
. شايد علم گفتن سينماتيك چندان بامعنـا نباشـد   . لم بررسي حركت اجسام است    ع  1سينماتيك

ـ را بهتر است بگوييم كه سينماتيك مجموعه تعاريف و روابط رياضي الزم     مـا  ه براي بيان حركت اجسام ب

هاي مرجع مختلف اختصاص    كه به مفهوم زمان، مكان و دستگاه      آن بخش سينماتيك علم است      . دهد  مي

اتيك كالسيك اسـت  آنچه ما بررسي خواهيم كرد سينم. گيرد يابد كه معموالً زياد مورد بحث قرار نمي    مي

  .شوند هاي مرجع با تبديالت گاليله به هم مرتبط ميكه در آن دستگاه

 در حال حركت O با سرعتي نسبت به 'O را در نظر بگيريم كه 'O و  Oهاييعني مثالً اگر دستگاه

  طة    باشد آنگاه راب
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        x x X′ = −  

 مكان نسبي X و O مكان آن در دستگاه x است و 'O مكان نقطة خاصي در زمان خاص در  ′xكه

  . استO نسبت به 'Oدستگاه 

يعني . ها داريمستگاهدطور شهودي ما اين احساس را نسبت به تمام  بلزوماً اين درست نيست ولي   

كـه مقـدار طـول نقطـه      ('x تغيير يابد آنگا 'Oدر ) واحد( طول مقياس O نسبت به 'Oاگر مثالً با حركت    



 بيان كرد و رابطة قبلي درسـت      Oحسب مقياس در دستگاه     توان بر   را نمي ) واحد دستگاه است  نسبت به   

  .نخواهد بود
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IIاين در حالي است كه      متحـرك  'O نسبت به هم ساكن بودند ولي حـاال كـه   'O و O وقتي ′=

IIشده ≠′.  

 دستگاه دلخواه مدت     دو كنيم كه در هر     در مورد زمان هم ما در فيزيك كالسيك همواره فرض مي          

t.زماني بين دو رويداد همواره برابر است       t ′=∆ يعني مثالً اگر يك پشه در دستگاه مـا مـثالً زمـين،             . ∆

. گيري شـود  بايست در ماه هم اين مدت زمان همين قدر اندازه     گيري شود مي     روز اندازه  20طول عمرش،   

  .ولي اين هم جاي شك دارد

 كـه   كنيم فضا و زمان مطلق هستيد به اين معنا           ما فرض مي    به هر صورت در سينماتيك كالسيك     

گيرند يعني مـثالً همـة مراجـع       همه يك بازه زماني و فضايي را به طور مشابه براي دو رويداد در نظر مي               

ولي . اندازه عرض ميز اتاق شما را به يك مقدار و مدت طول زندگي شما را يك مقدار گزارش خواهند كرد

  .نهد ن ميرا بنيا  2ريزد كه تئوري نسبيت م مي هدر فيزيك معاصر اين چهارچوب به



                                                                                                                                       

1  Kinematics  

2  Relativity  


