
  اصل نسبيت گاليله

ه                لدر بخش مربوط به دستگاه مرجع        خت توضيح داديم كه حركـت يـك جـسم واحـد بـسته ـب

  .تواند مختلف باشد شود، مي  گرفته ميردستگاهي كه حركت نسبت به آن در نظ

هاي مرجع نسبت به دستگاه مرجـع ديگـر در   گيريم كه يكي از دستگاه  ر نظر مي  مثالً موردي را د   

روشن است كه دستگاه مرجع دوم نيز نسبت بـه دسـتگاه اول در حركـت انتقـالي        . ستحركت انتقالي ا  

  .است

فـرض  . مثالً زمين و واگني را در نظر بگيريد كه در امتداد يك ريل مستقيم در حال حركت اسـت        

دانيم و      زند، مسئ  قدم مي كنيم مردي در واگن       مي له اين است كه اگر حركت مـرد نـسبت بـه واگـن را ـب

  كنيم؟ ن نسبت به زمين بدانيم، چگونه حركت مرد نسبت به زمين را معين ميحركت واگ

1rاگر جابجايي مرد را نسبت به واگن با بردار          
r 2 و جابجايي واگن را نسبت به زمين با بردارr

r نشان 

1rمثالً  (دهيم،  
r2چسبيده به صندلي شخص در قطار و  تواند از مبدأ  ميr

rيآهـن رو   از تابلوي ايستگاه راه 

شـود كـه       نشان داده مي   rrمطابق شكل زير جابجايي مرد نسبت به زمين با بردار           ). زمين سنجيده شود  

1 جمع برداري دو بردار 2r , rاست :  
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ه دسـتگاه مرجـع ديگـر،                 از همين مثال مي    توان نتيجه گرفت كه در گذر از دسـتگاه مرجعـي ـب

  .شوند ي با هم جمع ميرجابجايي جسم و جابجايي دستگاه مرجع به صورت بردا

اگر حركت مرد نسبت به واگن يكنواخت و حركت واگن نسبت به زمين نيز يكنواخـت باشـد، بـا                    

  :آيند رف رابطة فوق بر زمان، سرعتها بدست ميتقسيم دو ط

                                                       21 vvV vvv
+=  

مرد نسبت  سرعت  V سرعت واگن نسبت به زمين است و         2v سرعت مرد نسبت به واگن و        1vvكه  

  .شوند ها نيز به صورت برداري جمع مييعني سرعت. به زمين است

شود  اي مي  كوچك به كار ببريم رابطه باال تبديل به سرعت لحظههايياگر رابطه اول را براي جابجائ

اگر واگـن  . شود  با هم جمع برداري مياي همواره حركتها، سرعتهاي لحظهيعني صرفنظر از شتابدار بودن     

طور يكنواخت با سرعت ثابت حركت كند، آن وقت صرفنظر از حركت مرد در امتـداد            مستقيمي ب در خط   

 تفاوت خواهـد  2vسرعت مرد نسبت به زمين با سرعت وي نسبت به قطار فقط به اندازة ثابت افزودة آن،  

در هر دو دستگاه يكسان پس شتاب مرد . يعني تمام تغييرات سرعت در دو دستگاه يكسان است       . داشت



اگـر از   . شد نتيجـه گرفـت      گرفتن از رابطة فوق نسبت به زمان نيز مي          بار مشتق اين نتيجه را با يك    . است

)كه بت به زمان مشتق بگيريم در صورتي      رابطة فوق نس   )2v سرعت قطار ثابت باشد، مشتق آن صفر بوده 

1aa:     در اين صورت خواهيم داشت rr
=  

  .دهد ها در دو دستگاه را نشان مي شتابكه برابري

  .له توجه كنيدبه عنوان يك مثال به اين مسئ

 km/hسرعت جريان رودخانه    . آورد   را بدست مي   km/h 10يك قايق موتوري در آب آرام سرعت        

االيي طي كند و به مكان  كيلومتري را در سرب10كشد تا يك مسير  براي قايق چه زماني طول مي  .  است 5

  .اش در سرازيري برگردد اوليه

كند پس سرعت حركـت    خالف جهت آب حركت مي      در كند سربااليي حركت مي  وقتي در مسير      

  :آن خواهد بود
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h                                                           :مدت زمان حركت خواهد بود
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  :كند پس سرعت حركت قايق خواهد بود و در مسير سرازيري در جهت جريان آب حركت مي  
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  :حركت خواهد بودكل پس زمان 
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