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Harjoitus 2 esitetään laskuharjoituksissa viikolla 13

1. Kappaleen nopeus koordinaatistossaK on v = −c(1−ε), missä 0 < ε�
1. Inertiaalikoordinaatisto K ′ liikkuu K:n suhteen nopeudella v1 > 0.
Kappaleen nopeus K ′:ssa on v′. Johda lauseke nopeudelle v′ alimmassa
kertaluvussa O(ε) ja osoita, että kun ε→ 0, v′ → −c.

2. Raketti K ′ on tulossa Maata kohti Maan koordinaatistossa nopeudella
v′ = −0.9c. RakettiK ′′ puolestaan on Maan koordinaatistossa matkalla
Maata kohti nopeudella v′′ = 0.8c.

(a) Mikä on K ′:n nopeus K ′′:ssa?

(b) Entä K ′′:n nopeus K ′:ssa?

HUOM: Näissä tehtävissä yksiköt ovat vuosia ja valovuosia. Älkää kon-
vertoiko niitä kilometreiksi ja sekunneiksi yms!

3. Oletetaan edelleen, että ko. raketit ovat Maan koordinaatistossa het-
kellä t = 0 etäisyyksillä xK′(t = 0) = 3 vv ja xK′′(t = 0) = 2 vv.

(a) Mikä on rakettien välinen etäisyys tuolla hetkellä K ′′:ssa? Kuinka
kauan K ′′:ssa kuluu aikaa ennen kuin raketit kohtaavat?

(b) Kuinka kauan kohtaamiseen kuluu K ′:ssa? Entä kuinka kauan koh-
taamiseen kuluu aikaa Maan koordinaatistossa?

4. Maasta (koordinaatisto K) lähtee liikkeelle ajanhetkellä t = 0 ava-
ruusalus (koordinaatisto K ′) nopeudella v. Kun avaruusaluksessa on
kulunut aikaa t′ = 1 vuosi, aluksesta lähetetään sen kulkusuuntaan
nähden valonsäde. Mikä on Maasta katsoen avaruusaluksen ja valonsäteen
välinen etäisyys? Mitä tapahtuu, jos v → c?

5. Ylimääräinen harrastustehtävä (josta tarjolla ylimääräinen piste!).

RakettiK lähetetään Maasta nopeudella v = 3c/5 Maan hetkellä t = 0.
Hetkellä t = 1 v Maasta lähetetään toinen raketti K ′ vastakkaiseen
suuntaan nopeudella v′ = −4c/5. Hetkellä t = 2 v Maasta lähetetään
valosignaali kohti rakettia K, joka lähettää heti sen vastaanotettuaan
valosignaalin kohti rakettia K ′.

(a) Kuinka paljon aikaa on kulunut K ′:ssa sen lähdöstä, kun K:n
lähettämä signaali vastaanotetaan siellä? Mikä on rakettien välinen
etäisyys K:ssa ja K ′:ssa silloin, kun viesti lähtee K:sta?

(b) Milloin viesti vastaanotetaan K ′:ssa Maan aikaa? Entä jos K ′ il-
moittaa valosignaalilla Maahan saaneensa K:n viestin, milloin tuo il-
moitus vastaanotetaan Maassa maapallon suhteen levossa olevan kellon
mukaan?


