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 ۱40۱/آذر/22مهلت تحویل:    نسبیتدرس   سری دومهای تمرین

گاه شما هب م اه رباین نمره تمر  سئله و چگونگی حل آن متغیر خواهد بود. ساس نوع ن

𝑡ها در  کند. اگر تعداد میون خود به یک الکترون و دو نوترینو واپاشی میخودبه   ای ناپایدار است که به طورمیون ذره  -1 = باشد،   𝑁0برابر با   0

𝑁از رابطۀ   𝑡تعدادش در زمان   = 𝑁0𝑒
−
𝑡

𝜏 آید که در آن  به دست می𝜏   2.20طولِ عمر متوسط میون و برابر باμs  ها با  ناست. فرض کنید میو

𝑡کنند و در  حرکت می 0.95cسرعت  = 5تعداد   0 ×  میون وجود دارد. 104
 شود؟ الف( چه طول عمری برای میون مشاهده می

 ماند؟چه تعداد میون باقی می 3.0kmب( پس از پیمودن  

با سرعت   𝐴  سفینۀ   ه ناظر روی زمینشوند. اگر نسبت بهای عمود هم به یکدیگر نزدیک میدر جهت  𝐵و    𝐴از دید ناظر روی زمین، دو سفینۀ   -2

𝑢𝑦 = −0.9𝑐 سفینۀ و  𝐵   با سرعت𝑢𝑥 = 0.9𝑐 ۀحرکت کنند. خلبانِ سفین  𝐵 سفینۀ  سرعت  𝐴  کند؟گیری میرا چقدر اندازه 
  1851گذارد. این پدیده اولین بار در سال  حرکتِ محیطِ مادی )مانند آب( روی سرعتِ نور اثر میسرعتِ نور در محیطِ مادیِ متحرک:   -3

 گذرد.است، می 𝑣( مشاهده شد. پرتوی نوری را در نظر بگیرید که از یک ستون افقی محتوی آب که دارای سرعت  Fizeau)توسط فیزو  
شود  گیری مینشان دهید اگر این پرتو در همان جهت شارش آب حرکت کند سرعت نوری که توسط چارچوبِ آزمایشگاه اندازه الف(  

 است  بآشکستِ  ضریب  𝑛کند، که در آن  از رابطۀ زیر پیروی می 

𝑢 =
𝑐

𝑛
(
1 + 𝑛𝑣/𝑐

1 + 𝑣/𝑛𝑐
) 

𝑣نشان دهید برای  ب(  ≪ 𝑐  زیر است، دارد: شکل، عبارت فوق توافق خوبی با نتیجۀ آزمایشگاهیِ فیزو که به 

𝑢 ≈
𝑐

𝑛
+ 𝑣 −

𝑣

𝑛2
 

 ( دهد برای نور، تبدیل سرعت لورنتس درست است و نه تبدیل سرعت گالیله.این نشان می )

میله  -4 کنید  به شکل مکعب فرض  بدون  ای صلب  میزی حرکت میمستطیل روی سطح  میز  اصطکاک  که  حفره کند. روی سطح  دارد  وجود  ای 

شود و در نتیجه  میله که در حرکت است دچار انقباضِ طول می ،(𝑆طولِ میله برابر است. از دیدِ ناظر ساکن نسبت به میز )ناظر  طولِ آن با ویژه ویژه 

ناظرِ ساکن  رسد درون آن سقوط میهنگامی که به حفره می اما  گوید که حفره در حالِ  گوید؟ او نیز می( چه می′𝑆نسبت به میله )ناظر  کند. 

افتد. گویا به تناقض  کند و درون آن نمی طولِ میله خواهد شد و در نتیجه میله از روی حفره عبور میتر از ویژه حرکت است پس طولِ آن کوچک

 شده جستجو کنید و ایرادِ استدالل فوق را بیابید. در موردِ پارادوکس بیان رسیدیم! 
𝜉، خطوط   𝜂و   𝜉اه مختصات در دستک -5 ∙ 𝜂 یر کنید. سثابت را رسم و تف 

وفق باـشید. شجاعیم   


