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Απαντήστε με προσοχή, δικαιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας.

ΜΕΡΟΣ Ι
Απαντήστε οπωσδήποτε σε τουλάχιστον 4 από τα ακόλουθα 6 ερωτήματα προκειμένου να πάρετε προ-
βιβάσιμο βαθμό. Αν απαντήσετε και στα 6 θα πάρετε βαθμό 6. Συνεχίστε μετά με το πρόβλημα που
ακολουθεί για μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα δεδομένα δίνονται στο σύστημα μονάδων που η ταχύτητα του
φωτός είναι c = 1.

1 Μπορεί ένα χωροειδές τετράνυσμα Sµ
1 , με μέτρο μικρότερο από ένα άλλο χωροειδές τετράνυσμα

Sµ
2 , να έχει όλες του τις συνιστώσες μεγαλύτερες από αυτές του 2ου; Αν όχι αποδείξτε το, αν ναι

δώστε παράδειγμα.
2 Δύο ίδια σωματίδια, μάζαςm, ακολουθούν τις κοσμικές γραμμές t1 =

√
2τ1, x1 = τ1, y1 = z1 = 0

και t2 =
√
2τ2, x2 = −τ2, y2 = z2 = 0, όπου τ1, τ2 οι ιδιόχρονοι των 2 σωματιδίων. Εξηγήστε

γιατί οι κοσμικές αυτές γραμμές περιγράφουν 2 σωματίδια που συγκρούονται, και υπολογίστε τη
μάζα και την ταχύτητα του σωματιδίου που προκύπτει (μοναδικό προϊόν) από τη σύγκρουση των
δύο πρώτων.

3 Σε ένα φωτοειδές τετράνυσμα της μορφής (1, 0, 1, 0)⊤ δρούμε με έναν τυποποιημένο μετασχημα-
τισμό προώθησης Lorentz κατά μήκος του άξονα x. Το νέο τετράνυσμα που θα προκύψει θα είναι
πάλι φωτοειδές; Εξηγήστε επιχειρηματολογώντας αναλόγως.

4 Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε κάποιο σημείο του χωροχρόνου έχει τη μορφή E = (2, 0, 0) και
B = (0, 0, 1). Να υπολογίσετε τις ποσότητες F µ

µ και F µνFµν .
5 Η τετραταχύτητα ενός σωματιδίου ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς Σ είναι (2, 0,

√
3, 0). Η

τετραταχύτητα ενός άλλου σωματιδίου ως προς το ίδιο σύστημα Σ είναι (2,
√
3, 0, 0). Να υπολο-

γιστεί το μέτρο της ταχύτητας (όχι ολόκληρο το διάνυσμα) του δεύτερου σωματιδίου ως προς το
πρώτο σωματίδιο.

6 Να υπολογιστεί η τετραδύναμη που ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο φορτίου Q και μάζας
M αν αυτό είναι ακίνητο σε ηλεκτρικό πεδίο της μορφής E = (E, 0, 0). Στη συνέχεια να υπολο-
γίσετε το εσωτερικό γινόμενο της τετραταχύτητας του σωματιδίου και της τετραεπιτάχυνσης του
σωματιδίου εξαιτίας του παραπάνω πεδίου. Αν σας έλεγε κάποιος ότι το σωματίδιο θα τεθεί σε κί-
νηση και θα αποκτήσει αργότερα τετραταχύτητα (2,

√
3, 0, 0) θα το πιστεύατε; (Εξηγήστε με μια

πρόταση την απάντησή σας.)
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ΜΕΡΟΣ ΙI

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Στο σύστημα αναφοράς Σ, μια άπειρη συνεχής γραμμική κατανομή φορτίου (σύρμα)
πυκνότητας λ > 0 επί του άξονα z, βρίσκεται σε διαρκή κίνηση με σταθερή ταχύτητα v = vẑ, δημιουρ-
γώντας ένα σταθερό ρεύμα I = λv κατά μήκος του άξονα z. Σε απόσταση r από το κινούμενο σύρμα
βρίσκεται φορτίο q > 0 που κινείται με την ίδια ταχύτητα (v = vẑ). Σε ένα άλλο σύστημα Σ′, τόσο η
συνεχής κατανομή φορτίου, όσο και το φορτίο q βρίσκονται σε ηρεμία v′ = 0.

(α) Να βρεθεί η πυκνότητα φορτίου λ′, όπως αυτή μετράται στο σύστημα Σ′.

(β) Να βρεθούν τα πεδία E′ και B′ στο σύστημα Σ′.

(γ) Να υπολογιστούν οι ποσότητες (E′)2−(B′)2 και (E)2−(B)2 και να εξεταστεί η μεταξύ τους σχέση.

(δ) Να υπολογιστεί η τετραδύναμη που ασκείται από το πεδίο στο σωματίδιο στα δύο συστήματα.
(Bonus ερώτημα: Περιμένουμε αυτές να είναι ίσες;)

Δίδεται το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο σε κυλινδρικές συντεταγμένες (r, ϕ, z) στο σύστημα Σ σε
απόσταση r από το σύρμα (στο σύστημα μονάδων όπου είναι c = 1 και όχι στο SI):

E =
λ

2πϵ0r
r̂ , B =

λv

2πϵ0r
ϕ̂.

[Υπόδ.: Κατασκευάστε ένα κατάλληλο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων κεντραρισμένο σε κάποιο
σημείο του σύρματος, ώστε να μεταγράψετε τις παραπάνω κυλινδρικές συντεταγμένες, θέτοντας τον
άξονα x κατά μήκος του r̂, τον άξονα y κατά μήκος του ϕ̂ και τον άξονα z κοινό με αυτόν των κυλινδρικών
συντεταγμένων. Φτιάξτε σχήμα όπου να φαίνονται οι καρτεσιανές συντεταγμένες.]

Δίδονται οι τύποι μετασχηματισμού των πεδίων.

E′
∥ = E∥, E′

⊥ = γ(E⊥ + u× B)
B′

∥ = B∥, B′
⊥ = γ(B⊥ − u× E)

και η μορφή του τανυστή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου:

F µν =


0 Ex Ey Ez

−Ex 0 Bz −By

−Ey −Bz 0 Bx

−Ez By −Bx 0
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Λύσεις

1. Ναι μπορεί. Sµ
2 = (4, 4, 1, 1) και Sµ

2 = (2, 3, 0, 0). Το 2ο έχει μέτρο (στο τετράγωνο) μεγαλύτερο:
-4+9=5>2=-16+16+1+1, αλλά όλες του οι συνιστώσες είναι μικρότερες.

2. Τα δύο σωματίδια εκτελούν κινήσεις με αντίθετες ταχύτητες μέτρου 1/
√
2 κατά μήκος του x-

άξονα και συγκρούονται στο χωροχρονικό γεγονός (t = t1 = t2 = 0, x = x1 = x2 = 0) όταν
οι ιδιόχρονοί τους γίνουν τ1 = τ2 = 0. Από διατήρηση της τετραορμής θα έχουμε ένα ακίνητιο
σωματίδιο μεM = 2E = 2γm = 2

√
2m.

3. Το μέτρο ενός τετρανύσματος δεν αλλάζει όταν δράσει πάνω του ένας μετασχηματισμός Lorentz,
πολλώ δε μάλλον ο τύπος του τετρανύσματος. ΄Ετσι

Lµ
νΦ

ν = (γ,−γv, 1, 0)⊤

το οποίο είναι εύκολο να δει κανείς ότι είναι και πάλι φωτοειδές.

4.
F µ

µ = F µκηκµ = Tr(Fη) = 0

και
F µνFµν = F µνηµκF

κληλν = 2(−E2 + B2) = −6

5. Θα πρέπει το εσωτερικό γινόμενο των 2 τετραταχυστήτων να είναι αναλλοίωτο, επομένως θα πρέ-
πει να ισούται με το εσωτερικό γινόμενο της τετραταχύτητας ενός ακίνητου σωματιδίου (στο ιδιο-
σύστημα αυτού) με την τετραταχύτητα του 2ου σωματιδίου που κινείται με την ζητούμενη σχετική
ταχύτητα αυτού ως προς το 1ο. Δηλαδή

(2, 0,
√
3, 0)η(2,

√
3, 0, 0)⊤ = (γ, γv)η(1, 0, 0, 0)⊤ ⇒ −4 = −γ

οπότε v =
√
15/4.

6.

F µ = QF µνvν = QE


0
1
0
0


aµvµ =

F µ

M
vµ = 0

αποτέλεσμα γενικό εξάλλου. Ναι είναι αναμενόμενο να αποκτήσει κάποια στιγμή την δοθείσα
τετραταχύτητα αφού συνεχώς θα επιταχύνεται κατά μήκος του άξονα x (αυτόν του ηλεκτρικού
πεδίου).

Πρόβλημα

(α) Κατά μήκος του άξονα z υπάρχει συστολή μήκους, επομένως το λ ειναι μεγεθυμένο κατά τον
πάργοντα γ σε σχέση με το λ′. Συνεπώς λ′ = λ/γ.
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(β) Στο τονούμενο σύστημα δεν υπάρχει καθόλου μαγνητικό πεδίο αφού τα φορτία είναι ακίνητα. Το
δε ηλεκτρικό πεδίο θα πρέπει να έχει κατεύθυνση κάθετη στο σύρμα (λόγω συμμετρίας) και να
οδηγεί στα ίδια αναλλοίωτα με το άτονο σύστημα. Ορίζοντας την ποσότητα A = λ/(2πϵ0r) θα
πρέπει να είναι A2 − A2v2 = E ′2 δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι E ′ = A/γ. Τα παραπάνω
αποτελέσματα θα μπορούσαν να εξαχθούν και από τις εκφράσεις μετασχηματισμού των πεδίων ή
του τανυστή του Η/Μ πεδίου.

(γ) Όπως προαναφέρθηκε θα είναι (A/γ)2.

(δ)

F ′µ = QF ′µνvν = Q(A/γ)


0
1
0
0


(βλ ερώτημα (6)) και

F µ = QF µνvν = Q


0 A 0 0

−A 0 0 −Av
0 0 0 0
0 Av 0 0

 γ


−1
0
0
v

 = Qγ


0

A(1− v2)
0
0

 = Q(A/γ)


0
1
0
0

 .

Η τετραδύναμη έιναι ίδια γιατί πρόκειται για ένα αμιγώς χωροειδές τετράνυσμα που προωθείται
κάθετα στην χωροειδή κατεύθυνση αυτού και επομένως δεν αλλάζει.
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