باسمه تعالی

تمرینهای هفتۀ ششم درس نسبیت

مهلت تحویل/51 :فروردین5۳۱1/
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نمرۀ تمریناه رب اـساس نوع ن گاه شما هب سمئله و چگونگی ل آن غیر خواهد بود .کمرتین نمره هب اپ خاهی اصطالحا  Copy-pasteای اختصاص مییابد!
 -1میله ای را در نظر بگیرید که در امتداد محور 𝑥 از چارچوبِ 𝑆 قرار دارد و با سرعت 𝑣 در همین امتداد نسبت به 𝑆
حرکت میکند .این میله در چارچوبِ  𝑆 ′که نسبت به 𝑆 با سرعت 𝑣 حرکت می کند ،ساکن است( .شکل زیر را
ببینید)
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الف) طول میله از دیدِ ناظر  𝑆 ′چقدر است؟ نام این مقدار را  𝑙0بگذارید 𝑙0 .را ویژهطول میله مینامیم ،که منظور
طولِ میله در چارچوبِ سکونِ آن است.
ب) طول میله از دیدِ ناظر 𝑆 چقدر است؟ نامش را 𝑙 بگذارید .دقت کنید برای محاسبۀ این مقدار باید مختصۀ 𝑥 دو
انتهای میله را در یک زمانِ 𝑡 ،که با ساعتهای روی 𝑆 اندازهگیری میشوند ،بدانیم.
پ)  𝑙0را با 𝑙 مقایسه کنید و دلیل بیاورید که چرا  𝑙 < 𝑙0؟
طول میله از دیدِ ناظر 𝑆 ،که نسبت به آن متحرک است ،کوتاهتر از طولی است که ناظر  𝑆 ′اندازه میگیرد .طول هر
میله برای ناظرِ ساکن بیشینه است .این پدیده به انقباض طول معروف است.
ت) نتیجۀ فوق را با رسم نمودار فضا-زمانِ هر دو ناظر بار دیگر توضیح دهید.
فرض کنید میله ای صلب به شکل مکعب مستطیل روی سطح بدون اصطکاک میزی حرکت میکند .روی سطح میز
حفرهای وجود دارد که ویژهطولِ آن با ویژه طولِ میله برابر است .از دیدِ ناظر ساکن نسبت به میز (ناظر 𝑆) میله که
در حرکت است دچار انقباضِ طول می شود و در نتیجه هنگامی که به حفره میرسد درون آن سقوط میکند .اما
ناظرِ ساکن نسبت به میله (ناظر  )𝑆 ′چه میگوید؟ او نیز می گوید که حفره در حالِ حرکت است پس طولِ آن
کوچکتر از ویژه طولِ میله خواهد شد و در نتیجه میله از روی حفره عبور میکند و درون آن نمیافتد .گویا به
تناقض رسیدیم! ☺ نمونۀ مشابه این تناقض به پارادوکس نردبان ( )Ladder Paradoxمشهور است.
ث) در موردِ پارادوکس بیان شده جستجو کنید و ایرادِ استدالل فوق را بیابید.

 -2سرعتِ نور در محیطِ مادیِ متحرک :حرکتِ محیطِ مادی (مانند آب) روی سرعتِ نور اثر می گذارد .این پدیده
اولین بار در سال  1581توسط فیزو ( ) Fizeauمشاهده شد .پرتوی نوری را در نظر بگیرید که از یک ستون افقی
محتوی آب که دارای سرعت 𝑣 است ،میگذرد.
الف) نشان دهید اگر این پرتو در همان جهت شارش آب حرکت کند سرعت نوری که توسط چارچوبِ آزمایشگاه
اندازهگیری میشود از رابطۀ زیر پیروی میکند ،که در آن 𝑛 ضریب شکستِ آب است.
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ب) نشان دهید برای 𝑐 ≪ 𝑣  ،عبارت فوق توافق خوبی با نتیجۀ آزمایشگاهیِ فیزو که به قرارِ زیر است ،دارد:
𝑐
𝑣
𝑢≈ +𝑣− 2
𝑛
𝑛
** این نشان میدهد برای نور ،تبدیل سرعت لورنتس درست است و نه تبدیل سرعت گالیله.

 -3در چارچوبِ 𝑆 ،دو رویداد 𝐴 و 𝐵 به ترتیب در مبدأ و فاصلۀ 𝑋 روی محور 𝑥 به طور همزمان در  𝑡 = 0رخ
میدهند .در چارچوبِ  ،𝑆 ′فاصلۀ زمانی بین این دو رویداد 𝑇 است.
1

الف) نشان دهید فاصلۀ مکانی بین این دو رویداد در  𝑆 ′برابر است با .(𝑋 2 + 𝑇 2)2
ب) سرعت نسبی دو چارچوب ،𝑣 ،را برحسب 𝑋 و 𝑇 به دست آورید.
ج) نمودار فضا-زمان را رسم کرده و تمامی کمیتهای فوق را روی آن مشخص کنید.

 -4سه رویداد 𝐴  𝐵 ،و 𝐶 از دیدِ ناظرِ 𝑂 با ترتیبِ 𝐶𝐵𝐴 رخ میدهند .ناظرِ دیگری ،𝑂̅ ،مشاهده میکند که این
رویدادها با ترتیب 𝐴𝐵𝐶 رخ میدهند .آیا ممکن است ناظر سومی ترتیب این رویدادها را به صورت 𝐵𝐶𝐴 ببیند؟
پاسخ خود را با رسم نمودار فضا-زمان مستدل کنید.

 -8سه ذرۀ نسبیتی 𝐴 𝐵 ،و 𝐶 روی محور 𝑥 حرکت میکنند .سرعت ذره 𝐶 نسبت به ناظرِ ساکن 𝑂 برابر = 𝑂𝐶𝑣
𝑐 ،0.2سرعت ذرۀ 𝐵 نسبت به 𝐶 برابر 𝑐 𝑣𝐵𝐶 = 0.2و سرعت ذرۀ 𝐴 نسبت 𝐵 برابر 𝑐 𝑣𝐴𝐵 = 0.6است.
سرعتِ ذرۀ 𝐴 نسبت به ناظرِ 𝑂 چقدر است؟ (کنکور دکتری )58

 -6همانند شکل زیر دو فضاپیما در جهت مخالف در حال حرکت هستند .ناظری در زمین سرعتِ 𝐴 را 𝑐  0.750و
سرعتِ 𝐵 را 𝑐  0.850اندازهگیری میکند .سرعت 𝐵 نسبت به 𝐴 را بیابید.

منبع عکس در پاسخ تمرینها بیان خواهد شد.

 -7دو موتور سوار با سرعتهای نسبیتی در امتداد مسیرهای متعامد با هم مسابقه میدهند.
موتور سوار بتا با چه سرعتی از کنارِ موتور سوارِ آلفا عبور میکند؟ (اطالعات در شکل داده شده است).

منبع عکس در پاسخ تمرینها بیان خواهد شد.

موفق باـشید .شجاعی

