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آني آني جستن در كه چيزي هر داني بداني اگر رمز نكته اين

[ موالنا ]

مادرم، دوستم، بهترين از است. پرنشدني نبودش خالء كه مهربانم پدربزرگ به تقديم
بدون سخت دوران اين از عبور نمي كنند. توصيف را ايثارش كلمات كه سپاسگزارم
هميشه نبود؛ ممكن ايمان و آيسان ياسمن، زهرا، دوستانم و پدرام، برادرم، محبت هاي
صالحاني خواجه دكتر راهنمايي هاي قدردان همچنين بود. خواهم محبّت هايشان شكرگزار

هستم.



چكيده

كنيم. جا به جا كره يك روي خم يك امتداد در را برداري مي خواهيم كنيم فرض
اين اما دارد قرار كره بر مماس اي صفحه روي بردار ابتدا، در كه است واضح
در بگيرد. قرار كره بر مماس ديگري صفحه ي روي بردار مي شود باعث جا به جايي
V (t) برداري ميدان آن در كه مي كنيم تعريف را بودن موازي از جديدي مفهوم اينجا
V (t) ميدان برداري ديگر، عبارت به .dV (t)

dt = 0 اگر است موازي σ(t) خم روي
اين مي رسد. نظر به تغير بدون ، σ بر مماس سطح ساكنان توسط σ(t) خم روي

خواهيم كرد. بيان كلي حالت به را R3 در موازي انتقال مفهوم
التصاق يك يا همورد مشتق يك هموار، خمينه ي يك در كنيم فرض اگر واقع در
التصاق اين از استفاده با باشد، شده تعريف خم يك طول در آن مماس كالف روي
به نسبت كه دهيم انتقال طوري خم طول در را خمينه روي بردارهاي مي توانيم

بمانند. باقي موازي التصاق،
سپس مي شويم. آشنا برداري كالف هاي و مماس كالف هاي با دوم و اول فصل در
انتقال يكتايي و وجود كه مي رسيم نتيجه اين به سوم، فصل در مفاهيم اين كمك به
γ : I → M خم روي TM در ∇ التصاق و M هموار خمينه ي هر براي موازي
و يكتايي وجود، به وابسته ، داريم را v ∈ Tγ(t0)M بردار و t0 ∈ I آن در كه
طول در v موازي انتقال بنابراين، است. خطي معمولي ديفرانسيل معادالت همواري

است. خوش تعريف γ

اقليدسي فضاي استاندارد كره ي روي را فوكو آونگ حركت كاربردها، بخش در
استفاده ترتيب اين به زمين وضعي حركت توصيف براي آن از مي كنيم. مطالعه
مي كنيم فرض آن جاي به و مي گيريم نظر در ساكن جسمي را زمين كه مي كنيم



مي يابد. انتقال زمين روي يكبار ساعت ۲۴ هر آونگ
يك روي توماس-ويگنر چرخش نام به پديده اي شرح براي موازي انتقال از سپس
است زاويه اي به مربوط توماس-ويگنر چرخش مي كنيم. استفاده هذلولي فضاي

مي يابد. دوران گشتاور بدون ژيروسكوپ يك محور توسط كه
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پيشگفتار
فراهم و رياضياتي فيزيك مفاهيم بنيادي ترين با آشنايي پروژه، اين انجام از هدف
بود. كوانتوم نظريه ي و نسبيت رياضي فرماليسم به ورود براي زمينه اي آوردن
يادگيري و [Op95] و [AC09] منابع بر اصلي تمركز راهنما، استاد پيشنهاد با بنابراين
اول بخش در ترتيب، اين به شد. داده قرار آن ها، كامل درك براي الزم پيش نيازهاي
دو دوم، بخش در و مي كنيم بررسي را موازي انتقال كليدي مفهوم رياضي مقدمات

مي دهيم. قرار مطالعه مورد را آن كاربرد



اول بخش
رياضي فرماليسم

۲



۱ فصل
مماس كالف هاي و بردارها

فضاهاي در است. خطي تقريب ديفرانسيل و حساب مركزي ايده هاي از يكي
تقريب براي و آن بر مماس خط از متغير، يك از تابعي خطي تقريب براي اقليدسي
ما هدف بخش اين در كنيم. مي استفاده آن بر مماس صفحه از R3 در رويه يك

است. نقطه يك در خمينه ها بر مماس فضاي معرفي

عمومي تعاريف ۱ .۱
مي دهيم نشان Rn

a با را a ∈ Rn نقطه در Rn هندسي مماس فضاي ۱ .۱ تعريف
مي كنيم. تعريف زير صورت به و

{a} × Rn = {(a, v); v ∈ Rn}

است. Rn
a از عضوي ، a ∈ Rn نقطه ي در Rn در هندسي مماس بردار يك چنين هم

داد. نشان نيز v|aو va ، (a, v) نمادهاي با توان مي را بردار اين راحتي براي

حقيقي برداري فضاي يك Rn
a كه گرفت نتيجه توان مي راحتي به باال تعريف از

داريم: va, wa ∈ Rn
a براي زيرا است

va + wa = (v + w)a, c(va) = (cv)a



Rn همان Rn
a واقع در سازند مي Rn

a براي پايه يك ei|a, i = 1, ..., n بردارهاي
در هندسي مماس فضاهاي كه مي كنيم استفاده دليل اين به تنها a انديس از است.
هاي مشتق محاسبه امكان ما به هندسي مماس بردار يك متمايزند. هم با Rn

a ,Rn
b

نگاشت vn ∈ Rn
a هندسي مماس بردار هر مثال، براي مي دهد را توابع از دار جهت

نقطه در v جهت در دار جهت مشتق كه مي سازد ممكن را Dv|a : C∞(Rn) −→ R

است: a
Dv|af = Dvf(a) =

d

dt
|t=0f(a+ tv)

مي كند: صدق حاصلضرب قاعده در و است خطي R روي عملگر اين

Dv|a(fg) = f(a)Dv|ag + g(a)Dv|af

داريم: زنجيره اي قاعده اساس بر آنگاه ،va = viei|a استاندارد پايه ي اساس بر اگر

Dv|af = vi
∂f

∂xi
(a)

است. i = 1, ...n روي جمع عبارت راست سمت از منظور كه
آنگاه va = ej |a اگر مثال، براي

Dv|af =
∂f

∂xj
(a)

كنيم. بيان دقيق را زير تعريف مي توانيم پس

a نقطه در مشتق را w : C∞(Rn) −→ R نگاشت ، a ∈ Rn اگر ۲ .۱ تعريف
كند: صدق زير رابطه در و باشد خطي R روي اگر مي ناميم

w(fg) = f(a)wg + g(a)wf

مي كنيم. استفاده a نقطه در C∞(Rn) هاي مشتق همه دادن نشان براي TaRn از
داريم: چون است برداري فضاي يك TaRn

(w1 + w2)f = w1f + w2f

۴



(cw)f = c(wf)

.

f, g ∈ ،w ∈ TaRn ،a ∈ Rn كنيم فرض مشتق گيري) هاي (ويژگي ۱ .۱ لم
C∞(Rn)

wf = 0 آنگاه باشد، ثابت تابع يك f .۱

w(fg) = 0 آنگاه ،f(a) = g(a) = 0 اگر .۲

f(x) ≡ c براي آنگاه كنيم ثابت ،f1(x) ≡ 1 تابع براي را اول گزاره كافيست برهان.
.wf = w(cf1) = cwf1 = 0 داريم بودن خطي اساس بر

مي دهد: نتيجه ضربي قاعده ،f1(x) ≡ 1 براي

wf1 = w(f1f1) = f1(a)wf1 + f1(a)wf1 = 2wf1 ⇒ wf1 = 0

مي شود: نتيجه اي زنجيره قاعده از دوم گزاره مشابه طور به

w(fg) = f(a)wg + g(a)wf = 0 + 0 = 0

تناظر در هندسي مماس بردارهاي با a مشتقات كه مي دهد نشان بعدي گزاره
اند. يك به يك

a ∈ Rn كنيم فرض ۱ .۱ گزاره
يك Dv|a : C∞(Rn) → R نگاشت va ∈ Rn هندسي مماس بردار هر براي (a)

است. a در گيري مشتق
است. TaRn به Rn

a از يكريختي يك va 7→ Dv|a نگاشت (b)
شود. مراجعه [Lee13] كتاب به اثبات براي

براساس كه ∂
∂x1 |a, ..., ∂

∂xn |a مشتق n ،a ∈ Rn هر براي ۱ .۱ نتيجه
،TaRn پس مي دهند. تشكيل TaRn براي پايه يك مي شوند تعريف ∂

∂xi |af = ∂f
∂xi (a)

است. n-بُعدي

۵



مي شود. نتيجه ∂
∂xi |a = Dei |a و قبلي گزاره به توجه با برهان.

نقطه p و مرز بدون يا مرزدار هموار خمينه يك M كنيم فرض ۳ .۱ تعريف
p در مشتق گيري يك را V : C∞(M) → R خطي نگاشت يك است. M از اي

كند: صدق زير عبارت در f, g ∈ C∞(M) هر براي اگر مي ناميم

V (fg) = f(p)V g + g(p)V f

مماس فضاي است برداري فضاي يك كه را p در C∞(M) هاي مشتق همه مجموعه
مماس بردار يك را TpM عضو هر مي دهيم. نشان TpM با و مي ناميم p در M به

مي ناميم. p بر

خمينه يك ، M كنيم فرض ها) خمينه بر مماس بردار هاي (ويژگي ۲ .۱ لم
:f, g ∈ C∞(M) و v ∈ TpM ، p ∈M است، مرز بدون يا مرزدار هموار

.V f = 0 آنگاه باشد، ثابت تابع يك f اگر .۱

.V (fg) = 0 آنگاه ،f(p) = g(p) = 0 اگر .۲

مانند را M بر مماس بردارهاي بايد Rn در مماس بردارهاي كردن مجسم براي
M بر شده داده نقطه در ها آن ابتداي كه بگيريم نظر در M بر مماس هايي پيكان

اند. مماس

هموار نگاشت يك ديفرانسيل هاي ۲ .۱
نشان ژاكوبيان ماتريس قالب در كه اقليدسي فضاهاي بين نگاشت يك كل مشتق
مشابهي خطي نگاشت يك ها خمينه در است. خطي نگاشت يك مي شود، داده
يك آن جاي به بي معناست. ها خمينه بين خطي نگاشت يك تعريف اما دارد وجود

مي كنيم. تعريف مماس فضاهاي بين خطي نگاشت

و باشند مرز بدون يا مرزدار هموار هاي خمينه M,N اگر ۴ .۱ تعريف
ديفرانسيل را زير نگاشت p ∈ M هر براي باشد، هموار نگاشت يك F :M → N

۶



ديفرانسيل :۱ .۱ شكل

مي ناميم. p در F
dFp : TpM → TF (p)N

بر كه است f ∈ C∞(N) روي Fp در مشتق گيري dFp(v) ، v ∈ TpM هر براي
مي كند: عمل زير قانون اساس

dFp(v)(f) = v(foF )

پس .foF ∈ C∞(M) آنگاه ، f ∈ C∞(N) اگر كه كنيم توجه ۱ .۱ تذكر
خطي v زيرا است خطي dFp(v) : C

∞(N) → R عملگر است. معني دار v(foF )
داريم: f, g ∈ C∞(N) هر براي چون است. Fp در مشتق گيري و است

dFp(v)(fg) = v((fg)oF ) = v((foF )(goF ))

= foF (p)v(goF ) + goF (p)v(foF )

= f(F (p))dFp(v)(g) + g(F (p))dFp(v)(f).

خمينه هاي P و N ، M كنيم فرض ديفرانسيل ها) (ويژگي هاي ۲ .۱ گزاره
نگاشت هاي G : N → P و F :M → N همچنين باشند، مرز بدون يا مرزدار هموار

آنگاه: ، p ∈M و هموارند

است. خطي dFp : TpM → TF (p)N .۱

.d(GoP )p = dGF (p)
odFp : TpM → TGoF (p)P .۲

۷



.d(IdM )p = IdTp
M : TpM → TpM .۳

يكريختي يك dFp : TpM → TF (p)N آنگاه باشد، وابرريختي يك F اگر .۴
.(dFp)

−1 = d(F−1)F (p) و است

هم به براي مختصات چارت هاي از تا بگيريم كار به را ديفرانسيل ها مي خواهيم
كنيم. استفاده اقليدسي فضاي و خمينه يك روي نقطه يك مماس فضاي دادن ربط
مي كنند. عمل موضعي مماس، بردار هاي دهيم نشان است الزم ابتدا كار اين براي

p ∈ M ، مرز بدون يا مرزدار هموار خمينه ي يك M كنيم فرض ۳ .۱ گزاره
باشند، برابر هم با p از همسايگي اي روي ،f, g ∈ C∞M اگر هستند. v ∈ TpM و

.vf = vg آنگاه

همسايگي يك در كه است هموار تابع يك h پس ، h = f − g كنيم فرض برهان.
تكيه گاه در كه است تابع يك Ψ ∈ C∞(M) كنيم فرض است. صفر مقدارش p
چون .Ψh = h پس .Ψ ≡ 1 ، h ناصفر نقاط در يعني است ۱ مقدارش ، h

خمينه ها،  بر مماس بردار هاي ويژگي به باتوجه نتيجه در h(p) = Ψ(p) = 0

.vf = vg مي شود: نتيجه بودن خطي از و vh = v(Ψh) = 0

مماس كالف ۳ .۱
بردارهاي همه ي شامل كه باشيم داشته مجموعه اي داريم نياز بعدي فصل هاي در
مجموعه اين شناختن بخش اين در هدفمان است. خمينه يك نقاط همه ي بر مماس

است.

مجزاي اجتماع ، M مرز بدون يا مرزدار هموار خمينه ي هر در ۵ .۱ تعريف
TM با و مي ناميم M بر مماس كالف را M نقاط همه ي در مماس فضاهاي همه ي

داريم: Tp ∩ Tq = ∅ كه p 6= q براي يعني و مي دهيم نشان

TM =
⊔
p∈M

TpM

۸



p ∈M آن در كه مي دهيم نشان (p, v) مرتب زوج با را اجتماع اين عضو هر معموالً
.v ∈ TpM و

TpM در بردار هر كه كرد تعريف تصويري نگاشت يك مي توان مماس كالف روي
داريم: يعني مي برد. است مماس آن به كه نقطه اي به را

π : TM →M,π(p, v) = p

.

داريم: M = Rn حالت در ۱ .۱ مثال

TRn =
⊔
a∈Rn

TaRn ∼=
⊔
a∈Rn

Rn
a =

⊔
a∈Rn

{a} × Rn = Rn × Rn

روي مي خواهيم اينجا در باشد. داشته متفاوتي مترهاي مي تواند هموار خمينه ي يك
آوردن دست به براي ريماني متر از كنيم. تعريف ريماني متر مماس، كالف هاي
ريمان ايده هاي مهمترين از يكي ريمان متر مي شود. استفاده خمينه ها روي فواصل

مي سازد. متمايز يكديگر از را متر و فضا كه است

مثبت معين داخلي ضرب يك  ، p ∈ M هر به ريماني، متر يك ۶ .۱ تعريف
به |.|p : TpM → R يعني آن نرم كه مي دهد نسبت را gp : TpM × TpM → R

است g آن متر كه M هموار خمينه ي مي شود. تعريف |v|p =
√
gp(v, v) صورت

مي دهيم. نشان (M, g) با و مي ناميم ريمان خمينه ي را
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۲ فصل
برداري كالف هاي

U ⊆ Rn كه Rn به U از پيوسته نگاشت هايي عنوان به برداري ميدان هاي مفهوم با
توسيع هموار خمينه هاي به را مفهوم اين مي خواهيم بخش اين در هستيم. آشنا

دهيم.

خمينه ها روي برداري ميدان هاي ۱ .۲
يك ، π از مقطع يك باشد، پيوسته نگاشت يك π :M → N اگر ۱ .۲ تعريف

كه σ : N →M پيوسته ي نگاشت يعني است؛ π براي پيوسته راست وارون

πoσ = IdN

ميدان يك باشد، مرز بدون يا مرز با هموار خمينه يك M اگر ۲ .۲ تعريف
يك تر، دقيق طور به است. π : TM −→ M نگاشت از مقطع يك M روي برداري

دارد: را زير ويژگي كه است X :M −→ TM پيوسته نگاشت يك برداري ميدان

πoX = IdM .

هر براي معادل طور به مي دهيم. نشان نيز p −→ Xp صورت به را نگاشت اين
. Xp → TpM ،p→ X

باشد: اقليدسي فضاي در ما شهود شبيه بايد داريم برداري هاي ميدان از كه شهودي
مي كنند. تغيير پيوسته طور به و هستند مماس M از نقطه هر به كه هايي پيكان



نگاشت برداريم، را پيوستگي شرط برداري ميدان تعريف اگر ۳ .۲ تعريف
مي ناميم. M روي ناهموار برداري ميدان يك را X :M −→ TM

را X گاه تكيه باشد، M خمينه ي روي برداري ميدان يك X اگر ۴ .۲ تعريف
مي كنيم. تعريف {p ∈M : Xp 6= 0} مجموعه بستار

اگر است. -بعدي n هموار خمينه ي يك M كنيم فرض ۵ .۲ تعريف
مختصات چارت يك U(xi) و باشد ناهموار برداري ميدان يك X : M → TM

پايه بردارهاي اساس بر را p ∈ U نقطه ي هر در X مقدار مي توانيم باشد، M هموار
بنوسيم: زير صورت به مختصات ي

Xp = Xi(p)
∂

∂xi
|p

در X مولفه توابع را ها آن اند. شده تعريف Xi : U → R تابع n ترتيب بدين
مي ناميم. شده داده چارت

خمينه يك M كنيم فرض برداري) هاي ميدان همواري (محك ۱ .۲ گزاره
برداري ميدان يك X : M → TM كنيم فرض و باشد مرز بدون يا مرزد هموار
تحديد آنگاه باشد، M روي هموار مختصات چارت يك U(Xi) اگر باشد. هموار
هموار چارت اين به نسبت مولفه اش توابع اگر تنها و اگر است هموار U به X

باشند.
آن چارت كه باشد π−1(U) ⊆ TM روي طبيعي مختصات (xi, vi) اگر برهان.
X :M → TM مختصات نمايش طبيعي، مختصات تعريف اساس بر است (U, (xi))

از است عبارت U روي

X(u) = (x1, ...., xn, X1(x), ..., Xn(x))

همواري كه مي دهد نتيجه اين است. xi مختصات در X تابع مولفه ي i-امين X i كه
است. مولفه اش توابع همواري با معادل U در X
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روي هموار چارت هر (U, (xi)) اگر مختصات) برداري هاي (ميدان ۱ .۲ مثال
i-امين كه مي كند تعريف U روي برداري ميدان يك p → ∂

xi |p نگاشت باشد، M
است هموار نگاشت اين مي شود. داده تشان ∂

∂xi با دارد نام برداري ميدان مختصات
اند. ثابت مولفه اش توابع زيرا

برداري كالف هاي ۲ .۲
مرتبه ي از هموار كالف برداري يك ،k حقيقي مثبت عدد براي ۶ .۲ تعريف
نگاشت با همراه مرز، بدون يا مرزدار ، H و E هموار هاي خمينه از زوج يك k

كنند: مي صدق زير هاي ويژگي در كه است π : E →M پوشاي هموار

برداري فضاي يك ساختار داراي Ep = π−1(p) مجموعه ، p ∈ M هر براي .۱
است. k−بعدي حقيقي

وابرريختي يك و p از U همسايگي يك ، p ∈M هر براي .۲
آن در كه ، πUoϕ = π طوريكه به دارد وجود ϕ : π−1(U) −→ U ×Rk

ϕ, q ∈ U هر براي و است اولش عامل به تصويري نگاشت πU : U×Rk → U

مي شود. تحديد {q} × Rk ∼= Rk به Eq از خطي يكريختي يك به

مي ناميم. آن تصوير را π و كل فضاي را E كالف، پايه را M فضاي ۷ .۲ تعريف

هر و دارد نام p روي E فيبر ، Ep = π−1(p) مجموعه هر ۸ .۲ تعريف
موضعي بديهي سازي يك شد، معرفي باال در كه ϕ : π−1(U) → U×Rk وابرريختي

دارد. نام هموار
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۳ فصل
موازي انتقال

كنيم. تعريف را خمينه يك روي شتاب داريم نياز موازي انتقال مطالعه ي براي

است. التصاق نام به جديدي مفهوم به وابسته خمينه هر روي شتاب طرفي از
جهت دار مشتق هاي تعيين براي مختصات از مستقل قوانين از مجموعه اي التصاق ها
مي پردازيم. مفاهيم اين دقيق معرفي به بخش اين در هستند. برداري ميدان هاي در

برداري ميدان هاي مشتق گيري مسئله ي ۱ .۳
Rn داخل خم هاي ابتدا داريم، جديدي مشتق گيري عملگر به نياز اينكه درك براي
است هموار خم يك γ : I → Rn و بازه يك I ⊆ R كنيم فرض بگيريم. در نظر را
است. شده نوشته γ(t) = (γ′(t), ..., γn(t)) صورت به استاندارد مختصات در كه
هستند خوش تعريف γ′′(t) شتاب و γ′(t) سرعت ،t ∈ I هر براي خمي چنين در

مي شوند: محاسبه زير صورت به كه

γ′(t) = γ̇1(t)
∂

∂x1
|γ(t) + ...+ γ̇n(t)

∂

∂xn
|γ(t)

γ′′(t) = γ̈1(t)
∂

∂x1
|γ(t) + ...+ γ̈n(t)

∂

∂xn
|γ(t)

در كه باشد داشته نمايشي اگر تنها و اگر است راست خط يك Rn در γ خم
جهت دار مشتق هاي مي توانيم باال، تعاريف به توجه با بنابراين، .γ′′(t) ≡ 0 آن

كنيم. تعريف را Rn روي برداري ميدان هاي

باشد، بردار يك v ∈ TpRn و برداري ميدان يك Y ∈ X(Rn) اگر ۱ .۳ تعريف



مي آوريم: به دست زير صورت به را v جهت در Y اقليدسي جهت دار مشتق

∇vY = v(Y 1)
∂

∂x1
|p + ...+ v(Y n)

∂

∂xn
|p

مي آيد: به دست Y i تابع به v بردار اعمال از v(Y i) ، i هر براي آن در كه

v(Y i) = v1
∂Y i(p)

∂x1
+ ...+ vn

∂Y i(p)

∂xn

جديد برداري ميدان باشد، Rn روي ديگري برداري ميدان X اگر ۱ .۳ تذكر
آمد: خواهد دست به ∇XY

∇XY = X(Y 1)
∂

∂x1
|p + ...+X(Y n)

∂

∂xn
|p

و دست آوريم به را γ′′(t) اقليدسي شتاب اگر باال، فرضيات با ۲ .۳ تعريف
بردار كنيم؛ اعمال آن روي را πT : Tγ(t)Rn → Tγ(t)M مماس تصوير سپس
دارد. نام γ بر مماس شتاب كه مي آيد به دست M بر مماس γ′′(t)T = πT (γ′′(t))

M خمينه ي روي هموار برداري ميدان يك Y اگر كه است مطرح سوال اين حال
مي كند؟ تغير M روي چقدر v ∈ TpM جهت بردار در Y باشد،

Y برداري ميدان است ممكن بگيريم، در نظر Rn در را سوال اين اگر مثال براي
بماند. مماس M به كه كند تغير طوري باشد ناچار

v ∈ TpM و M خمينه ي روي هموار برداري ميدان يك Y اگر ۳ .۳ تعريف
مي دهيم. بسط Rn باز زيرمجموعه ي يك روي Ỹ هموار برداري ميدان به را Y باشد،
تعريف زير صورت به v جهت در Y بر مماس جهت دار مشتق ترتيب، اين به

مي شود:
∇T

v Y = πT (∇vỸ )

برخالف كنيم. تعريف دلخواه خمينه ي يك روي نيز را شتاب مفهوم مي خواهيم
ندارد. مختصات از مستقل تعبير هيچ شتاب سرعت،

γ′′(t) تعريف براي باشد، M خمينه ي روي خم يك γ(t) اگر كه است اين مسئله
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دارند. قرار متفاوتي برداري فضاهاي در γ′(t+ h) و γ′(t) :۱ .۳ شكل

شود حساب حدي است الزم يعني شود گرفته مشتق t به نسبت γ′(t) از است نياز
در بردار دو اين اما دارد. وجود γ′(t) و γ′(t + h) بردار هاي تفاضل آن در كه
در شتاب تعريف دارند. قرار ،Tγ(t)M و Tγ(t+h)M ترتيب به مختلف، فضاهاي
مي كند كار درست استاندارد، مختصات در Rn در هموار خم هاي خاص حاالت
هموار خمينه ي يك در مي شود. مشخص مماس بردار خود با مماس فضاي هر زيرا

ندارد. وجود حالتي چنين دلخواه

التصاق ها ۲ .۳
روشي به نياز دلخواه، خمينه ي يك در منحني يك شتاب تفسير براي كلي، حالت در
به خم ها طول در را برداري ميدان هاي مشتق بتوانيم تا داريم مختصات از مسقل
يكديگر به را مماس فضاهاي داريم نياز شهودي، طور به كار، اين براي آوريم. دست

مي كنيم. استفاده التصاق نام به مفهومي از كه جاست اين كنيم. وصل

خمينه ي روي مماس برداري كالف يك π : E →M كنيم فرض ۴ .۳ تعريف
فضاي دهنده ي نشان Γ(E) كنيم فرض و باشد، M مرز بدون يا مرزدار هموار
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است: زير نگاشت E در التصاق يك است. E هموار مقطع هاي

∇ : X(M)× Γ(E) → Γ(E)

مي كند: صدق زير ويژگي هاي در كه ،(X,Y ) → ∇XY مي نويسيم

و f1, f2 ∈ C∞(M) براي است: خطي X در C∞(M) روي ∇XY (i)
،X1, X2 ∈ X(M)

∇f1X1+f2X2
Y = f1∇X1

Y + f2∇X2

،Y1, Y2 ∈ T (E) و a1, a2 ∈ R براي است: خطي Y در R روي ∇XY (ii)

∇X(a1Y1 + a2Y2) = a1∇XY1 + a2∇XY2

مي كند: صدق زير حاصلضرب قانون در ∇ (iii)

∇X(fY ) = f∇XY + (Xf)Y f ∈ C∞(M)

است. X جهت در Y همورد مشتق ∇XY

خم ها طول در برداري ميدان هاي ۳ .۳
دهيم: پاسخ را بود التصاق ها تعريف علت كه را سوالي مي خواهيم بخش اين در

كنيم؟ تعريف خم يك طول در را برداري ميدان يك مشتق مي توانيم چگونه

اگر باشد، مرز بدون يا مرزدار هموار خمينه ي يك M كنيم فرض ۵ .۳ تعريف
نگاشت ،γ طول در برداري ميدان يك باشيم، داشته را γ : I → M هموار خم
نگاشت اگر .V (t) ∈ Tγ(t)M ، t ∈ I هر براي كه ؛ است V : I → TM پيوسته ي
. مي ناميم γ طول در هموار برداري ميدان يك را آن ، باشد هموار نگاشت يك V

و هموار خم يك γ : I →M هموار، خمينه ي يك M كنيم فرض ۶ .۳ تعريف
تصوير شامل كه است M از بازي مجموعه ي زير روي هموار برداري ميدان يك Ṽ
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امتدادناپذير برداري ميدان و گسترش پذير برداري ميدان راست: سمت از :۲ .۳ شكل

t ∈ I هر براي كه مي كنيم تعريف صورت اين به را V : I → TM نگاشت است. γ
ميدان يك بود. خواهد هموار است، Ṽ oγ با برابر V كه آنجا از .V (t) = Ṽγ(t)

با Ṽ هموار برداري ميدان اگر مي گوييم گسترش پذير را γ طول در هموار برداري
باشد. داشته وجود γ تصوير همسايگي يك روي باال، شرايط

γ(t1) = γ(t2) اگر مثال براي نيست. گسترش پذير لزومًا خمي هر ۲ .۳ تذكر
نيست. گسترش پذير آن سرعت باشد، يك به يك اگر حتي آنگاه γ(t1) 6= γ(t2) ولي

خمينه ي يك M كنيم فرض خم) يك طول در همورد (مشتق ۱ .۳ قضيه
هموار خم هر براي باشد. TM در التصاق يك ∇ و مرز بدون با مرزدار هموار

يكتاي عملگر شده، گفته التصاق ، γ : I →M

Dt : X(γ) → X(γ)

زير ويژگي هاي مشتق اين دارد. نام γ طول در همورد مشتق كه مي كند مشخص را
دارد: را

: R روي بودن خطي (i)
Dt(aV + bW ) = aDtV + bDtW : a, b ∈ R براي

: حاصلضربي قانون (ii)
Dt(fV ) = f ′V + fDtV : f ∈ C∞(I) براي
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خم يك طول در موازي برداري ميدان يك :۳ .۳ شكل

: داريم V از Ṽ توسيع هر براي آنگاه باشد، گسترش پذير V ∈ X(γ) اگر (iii)

DtV (t) = ∇γ′(t)Ṽ

موازي انتقال ۴ .۳
TM در التصاق يك ∇ و هموار خمينه ي يك M كنيم فرض ۷ .۳ تعريف
.DtV ≡ 0 اگر مي ناميم γ با موازي را γ هموار خم طول در V برداري ميدان باشد.

بردار هر كه است اين خم يك طول در موازي بردار هاي درمورد اساسي نكته ي
طول در موازي ميدان يك به يكتا طور به مي توان را خم روي نقطه ي هر بر مماس
الزم كار اين براي دارد. اثبات به نياز كه اّدعاست يك اين البته داد. توسيع خم كل

دارد. يكتايي جواب بودن موازي به مربوط معادله ي دهيم نشان است
ميدان مي دانيم [Lee18] از داريم. را γ(t) = (γ1(t), ..., γn(t)) خم كنيم فرض
.V̇ k(t) = −V j(t)γ̇i(t)Γk

ij(γ(t)) ، k = 1, ..., nبراي اگر تنها و اگر است موازي V برداري
ميدان يك از آن ضرايب كه داريم اول درجه ديفرانسيل معادله دستگاه يك پس

هستند. برداري

خطي) معمولي ديفرانسيل معادالت همواري و يكتايي (وجود، ۲ .۳ قضيه
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كنيم فرض 1 ≤ j, k ≤ n براي و است، باز بازه ي يك I ⊆ R كنيم فرض
اّوليه ي بردار هر براي و a0 ∈ I هر براي هموار اند. توابع Ak

j : I → R

خطي اّوليه ي مقدار مسئله ي (c1, ..., cn) ∈ Rn

V̇ k(t) = Ak
j (t)V

j(t)

V k(t) = ck

دارد. I بازه ي كل روي يكتا جواب يك

مي كنيم. مراجعه [Lee18] به قضيه برهان بررسي براي

هموار خمينه ي يك M كنيم فرض موازي) انتقال يكتايي و (وجود ۳ .۳ قضيه
،t0 ∈ I هموار خم براي است. TM در التصاق يك ∇ و است، مرز بدون يا مرزدار
وجود γ طول در يكتا موازي برداري ميدان يك v ∈ Tγ(t0)M بردار و γ : I → M

.V (t0) = v طوريكه به دارد

اين در دارد. قرار تكي مختصات چارت يك در γ(I) كنيم فرض ابتدا برهان.
معادالت دستگاه در مولفه هايش اگر تنها و اگر است موازي γ طول در V صورت
كند. صدق V̇ k(t) = −V j(t)γ̇i(t)Γk

ij(γ(t)) ، k = 1, ..., n خطي معمولي ديفرانسيل
مي دهد. نتيجه را جوابي چنين وجود قبلي قضيه ي

دهنده ي نشان را β نشود. داده پوشش چارت يك تنها با γ(t) كنيم فرض حال
روي يكتا موازي انتقال يك به طوريكه بگيريم در نظر b > t0 هر براي سوپريمم
مي دانيم است.) مشابه استدالل t < t0 حالت (براي دارد. وجود [t0, b] بازه ي
چارت يك در γ([t0, b]) ، ، t0 به نزديك كافي به انداره ي كه b براي زيرا ،β > t0

دارد. وجود [t0, β) روي V يكتاي موازي انتقال يك آنگاه دارد. قرار تكي مختصات
يك براي صورت، در غير اين است. شده ثابت حكم باشد، sup(I) با برابر β اگر
انتخاب γ(β − δ, β + δ) شامل باز مجموعه ي يك روي هموار مختصات δ > 0

در كه دارد وجود (β − δ, β + δ) روي Ṽ يكتاي برداري ميدان يك آنگاه كنيم.
دامنه ي در Ṽ و V يكتايي، اساس بر .Ṽ (β − δ/2) = V (β − δ/2) اوليه ي شرط
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β ادامه ي در V از موازي توسيع يك Ṽ ، بنابراين . (Ṽ = V ) برابرند مشتركشان
است. تناقض يك كه است

γ طول در v موازي انتقال كرديم؛ ثابت را آن يكتايي و وجود كه برداري ميدان
انتقال نگاشت P γ

tot1
: Tγ(t0)M → Tγ(t1)M نگاشت ،t0, t1 ∈ I هر براي دارد. نام

طول در v موازي انتقال V ، P γ
tot1 = V (t1) ، v ∈ Tγ(t0)M هر براي دارد. نام موازي

در واقع، است. خطي بودن موازي معادله ي زيرا است، خطي نگاشت اين است. γ
دارد. وارون P γ

tot1 زيرا هست نيز يكريختي
را مماس صفحه هاي التصاق، يك آن توسط كه است روشي موازي انتقال نگاشت
مشتق موازي انتقال كه مي دهند نشان نتيجه اش و بعدي قضيه ي مي كند. وصل به هم

مي كند. مشخص را التصاق خود نتيجه در و خم ها طول در همورد

را bi بردارهاي مي توانيم ،Tγ(t0)M در (b1, ..., bn) پايه ي هر براي ۸ .۳ تعريف
موازي برداري ميدان هاي بنابراين دهيم. انتقال موازي طور به γ طول در

انتقال نگاشت هر چون مي آوريم. دست به γ طول در را (E1, ..., En) n-تايي

نقطه ي هر در Tγ(t)M براي پايه يك (Ei(t)) بردارهاي است، يكريختي يك موازي
قاب يك طول در برداري ميدان هاي از n-تايي هايي چنين مي دهند. تشكيل ، γ(t)

دارد. نام γ طول در موازي

كنيم فرض مي كند) تعيين را هموردا مشتق گيري موازي (انتقال ۴ .۳ قضيه
است. TM در التصاق يك ∇ و است مرز بدون يا مرزدار هموردا خمينه ي يك M
γ طول در هموار برداري ميدان يك V و هموار خم يك γ : I → M كنيم فرض

.DtV (t0) = limt1→t0

P γ
t1t0

V (t1)−V (t0)

t1−t0
، t0 ∈ I هر براي است.

يك M كنيم فرض مي كند) تعيين را التصاق موازي (انتقال ۱ .۳ نتيجه
و X اگر است. TM در التصاق يك ∇ و مرز بدون يا مرزدار هموار خمينه ي

، p ∈M هر براي باشند، M روي هموار برداري ميدان هاي Y

∇XY |p = limh→0
P γ
h0

V(h)−Yp

h

۲۰



.γ′(0) = Xp و γ(0) = p و است هموار خم يك γ : I →M

فرض ، γ′(0) = Xp و γ(0) = p كه باشد هموار خمي γ و P ⊆ M اگر برهان.
مي شود، تعيين Y توسط كه باشد γ طول در برداري ميدان نشان دهنده ي V (t) كنيم
است DtV (0) با برابر ∇XY |p حاصلضربي، قانون به توجه با . V (t) = Yγ(t) پس

مي شود. نتيجه قضيه از حكم و

خم هر با اگر گوييم موازي را M خمينه ي روي هموار بردار يك ۹ .۳ تعريف
باشد. موازي M در هموار
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دوم بخش
كاربرد ها
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دو در ابتدا كار اين براي مي كنيم. بررسي را موازي انتقال كاربردهاي بخش اين در
پياده سازي را R3 در موازي انتقال خاص حالت بيان براي الزم مقدمات آتي، فصل
يك و فوكو آونگ طرزكاركرد آمده، دست به ابزار هاي كمك به سپس مي كنيم.
اين همچنين مي كنيم. بيان را توماس-ويگنر، دوران نام به خاص، نسبيت در پديده
در كه است خاص نسبيت مقدماتي مفاهيم با آشنايي براي پيوستي شامل بخش

مي روند. كار به آخر فصل
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۴ فصل
R3 در موازي انتقال

كمان طول توسط پارامترسازي شده خم هاي ۱ .۴
از است. s كمان طول توسط شده پارامترسازي خم يك α : I → R3 كنيم فرض
تغير تندي |α′′(s)| يعني دوم مشتق نرم است، يك طولش α′(s) مماس بردار كه آنجا

مي سازند. s بر مماس بردار با s همسايگي در مماس بردارهاي كه است زاويه اي
خط از سرعتي چه با ، s همسايگي يك در خم كه مي دهد نشان |α′′(s)| بنابراين

مي شود. دور s بر مماس

طول توسط شده پارامترسازي خم يك α : I → R3 كنيم فرض ۱ .۴ تعريف
مي ناميم. s در α خميدگي را |α′′(s)| = k(s) باشد. s ∈ I كمان

باشد. صفر آن خميدگي اگر تنها و گر است راست خط هر ۱ .۴ قضيه

اند ثابت بردارهاي v و u كه  ، α(s) = us+ v باشد، راست خط يك α اگر برهان.
انتگرال گيري با آنگاه ، k = |α′′(s)| = 0 اگر عكس، بر .k ≡ 0 آنگاه ، (|u| = 1)

است. راست خط يك بنابراين و α(s) = us+ v

نمي كند. تغير جهت تغير با خميدگي ۱ .۴ گزاره

اگر يعني مي دهد؛ تغير را جهتش مماس بردار جهت گيري، تغير با برهان.



جغرافيايي عرض به دايره اي طول در موازي انتقال :۱ .۴ شكل
است. σ = π هولونومي زاويه ي حالت اين در ،π

6

آنگاه β(s) = α(s)

dβ

d(−s)
(−s) = −dα

ds
(s)

نمي كند. تغير جهت تغير با خميدگي نتيجه در و α′′(s) بنابراين،

R3 در موازي انتقال مفهوم ۲ .۴
VP مي خواهيم هستند. S رويه به Q و P نقاط در VQ و VP بردار دو كنيم فرض
انتقال VP با موازي و Q نقطه ي در S رويه ي به مماس VP (Q) بردار به طوري را
مقايسه (TQS (يعني Q به مماس صفحه يك در را VQ و VP (Q) بتوانيم كه دهيم؛

كنيم.
معرفي قبلي بخش هاي در كه است كلي اي فرم از خاصي حالت R3 در بودن موازي
ثابت V (t) اگر است موازي σ(t) خم روي V (t) برداري ميدان مي گوييم كرديم؛
، S رويه ي در طرفي، از .dVdt (t) = 0 باشيم: داشته t هر براي كه معنا بدين باشد.
عمودي تصوير اگر است موازي ، σ(t) خم طول در V (t) برداري ميدان مي گوييم
مي شود باعث اين باشد. صفر t هر براي σ(t) در S بر مماس صفحه ي روي dv

dt (t)

نبينند. σ طول در V برداري ميدان در تغيري رويه، سطح ساكنان كه

را برداري رويه، يك در خم يك طول بر بردار يك موازي انتقال ۱ .۴ تذكر
هولونومي پديده اين به است. متفاوت اَوليه بردار با كلي طور به كه مي كند حاصل

مي گويند.
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۵ فصل
فوكو آونگ

توپ يك شامل كه ساخت را آونگي فرانسوي، فيزيكدان فوكو، ۱۸۵۱ سال در
دهد. نشان را زمين دوران تا بود متر ۶۱ حدوداً طول به سيم يك روي آهني سنگين
زمان طول در آونگ نوسان صفحه ي دوران باعث زمين دوران كه كرد بررسي فوكو
نشان v0 (كه ساعت T = 24

sinv0
زمان از بعد آونگ نهايت در طوريكه به مي شود.

اّوليه ي جهت به مي شود) انجام آزمايش كه است مكاني جغرافيايي عرض دهنده ي
باز مي گردد. خود

كره ۱ .۵
شعاع با كره يك است؛ كره اش هندسه فهميدن فوكو، آونگ بررسي براي ما اول قدم

۱ مختصاتي نمايش با بگيريد نظر در را دهيم) مي نمايش S2 با را آن (كه R

x(u, v) = (R cosu cosv,R sinu cosv,R sinv)

مختصات دستگاه يك مختصاتي نمايش از منظور و −π
2 ≤ v ≤ π

2 ، 0 ≤ u ≤ 2π كه
است. ρ = R ثابت شعاع با (ρ, θ, ϕ) كروي مختصات دستگاه مانند كره، روي

در چون است، متفاوت كروي مختصات با ما مختصاتي نمايش كه كنيم توجه البته
نه و استوا خط باالي زاويه ي يعني كره، روي جغرافياي عرض دهنده نشان v آن

است. شمال قطب پايين

patch ۱



فوكو آونگ :۱ .۵ شكل

هاست: خم از خاص خانواده دو شامل x قطعه

ثابت مقدار يك به u دادن قرار با كه β(v) = x(u0, v) جغرافيايي طول هاي .۱
آيد. مي دست به

ثابت مقدار يك به v دادن قرار با كه α(u) = x(u, v0) جغرافيايي هاي عرض .۲
مي آيد. دست به

گرفتن مشتق با β′ و α′ مماس بردارهاي دارند، قرار R3 در ها خم اين كه آنجا از
و جغرافيايي عرض بردارهاي براي آيند. مي دست به ها آن عبارات مولفه هر از

داريم: ترتيب به جغرافيايي طول

α′ = (−R sinu cosv0, R cosu cosv0, 0)

|α′| =
√
R2 sin2

u cos2v0 +R2 cos2u cos2v0 = Rcosv

β′ = (−R cosu0 sinv,−R sinu0sinv,R cosv)
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|β′| =
√
R2 cos2u0 sin2

v +R2 sin2
u0 sin2

v +R2 cos2v = R

v و u هر براي β′ و α′ پس است، صفر α′.β′ داخلي ضرب كه باشيد داشته توجه
عمودند. هم بر

p = x(u0, v0) آن در كه TpS2 مماس صفحه براي پايه يك β′ و α′ خاص، طور به
w = Aα′+Bβ′ صورت به يكتا طور به x(u, t) بر w مماس بردار هر يعني هستن . ،

مي شود. نوشته A,B حقيقي اعداد براي
شود داده توسيع طوري به R3 پايه ي يك به مي تواند مماس صفحه براي پايه اين
پايه در هم را α′ × β′ خارجي ضرب يعني α′, β′ روي هر بر عمودي بردار يك كه

بگيريم. نظر
بر بردارها اين تقسيم از را α′ × β′ و β′ ، α جهت در يكه بردارهاي اگر واقع، در

از: بود خواهند عبارت ما يكه ي پايه در بردارها بگيريم؛ نظر در طولشان

E1 =
α′

|α′|
= (−sinu,cosu, 0)

E2 =
β′

|β′|
= (−cosu sinv,−sinu sinv,cosv)

U =
α′ × β′

|α′ × β′|
= (cosu cosv,sinu cosv,sinv)

ديدگاه از كه هندسه اي با R3 هندسه مقايسه ي  براي چارچوبي {E1, E2, U} پايه
فضاي به محدود فردي چنين ادراك چون شود. مي ديده كره بعدي دو ساكن يك
ساكن توسط R3 در شئ يا رويداد هر است؛ E1, E2 توسط يافته توسعه بعدي دو
هر خاص، طور به شود. مي ديده مماس صفحه روي تصويرش طريق از تنها كره
اما نوشت ω = aE1+ bE2+ cU صورت به يكتا طور به توان مي را R3 در ω بردار
پيدا براي شد، توصيف اينجا كه ديدگاهي بيند. مي را aE1 + bE2 تنها كره ساكن
R3 در مثال، براي است. مفيد خم هندسه و اقليدسي هندسه بين هاي شباهت كردن
پارامتري γ(t) = ρ + tv فرم به ثابت p, v براي توانند مي كه خطوطي كه مي دانيم
است واضح سازي پارامتري از اين، بر عالوه اند. نقاط بين مسير كوتاه ترين شوند،
ترين كوتاه مشابه، طور به مي شوند. مشخص صفر، شتاب بردارهاي با خطوط كه

مي شوند. شخص كره روي صفر شتاب با بردارهاي با ها) مسيرها(ژئودريك
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كره روي موازي بردارهاي ۲ .۵
اند، موازي هم با مختلف مماس صفحات در كره روي مماس بردار دو اينكه گفتن

است؟ معنا چه به

براي اند. موازي R3 در هم با بردار دو كلي طور به كه نيست معنا اين به قطعًا اين
بگيريم. نظر در S2 كره روي را v0 جغرافيايي عرض با دايره يك مثال

α(u) = (R cosu cosv0, R sinu cosv0, R sinv0)

از: است عبارت α′(0) كه ديد توان مي راحتي به R3 در

α′(0) = −R sinv0 cosv0 E2(
π

2
, v0) +R cos2v0 U(

π

2
, v0)

= −R sinv0 cosv0(0,−sinv0,cosv0) +R cos2v0(0,cosv0,sinv0)

= (0, R sin2
v0 cosv0+R cos2v0 cosv0,−R sinv0 cos2v0+R sinv0 cos2v0)

= (0, R cosv0, 0)

برداري هيچ كه مي دهد نشان ناصفر مولفه ي ، α(π2 ) در {E1, E2, U} پايه اساس بر
نيست. موازي R3 در α′(0) با α(π2 ) در مماس صفحه ي از

يك با كه است اين R3 در γ(t) خم طول در بردارها مقايسه ي براي روش يك
در v(t) مماس بردارهاي از ميدان يك و كنيم شروع γ(0) در v0 مانند مماس بردار
تواند مي γ طول در بردارها تغيير ميزان بسازيم. پذيرند مشتق t به نسبت كه γ(t)
γ طول در V برداري ميدان يك بگوييم مي توانيم شود. محاسبه d

dtv(t) صورت به
. ddtV (t) = 0 ، t هر براي اگر است موازي

طول بر مماس V (u) برداري ميدان به ساده روش يك با را ايده اين مي توانيم ما
طول در V بگوييم كه روش دهيم.بدين توسعه S2 در α(u) جغرافيايي عرض دايره
براي يعني اين باشد. نداشته E2(u) يا E1(u) مولفه هيچ d

duV (u) اگر است موازي α
صفحه روي d

duV (u) تصوير يعني مشابه، طور به يا d
duV (u) = C(u)U(u) ، u هر
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اين موضوع اين به مي توانيم كند. مي تصوير صفر به را d
duV (u) ، α(u) بر مماس

α طول در بردارها در تغييري كره ساكنان كه است اين مانند كه كنيم فكر گونه
ميدان يك V (u) كنيم فرض جغرافياييمان، عرض دايره به بازگشت براي بينند. نمي

باشد. α(u) جغرافيايي عرض طول در موازي بردار
داريم: نتيجه در .V (u) = A(u) E1(u) +B(u) E2(u) بنويسيم مي توانيم آنگاه

دارد. ثابت طول V ۱ .۵ لم

بنابراين، و d
duV (u) = C(u) U(u) است، موازي V چون برهان.

d

du
(V (u).V (u)) = C(u) V (u).V (u) = 0

است. ثابت هم |V | است، ثابت U.V كه آنجا از

A(u)2 +B(u)2 = |V |2 = L2 باشيم داشته بايد كه مي بينيم V (u) براي عبارتمان از
بنويسيم مي توانيم بنابراين است. ثابت يك آن در L كه

A(u) = L cosθ(u), B(u) = L sinθ(u)

داريم: پس است، E1(u) و V (u) بين زاويه θ(u) آن در كه

V (u) = L cosθ(u)E1(u) + L sinθ(u) E2(u)

d
duE1(u),

d
duE2(u) بايد ابتدا d

du V (u) محاسبه براي كه است واضح عبارت اين از
دهيم. مي انجام مولفه هر حسب بر را كار اين ما كنيم. محاسبه را

d

du
E1(−cosu,sinu, 0)

d

du
E2 = (sinu sinv0,−cosusinv0, 0)

داريم: نتيجه در

۱ .۵ گزاره
d

du
E1 = sinv0 E2 − cosv0U
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d

du
E2 = −sinv0E1

در E2 يا E1 از كدام هيچ گزاره، به توجه با كه باشيد داشته توجه ۱ .۵ تذكر
نيستند. موازي α طول

برداري ميدان آنگاه ، باشد α(0) در موازي بردار يك v0 كنيم فرض ۱ .۵ قضيه
.V (0) = v0 كه دارد وجود α طول در V

اساس بر v موازي برداري ميدان كه دهد مي نشان v(u) براي باال عبارت برهان.
θ(u) دقيق تعيين براي است موازي V كه اين شرط از مي شود. تعيين θ(u) زاويه

داريم: زنجيري و حاصلضربي قاعده ي اساس بر مي كنيم. استفاده
d

du
V (u) = −sinθ dθ

du
E1 + cosθ d

du
E1 + cosθ dθ

du
E2 + sinθ d

du
E2

داريم: α طول در E1, E2 هاي مشتق از محاسباتمان به توجه با
d

du
V (u) = −sinθ[sinv0 + dθ

du
]E1 + cosθ[sinv0 + dθ

du
]E2 − cosθ cosv0 U

كه آنجا از و باشد داشته E2 يا E1 هاي مولفه تواند نمي موازي V يك چون
يا dθ

du = −sinv0 باشيم داشته بايد باشند، صفر همزمان توانند نمي sinθ,cosθ

θ(u) = θ(0)−
∫

sinv0 du = θ − u sinv0

را V موازي برداري ميدان آن، نتيجه در و كند مي تعريف را θ فرمول اين پس
مي كند. تعريف

فوكو آونگ ۳ .۵
نمي چرخد. زمين كنيم فرض كنيم؛ بررسي هندسي ديدگاه از را فوكو آونگ اينكه براي
سرعت با يكبار ساعت ۲۴ هر و دارد قرار V0 جغرافيايي عرض در آونگ آن جاي به
اصلي حركت با معادل اين كه مي كند؛ حركت جغرافيايي عرض دايره ي روي ثابت
خواهد نتيجه دو جغرافيايي عرض دايره ي دور آرام حركت و آونگ بلند نخ است.
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هر ميتوانيم بنابراين، كند. نوسان كمي مقدار تنها آونگ ميشود باعث بلند نخ .۱
جهت دهي با كنيم. فرض كره بر مماس بردار يك را آن برگشت يا رفت بردار
دست به آونگ نوسان هاي جهت ي صفحه برداري ميدان بردارها، يكسان
اين ي همه و دارد وجود V (t) نوسان جهت بردار يك t زمان هر در آيد. مي
طوريكه به قرارداد؛ α(u) جغرافيايي عرض دايره ي طول در مي توان را بردارها
آونگ حركت كه مي شود داده نسبت يكتايي ي نقطه ، t زمان ي لحظه هر به
برداري ميدان دادن نشان براي بنابراين مي كند. توصيف را α(u) طول در

مي كنيم. استفاده V (u) از نوسان ي صفحه

نيروي اثر مي كنيم؛ حركت جغرافيايي عرض ي دايره دور آرامي به چون .۲
ناديده مي توان ، mg پايين سمت به نيروي به نسبت را آونگ روي مركزگرا
عمودي جهت در مي كند احساس آونگ كه نيرويي تنها يعني اين گرفت.
عمودي نيروي هيچ آونگ عمودي نوسان ي صفحه به بنابراين، است. U
مي نظر به ساكن كره، بعدي دو ساكن يك نظر در بنابراين نمي شود؛ وارد

صورت به Ts2 مماس صفحه ي در آن تصوير ، رسد.يعني

projTS2

dV (u)

du
= 0

مشتق به همورد مشتق شده: انجام سازي پارامتر به توجه با آن، در كه است
شود. مي تبديل عادي

دايره طول در ، (V ) فوكو آونگ به شده داده نسبت برداري ميدان ۲ .۵ قضيه
است. موازي جغرافيايي عرض

كه زماني كه است واضح مي شود. نتيجه قبلي توضيحات به توجه با قضيه اين
هولونومي مي دهيم، انتقال α جغرافيايي عرض دايره دور بار يك را فوكو آونگ
بردار اين اي زاويه سرعت مي زند. دور −2πsinV0 را V موازي برداري ميدان
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كره روي موازي برداري ميدان يك :۲ .۵ شكل

بود. خواهد w = 2πsinV0

24 hours دوران

مي دهد: نتيجه را زير ي قضيه فيزيكي حاالت با مدلمان بودن معادل

از: است عبارت فوكو آونگ پيشروي ي دوره ۳ .۵ قضيه
2π rads

w
=

24

sinV0hours

مي كند. دوران جغرافيايي عرض هاي دايره طول در زمين ي كره ۱ .۵ نتيجه
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۶ فصل
توماس-ويگنر دوران

گشتاور بدون ژيروسكوپ يك چرخش محور جهت تغير به مربوط توماس چرخش
تكانه پايداري اساس بر كه است دستگاهي گشتاور بدون ژيروسكوپ يك است.
آن محور كه است چرخان ديسك يك شامل مي كند. حفظ را جهتش زاويه اي،
يك دادن قرار از استفاده با كار اين باشد؛ داشته جهت گيري اي هر مي تواند آزادانه
روي M گشتاور نتيجه، در مي شود. ممكن ۱ گيمبال نام به ، طوقه سه روي ديسك
نسبت ديسك رفتار كه معادله اي است. صفر جرمش مركز به نسبت چرخان ديسك
تكانه ي ترتيب، به آن در I و L كه است M = dL

dt = d(Iw)
dt مي دهد، نشان را زمان به

به مي دهد. نشان را زاويه اي سرعت w و هستند ديسك زاويه اي جرم و زاويه اي
مكان مي چرخد، دايره اي مسير يك حول ژيروسكوپ كنيم فرض اگر خاص، طور

است. يكسان كامل دور يك از بعد آن چرخش محور نهايي و اَوليه
محور حالت، اين در نيست. درست خاص نسبيت در نيوتني مكانيك نتيجه ي اين
با دايره دور كامل چرخش يك ار بعد گشتاور، بدون ژيروسكوپ يك چرخش

مي چرخد. σ زاويه ي اندازه ي به ، v ثابت سرعت

σ = 2π(1− 1√
1− (vc )

2
)
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گشتاور بدون ژيروسكوپ :۱ .۶ شكل

نسبي سرعت هاي فضاي ۱ .۶
دارد. آشنايي پيوست در موجود مطالب با خواننده است، شده فرض بخش اين در

مختصات در بگيريد. نظر در را لورنتر) متر با R4 ) R4
1 مينكوفسكي فضاي

اگر مي دانيم .ds2 = dx21 + dx22 + dx23 − dx20 داريم: (x1, x2, x3, x0) استاندارد
:Y = (y1, y2, y3, y0) و X = (x1, x2, x3, x0)

كه تبديالتي ي همه اينجا در .X.Y = x1y1 + x2y2 + x3y3 − x0y0 و |X|2= X.X

هستند. لورنتر تبديالت مي كنند، حفظ را فاصله
يك در t زمان در ذره يك موقعيت x(t) = (x1(t), x2(t), x3(t), x0(t)) كنيم فرض
كه دهيم مي نشان X(t) = (x(t), ct) با را ذره اين جهان خط باشد. لخت مرجع
كه باشيم داشته توجه گيريم. مي نظر در ۱ با معادل را آن و نور سرعت آن در c

از: عبارتست ذره سرعت
يعني: است زمان گون dX

dt بنابراين و v =|dXdt |< c = 1

|dXdt |
2 = |dXdt .

dX
dt | < 0
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|dXdτ |= −1 آن در كه پارامتري يعني است جهاني خط كمان طول پارامتر زمان ويژه ي τ
داريم: پارامتر اين براي

−1 = |dX
dτ

|2 = |(dx
dτ
,
dt

dτ
)|2 = (|dx

dt
|2 − 1)(

dt

dτ
)2 = (v2 − 1)(

dt

dτ
)

درنتيجه: و

dt

dτ
=

1√
1− v2

ميدهيم. نشان γv با معموال و مي ناميم گاما عامل را كسر اين

ذره به نسبت ساكن ساعت يك توسط كه است زماني τ كه ميبينيم گاما عامل از
t = τ + a بنابراين و dt

dτ = 1 آنگاه. v = 0 كه حالتي در زيرا مي شود. گيري اندازه
است. ثابت عدد يك a كه

فضا-زمان سرعت بردار ، فضا-زمان سرعت

V = (V1, V2, V3, V0) =
dχ

dτ

صدق |V |2= V 2
1 + V 2

2 + V 2
3 − V 2

0 = −1 در زمان ويژه تعريف به توجه با كه است
مي كند.

فضا-زمان ترتيب اين به ميكنيم. بررسي را مكاني بعد دو تنها سازي، ساده براي
زير ي معادله حالت، اين در يابد. مي كاهش لورنتر متر با همراه R3 يعني R3

1 به
مي دهد: نشان را H ي صفحه در گون هذلولي

V 2
1 + V 2

2 − V 2
0 = −1

{V ∈ R3 :|V |2= −1} ي مجموعه دقيقا H ، R3 در لورنتز متر گرفتم نظر در با
است.

با را آن و ميگيريم نظر در را V0 > 0 بااليي ي صفحه گون هذلولي فقط اينجا در
كره ي شبه مي گيريم.مختصات نظر در آن روي را لورنتر متر و ميدهيم نشان H+
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آيد. مي دست به زير صورت به (ρ, χ, φ) يعني R3
V1 = ρsinhχcosφ
V2 = ρsinhχsinφ
V0 = ρcoshχ


.

.0 ≤ φ ≤ 2π و χ ≥ 0 و ρ ≥ 0 آن در كه
ρ موهومي شعاع با كره اي شبه دار ثابت مقداري ρ كه زماني مختصات  اين در

هستند. H+ مختصات (χ, φ) و ρ = 1 خاص، طور داريم.به

است: زير صورت به لورنتر متر R3 كروي شبه مختصات در

ds2 = −dρ2 + ρ2(dχ2 + sinh2
χdφ2)

است: زير صورت به ميشود القا ρ = 1 گون هذلولي روي كه ريماني متر و

ds2 = dχ2 + sinh2
χdφ2

H+ بااليي صفحه پس است. −1 با برابر و ثابت متر اين با هذلولي گون خميدگي
است. بعدي دو هذلولي فضاي از مدلي هذلولي گون

دست به را χ يعني پارامترهندسي و v يعني حركت پارامتر رابطه ي اينكه براي
كنيم. توجه χ اساس بر V = dχ

dτ فضا-زمان سرعت به آوريم،

V = (sinhχcosφ,sinhχsinφ,coshχ)

داريم: v براساس و

V =
dX

dt
γv = (vcosφ, vsinφ, 1)γv

.tanhχ = v نتيجه: در coshχ = γv و sinhχ = vγv پس
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H+ در مثبت انتقال ۲ .۶
آن ها در φ كه خم هايي بگيريم. نظر در را H+ در (χ, φ) كروي شبه مختصات
جغرافيايي عرض هاي را است ثابت آن ها در χ و جغرافيايي طول هاي را است ثابت

از مشتق گيري با مي ناميم.

V = (sinhχcosφ,sinhχsinφ,coshχ)

مي آيند: دست  به زير صورت به خم ها اين به مماس بردار هاي

Vχ(χ, φ) = (coshχcosφ,coshχsinφ,sinhχ)

Vφ(χ, φ) = (−sinhχsinφ,sinhχcosφ, 0)

و e1 = Vχ .|Vφ| = sinhχ و |Vχ| = 1 ، H+ روي شده القا ريماني متر در
H+ به مماس فضاي روي يكه متعامد پايه ي يك e2 = Vφ

|Vφ| = (−sinφ,cosϕ, 0)
پايه ي يك {e1, e2, e3} آنگاه ، e3 = V دهيم قرار اگر مي كند. تعريف نقطه هر در

است. لورنتز متر در R3 بر مثبت متعامد

V بر عمود و R3 فضاي زير ، V نقطه ي در H+ بر مماس صفحه ي ۱ .۶ تذكر
گيرد. قرار اقليدسي متر با R3 فضاي در عادي كره ي كه است اين مشابه اين است.

تعريف H+ در σ(u) خم طول در كه S(u) برداري ميدان يك ۱ .۶ تعريف
σ طول در مي گوييم را است هذلولي گون به مماس نقطه ي هر در و است شده

ديگر: بيان به باشد. داشته e3 جهت در مولفه اي ، dS
du (u) مشتق اگر است موازي

dS

du
(u) = C(u)e3(u)

هذلولي گون فضاي در خم يك طول در موازي برداري ميدان يك ۱ .۶ گزاره
دارد. ثابتي طول H+

است. هذلولي گون در σ(u) خم طول در برداري ميدان يك S(u) كنيم فرض برهان.
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داريم: dS
du (u) = C(u)e3(u) چون آنگاه

d

du
(S.S) = 2

dS

du
.S = 2C(u)e3(u).S = 0

بگيريم. نظر در را است هذلولي گون يك مبدأ از عرض دايره ي يك σ كه حالتي
برداري ميدان يك S(φ) كنيم فرض است. ثابت χ كروي شبه مختصات در يعني
كنيم فرض مي توانيم است، ثابت يك |S(φ)| كه آنجا از باشد. σ طول در موازي
داريم: مي دهيم. نشان θ(φ) با را مبدأ از عرض دايره ي و S بين زاويه ي و |S| = 1

S(φ) = sinθ(φ)e1(φ) + cosθ(φ)e2(φ)

داريم: باال رابطه ي گرفتن مشتق با كنيم. بررسي را θ(φ) تغيرات مي خواهيم
dS

dφ
= cosθ(φ) dθ

dφ
e1(φ) + sinθ(φ)de1

dφ
− sinθ(φ) dθ

dφ
e2(φ) + cosθ(φ)de2

dφ

داريم: ديگر طرفي از
de1
dφ

= (−coshχsinφ,coshχcosφ, 0) = coshχe2(φ)
de2
dφ

= (−cosφ,−sinφ, 0) = −coshχe1(φ) + sinhχe3(φ)
داريم: نتيجه در .

dS

dφ
= cosθ(φ)( dθ

dφ
+ coshχ)e1(φ)− sinθ(φ)( dθ

dφ
+ coshχ)e2(φ)

+ sinθ(φ)sinhχe3(φ)

مولفه هاي بايد باشد، موازي σ(φ) جغرافيايي عرض دايره ي طول در S(φ) اينكه براي
مي دهد: نتيجه اين باشند. صفر dS

dφ در e2 و e1
dθ

dφ
= −coshχ

بنابراين
θ(φ) = θ(0)− φcoshχ

است: برقرار زير گزاره ي پس
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بردار يك S(0) = sinθ(0)e1(0) + cosθ(0)e2(0) كنيم فرض ۲ .۶ گزاره
S(0) موازي انتقال آنگاه باشد، (χ, φ = 0) نقطه ي در H+ هذلولي گون بر مماس
S(φ) = sinθ(φ)e1(φ) + توسط ثابت، χ با جغرافيايي عرض دايره ي طول در

.θ(φ) = θ(0)− φcoshχ آن در كه مي آيد دست به cosθ(φ)e2(φ)

توماس-ويگنر دوران ۳ .۶
در لخت مرجع به نسبت v = tanhχ ثابت سرعت با فضاپيما يك كنيم فرض

است. حركت حال در R شعاع با دايره اي مداري
مرجع در آن مكاني موقعيت بردار x(t) = (Rcosψ(t), Rsinψ(t)) كنيم فرض
است. x1 محور و بردار اين بين زاويه ي ψ(t) = v

R(t) باشد؛ {O, x1, x2} مركزي
است. مارپيچ يك مينكوفسكي فضاي در آن جهاني خط

آن جهاني خط و (فضاپيما) ذره ، x(t) دايره اي، مدار :۲ .۶ شكل

رابطه ي توسط آن فضا-زمان سرعت و است X = (x(t), t) آن فضا-زمان موقعيت
مي آيد: دست به زير

V =
dX

dτ
=
dX

dt

dt

dτ
= (−Rψ̇sinψ,Rψ̇cosψ, 1)γv

= (−vγvsinψ, vγvcosψ, γv)

= (−sinhχsinψ,sinhχcosψ,coshχ)
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فرض مي كند. حمل را گشتاور بدون ژيروسكوپ يك فضاپيما كه كنيم فرض حال
فضاپيماست. لحظه اي ساكن مرجع در ژيرسكوپ چرخش محور نرمال بردار S كنيم
|S|2 = بنابراين مي شود. مشخص S = (S, 0) با فضا-زمان بردار مرجع، اين در

نيست. مكاني كامَال ديگر مرجع هاي در S كلي، طور به .|S|2 = 1

داده V = (0, 1) با فضاپيما سرعت فضاپيما، لحظه اي ساكن مرجع در اين، بر عالوه
تحت لورنتز متر پايداري به توجه با نتيجه در S.V = 0 مرجع اين در پس مي شود.

مي ماند. باقي برقرار رابطه اين لورنتز، تبديل
هيچ ژيروسكوپ، چرخش محور ندارد، وجود گشتاور كه آنجا از ديگر، طرف از
ساكن مرجع در مكاني مولفه ي dS

dt كه معناست بدين اين ندارد. مكاني چرخش
هر در dS

dt پس است. V = (0, 1) جهت در dS
dτ معادل طور به يا ندارد؛ لحظه اي

در v = tanhχ ثابت سرعت با فضاپيما حركت با است. V جهت در مرجعي
عرض با دايره يك و مي كند حركت مارپيچي جهان نماي در V ، دايره اي مدار يك
چون بنابراين، مي كند. توصيف H+ سرعت هاي فضاي در را χ ثابت جغرافيايي
دارد. قرار دايره اين طول در H+ به مماس صفحه هاي در S است، عمود V بر S
ثابت جغرافيايي عرض با دايره ي طول در H+ به مماس برداري ميدان يك S پس
dS
dτ = dS

dφ
dφ
dτ زيرا است. موازي جغرافيايي عرض دايره ي اين طول در S است. χ

دارد. وجود dS
dφ براي مشابهي استدالل است. V جهت در

، مي كند دوران خود دايره اي مدار در را φ زاويه ي فضاپيما كه همزمان بنابراين،
در آن χ كه دايره اي در φ يكسان زاويه ي با سرعت ها همه ي فضاي در V نقطه ي
، 2π به ۰ از φ حركت با آنگاه، مي كند. دوران (tanhχ = v) است ثابت H+

σ(2π) = 2π(1 − coshχ) مي كند ، دوران اّوليه اش مكان به نسبت S كه زاويه اي
است.

كرده ايم: ثابت نتيجه در

ژيروسكوپ يك محور توسط كه زاويه اي ، دايره در كامل دور يك در ۳ .۶ گزاره
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از: است عبارت مي يابد دوران گشتاور بدون

σ(2π) = 2π(1− coshχ) = 2π(1− 1√
1− v2

)

دارد. نام توماس-ويگنر زاويه ي σ(2π) و توماس-ويگنر دوران پديده اين
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خاص نسبيت بر مقدمه اي پيوست:

تفاوت يكديگر با اّوليه شان اصول از يكي در تنها خاص نسبيت و نيوتني فيزيك
توصيف را دنيا آن از استفاده با كه قوانيني مي شود باعث موضوع همين اما دارند.
متر يك كه توپ يك است: دورتر كدام تو از ” سواِل باشد. متفاوت بسيار كنند مي
خواهد دستت در ديگر ي دقيقه يك كه توپ يك يا دارد فاصله راستت دست از
فاصله بين شدن قائل تفاوت براي قانوني زيرا ندارد، نيوتني فيزيك در جوابي بود؟”
تركيب فضا-زمان در زمان و فضا نسبيت، در ندارد. وجود مكاني فاصله و زماني
از متر يك االن كه ”توپي دارد. نام رويداد يك فضا-زمان عضو هر و مي شوند
قرار تو كه ”جايي رويداد يك دهد: مي نشان را رويداد دو است” دورتر دستت

. دارد” قرار تو دست مكان در ديگر دقيقه يك كه ”توپي ديگر رويداد و داري”
حاليكه در دارد. وجود مختصات دستگاه يك و ساعت يك تنها نيوتني فيزيك در
تغيير سرعت است ممكن كه دارد را خودش مختصات فضا در نقطه هر نسبيت، در

باشد. متفاوت هايش همسايه با آن
نور سرعت كه صورت اين به دارد. قرار فضا-زمان ي هندسه در نور نسبيت، در
است سرعتي باالي حد نور سرعت و است يكسان فضا در نقطه هر گيري اندازه در
سرعت روي بااليي حد هيچ نيوتني فيزيك در باشد. داشته مي تواند فيزيكي ذره هر

ندارد. وجود ذره يك
در پارامتر يك عنوان به سه-بعدي اقليدسي فضاي در زمان نيوتني، فيزيك در
استفاده مينكوفسكي) (متر لورنتز متر از نسبيت كه، صورتي در شود. مي نظرگرفته
فضاي يك و دهد پيوند يكديگر به فضا-زمان در را زمان و فضا تا كند مي



بسازد. چهار-بعدي مينكوفسكي

است؛ يكنواخت ها جهت ي همه در گرانش كه است فرض اين شامل خاص نسبيت
محاسبات از بسياري در فرض اين از است. تخت فضا-زمان ، مشابه طور به يا
با توانيم مي را هموارند خم يك شامل كه محاسباتي مثال براي كنيم. مي استفاده
كنيم. جايگزين خم) يك شيب (مثل كوچكي همسايگي در فضا يك روي محاسبه

است: موضوعي اصل دو داراي خاص نسبيت
را ناظر يك مطلق سرعت تواند نمي آزمايشي هيچ (گاليله): نسبيت اصل .۱
به و شود مي انجام ناظر يك توسط كه آزمايش هر نتايج كند. گيري اندازه
بستگي ندارند، شركت آزمايش در كه ناظرين ساير به نسبت ناظر سرعت

ندارد.

شتاب بدون ناظر هر به نسبت نور سرعت نور(انيشتين): سرعت بودن جهاني .۲
ناظر). به نسبت نور منبع حركت از نظر (صرف است 3× 108m/s

مينكوفسكي فضاي
چهار فضاي در ما مي دهيم. نشان مينكوفسكي R4

1 فضاي با را فضا-زمان ساختار
بعدي سه اقليدسي فضاي در مي كنند فكر ما حواس اما هستيم مينكوفسكي بعدي
نقطه دو بين فاصله ي ، اقليدسي فضاي در است. پارامتر يك زمان و داريم قرار
نسبيت در ما شود. مي محاسبه است، اقليدسي متر در كه فيثاغورث، قضيه ي توسط
فضا-زمان در رويداد) نقطه(يا دو فاصله آوردن بدست براي مينكوفسكي متر از

كنيم. مي استفاده
از را انديس گذاري و دهيم مي نشان نويس باال با را بردارها هاي مولفه نسبيت در
R4 اقليدسي حالت در .x = (x0, x1, x2, x3) R4 در بنابراين مي كنيم. شروع صفر

آيد: مي دست به زير صورت به اقليدسي داخلي ضرب توسط بردار يك طول

||x|| =
√
x.x =

√
(x0)2 + (x1)2 + (x2)2 + (x3)2
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كه مي گيرد كار بر را <,> لورنتز داخلي ضرب R4
1 فضا-زمان در بردار يك طول
مي شود: تعريف زير صورت به

< x.y >= −x0y0 + x1y1 + x2y2 + x3y3

مي شود: تعريف زير صورت به R4 در x بردار مشابه طور به

||x|| =
√

(| < x, x > |) =
√

(−x0)2 + (x1)2 + (x2)2 + (x3)2

= | − (x0)2 +

3∑
i=1

(xi)2|
1
2

= | − (x0)2 + |x⃗|2|
1
2

براي نور سرعت داشتن نگه ثابت مي شود، كسر اول مولفه ي مجذور اينكه دليل
است. مختلف ناظران

ناظر يك مي گيرند. اندازه را نور پرتوي يك ناظر، دو كنيم فرض ۱ .۶ مثال
اندازه τ زمان و |ζ⃗| فاصله در را پرتو ديگري ، t زمان و |u⃗| فاصله در را پرتو

كند: مي صدق زير معادله دو هر در نور سرعت پس مي گيرد.

|u⃗| = (ct)2

ζ⃗ = (cτ)2

بنابراين و
0 = −(ct)2 + |x⃗| = −(cτ)2 + |ζ|2

مي ناصفر x يك پ .||x|| = 0 آنگاه باشد نور حركت مسير x = (ct, x⃗) ∈ R4 اگر
باشد. داشته صفر طول تواند
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فضا-زمان و مختصات دستگاه هاي
نشسته االن كه جايي مثال براي كنيم، مي تعريف خاصي مكان و زمان را رويداد يك

است. خمينه يك واقع در و رويدادها همه از اي مجموعه فضا-زمان ايد.
خمينه ي به مختصات دستگاه كه است اين معادل خاص نسبيت موضوعي اصل دو
مي توانيم ترتيب اين مي دهد.به نسبت را R4

1 برداري فضاي موضعي ساختار فضا-زمان
رويداد براي تر، دقيق طور به كنيم. صحبت ها همسايگي در موجود رويدادهاي از
به q مينكوفسكي فضا-زمان مختصات ، x مختصات دستگاه و فضا-زمان در q

شود. مي داده نشان زير صورت

xq = (x0q, x1q, x2q, x3q) = (x0q, q⃗) ∈ R4
1

q⃗ = (x1q, x2q, x3q) و مي افتد اتفاق q كه است زماني دهنده نشان u0q آن در كه
در q نقطه ي يك روي كه است تابع يك x واقع در است. q مكان مختصات
ناظر هر زيرا است ضروري ساخت اين كه كنيم توجه شود. مي اعمال خمينه
فضاي در q و p رويداد در فضا-زمان فاصيله ي دارد. را خود مختصات دستگاه

مي كند. متصل يكديگر به را ها آن كه است برداري طول مينكوفسكي

pq = ||p⃗q||

= | < xq − xp, xq − xp > |
1
2

= | − (x0q − x0p)2 +

3∑
i=1

(xiq − xip)2|
1
2

= | − (x0q − x0p)2 + |q⃗ − p⃗||
1
2

ثابت و c يعني نور سرعت هندسي، واحدهاي از مينكوفسكي مختصات فضاي در
ترتيب اين به مي دهيم. قرار يك برابر را ها آن و مي كنيم استفاده ، G يعني گرانش
ثانيه يك مثال، براي بود. خواهند بعد بدون G و c توسط زمان و فضا مختصات
كند، طي را متر سانتي 3× 1010 نور تا كشد مي طول كه زماني يا نور-ثانيه يك را

كنيم. مي تعبير
c = 3× (10)10

cm

sec
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G = 6.67× 10−8 cm
3

gsec2

مي مشخص گرم با را ها آن رابطه گرانش ثابت و ثانيه به را متر سانتي نور سرعت
بيان مي توانيم مختلف واحد هاي در را ها گيري اندازه همه ي ترتيب، اين به . كند
دورتر ”كدام دهيم.: پاسخ را شد بيان ابتدا در كه سوالي خواهيم مي حال كنيم.
ديگر دقيقه يك كه توپي يا دارد، فاصله راستت دست از متر يك كه توپي است؟:

داريم: c = 1′7960′279′040 m
min از استفاده با بود؟” خواهد دستت در

دارد: فاصله متر يك االن كه توپي
√

| − 02 + 12| = 1 m

است: تو دست در ديگر دقيقه يك كه توپي
√

| − c2 + 02| = 1.8× 1010m = 1 min

داريم: دقيقه واحد در يا
دارد: فاصله متر يك االن كه √توپي

| − 02 + (
1

c
)2| ≈ 1.7× 10−11 min

است: تو دست در ديگر دقيقه يك كه توپي
√

| − 12 + 02| = 1 min

فاصله گيري اندازه
آوريم. مي دست به فيثاغورث قضيه ي از استفاده با را فاصله اقليدسي، فضاي در
يك از استفاده با توان به كه زماني تا مي كنيم استفاده مختصاتي دستگاه چه از اينكه
يك تعريف واقع در ندارد. اهميتي كرد، تبديل يكديگر به را آن ها گاليله تبديل

كند. مي حفظ را فاصله كه است مختصات از تبديلي گاليله، تبديل
از فاصله آوردن دست به براي و دارد نيز زمان مولفه ي رويداد هر فضا-زمان، در
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است: زير صورت به قضيه اين مي شود. استفاده هذلولي فيثاغورث قضيه
مكاني فاصله ي = y و زماني بعد اختالف = x ، فاصله = d

d2 = x2 − y2

تبديالت از كه زماني تا مختصات دستگاه در فاصله اقليدسي، فضاي حالت مانند
نگه مي دارند، ثابت فضا-زمان در را فاصله تبديالتي مي ماند. ثابت كنيم، استفاده مناسبي
دايره اي حول q نقطه ي جا به جايي با گاليله تبديالت در دارند. نام لورنتز تبديالت
اي نقطه q اگر نيز لورنتز تبديل در نمي كند. تغييري q و p فاصله p نقطه مركز به
عبارت q و p فاصله ي ، x مختصات دستگاه درهر باشد p مركز به هذلولي يك روي

از: است
pq2 = −(xq0 − xp0)2 + |q⃗ − p⃗|2

نگه هذلولي اين روي را q مي كند، حفظ را فاصله كه مختصات دستگاه تبديل هر
بدين pq = 0 كه دارد قرار جايي نور است، ثابت نور سرعت كه آنجا از مي دارد.
لورنتز تبديالت به مختصات، دستگاه هاي همه ي براي نور ثابت سرعت ترتيب
دستگاه تغيير هر باشند، نور پرتوي يك در رويدادهايي q و p اگر شود. مي مربوط
صفر pq فاصله و است آن مركز p كه دهد مي قرار مخروطي روي را q مختصات،

ماند. مي

فضا-زمان در بردارها
ايجاد r شعاع به كره يك {q : ||p⃗q|| = r} مجموعه ي اقليدسي فضاي در حاليكه در

است: گون هذلولي نوع سه ار يكي R4
1 در مي كند،

مخروط .۱

صفحه دو .۲

صفحه يك .۳
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صفر نا بردارهاي كه است اين لورنتز، متر با R4
1 در طول تعريف نتايج از يكي

بگيريم. نظر در را (1, 1, 0, 0) بردار مثال براي باشند داشته صفر طول مي توانند

||(1, 1, 0, 0)|| = | < (1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 0) > |
1
2

= | − (1− 1)2 + (1− 1)2 + 02 + 02|
1
2 = 0

مي سازند. فضا-زمان نمودار مركز به مخروط يك است، صفر طولشان كه بردارهاي
، مخروط اين هست. نور سرعت بردارهاي و مي ناميم گونه نور را بردارها اين

دارد. نام نوري مخروط
طولشان و دارند نام گونه زمان هستند، فيزيكي ذره يك سرعت كه سرعتي بردارهاي
مي توانند ، باشند يكديگر زمان مخروط در ها ذره اگر بردارها اين است. صفر از كمتر

كنند. حركت مختلف هاي زمان در فيزيكي ذره دو بين
صفحه ي دهند. مي صفحه دو از هذلولي گون يك ||o⃗q|| = r گونه زمان بردارهاي
< o⃗q, o⃗q > > 0 كه o⃗q هاي بردار دارند. نام آينده به گر اشاره بردارهاي بااليي،
تشكيل را صفحه يك از هذلولي گون يك ||o⃗q|| = r بردارهاي دارند. نام زمان گون

مي دهند.
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In the Applications part, we study the movement of the Foucault pen-

dulum on the standard euclidean sphere. Using this movement, we

explain the rotation of the planet Earth around its own axis, with the

assumption that the earth is a static object, and instead, the pendu-

lum swings once on the earth every 24 hours.

In addition, we use parallel transport to describe a phenomenon called

the Thomas-Wigner rotation, on a hyperbolic space. Thomas-Wigner

rotation is related to the angle the spin axis of a torque-free gyroscope

rotates.



Abstract

Let us suppose we want to move a vector along a curve on a sphere.

It is clear that in the beginning, the vector is on a plane tangent to

the sphere. However, the displacement results in the vector being on

another plane, tangent to the sphere. Here, we define a new concept

of parallelism in which the vector field V (t) along the curve σ is called

parallel if dV (t)
dt = 0. In other words, anyone standing on the surface

tangent to the curve σ sees no change in the vector field V (t). We will

generalize this definition of parallel transport.

If we assume a covariant derivative or a connection is defined on the

tangent bundle of a smooth manifold along a curve, using this con-

nection we can transport vectors on the manifold along the curve such

that they stay parallel with respect to the connection.

In the first and second chapters, we will be acquainted with tangent

bundles and vector bundles. Then using these concepts, in the third

chapter, we conclude that the existence and uniqueness of parallel

transport for every smooth manifold M and the connection ∇ in TM

on the curve γ : I → M such t0 ∈ I and the vector v ∈ Tγ(t0)M , is

dependent on the existence, uniqueness, and smoothness of ordinary

differential equations. Therefore, parallel transport of v along γ is

well-defined.
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