
Α. Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Ασκήσεις στο ακτινικό και εγκάρσιο σχετικιστικό φαινόμενο Doppler

Ασκήσεις στο ακτινικό και εγκάρσιο σχετικιστικό φαινόμενο Doppler.

Άσκηση 1. Ένας γαλαξίας στο σμήνος γαλαξιών Hydra εκπέμπει φως του οποίου οι γραμμές απορρόφησης H
και K του ιονισμένου ασβεστίου είναι μετατοπισμένες προς ένα μήκος κύματος 4750A∘ σε σχέση με
το μήκος κύματος 3940A∘ που παρατηρείται σε μια στάσιμη πηγή. Ποιά είνα η ακτινική ταχύτητα
απομάκρυνσης του γαλαξία από την γη;
Απ. 𝑣 = 0.2 𝑐.

Άσκηση 2. Παρατηρήσεις σε ένα αστρονομικό αντικείμενο (κβάσαρ 3𝐶-9) αναφέρουν ότι όταν το κβάσαρ εξέ-
μπεπψε το φως που μόλις έφθασε στην γη, το κβάσαρ απομακρυνόταν από την γη με ταχύτητα 4

5 𝑐.

α) Μια από τις γραμμές απορρόφησης στο φάσμα ακτινοβολίας του κβάσαρ έχει μήκος κύματος
1200A∘ όταν εκπέμπεται από μια στάσιμη πηγή. Σε τι μήκος κύματος η γραμμή αυτή έχει παρα-
τηρηθεί στο φάσμα απορρόφησης του κβάσαρ;

β) Τα κβάσαρ εκπέμπτουν ενέργεια με τόσο γρήγορο ρυθμό που οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι καίγο-
νται σε σχετικά σύντομη χρονική περίοδο. Αν η περίοδος ζωής του 3𝐶-9 είναι 106 έτη ως προς το
δικό του ΑΣΑ στο οποίο ακινητεί, να βρεθεί η συνολική γήϊνη χρονική περίοδος που καταφθάνει
ακτινοβολία στην γη από τον 3𝐶-9.

Απ. α) 3600A∘ , β) 3 × 106 έτη.

Άσκηση 3. Υπάρχει μια συγκοινωνιακή γραμμή από την Γη στον Άρη. Κάθε διαστημικό λεωφορείο είναι εξοπλι-
σμένο με δυο ταυτόσημα λαμπάκια, ένα στο έμπροσθεν κι ένα στο όπισθεν μέρος του λεωφορείου.
Η συνηθισμένη ταχύτητα που ταξιδεύουν τα λεωφορεία ως προς το ΑΣΑ της Γης είναι 𝑣, έτσι που το
έμπροσθεν λαμπάκι ενός λεωφορείου που πλησιάζει την Γη να φαίνεται πράσινο (𝜆 = 5000A∘ ) και το
όπισθεν λαμπάκι ενός λεωφορείου που απομακρύνεται από την Γη να φαίνεται κόκκινο (𝜆 = 6000A∘ ).

α) Να βρεθεί η ταχύτητα 𝑣 που ταξιδεύουν τα λεωφορεία.
β) Ένα διαστημικό λεωφορείο επιταγχύνει για να προσπεράσει ένα άλλο λεωφορείο που προπορεύ-

εται. Με ποιά ταχύτητα πρέπει να ταξιδεύει το λεωφορείο που επιχειρεί προσπέραση (σε σχέση
με την γη) έτσι ώστε το όπισθεν λαμπάκι του προπορευόμενου λεωφορείου να φαίνεται πράσινο
(𝜆 = 5000A∘ ) ;

Απ. α) 1
11 𝑐, β) 11

61 𝑐.

Άσκηση 4. Η γραμμή του ιονισμένου ασβεστίου στο φάσμα απορρόφησης του άστρου α-Κενταύρου εχει μετρή-
σιμο μήκος κύματος 3968.20A∘ . Η ίδια γραμμή στο ηλιακό μας σύστημα μετράται σε μήκος κύματος
3968.49A∘

α) Ποιά είναι η ακτινική ταχύτητα του α-Κενταύρου ως προς το ηλιακό μας σύστημα; Πλησιάζει ή
απομακρύνεται;

β) Η εγκάρσια ταχύτητα του α-Κενταύρου είναι σχεδόν ίση με την ακτινική του ταχύτητα κι η
απόστασή του από το ήλιο είναι 4.3 έτη φωτός. Πόση είναι η γωνία που αλλάζει η φαινόμενη
θέση του α-Κενταύρου στον ουρανό σε 10 έτη;

γ) Πόσο γρήγορα πρέπει να κινούνται τα ιόντα ασβεστίου εγκάρσια στην γραμμή παρατήρησης
του α-Κενταύρου αν κανονικό μήκος κύματος 3968.49A∘ αλλάζει κατά 0.29A∘ ;

Απ. α) Πλησιάζει με 𝑣 ≈ 22Km/sec. β) 𝜃 ≈ sin 𝜃 ≈ 7
4 × 10−4 rad ≈ 0.01° γ) 3627 Km/sec
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