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 כיתורת היחסות המיוחדת של איינשטיין אומרת 
2E=mc 

 כלומר
2m = E/c  

 ,הת קבועלהיו המנוחההגביל את מסת  (1912לפני תורת היחסות הכללית, איינשטיין )

 ת המנוחהשמס משמעותושל איינשטיין  האילוץ ת.אחרמרחק למסה ב התלוי תילבכלומר 

מה קורה כאשר אילוץ  כבידה.ה את אנרגית תכולל כוללת סוגים רבים של אנרגיה, אבל לא

 מסה מרחק אלב הא תלוייהכבידה, וה אנרגית כוללת גם את ת המנוחהאז מס ? מוסרזה 

 .אחרת
 של מהירויות יחסותי חיבור מת השנייה של תורת היחסות הפרטית היאהמשוואה המפורס

²)c/2v1v)/(1+2v+1v=(v 

  .ω r   =v  הנוסחה הקלאסיתא לא יה בעת החלת נוסחה זו לסיבוב, הנוסחה המתקבלת

 מה קורה מדויקת יותר.אך ת ברוקית מיחסותנוסחה ל הגיע( 1922פרנקלין )יליפ פ

 ? יחסותי ל סיבובען נוסחה של פרנקליהבעת יישום 

 לה: מה קורה בעת החלתועוד שאלה ע
²)c/2v1v)/(1+2v+1v=(v 

 ? היקוםעל חוק האבל של התפשטות 

 .מתמטיקה פשוטה זרת, בעותשאלות אלו ואחרב ץמוא-יבי בןבספר זה עוסק המחבר, ד"ר נצ

 .שלו פשוטיםהלא הפיתוחים המחבר מוביל את הקורא דרך 

תחזיות ה רובולנוכחיות המדידות התצפיות וה עולם חדש ומפתיע מתגלה, עולם שמתאים לכל

מנבא הרבה יותר, כולל קבוצה חדשה של  של תורת היחסות הכללית, אך במקרים קיצוניים

 .סביב פרוטון לים אלקטרוניםמסלו

 ויותיחודחורים שחורים, המפץ הגדול, יי , פרדוקסים כגוןץמוא-בעולם החדש של ד"ר בן

(singularities) בלי צורך בשום דבר אקזוטיוזאת  אפלה אינם קיימיםאנרגיה ו, חומר אפל. 

 : הסברים חדשים לבעיות לא פתורות בפיסיקה, לרבות )אך לא רק(הושגו כמו כן, 

 ,ץ ענקפיצו בחזרה ויוצרתהחוצה  סופרנובה קופצת קריסתא( איך 

 ,למהירויות יחסותיות יםצה סילונאימעבה  ת ספיחהב( כיצד דיסק

נים סילווכיצד הם מייצרים  יםגלקסיה פעילגרעיני ג( המבנה והיציבות של קוואזרים ו

 ,יחסותיים

 .ד( מקורות האנרגיה לתופעות אלו

להפוך את גילוי החוקים  ועסק שזהאיינשטיין, שאמר שהטבע לא חושב  עם סכיםספר זה מ

 .עבורנו קלל ושל

  פרדיגמות הקיימות.ה קיים אתכל חובה ל יף עוד כי לטבע איןמוס וץמא-למעשה, ד"ר בן

לכן, זהו מאמץ  .פרדיגמות כמה פיםחלימשהוצגו על ידי המחבר בספר זה החדשים פתרונות ה

 שאפתני.
 


