
Arbetsblad till seminarie #1

Seminarie #1 baseras på artikeln  Beyond the pole-barn paradox: How the pole is caught.  Inför
seminariet ska ni ha läst artikeln och arbetat med de tre förberedelseuppgifterna. Under seminariet
blir ni indelade i grupper om 3-4 studenter där ni samarbetar med att lösa samtliga uppgifter i detta
arbetsblad. Även ytterligare uppgifter kan tillkomma. För varje uppgift får en grupp redovisa sina
resultat som sen diskuteras i helklass.

Förberedelseuppgifter

1. a) Låt β=0,8. För de givna värdena på l0 och L0, vad är längden på stången enligt bonden? Vad 
är djupet i ladan enligt sonen?

    b) Formulera paradoxen med egna ord.

    c) Finns det någon enkel lösning på paradoxen? Någon som inte kräver några beräkningar?

2. a) Igen, låt  β=0,8. Gör som i artikeln och anta först att det finns en öppen bakdörr på ladans 
baksida. Hur lång tid, enligt bonden, är det mellan händelserna (A) och (B) definierade  
enligt artikeln? Vilken händelse sker först?

    b) Använd Lorentztransformationen för att beräkna den tid som passerar mellan händelserna 
sett från sonens perspektiv. Vilken händelse sker först?

Övriga uppgifter

3. Med stängd bakdörr får paradoxen en extra svårighet; vilken?

4. a) Förr eller senare stöter stångens framände i ladans bakvägg. Idealisera processen genom att 
förutsätta att framänden då omedelbart stannar. Antag vidare att information om vad som 
skett med framänden sprids genom stången med ljusets hastighet. Med  β=0,8, hur lång tid 
tar det, enligt bonden, innan bakänden ”vet” att framänden stannat? Var är bakänden då?

    b) Hur lång tid tar det för informationen att nå fram till bakänden sett från sonens perspektiv? 
Hur långt kommer bakänden på denna tid och var befinner den sig då?

    c) Hur stor andel av ladans djup upptas då av stången sett ur bondens perspektiv?
Hur stor andel av ladans djup upptas då av stången sett ur sonens perspektiv?

5. a) Vad är bonden och sonen överens om? Vad är de inte överens om?

    b) Vad måste vara invariant?
Vad behöver inte vara invariant?


