هترٗکٖ القاء شذُ رٍٕ ٗک شثِ کرُ در ٗک فعا هترٗک دٍس٘تِ را هٖ .11

تِ صَرت هذلٖ اًثساؼٖ، تا اًثساغ ًواٖٗ تَاً٘ذ تِ اٗي کرُ تذّ٘ذ؟ ّو٘ي هترٗک در هختصات دٗگر  هرتثػ تا ٍاقع٘ت هٖ

 شَد. چؽَر چٌ٘ي چ٘سٕ هوکي است؟ ترإ عالن، ًَشتِ هٖ

 

ش٘لذ، پس ٗک تردار ک٘لٌ٘گ آى را س هترٗک دٍس٘تِ چٌذ تردار ک٘لٌ٘گ دارد؟ اگر اٗي هترٗک اٗستا است، هاًٌذ شَارت .12

 تَاى تِ صَرت  هٖ

  
ٍاکر، ٗعٌٖ -زهاى دٍس٘تِ در هختصات راترتسَى-فعاآٗذ ٍقتٖ  ار هٖتردًَشت. چِ تر سر اٗي  

 شَد؟ اًثساؼٖ، ًَشتِ هٖ

 


