
Α. Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Ασκήσεις στον μετασχηματισμό του Lorentz

Ασκήσεις στον μετασχηματισμό του Lorentz.

Ασκήσεις που λύθηκαν στο φροντιστήριο:

Άσκηση 1. Θεωρούμε τα αδρανειακά συστήματα αναφοράς (ΑΣΑ) Σ και Σ′ στη συνηθισμένη διάταξη, με το Σ′ να
κινείται παράλληλα προς τον άξονα 𝑥 του Σ με ταχύτητα 𝑣 = 0.8𝑐. Σύμφωνα τοΣ′ , τo γεγονός 𝛾1 έλαβε
χώρα τη χρονική στιγμή 𝑡′ = 0, σ’ ένα σημείο του άξονα 𝑥′ το οποίο απέχει 15 𝑙𝑠𝑒𝑐 (δευτερόλεπτα
φωτός) από το 𝑥′ = 0. Στο ίδιο σημείο, αλλά 3 𝑠𝑒𝑐 αργότερα, έλαβε χώρα το γεγονός 𝛾2.

α) Να υπολογιστούν οι χωρο-χρονικές συντεταγμένες των γεγονότων 𝛾1 και 𝛾2 στο ΑΣΑ Σ.
β) Στο διάγραμμα 𝑥 − 𝑐𝑡 του ΑΣΑ Σ, δείχτε τα σημεία που αντιστοιχούν στα γεγονότα 𝛾1 και 𝛾2 ,

καθώς και τις ευθείες που παριστάνουν τους χωροχρονικούς άξονες του ΑΣΑ Σ′.
γ) Να βρεθεί το ΑΣΑ Σ″ , σύμφωνα με το οποίο το γεγονός 𝛾2 συνέβη τη χρονική στιγμή 𝑡″ = 0.

Απ. α) 𝛾1 ∶ (𝑥1, 𝑐 𝑡1) = (25, 20), 𝛾2 ∶ (𝑥2, 𝑐 𝑡2) = (29, 25) ή 𝛾1 ∶ (𝑥1, 𝑐 𝑡1) = (−25, −20), 𝛾2 ∶ (𝑥2, 𝑐 𝑡2) = (−21, −15)
γ) 𝛽″ = 25

29 ή 𝛽″ = −15
−21 = 5

7 .

Άσκηση 2. Δύο γεγονότα, 𝛾1 και 𝛾2, παρατηρούνται σε δυο διαφορετικά αδρανειακά συστήματα αναφοράς (ΑΣΑ)
Σ, και Σ′, όπου το Σ′ κινείται στην συνηθισμένη διάταξη ως προς το Σ που ακινητεί. Το γεγονός 𝛾1
λαμβάνει χώρα στην αρχή των αξόνων και στα δυο ΑΣΑ, δηλαδή 𝑥1 = 𝑦1 = 𝑧1 = 𝑐 𝑡1 = 0, και
𝑥′

1 = 𝑦′
1 = 𝑧′

1 = 𝑐 𝑡′
1 = 0 . Το γεγονός 𝛾2 λαμβάνει χώρα στο 𝑥2 = 2, 𝑦2 = 𝑧2 = 0, 𝑐 𝑡2 = 3, στο Σ, και

στο 𝑥′
2 = 3, 𝑦′

2 = 𝑧′
2 = 0, στο Σ′ (όλες οι αποστάσεις σε 𝑙𝑠𝑒𝑐).

α) Ποιά χρονική στιγμή έλαβε χώρα το γεγονός 𝛾2, στο Σ′;
β) Ποιά είναι η σχετική ταχύτητα του Σ′ ως προς το Σ;

Απ. α) 𝑐 𝑡′ ≈ 3.74𝑙𝑠𝑒𝑐, β) 𝛽 = −0.290.

Άσκηση 3. Ο γαλαξίας 𝐴 απομακρύνεται από εμάς με ταχύτητα 0.3 𝑐. Ο γαλαξίας 𝐵 που βρίσκεται ακριβώς στην
αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που βρίσκεται ο γαλαξίας 𝐴, απομακρύνεται από εμάς με την ίδια
ταχύτητα που απομακρύνεται ο γαλαξίας 𝐴. Ποιά είναι η ταχύτητα απομάκρυνσης που παρατηρεί
ένας παρατηρητής στον γαλαξία 𝐴 α) για τον γαλαξία μας, β) για τον γαλαξία 𝐵;
Απ. α) 0.3 𝑐, β) 0.55 𝑐.

Άσκηση 4. Από μετρήσεις της μετατόπισης προς το ερυθρό των φωτεινών ακτίνων που εκπέμπονται από το κβά-
σαρ 𝑄1 συμπεραίνουμε ότι απομακρύνεται από εμάς με ταχύτητα 0.7 𝑐. Το κβάσαρ 𝑄2 το οποίο βρί-
σκεται στην ίδια κατεύθυνση στο χώρο αλλά σε πιο κοντική απόσταση από το 𝑄1, απομακρύνεται με
ταχύτητα 0.55 𝑐 από εμάς. Ποιά είναι η ταχύτητα απομάκρυνσης του 𝑄2 που μετρά ένας παρατηρητής
στον 𝑄1;
Απ. −0.24 𝑐.

Άσκηση 5. Ένα ΑΣΑ Σ′ κινείται με ταχύτητα 𝑣 ως προς ένα ΑΣΑ Σ στην συνηθισμένη διάταξη. Μια ράβδος στο
Σ′ σχηματίζει γωνία 𝜃′ ως προς τον άξονα που κινείται το Σ′. Ποιά είναι η γωνία 𝜃 που μετρά ένας
παρατηρητής στο Σ;
Απ. tan 𝜃 = 𝛾 tan 𝜃′.

Άσκηση 6. Ένα ΑΣΑ Σ′ κινείται με ταχύτητα 𝑣 ως προς ένα ΑΣΑ Σ στην συνηθισμένη διάταξη. Μια σφαίρα
πυροβολείται στο Σ′ με ταχύτητα 𝑢 = |�⃗�| σε μια γωνία 𝜃′ ως προς τον άξονα που κινείται το Σ′.

α) Ποιά είναι η γωνία 𝜃 που κινείται η σφαίρα ως στο το ΑΣΑ Σ;
β) Ποιά είναι απάντηση στο α) ερώτημα αν αντί για σφαίρα είχαμε ένα φωτόνιο;

Απ. α) tan 𝜃 = tan 𝜃′

𝛾
1

1 + 𝑣
𝐮 sec 𝜃′ , β) tan 𝜃 = tan 𝜃′

𝛾
1

1 + 𝑣
𝑐 sec 𝜃′ , όπου sec 𝜃′ = 1

cos 𝜃′ .

1



Α. Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Ασκήσεις στον μετασχηματισμό του Lorentz

Ασκήσεις για λύση:

Άσκηση 7. Δύο γεγονότα, 𝛾1 και 𝛾2, παρατηρούνται σε ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς (ΑΣΑ) Σ. Οι χωρο-
χρονικές συντεταγμένες τους στο Σ είναι

𝛾1 ∶ 𝑐 𝑡1 = 𝑥1 = 𝑦1 = 𝑧1 = 0, 𝛾2 ∶ 𝑐 𝑡2 = 3, 𝑥2 = 5, 𝑦2 = 𝑧2 = 0,
(όλες οι αποστάσεις σε ℓ𝑠𝑒𝑐).
Υπάρχει άλλο ΑΣΑ Σ′ στο οποίο το γεγονός 𝛾2 προηγείται χρονικά του γεγονότος 𝛾1 ; Αν ναι, δώστε
ένα παράδειγμα ενός τέτοιου Σ′ και υπολογίστε τις συντεταγμένες των 𝛾1, 𝛾2 στο Σ′. Αν όχι, αιτιολο-
γήστε.
Απ. Για να υπάρχει τέτοιο Σ′ αρκεί και πρέπει 𝑣 > 3

5 𝑐 (γιατί;). Για παράδειγμα, αν 𝑣 = 4
5 𝑐, τότε 𝑐 𝑡′

2 = − 5
3 𝑙𝑠𝑒𝑐, 𝑥′

2 = 13
3 𝑙𝑠𝑒𝑐,

𝑦′
2 = 𝑧′

2 = 0 𝑙𝑠𝑒𝑐.

Άσκηση 8. Δύο γεγονότα, 𝛾1 και 𝛾2, παρατηρούνται σε ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς (ΑΣΑ) Σ. Οι χωρο-
χρονικές συντεταγμένες τους στο Σ είναι

𝛾1 ∶ 𝑐 𝑡1 = 5, 𝑥1 = 7, 𝑦1 = 𝑧1 = 0, 𝛾2 ∶ 𝑐 𝑡2 = 1, 𝑥2 = 2, 𝑦2 = 𝑧2 = 0,
(όλες οι αποστάσεις σε ℓ𝑠𝑒𝑐).

α) Να υπολογισθεί η αναλλοίωτη χωροχρονική απόσταση μεταξύ των 𝛾1 και 𝛾2.
β) Σε ένα διαφορετικό ΑΣΑ Σ′ τα 𝛾1, 𝛾2 παρατηρούνται ταυτόχρονα. Να βρεθούν οι χωροχρονικές

συντεταγμένες των 𝛾1, 𝛾2 στο Σ′.
γ) Υπάρχει ΑΣΑ Σ″ στο οποίο τα 𝛾1, 𝛾2 να παρατηρούνται στο ίδιο χωρικό σημείο; Αν ναι, ποιά

είναι η σχετική ταχύτητα του Σ″ ως προς το Σ′; Αν όχι, αιτιολογήστε.

Απ. α) Ι = Δ𝑠2 = 9. β) 𝑐 𝑡′
1 = −1, 𝑥′

1 = 5, 𝑦′
1 = 𝑧′

1 = 0 (όλα σε 𝑙𝑠𝑒𝑐.) γ) Όχι! δεν υπάρχει, γιατί σε ένα τέτοιο Σ″ θα είχαμε Ι<0
(γιατί;) και γνωρίζουμε ότι Ι = 9 > 0 είναι αναλλοίωτη ποσότητα σε όλα τα ΑΣΑ.

Άσκηση 9. Μια λάμψη φωτός εκπέμπεται από την αρχή των αξόνων Ο ενός ΑΣΑ Σ και αργότερα απορροφάται
στο σημείο Α. Στο Σ, η ευθεία ΟΑ έχει μήκος ℓ και σχηματίζει γωνία 𝜃 με το άξονα 𝑥. Θεωρούμε ένα
άλλο ΑΣΑ Σ′ το οποίο κινείται με ταχύτητα 𝑣 κατά μήκος του 𝑥 άξονα του Σ.

α) Πόσο χρονικό διάστημα 𝑡′ μεσολαβεί μεταξύ της εκπομπής και της απορρόφησης του φωτός στο
Σ′;

β) Πόση είναι η χωρική aπόσταση ℓ′ μεταξύ του σημείου εκπομπής και του σημείου απορρόφησης
του φωτός στο Σ′;

Απ. α) Δ𝑡′ = 𝑡′
2 − 𝑡′

1 = 𝛾 ℓ
𝑐 (1 − 𝑣

𝑐 cos 𝜃). β) ℓ′ = 𝛾 ℓ(1 − 𝑣
𝑐 cos 𝜃).

Άσκηση 10. Το ΑΣΑ Σ′ κινείται με ταχύτητα 𝑣 κατά μήκος του 𝑥-άξονα του ΑΣΑ Σ. Ένας παρατηρητής στο Σ′

βλέπει να εκπέμπεται ένα φωτόνιο από την αρχή Ο′ του Σ′ και να κινείται κατά μήκος του 𝑦′-άξονα
του Σ′. Ένας παρατηρητής στο Σ βλέπει το ίδιο φωτόνιο να κινείται κατά μήκος μιας ευθείας που
διέρχεται από την αρχή Ο του Σ και σχηματίζει γωνία 45° με το 𝑥-άξονα. Να βρεθεί η ταχύτητα
απομάκρυνσης 𝑣 των δυο ΑΣΑ. (Απ. 𝛽 = √2/2.)

Άσκηση 11. Ένας ραδιενεργός πυρήνας κινείται με ταχύτητα 1
4 𝑐 κατά μήκος του θετικού 𝑥 άξονα ενός ΑΣΑ Σ

και ξαφνικά εκπέμπει ένα 𝛽-σωματίδιο. Ως προς το ΑΣΑ Σ′ στο οποίο ο πυρήνας είναι ακίνητος, το
εκπεμπόμενο 𝛽-σωματίδιο κινείται με ταχύτητα 4

5 𝑐 σε μια ευθεία που σχηματίζει γωνία 60° ως προς
τον θετικό 𝑥′-άξονα του Σ′.

α) Να βρεθεί η ταχύτητα του 𝛽-σωματιδίου ως προς το Σ.
β) Να βρεθεί η ταχύτητα του 𝛽-σωματιδίου ως προς έναν παρατηρητή σε ένα ΑΣΑ Σ″ που κινείται

με ταχύτητα 1
4 𝑐 κατά μήκος του αρνητικού 𝑥-άξονα του Σ.

Απ. α) 𝑢𝑥 = 13
22 𝑐, 𝑢𝑦 = 3 √5

11 𝑐, 𝑢𝑧 = 0 . β) 𝑢″
𝑥 = 74

101 𝑐, 𝑢″
𝑦 = 30 √3

101 𝑐, 𝑢″
𝑧 = 0 .
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