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تصویرها و یریم ب فیلم واقع ِ رویداد ی از اگر دارند: زمان یِ وارون ِ تقارن بنیادی یِ فرایندها

میرسد. نظر به ر دی یِ واقع ِ رویداد ی ِ مثل نتیجه دهیم، نمایش زمان در وس مع ِ ترتیب به را

از ی ترکیب میشود هم آنها یِ برا حتا ول ندارند، ی تقارن چنین ضعیف یِ هسته�ای یِ فرایندها (البته

ی به را واقع ِ رویداد ی که معن این به باشد، تقارن که یافت ر دی ی تبدیلها و زمان یِ وارون

باز را خال ِ بزرگ ِ ظرف ی در گاز ِ کوچ ِ ظرف ی ِ در اگر اما کند.) تبدیل واقع ِ رویداد

ِ -شدن (جم زمان-وارونه ِ رویداد میدهند تشخیص همه و میشود پخش بزرگ ِ ظرف در گاز کنیم،

نیست. واقع ( کوچ ِ ظرف در بزرگ ِ ظرف ِ گاز

اندکی میدهد: رخ انجماد سلسیوس یِ درجه صفر یِ دما در کنیم، سرد معمول ِ فشار در را آب اگر

ی کمیتها انجماد یِ دما در است. ( (ی جامد آب دما این ِ زیر یِ اندک است، مای آب دما این یِ باال

(در ساکن یِ ماده در برش ِ تنش و است)، کمتر ی (در ال چ جمله از نند، می تغییر ناپیوسته

�االصول عل که ی بنیادی یِ فرایندها که است ی حال در ناپیوسته ِ تغییرات این است). صفر آب

چنین ترمغناطیس) ال عملَن ی و آب ِ مثال (در کرد بیان ِشان حسب بر را ماده یِ ویژه�گیها میشود

نمیدهند. نشان ی ناپیوسته�گیها

و میشوند خارج محلول از مس یِ ینها بیندازیم، مس-سولفات ِ محلول ی در روی ه ت ی اگر

مس ِ ین عملَن محلول در باشد، کاف روی ِ مقدار اگر میشوند. محلول ِ وارد روی یِ ینها جایِشان به

نمیمانَد.

ی زیاد ِ تعداد با ی سیستمها در که اند، ناپیوسته�گ و برگشت-ناپذیری از ی مثالها باال ِ موارد

مسئله نیستند. برگشت-ناپذیر) یا (ناپیوسته چنین درگیر یِ بنیادی ی فرایندها چند هر میشوند، دیده ذره

در مربوط ِ ِبزرگ عدد ِ یافتن و ، ناپیوسته�گ یا برگشت-ناپذیری این بر بزرگ یِ عددها ِ اثر یِ بررس

است. حالت هر


