
 

Σύνοψη  Ύλης  –  ΑσκήσεωνΣύνοψη Ύλης – Ασκήσεων  

Ειδική  Θεωρία  της  ΣχετικότηταςΕιδική Θεωρία της Σχετικότητας 
 

Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου  

Ιστορική εξέλιξη της αντίληψης για το χώρο και το χρόνο 

Νευτώνια Μηχανική και Εξισώσεις Μαxwell 

Ο αιθέρας  

Το πείραμα Michelson - Morley  

Θεωρία του Einstein για το χωρόχρονο 

Μετασχηματισμοί Lorentz  

Συνέπειες: Σχετικότητα του Ταυτόχρονου, Διαστολή Χρόνου 

Συστολή Μήκους, Πρόσθεση Ταχυτήτων,  Χωρόχρονος 

Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler, Χωρόχρονος Minkowski , 

Κοσμικές γραμμές , κώνος φωτός, Το Παράδοξο των Διδύμων 

και άλλα συναφή παραδείγματα,  

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ     

Τετραδιανύσματα. 

Σχετικιστική Δυναμική 

Σχετικιστική ενέργεια και ορμή  

Σκεδάσεις Σωματιδίων / Πυρηνικές Αντιδράσεις 
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Πυρηνική  Φυσική  –  Στοιχειώδη  /  Πυρηνική Φυσική – Στοιχειώδη /

Θεμελιώδη  Σωμάτια  Θεμελιώδη Σωμάτια   
 
Πυρηνική Δομή.  

 
Συστατικά και ιδιότητες του πυρήνα: Ακτίνα, Μάζα, 

μαγνητική ροπή, σπιν. 

Σταθερότητα του πυρήνα: Γραμμή Σταθερότητας, Ενέργεια 

συνδέσεως – Έλλειμμα μάζας –Ισότοπα. Πυρηνική δύναμη, 

Ισοτοπικό σπιν      

Πυρηνικά Μοντέλα: Το μοντέλο της σταγόνας – Το μοντέλο 

`των ανεξάρτητων σωματιδίων- Το συλλογικό μοντέλο. 

Συγκρίσεις/ Πλεονεκτήματα - Μειονεκτίματα  

 Ραδιενέργεια: Ρυθμός διάσπασης, Ενεργός διατομή, ρυθμός 

διάσπασης, χρόνος ημιζωής μονάδες  

Διεργασίες Διάσπασης: Διάσπαση α, διάσπαση β, διάσπαση γ, 

Ενέργεια διάσπασης. 

Πυρηνικές Αντιδράσεις: Σχάση , Σύντηξη. Ενέργεια 

αντίδρασης. 

 Σχετικότητα / Πυρήνες / Σωμάτια  2012    Α. Ζδέτσης 2



Πυρηνικοί Αντιδραστήρες: Εφαρμογές.  
 

Στοιχειώδη Σωμάτια.  

 
Θεμελιώδη και σύνθετα σωμάτια.  

Θεμελιώδεις Αλληλεπιδράσεις: Ισχυρή, Ηλεκτρομαγνητική, 

Ασθενής, Βαρυτική. 

Είδη Σωματιδίων / Αντισωματιδίων: Ποζιτρόνια (π) 

Μεσόνια (μ) και αντι –π αντι-μ    

Ταξινόμηση  Σωματιδίων: Λεπτόνια - Αδρόνια:Μεσόνια / 

Βαρυόνια – Τα Κουάρκ.  

Το Καθιερωμένο Μοντέλο  

Νέοι Κβαντικοί Αριθμοί και αντίστοιχοι Νόμοι 

Διατήρησης: Λεπτονικός Αριθμός, Βαρυονικός Αριθμός, 
Παραδοξότητα, Γοητεία (ή Χάρη), Χρώμα, Γεύση  

Συμμετρία και Νόμοι Διατήρησης: Δείτε Serway-Moses-

Moyer: Σελίδες 473-480   

 Ιστορία του Σύμπαντος – Κοσμολογία: Η Μεγάλη Έκρηξη 

(Big Bang), Μοντέλα του Σύμπαντος – Άλλα «Σύμπαντα»  

 Στα όρια της Επιστημονικής Φαντασίας  
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Συνοπτικές Έννοιες  
 
 
 
  Μονάδες ΦΥΕ Μονάδες 

SI 

Μήκος 1 fm 10-15 m 

Ενέργεια 1 GeV 1,602x 10-10 
J 

Μάζα 
E/c2 

1 GeV/c2 1,78x1027 

kg 

 
ħ=h/(2π) 

6,588x10-

25GeV s 

1,055x10-

34J s 

c 2,998x1023fm 
s-1 

2,998x108 
m s-1 

ħc 0,1975 GeV 
fm 

3,162x10-26 
Jm 

 
Μετασχηματισμοί Lorentz 
 

γ=(1-v2/c2)-1/2

x’=γ(x-vt) , y’=y ,  z’=z ,  t’=γ(t-vx/c2) 
x=γ(x’+vt’) , y=y’ , z=z’ , t=γ(t’+vx’/c2) 
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1. Η σχετικότητα του ταυτόχρονου 
   tA=tB   t’A = t’B+γv(xA-xB)/c2 

 
 

 
2. Συστολή του μήκους 
     L=L’/γ 
(Κινούμενα αντικείμενα φαίνονται μικρότερα)  
 
 
 

3. Διαστολή του χρόνου 
    Τ=γΤ’ 
(Κινούμενα ρολόγια πάνε πιο αργά) 
 
 

4. Πρόσθεση ταχυτήτων 
 

2

u'+vu=
1+(u'v/c )

 
 
 

2 2

Δx Δx'+vΔt' (Δx'/Δt')+v= =
Δt Δt'+(v/c )Δx' 1+(v/c )(Δx'/Δt')

5. Κανονικός Χρόνος  
 

s2 = x2 – c2t2  = (x’)2 – c2 (t’)2  = (s’)2  

Δs2 = Δs’2  = αναλλοίωτο 
 
 
 
 2 2

2 2

'
'

S S
c c

τ τ
Δ Δ 

Δ = = Δ = 
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Ενέργεια και Ορμή 

 
• Σχετικιστική ενέργεια 

 
 
 

• Σχετικιστική κινητική ενέργεια 

2 2 4
2 2

2 42 2

mc 1 υ 3 υE=γmc = =mc 1+ + +
2 c 8 c1-υ /c

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

( )
 
 

• Σχετικιστική μάζα 

4
2 2

2

1 3 υT=mc γ - 1 = mυ + m +
2 8 c

relm γm≡ 
 
 
 

• Ισοδυναμία Μάζας Ενέργειας  
 

 2
2 0

2 21 /
m cE mc

v c
= ≡

−
 
 
 
 

• Σχετικότητα  και αντιύλη 
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2 2E p m− = 2
0



 
 

• Eνέργεια :  
   Διατηρούμενη ποσότητα, αλλά όχι 
αναλλοίωτη 

• Μάζα: 
   Aναλλοίωτη ποσότητα, αλλά όχι 
διατηρούμενη 
 

Mια ποσότητα διατηρείται όταν σε κάποιο 
σύστημα συντεταγμένων  

παραμένει η ίδια πριν και μετά από κάποιο 
γεγονός 

 
Mια ποσότητα είναι αναλλοίωτη όταν  

παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από το σύστημα 
συντεταγμένων 

 
Τετραδιανύσματα 
 

Για ευκολία ορίζουμε το τετραδιάνυσμα του 
χωρο-χρόνου xμ  (μ=0, 1, 2, 3) 

x0= ct ,     x1 = x ,    x2 = y ,    x3 = z 
Ο μετασχηματισμός Lorentz γράφεται: 
                                 x0’ = γ(x0-βx1) 
                                 x1’  = γ(x1-βx0) 
                                 x2’ =x2 
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                                 x3’ =x3 
 
 

Ή:    xμ’ = Λνμ xν 
γ -γβ 0 0

-γβ γ 0 0
Λ=

0 0 1 0
0 0 0 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Όπου:  
 
 
 
 

 3
μ μ

μ=0
x x∑Τα (συνήθη) εσωτερικά γινόμενα,    

Εισάγοντας για τα τετραδυανύσματα 
 την «μετρική» 

μν

1 0 0 0
0 -1 0 0

g =
0 0 -1 0
0 0 0 -1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

 
 
 
 
γράφονται:   S=gμν xμ xν 

 
(όπου επαναλαμβανόμενοι δείκτες δηλώνουν 
άθροιση)  
 
Ενέργεια και Ορμή 
 
pμ=(Ε/c,px, py, pz) 
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   pμpμ=E2/c2-p2=m2c2 
 
 

Σκεδάσεις 
 
 
 

Κλασσικά: 
 διατηρείται ΠΑΝΤΑ η ορμή 

 διατηρείται ΠΑΝΤΑ η μάζα 

 διατηρείται ΠΑΝΤΑ η συνολική 
ενέργεια  

 
Σχετικιστικά: 

 διατηρείται ΠΑΝΤΑ η ορμή 

 διατηρείται ΠΑΝΤΑ η συνολική 
ενέργεια 

 
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η 4-ΟΡΜΗ 

 
 
 
 
 
 

διάσπαση σε 2 σωματίδια π μ ν→ +
 

• Στο σύστημα CM τα σωματίδια 
βγαίνουν σε 180ο 

• Τα 4-διανύσματα είναι  
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π π μ μ ν νp =(m ,0),  p =(E ,p)    και     p =(E ,-p)

• Διατήρηση 4-ορμής 
 

 ( )22
μ π ν μ π ν

2 2 2
μ π ν π ν

2 2
μ π

p
 
 

π ν

 
 
διάσπαση σε 3 σωματίδια 

2 2
π μ

ν
π

=p -p   ,    p = p -p

m =p +p -2p p

m =m +0-2m E

⋅

m -m
  E = ,

2m
1c⇒ =

 e

e

n p e

e μ

ν

μ ν ν− −

→ + +

→ + + 
 
 
 
Σκεδάσεις: a + b → c + d +  ... 
 
                a + b  c + d 
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Συμμετρίες (νόμοι διατήρησης):  
 
Π.χ:  
Mπορούμε να αντικαταστήσουμε εισερχόμενα 
(εξερχόμενα) 
   σωματίδια με εξερχόμενα (εισερχόμενα) 
αντισωματίδια 
 
 
 
 

+ → +

+ → +

+ → +

→ + +

+ → +

     

a b c d
a c b d
a d c b

a b c d
c d a b
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
 
 

1) O επιβάτης ενός διαστημοπλοίου το οποίο πλησιάζει τη Γη με σταθερή ταχύτητα υ, 
κάθεται στο μπαρ και ξεκινά να φάει μια τυρόπιτα ακριβώς τη  τιγμή που περνά 
μπροστά από τη διαστημική βάση Χ. 
Τελειώνει το φαγητό του, που σύμφωνα 
με το χρονόμετρό του διαρκεί 5 λεπτά, 
όταν περνά ακριβώς μπροστά από τη 
διαστημική βάση Υ. Γνωρίζοντας ότι οι δύο βάσεις ακινητούν στο ΣΑ της Γης και 
απέχουν σε αυτό 5.2x107  km. 
Α) Υπολογίστε την ταχύτητα του διαστημοπλοίου ως προς τη Γη. 
Β) Υπολογίστε την απόσταση των δύο βάσεων ως προς το διαστημόπλοιο. 
Γ) Μετά τη βάση Υ το διαστημόπλοιο αρχίζει να μειώνει την ταχύτητά του. Τη 
στιγμή που η κινητική του ενέργεια έχει μειωθεί στο μισό ποια είναι η ταχύτητά του; 
 
2) Ουδέτερο π μεσόνιο μάζας ηρεμίας m και ταχύτητας v ως προς το σύστημα του 
εργαστηρίου αποσυντίθεται σε 2 φωτόνια σύμφωνα με την αντίδραση: 
              π0  γ1+γ2 
Α) Αν το φωτόνιο γ1 εκπέμπεται υπό γωνία θ σε σχέση με τη διεύθυνση κίνησης του 
μεσονίου, να υπολογίσετε την ενέργειά του. 
Β) Επίσης να βρείτε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της ενέργειας που μπορεί να έχει το 
φωτόνιο αυτό. _ 
 
3) Διαστημόπλοιο το οποίο απομακρύνεται από τη Γη με ταχύτητα 0.9c εκτοξεύει 
προς αυτή ένα πύραυλο Χ με ταχύτητα 0.7c (ως προς το διαστημόπλοιο). Από τη Γη 
εκτοξεύεται προς το διαστημόπλοιο ένας πύραυλος άλλος Υ με ταχύτητα 0.7c (ως 
προς τη Γη). 
Α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία βλέπει ο πύραυλος Χ να τον πλησιάζει ο 
πύραυλος Υ.  
Β) Οι παρατηρητές στη Γη αποστέλλουν σήμα στον πύραυλο Υ χρησιμοποιώντας 
ΗΜ κύματα μήκους κύματος 400nm. Υπολογίστε το μήκος κύματος με το οποίο 
λαμβάνει αυτό το σήμα ο Χ. 
 
4) Επιβάτης ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος (σημείο Η) βαγονιού τραίνου που 
περνάει μπροστά από την αποβάθρα με μεγάλη ταχύτητα � � c / 2 εκτοξεύει προς το 
μπροστά μέρος του βαγονιού ιπτάμενο μηχανισμό ο οποίος 
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κινείται με σταθερή ταχύτητα u � c / 3 ως προς την επιβάτη. Ο μηχανισμός φτάνει 
στην αρχή του βαγονιού (σημείο Ζ) αλλάζει 
απότομα πορεία και επιστρέφει στον 
επιβάτη κινούμενος με σταθερή ταχύτητα 
ιδίου μέτρου u � c / 3 . Το μήκος του 
βαγονιού ως προς τον επιβάτη είναι L.  Για 
έναν παρατηρητή ο οποίος βρίσκεται στην 
αποβάθρα και ακριβώς απέναντι από τον επιβάτη τη στιγμή της εκτόξευσης, βλ 
Σχήμα. 
 
Α) πόσο διαρκεί η πτήση του μηχανισμού από το Η προς το Ζ 
Β) από το Ζ προς το Η 
Γ) Υπολογίστε το μήκος που διένυσε ο μηχανισμός για τον παρατηρητή στην 
αποβάθρα κατά την κίνησή του από το Ζ στο Η (επιστροφή), συγκρίνετέ το με το 
μήκος του βαγονιού για τον παρατηρητή στο έδαφος και σχολιάστε το αποτέλεσμα. 
(Χρησιμοποιείστε όπου απαιτείται σταθερές από τα βιβλία σας} 
 

5) Σωμάτιο μάζας ηρεμίας M και ταχύτητας 
2

cυ =  που κινείται στον άξονα x του 

εργαστηρίου διασπάται σε δύο σωμάτια και ένα φωτόνιο. Το ένα σωμάτιο μάζας 

ηρεμίας 1 4
Mm =  κινείται με ταχύτητα 1υ και υπό γωνία  α =30ο ως  προς τον άξονα x, 

ενώ το άλλο μάζας  παραμένει ακίνητο στο σύστημα του εργαστηρίου. Εάν η 
ενέργεια του φωτονίου που εκπέμπεται ισούται με την μισή ενέργεια ηρεμίας του 
αρχικού σωματιδίου, να βρεθούν: 

2m

Α) Η ταχύτητα 1υ  του κινούμενου σωματιδίου ως προς το σύστημα του εργαστηρίου, 
και η μάζα του ακίνητου σωματιδίου. 2m
Β) Η γωνία υπό την οποία εκπέμπεται το φωτόνιο. 
Γ) Η ταχύτητα του κινούμενου σωματιδίου ως προς το σύστημα του αρχικού 
σωματιδίου M. 

1m

 
6)  Διαστημόπλοιο, Δ, μηδενίζει το χρονόμετρό του όταν διέρχεται από την Γη, Γ, 
κινούμενο με σταθερή ταχύτητα προς αστέρα, Α ο οποίος απέχει x=100 έτη φωτός 
από τη Γη και ακινητεί ως προς αυτήν. Παρατηρητής στη Γη μετράει το μήκος του 
διαστημοπλοίου  Δ και το βρίσκει L=100 m. Όταν το Δ φτάνει στον αστέρα Α το 
χρονόμετρό του δείχνει 25 έτη. Βρείτε: 
Α) ως προς το Δ, την απόσταση ΑΓ, και την συστολή της ακτίνας R της Γής, 
Β) ως προς την Γη, την διάρκεια του ταξιδιού του Δ έως τον αστέρα, 
Γ) το μήκος ηρεμίας του Δ. 
 
7)  Δύο πανομοιότυπα διαστημόπλοια, Α και Β, ιδιομήκους L �500m κινούνται με 
αντίθετες σταθερές ταχύτητες, ίσου μέτρου, ως προς τη Γη. Αν ο χρόνος που 
χρειάζεται για την προσπέραση του ενός διαστημοπλοίου από το άλλο (εννοούμε το 
χρόνο που θα περάσει από τη στιγμή που η αρχή του Α θα βρεθεί στην αρχή του Β 
μέχρι που το τέλος του Α θα βρεθεί στο τέλος του Β) στο σύστημα αναφοράς του 
ενός διαστημοπλοίου , ισούται με Δt � 4μs  
Α) Να υπολογιστεί η σχετική ταχύτητα των διαστημοπλοίων. 
Β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του κάθε διαστημοπλοίου ως προς τη Γη. 
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8) Ακίνητος παρατηρητής αδρανειακού συστήματος Σ βλέπει δύο σχετικιστικά 
διαστημόπλοια Α και Β να τον προσεγγίζουν κινούμενα στην ίδια διεύθυνση αλλά 
από αντίθετες κατευθύνσεις με μέτρα ταχυτήτων 0.65A cυ =  και 

0.90B cυ = αντίστοιχα. Το διαστημόπλοιο Β φέρει μονοχρωματική λάμπα που 
ακτινοβολεί φως μήκους κύματος λ= 550 nm (στο σύστημα αναφοράς του Β) για 
πεπερασμένο χρονικό διάστημα. 
Α) Αν για τον ακίνητο παρατηρητή του Σ η λάμπα παραμένει αναμμένη για Δt=10 
ms, πόσο είναι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που παραμένει αναμμένη για τον 
παρατηρητή στο διαστημόπλοιο Α; 
Β) Ποιά είναι τα μήκη κύματος του φωτός της λάμπας που βλέπουν οι παρατηρητές 
στο σύστημα Σ και στο διαστημόπλοιο Α; 
 
9) Οι δίδυμοι Mary και Frank σε ηλικία 20 ετών αποφασίζουν να ζήσουν 
διαφορετικά: Η Mary γίνεται αστροναύτης και  πραγματοποιεί ταξίδι  8  χρόνων 
φωτός με πολύ μεγάλη ταχύτητα και κατόπιν επιστρέφει. Ο Frank μένει στη Γη. 
Ο Frank υποθέτει πως, μια και η Mary κινείται με μεγάλη ταχύτητα, το ρολόι της θα 
κινείται πιο αργά λόγω διαστολής χρόνου. Άρα θα γυρίζει νεώτερη. Όμως για τη 
Mary είναι ο Frank που κινείται, συνεπώς το δικό του ρολόι κινείται πιο αργά. 
A)Ποιός είναι νεώτερος όταν επιστρέψει η Mary; Και πόσο; 
B) Σχεδιάστε πρόχειρα και σχολιάστε τις διαδρομές των Mary και Frank στο 
χωρόχρονο  
 
10) Στο Σύστημα Αναφοράς (ΣΑ)  του εργαστηρίου παρατηρούμε ένα 
ακίνητο τρίγωνο και διαπιστώνουμε ότι είναι ισόπλευρο με μήκος 
πλευράς L. Αν το τρίγωνο αρχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα 

3
2

u = c κατά τη διεύθυνση μιας πλευράς του, υπολογίστε στο ΣΑ του 

εργαστηρίου την περίμετρό του.  
 
11) Ένα κινούμενο πρωτόνιο προσπίπτει σε ένα δεύτερο που είναι ακίνητο στο 
σύστημα του εργαστηρίου και μετά την κρούση παράγονται επί πλέον και δύο καόνια 
(Κ+ και Κ-):  p+p   p+p + Κ+ +Κ-

Θεωρούμε ότι το κινούμενο πρωτόνιο έχει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια για να 
πραγματοποιηθεί η παραπάνω αντίδραση και να παραχθούν τα δύο καόνια.  
Α) Στο σύστημα του κέντρου μάζας των αντιδρόντων πρωτονίων να υπολογισθεί η 
ταχύτητα των πρωτονίων.  
Β) Να υπολογισθεί η ταχύτητα του αρχικά κινούμενου πρωτονίου στο σύστημα του 
εργαστηρίου.  
Γ) Να βρεθεί η ελάχιστη κινητική ενέργεια του πρωτονίου που επιτρέπει την 
πραγματοποίηση της αντίδρασης.  
Δ) Αν τα δύο πρωτόνια κινούνται αρχικά με ίσες ταχύτητες το ένα προς το άλλο στο 
σύστημα του εργαστηρίου, πόση πρέπει να είναι τώρα η ελάχιστη κινητική ενέργεια 
τους για να παραχθούν τα καόνια;  
Ε)Ποία από τις δύο παραπάνω αντιδράσεις (ένα ακίνητο πρωτόνιο, δύο κινούμενα) 
χρειάζεται λιγότερη ενέργεια;  
Δίδονται mp=938MeV/c2, mK=494MeV/c2 

 
12) Φωτόνιο ενέργειας E προσπίπτει σε ακίνητο σωματίδιο άγνωστης μάζας 
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m. Μετά την (ελαστική) κρούση παρατηρείται ότι το σωματίδιο και το φωτόνιο 
σκεδάζονται σε ίσες γωνίες (�) ως προς τη διεύθυνση κίνησης του σωματιδίου, όπως 
στο Σχήμα και η ενέργεια του σκεδαζόμενου φωτονίου ισούται με 2/3E.  
Υπολογίστε συναρτήσει των E και  c:  
Α) Τη γωνία (�) σκέδασης του σωματιδίου. 
Β) Την ταχύτητα του σκεδαζόμενου 
σωματιδίου. 
Γ) Τη μάζα m του σωματιδίου. 
 
13) Σωματίδιο κινείται με σταθερή ταχύτητα ως προς το ΣΑ του εργαστηρίου. Αν η 
ενέργειά του και η ορμή του είναι και αντίστοιχα Ε=367MeV και p=342MeV/c 
Α) Να υπολογιστούν η ταχύτητα και η μάζα ηρεμίας του σωματιδίου στο ΣΑ του 
εργαστηρίου.  
Β) Η ενέργεια του σωματιδίου για έναν παρατηρητή Π ο οποίος κινείται παράλληλα 
και με την ίδια φορά με το σωματίδιο και με σταθερή ταχύτητα 0.8u c= ως προς το 
ΣΑ του εργαστηρίου.  
 
14) Στο διπλανό χωροχρονικό διάγραμμα 
απεικονίζονται τρία γεγονότα Χ, Υ και Ζ τα 
οποία έλαβαν χώρα στον άξονα των x ενός 
αδρανειακού συστήματος αναφοράς Σ.  
Βρείτε:  
Α) Αν τα γεγονότα Χ και Υ μπορούν να 
συνδέονται αιτιατά.  
Β) Αν τα γεγονότα Χ και Ζ μπορούν να 
συνδέονται αιτιατά.  
Γ) Για το ζευγάρι/α γεγονότων των οποίων η 
χωροχρονική απόσταση είναι χωροειδής βρείτε 
την χωρική απόστασή τους στο ΣΑ στα οποίο 
συμβαίνουν ταυτόχρονα.  
 
15) Ποιά τα  τετραδιανύσματα της ορμής και της θέσης; 
Βρείτε τις αναλλοίωτες ποσότητες τις οποίες μπορούμε να σχηματίσουμε με αυτά τα 
τετραδιανύσματα (της ορμής και της θέσης) 
 
16) Δύο σταθερά σωμάτια α και β κινούνται στο ΣΑ του εργαστηρίου με την ίδια 
ταχύτητα  υ= 0.99c στην ίδια διεύθυνση (αβ) και φορά και απέχουν 120 μέτρα. Άν 
στο ΣΑ στο οποίο τα δύο σωμάτια ισορροπούν, αυτά διασπαστούν ταυτόχρονα  
Α) Ποιά η διαφορά χρόνου  ανάμεσα στις δύο διασπάσεις στο σύστημα αναφοράς του 
εργαστηρίου; 
Β) Ποιό σωμάτιο διασπάται πρώτο; Επιβεβαιώστε το με ένα χωροχρονικό διάγραμμα.  
 
  
17) Το ποζιτρόνιουμ είναι μια δέσμια κατάσταση ενός ηλεκτρονίου και ενός 
αντιηλεκτρονίου το καθένα από τα οποία έχει μάζα me. Η ενέργεια σύζευξης των 
δύο σωματιδίων είναι  Eb. Αν το ποζιτρόνιουμ διασπαστεί εκπέμποντας δύο φωτόνια 
Α) Υπολογίστε την ενέργεια, ορμή , ταχύτητα και συχνότητα του κάθε φωτονίου στο 
ΣΑ του ποζιτρόνιουμ. 
Β) Υπολογίστε την συχνότητα του κάθε φωτονίου αν θεωρήσουμε ότι το 
ποζιτρόνιουμ είχε αρχική ταχύτητα υως προς ακίνητο παρατηρητή πριν διασπαστεί. 
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Γ) Εκφράστε την συχνότητα του κάθε φωτονίου στο κινούμενο ΣΑ (ποζιτρόνιουμ) ως 
προς τη συχνότητα στο ακίνητο ΣΑ (παρατηρητής) και σχολιάστε το αποτέλεσμα. 
   
18) Ακίνητο σώμα μάζας Μ διασπάται σε τρία 
σωματίδια ίσων μαζών. Τα δύο σωματίδια 
εκπέμπονται κάθετα και με ταχύτητες μέτρου 
υ1 �0.8c και υ2 �0.6c όπως παρουσιάζεται στο 
σχήμα. Να υπολογιστούν: 
Α) Η ταχύτητα του τρίτου σωματιδίου 
Β) Η γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση 
κίνησης του τρίτου σωματιδίου με τη διεύθυνση 
της ταχύτητας υ1 
 
19) Δύο ίδια σωμάτια μάζας m και ταχύτητας μέτρου V κινούμενα αντιθέτως 
συγκρούονται και αντ’ αυτών παράγονται τρία ακίνητα σωμάτια με μάζες m, m΄, m΄΄ 
όπου m΄+ m΄΄ > m. Από τους μετασχηματισμούς Lorentz της ενέργειας Ε και της 
ορμής  δείξτε ότι το τετρα-εσωτερικό γινόμενο των τετρανυσμάτων της ορμής είναι 
αναλλοίωτο  και με χρήση αυτού και της διατήρησης της τετραορμής βρείτε στο 
σύστημα ηρεμίας του 2ου σωματίου την ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να 
έχει το 1ον για να γίνει αυτή η αντίδραση.  Βρείτε την αντίστοιχη κινητική ενέργεια 
ως προς ΣΑ του κέντρου μάζας. 

p

 
20) Τραίνο (Σ΄, με αρχή αξόνων το μέσον αυτού) ταχύτητας υx =V και μήκους 
ΑΒ=2L ως προς τη Γή (Σ) έχει στα άκρα του Α, Β, από ένα μικρό κατοπτρικό 
σφαιρίδιο. 
Σφαιρικός φωτεινός παλμός ξεκινά στο x=x΄=0 όταν t=t΄=0, και ανακλάται στα 
σφαιρίδια που δρουν ως σημειακές πηγές κατά Huygens. 
A) Με χωροχρονικό διάγραμμα ως προς τη Γη να δειχθεί ότι οι ανακλώμενοι 
σφαιρικοί παλμοί συναντώνται στο μέσον x΄=0. 
B) Nα δειχθεί ότι αργότερα αυτοί τέμνονται κατά κύκλο αυξανομένου μεγέθους, του 
οποίο το κέντρο βρίσκεται πάντοτε στο x΄=0, και άρα αποτελεί το μεσοκάθετο 
επίπεδο y΄z΄ του Σ΄. 
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