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A Física
En novembro de 2015 cúmprense 100 anos desde que 
Albert Einstein publicou a versión definitiva da teoría da 
Relatividade Xeral. Previamente, no ano 1905, publicara 
varios artigos fundamentais para a física entre os que 
figuraban “Electrodinámica dos corpos en movemento”
xunto con outro que constituía un apéndice deste e que 
máis tarde se deron en chamar teoría da Relatividade
Especial para diferencialos da teoría xeral que tiña en 
conta os sistemas acelerados e a gravedade. Ao principio 
tan só Max Plank mostrou interese polo seu traballo!!

TeorTeoríía daa da
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Fin da simultaneidade
Dous sucesos que son 
simultáneos para un observador 
deixan de selo para outro cando 
este se move con velocidade
próxima a da luz

Contracción do espazo
As lonxitudes dun obxecto
medidas por un observador en 
repouso acórtanse na dirección do 
movemento cando a velocidade do 
obxecto é próxima a da luz.

Dilatación do tempo
O tempo transcorre máis
lentamente para unha persoa que 
se move con velocidade cercana a 
da luz que para unha persoa que 
permanece en repouso.
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Consta de dous

postulados

A ecuación máis famosa da física. Coñecida por todo o mundo, constitúe por si soa un 
icono do século XX. Representa toda a enerxía contida nun corpo de masa m, outro
asunto é que sexamos capaces de obtela. Ao igual que as outras leis da teoría da 
relatividade, esta non se pudo comprobar ata moitos anos despois (33 anos para ser 
exactos) cando se levaron a cabo as primeiras reaccións de fisión. 
¡¡¡Unha masa 70 kg podería producir a enerxía necesaria para abastecer a unha cidade
de 16 millons de habitantes durante un ano !!!

1- As leis da física son as mesmas en tódolos sistemas de referncia
independentemente de se están en repouso ou se moven con 
velocidade cte.
2- A velocidade da luz é constante

O punto álxido nas
discusións en torno a 
nova física cuántica 
aconteceu en outono
de 1927 nunha célebre 
reunión, o V Congreso 
Solvay de Bruxelas.     
Os momentos máis
intersantes non tiveron
lugar na sala de 
conferencias, senón
durante as comidas no 
hotel. 

Bohr e Einstein levaron o peso das discusións sobre a interpretación da 
mecánica cuántica. A Einstein non lle satisfacian as relacións de 
indeterminación, e plantexaba constantemete situacións experimentais
imaxiarias para poñer a proba a teoría. Ao día seguinte Bohr traía unha
solución ao problema planteado por Einstein. "Deus no xoga aos dados", dicía
Eisntein, ao que replicaba Bohr, "Einstein, deixa de decirlle a Deus o que debe 
facer"

V Congreso V Congreso SolvaySolvay

Principio de equivalencia
Nun punto concreto do espazo non é
posible distinguir experimentalmente 
entre un corpo con movemento
uniformemente acelerado e un corpo
situado nun campo gravitatorio.

Dilatación 
gravitacional
do tempo
O tempo transcorre
a diferentes ritmos 
en diferentes zonas 
se están sometidas a 
forzas de gravedade
distintas.
“O tempo vai máis
lento en Xúpiter que 
na Terra”

Unha das 10 ecuacións de campo 
que expresa a relación entre a 
presenza de materia e a curvatura 
debida a dita materia. A gravedade
xa non é unha forza que actúa 
directamente sobre un corpo senón
unha distorsión xeométrica do 
espazo-tempo

Curvatura espazo-tempo

A gran revolución científica de comenzos do século XX constituíuna a Física 
Cuántica, unha teoría que explicaba practicamente toda a química e boa parte  
da física. En contraste coa teoría da Relatividade desenvolta só por Einstein, 
no desenvolvemento da física cuántica colaborarón un montón de científicos 
como Schröndinguer, Heisemberg, Dirac, Bohr, De Broglie, etc, etc. Incluso 
Einstein fixo importantes aportacións!. Porén, unha teoría baseada en 
probabilidades, incertezas e dualidades non satisfacía nada a Einstein.

A curvatura  do espazo-tempo 
tamén afecta a propagación 
da luz. No famoso eclipse de  
1919 puídose comprobar a 
predicción de Einstein.



A Política e a sociedade
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Unha vez publicada a teoría xeral da relatividade,  Einstein
converteuse rapidamente nun personaxe famoso, en 
parte tamén porque era unha pesoa afable, que lle
gustaba estar coa xente e bo comunicador.
Deste xeito, era convidado a todo tipo de eventos sociais
aparte dos estrictamente científicos, polo que recorreu
medio mundo acompañado da súa segunda muller Elsa.
Tivo que cargar co “sambenito” de ser asociado coa
bomba atómica tal como se mostra na reproducción da 
portada do número de Xullo de 1946 da revista Time a 
pesares de que el non participou no proxecto Manhatan e 
tan só lle escribiu unha carta ao presidente Roosevelt
indicándolle a posibilidade de fabricala. Despois de ter
sido lanzadas as bombas atómicas converteuse nun activo 
militante pacifista.

Este retrato de Albert Einstein
realizado por Andy Warhol
forma parte da famosa serie:
“Dez retratos de Xudeos do 
século XX “

En marzo de 1923, Albert Einstein
visita España, actuando Blas 
Cabrera Felipe como anfitrión.
O día 4 de marzo de 1923, Alfonso 
XIII recibe a Einstein na real 
academia de Ciencias. Cabrera, 
membro da mesma, está a dereita
da fotografía. Einstein estivo por 
España desde o 1 de marzo 
provocando todo tipo de 
comentarios na prensa. O máis
xeralizado, que practicamente
ninguén comprendía realmente a 
teoría da Relatividade. Blas 
Cabrera publicaría no mesmo ano 
1923 a súa obra “Principio de 
Relatividade”, converténdose nun
dos seus principais introductores 
en España.

Traduccion da carta que 
Einstein escribiu a Roosevelt
no ano 1939 instándoo á
promoción das investigacións
para construir unha bomba 
nuclear



A Vida
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Lieserl
Nacida un ano antes de contraer 
matrimonio. Creese que foi dada 
en adopción. Non se soubo da súa
existencia ata finais do século XX

Hans Albert Einstein
Para gran disgusto do seu pai
estudou enxeñería civil e foi
un reputado profesional no 
seu campo.

Eduard Einstein
Tivo pouca sorte. Aos 20 anos 
diagnosticaronlle esquizofrenia. 
Despois de morrer a súa nai foi
ingresado un psiquiatrico.

Nace en Ulm

Alemania

Tocando o violín, unha das 
súas grandes paixóns. 
Mozart era un dos seus
músicos preferidos.
Bob Dylan menciónao
tocando este instrumento 
na súa célebre canción 
“Desolation row”
Philip Glass compuxo a 
ópera “Einstein on the
beach”

Eisntein tivo tres 
nacionalidades ao longo 
da súa vida. Alemana, 
Suiza e Norteamericana.
Na imaxe o seu
pasaporte suizo

Despacho de Albert
Einstein na universidade
de Princetown tal como 
quedou logo de ser 
ingresado no hospital e 
do que xa non volvería a 
saír.
Einstein estivo inmerso  
no seu traballo ata o 
último instante,  incluso 
no hospital. Morreu o 16 
de Abril de 1955


