
 فيزيك مدرن نام درس:

 شرح مختصري از درس:

دانست: زماني كه اينشتين  1905توان شروع فيزيك مدرن را سال پردازد. ميمدرن مي اين درس به معرفي فيزيك

 اي، معرفي مكانيكذره -مقاالت معروفش را منتشر كرد. موضوعات اصلي اين درس نسبيت خاص، دوگانگي موجي

و در حدي كه زمان  مندي دانشجويانو اتم هيدروژن است. عالوه بر اين، برحسب عالقه هاي اتميمدل كوانتومي،

 شناسي پوشش داده خواهد شد.اجازه دهد مكانيك آماري، فيزيك ذرات و مباحث مربوط به كيهان

 :سيالبس درس

 فيزيك مدرن در برابر فيزيك كالسيك -

 هاي اينشتين و پيامدهايمورلي، اصل موضوع -)نسبيت كالسيك، آزمايش مايكلسوننظرية نسبيت خاص  -

 هاي تجربي نسبيت خاص و ...(آزمون، تبديل لورنتس، پارادوكس دوقلوها، ديناميك نسبيتي، هاآن

گونة تابش الكترومغناطيسي )امواج الكترومغناطيسي، اثر فتوالكتريك، تابش جسم سياه، اثر خواص ذره -

 ون و ...(كامپت

قطعيت براي امواج كالسيك، روابط عدم قطعيت هايزنبرگ،  گونة ذرات )فرضية دوبروي، روابط عدمخواص موج -

 هاي موج، احتمال و كاتورگي، دامنة احتمال و ...(بسته

ه مسايل سادسازي، حل معادلة شرودينگر براي معادلة شرودينگر )توجيه معادلة شرودينگر، احتمال و نرمال -

 نوسانگر هماهنگ ساده و ...( اي، سد پتانسيل و چاه پتانسيل،نظير ذرة آزاد، پتانسيل پله

هاي خطي، مدل بور، آزمايش اي رادرفورد، طيفها، مدل تامسون، اتم هستههاي اتمي )خواص اساسي اتممدل -

 هاي مدل بور و ...(اصل همخواني، نارساييهرتز،  -فرانك

هاي چگالياتم هيدروژن در مكانيك موجي )معادلة شرودينگر در مختصات كروي، توابع موج اتم هيدروژن،  -

شناختي، ترازهاي انرژي و نمادگذاري طيف هاي احتمال، اسپين ذاتي،اي و چگالياحتمالي شعاعي، تكانة زاويه

 اثر زيمان، ساختار ريز و ...(

ولتزمن، ب -توزيع ماكسولتوزيع سرعت مولكولي، سيك و آمار كوانتومي، فيزيك آماري )تحليل آماري، آمار كال -

 ديراك و ...( –كاربرد آمار فرمي اينشتين،  -آمار كوانتومي، كاربردهاي آمار بوز

هاي ذرات، بررسي كنش و واپاشيقوانين پايستگي، برهم ذرات بنيادي )چهار نيروي بنيادي، ذرات و پادذرات، -

 هاي ذرات، مدل كوارك، مدل استاندارد و ...(و واكنشها انرژي واپاشي

شناسي كيهان مايكروويو كيهاني، مادة تاريك،شناسي: مبدأ و سرنوشت عالم )انبساط عالم، تابش زمينة كيهان -

عالم و  هاي انفجار بزرگ، آيندةها، پژواكها و اتمتشكيل هستهشناسي انفجار بزرگ، و نسبيت عالم، كيهان

)... 
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