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 ۰۱/۱۱/۲۰۲۰                                             نیرک زیعز ریانجن : نگارش و یآور جمع ، ترجمه

 

د یجد کیو فز کیکالس کی فز رامونیپ یبحث  
چهارم بخش    

و  ا متقاعد کند که سرعت نور در فضای تهیاینشتین با ارائه نسبیت خاص توانست فیزیکدانان ر 1905در سال  
 است. از طرف دیگر هنگام توجیه پدیده ي cثابت و برابر مرجع با شتاب یکنواخت نسبت به همه دستگاه هاي 

 در نظر گرفت. عالوه بر آن طبق روابط: ژیفوتوالکتریک، نور را کوانتوم های انر
E=mc2 , m=E/c2 

 
 :رم است و چون با سرعت نور حرکت می کند، طبق رابطه فوتون داراي ج 

 
 

د. واقعیت برابر صفر منظور ش m ین دلیل جرم حالت سکون فوتون یعنیداشته باشد. بهم بایستي جرم نا متناهی
شد. اما سرعت صفر )در حالت سکون( با یافت که فوتون نسبت به آن داراین توا این است که هیچ دستگاهی نمی

  ؟ به عبارت دیگر چرا فوتون به محض توان فوتون را در حالت سکون مشاهده کرد سئوال این است که چرا نمی
آن  سئوال گذشت، اما پاسخ به  توان از این  هرچند که به سادگی می ؟ آید تولید با سرعت نور به حرکت در می

دهد. با   اند ما را در شناخت واقعیات اساسی و رموز فزیک یاریتو حاوی نکات ظریف و عمیقی است که می
 شود می، از اجزایی تولید توجه به مطالب باال واقعیت غیر قابل انکار این است که فوتون در شرایط سرعت نور

 کنند.  که با سرعت خطی نور حرکت می

 
 زمان و نیسبیت عام-فضاشکل و خمیدگی 

 
 نسبیت عام تئوری 

 
  زمانو فضا  انحنای شامل است و نسبیت خاص نتایج حاصله از گرانش )جاذبه( بر اساس یک نظریهنسبیت عام 

  بیق است.قابل تط جرم از تراکم زیاد با اشیاء به. نیسبیت عام است
 : زمان مکان و از ،عرض وارتفاع(محلی )طول مکان شاخصۀ سه 
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 می زندگی( ،عرض،ارتفاع و زمانمختصات )طول چهار تعریف شده توسط )محوری(مرجع یک سیستم در ما 
در یک منحنی  حرکت حال در ای ماده که  ساخت یفضای ل مختصاتشامزمان را  -فضا موضوع نسبیت عام. میکن

  .گردید نظریه ی بیگ بنگ  موجب شناخت عمومی نسبیتری تئو .است زمان -فضا متغیر
نسبیت خاص دارای یك محدودیت اساسی بود. این محدودیت ناشی از آن بود كه رویدادهای فیزیکی را در دستگاه 

تگاه ها شتاب دار هستند. هرچند می توان در  دس مورد بررسی قرار می داد، در حالیكه در جهان واقعیلخت  های
 تمام رویدادها ناتوان هستند.  برا بردردستگاه ها برخی رویداد ها به دستگاه های لخت بسنده كرد، اما این  بر رسی

تئوری نسبیت عام را ارائه کرد و نسبیت خاص به عنوان حالت خاصی از نسبیت عام در   1915اینشتین در سال 
 .آمد.نسبیت عام بر اساس اصل هم ارزی تدوین شده است

.  
 مساوی بودن صل  ا

 
 کند، یكسان هستند. ک دستگاه كه با شتاب ثابت حركت میزیک در یک ساحه جاذبه یكنواخت و در یقوانین ف 

نظیر   به عنوان مثال فرض کنیم یک دستگاه مقایسه اي با شتاب ثابت در حركت است. مشاهدات در این دستگاه
  شی برابر شتاب دستگاه باشد، یعنیدت میدان گرانكه ش مشاهدات در یک میدان گرانشی یكنواخت است در صورتی

a=g  باشد، در این صورت مشاهدات یكسان خواهد بود . 
 

 یک تاصولهای اساسی فیزیک کوان
 

ین نیوتن در مورد اشیای بزرگ قابل  قوان ورد.آرا بوجود  اشیای میکروسکوپیک انقالب بزرگی لعه در ساحۀ مطا 
 )اجزای اتوم(. میکروسکوبیکاشیای ساحه  بیق است، نه در تط

که به   اردند وجود (objective) عینی دنیای فیزیکی هیچ بسیار کوچک نزدیک میشویم،ی هبا الیتنا ما وقتی که
نمیتوان در عین زمان موقیعیت  .میشود و معلول اصل علت جایگزین ،احتمال .تکامل نماید ما از طور مستقل

   ات شی و ضد شی باشد.ذدر عین زمان میتواند  objetشی یا  تعین کرد.را تیک ناوت یک شی کع)محل( و سر
احتمالی  تئوری زیک کوانتیک یک ف ف کرد.انکشاتوسعه و 1930-1920زیک کوانتیک در سالهای ف
(probabilityاست )  ده  پدیدهای کوانتیک را نمیتوان مشاهاز طرف دیگر  .میباشدکه مخالف فهم و شعورعامه

زیک  ف .ی شده استطوری دقیق ذریعه تجربه ارز یابی و بر رس وری همیشه مگر تئ( ندل دید نیستقابم چش)با  کرد
در جریان  بنابرین  .به دقت تمام بیان میکند را این پدیده توصیف اما، نمی دهد " خود  "واقعیت چشم اندازکوانتوم 

  ناب قرار دادن باور ماتریالیسم و سانستیستمنسوخ  و آن کرد معرفی رازی را به جهان و رمز علم، بیستم قرن
 میباشد. خالص( )اعتقاد

 
 چهارم بخش پایان 
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