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pel viatger

Temps extern=hipot.





josepmanel
2.37 és la rapidesa corresponent al 98.2% de la velocitat de la llum i que ara és diferent per a cada viatge a velocitat constant5.37 m és la massa (4.37 m correspon a energia cinètica i   1 m a la massa en repós. Naturalment dins el coet hom no és més gras. Altra cosa és el pes, que depen de l'acceleració (o la seva absència)
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Tots aquests viatges es fan a la mateixa rapidesa màxima que és de 3.09687, corresponent al 99.59% de la velocitat de la llum (més o menys l'otinguda pels electrons en el primer sincrotró.L'energia total assolida (al mig del viatge), és de 11.087 m, de la qual 10.087 m corresponen a l'energia cinètica que han d'aportar i treure els coets(caríssim!!)
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augmentant en un factor d'escala m el triangle de catet base unitat tenim:
m cosh(r)=hipotenusa = energia total del cos
m sinh(r)= catet =magnitud del moment o impuls
m = catet base = energia en repós  (recordem que c=1 ja que, d'acord amb el SI 
el metre és una fracció de segon i podem mesurar distàncies i temps en les
mateixes unitats, siguin metres, milles, segons o anys. Així, a partir de l'Efecte
Compton( 1922-1924) podem escriure:



Temps absolut de
Newton!!



Els dos efectes (canvi de freqüència i canvi de direcció de la llum) s'obtenen 
d'una sola "tacada", i s'estenen trivialment a fluxes de partícules massives

En termes de la rapidesa el corriment al roig és ben simple. I la fòrmula inversa també!



Resolució completa d'un viatge estelar d'acord amb la Relativitat Especial

Variant els paràmetres d’acceleració, temps d’acceleració i distància,
el problema és idèntic al viatges accelerats (part diagonal superior dreta)
dels viatges a la Ossa Major. La part diagonal inferior esquerra correspon 
a viatges fets a velocitat constant (canó i no nau) que surten i arriben en
coincidència. El viatge accelerat requereix menys temps propi!



= u = quadrivelocitat variable

Una "casualitat numèrica fàcil de recordar": Mantenir l'acceleració de la gravetat 
terrestre –que depén de la massa i tamany de la Terra- durant un any –durada d'una
volta de la Terra entorn del Sol, produeix una rapidesa unitat (nombre adimensional
de caràcter absolut o universal) amb un error inferior al 3.5% per excès.







La llei de força de Lorentz, que dóna l'acció del camp electromagnètic sobre
una càrrega en moviment arbitrari diu (es pot llegir com)

El camp electromagnètic X càrrega/massa = velocitat angular-rapídica 
amb la qual s’accelera (canvi de rapidesa-velocitat) la càrrega.




