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گاه شما هب سم اه رب اـسنمرۀ تمرین  ! یابدای اختصاص می Copy-pasteاهی اصطالحاً رتین نمره هب اپسخئله و چگونگی حل آن متغیر خواهد بود. کماس نوع ن

را سوار بر  𝐵شود: دهیم، بدین صورت انجام مینشان می 𝐵و دومی را با  𝐴آزمایشی روی دو کودک دوقلو که اولی را با  -1

رود و ماند. موشک به یک سیاره دوردست میروی زمین می 𝐴فرستیم و یک موشک بسیار سریع به سفری فضایی می

 𝐴کندتر گذشته است و درنتیجه زمانِ سفرِ رفت و برگشت از دیدِ  𝐵زمان برای  𝐴گردد. از دیدِ زمین بازمیجا به از آن

خواهد  𝐵پیرتر از  𝐴شود و دوقولوها با یکدیگر مالقات کنند است. پس وقتی سفر تمام  𝐵تر از همین زمان از دیدِ بیش

به  𝐴کند. او نیز مدعی است که هم تحلیل مشابهی می 𝐵دۀ دوگانه است، بود. اما با توجه به اینکه اتساع زمان یک پدی

کُندتر کار کرده و در نتیجه  𝐴گوید ساعت همراه زمین یک سفر رفت و برگشت نسبت به او انجام داده است. او می

ترین و احتماالً وفاین پارادوکس معر ☺پیرتر خواهد بود. گویا به تناقض رسیدیم!  𝐵هنگام مالقات در پایان سفر 

 مشهور است. پارادوکس دوقلوهاای است که در نسبیت مطرح شده است و به ترین شبههقدیمی

 در موردِ پارادوکس دوقلوها جستجو کنید و ایرادِ استدالل فوق را بیابید. 

 

به سمت راست حرکت  𝑣با سرعتِ  𝐴 ،𝐵هر کدام یک ساعت دارند. در چارچوبِ  𝐶و  𝐴 ،𝐵فرض کنید ناظرهای  -2

 𝐴 ،𝐶چنین در چارچوبِ کنند. همهایشان را در صفر تنظیم میکند، هر دو ساعتعبور می 𝐴از کنارِ  𝐵کند. وقتی می

کند زمان میهم 𝐵ساعتِ خود را با  𝐶کنند، از کنارِ هم عبور می 𝐵و  𝐶کند. وقتی به سمت چپ حرکت می 𝑣با سرعتِ 

و  𝑇𝐴را  𝐴کنند. فرض کنید زمانِ ساعت هایشان را با هم مقایسه میها ساعتآن 𝐴از کنارِ  𝐶و در نهایت هنگامِ عبورِ 

 بنامیم. 𝑇𝐶را  𝐶زمانِ ساعتِ 
 رسم کنید. 𝐶و  𝐴 ،𝐵خطِ هر سه ناظر را در هر سه چارچوبِ متعلق به ناظرهای جهان لف(ا

𝑇𝐶دهید  ، نشان𝐴در دستگاهِ  ب( =
𝑇𝐴

𝛾
. 

𝑇𝐶، نشان دهید 𝐵در دستگاهِ  پ( =
𝑇𝐴

𝛾
. 

𝑇𝐶، نشان دهید 𝐶در دستگاهِ  ت( =
𝑇𝐴

𝛾
. 
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