
Exercícios da 4a aula -

1. Cartoon do Calvin

Provavelmente, você, como eu, não concorda com vários aspectos da fala do pai de
Calvin. - Explique o que é a contração do espaço.
- Explique de onde ela vem (sem demonstração).
- Diga se esse é um efeito aparente ou verdadeiro.

2. Na lista 3, foi-nos apresentado Mr Thompkins do livro "Mr Thompkins in Paper-
back" e relatada uma de suas aventuras. Aqui está a outra.

a)No início do livro, Mr Thompkins acorda em um mundo onde a velocidade da luz
é muito menor do que nosso "c" e observa isto.

Comente este desenho (em particular o ciclista).
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b)Mr Thompkins agora está começando a andar de bicicleta. Como ele é um pouco
acima do peso, ele �ca feliz achando que vai parecer mais esbelto. Porém ele vê isto

Comentar este desenho (em particular os prédios e as pessoas)

c) Nos desenhos acima , falta levar em conta mais um efeito físico. Qual é ele?

3. Uma barra metro padrão tem um comprimento de 50 cm quando vista de um sistema
de coordenadas em movimento paralelo à barra. Qual a velocidade escalar da barra
neste sistema?

Resposta: 0, 866c

4. Considere um universo em que a velocidade da luz é c = 120km/h. Um Ford Lan-
dau correndo a uma velocidade ~v relativa à estrada ultrapassa um Volkswagen se
movendo a uma velocidade de 60 km/h = c/2. A velocidade do Landau é tal que
seu comprimento é medido por um observador �xo na estrada como sendo o mesmo
que o do Volkswagen. Sabe-se que o comprimento próprio do Landau é o dobro do
comprimento do Volkswagen. Qual é a velocidade do Landau?

Para o observador:
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obtemos:
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v =
√

1− 3
16

c = 108, 3km/h

5. Observadores situados em dois referenciais inerciais medem as grandezas abaixo.
Quais são as medidas que devem fornecer os mesmos resultados numéricos?
i. a distância entre dois eventos
ii. o valor da massa (de repouso) de um próton
iii. a velocidade da luz
iv. o intervalo de tempo entre dois eventos
v. a ordem dos elementos na tabela periódica
vi. o valor da carga do elétron
respostas: (ii), (iii), (v), (vi)

6. Um acontecimento espaço-tempo ocorre no sistema de referência S em x = 40m,
y = z = 0,t = 10−8s.S ′ é um sistema de referência com uma velocidade de 0, 8c ao
longo do eixo positivo x de S. Ache as coordenadas espaço-tempo do acontecimento
em S ′ se os eixos x,y,z de ambos os sistemas forem paralelos.

Resposta: x′ = 62, 7 m, y′ = z′ = 0, t′ = 1, 61−7s

7. Uma nave espacial S é alcançada por uma nave espacial S ′ com S ′ passando por S
com uma velocidade relativa v = c/2. O capitão de S saúda o capitão de S ′ piscando
as luzes da proa e popa, simultaneamente do ponto de vista de S. Quando medida
por S, a distância entre as luzes é de 100m. Qual a diferença entre os tempos de
emissão dos sinais das luzes, quando medidos por S ′?

Resposta:
No referencial S os �ashs de luz ocorrem simultaneamente, i.e., t1 = t2 e a distância
entre os lugares onde são emitidos os �ashs de luz é x2−x1 = 100m, onde 2 é referente
à proa e 1 para a popa da nave.
No referencial S ′ que tem velocidade v = c/2 em relação a S temos:

∆t′ = γ
(
∆t− v∆x

c2

)
=

0− 0,5×100

3×108√
1−0,52

= −1, 93× 10−7s

8. Quando é visto de um sistema inercial S, um evento ocorre no ponto A sobre o eixo
x, e então, 10−6s mais tarde um evento ocorre no ponto B, mais longe no eixo x. A
e B estão separados de 600m quando vistos de S.

a)Existe um outro sistema inercial S ′, movendo-se com uma velocidade menor do que
c paralelo ao eixox, para qual os dois eventos são simultâneos? Se assim for, qual é
o módulo e o sentido da velocidade de S ′ com relação a S?
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b)Repita a parte (a) para o caso em que A e B estão separados somente de 100m
quando vistos de S.

Resposta:
a)Sim, v = 0, 5c, só se desloca no sentido de x positivo
b)Não (precisaríamos de v > c)

9. As naves de ataque do temíveis Klingons têm uma técnica especial para atirar: um
canhão desintegrador é localizado na parte de trás da nave e só pode atirar perpen-
dicularmente à nave. Quando a parte da frente da nave Klingon cruza com a parte
de trás da nave de um inimigo que voa em direção oposta, esse canhão é disparado.
(Desprezar o tempo para o feixe do canhão ir da nave Klingon até a nave inimiga.)
A �gura abaixo representa um ataque supondo ambas as naves em repouso.

A nave Starship Enterprise está a ponto de ser atacada por uma nave Klingon. Os
comprimentos das duas em repouso são iguais. A bordo da Enterprise, o médico Dr.
McCoy está preocupado pois acha que devido a contração de Lorentz, a nave Klingon
em movimento está menor que a Enterprise, que pode ser acertada. O capitão Kirk,
chefe da Enterprise, retruca que no referencial da nave Klingon, a Enterprise está
menor que a nave Klingon e não será atingida pelo tiro. Você, Spock, com sua calma
usual, faça dois desenhos ilustrando o ponto de vista do Dr. McCoy e do capitão
Kirk, respectivamente, especi�cando os referenciais, qual nave está contraída, etc., e
explique para eles quem está certo.
Resposta: O capitão Kirk está certo (ufa!). Deixo você demonstrar isso.

10. Efeito Farol: Considere uma fonte luminosa em (S') que emite luz uniformemente
em todas as direções. A �gura abaixo mostra um raio de luz emitido por essa fonte,
com um ângulo θ′ em relação ao eixo x′. Temos cosθ′ = ∆x′/c∆t′. No referencial
S de velocidade −vx̂ em relação a S', o angulo do raio em relação ao eixo x é θ e
satisfaz cosθ = ∆x/c∆t
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a) Usando as transformações de Lorentz, mostre que cosθ = cosθ′+v/c
1+(v/c)cosθ′

.

b)Considerando apenas os raios emitidos pela fonte em S' no hemisfério dianteiro,
ou seja, os raios para os quais −π/2 < θ′ < π/2, mostre que os ângulos θ estarão
localizados no intervalo −cos−1 (v/c) < θ < +cos−1 (v/c). Se uma fonte de luz emite
isotropicamente no seu referencial de repouso se aproxima de nós com velocidade v,
como ela aparece? E se ela se afasta?
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