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Εµχ2 Τηε Μοστ Φαµουσ Εθυατιον Ιν Ηιστορψ Ανδ Ιτσ Φολκλορε Ρελατιϖιτψ Φρεε Οφ Φολκλορε 1
Ιφ ψου αλλψ ινφατυατιον συχη α ρεφερρεδ εµχ2 τηε µοστ φαµουσ εθυατιον ιν ηιστορψ ανδ ιτσ φολκλορε ρελατιϖιτψ φρεε οφ φολκλορε 1 βοοκσ τηατ ωιλλ µεετ τηε εξπενσε οφ ψου ωορτη, αχθυιρε τηε τοταλλψ βεστ σελλερ φροµ υσ χυρρεντλψ φροµ σεϖεραλ πρεφερρεδ αυτηορσ. Ιφ ψου ωαντ το ηυµορουσ βοοκσ, λοτσ οφ νοϖελσ, ταλε, ϕοκεσ, ανδ µορε φιχτιονσ χολλεχτιονσ αρε αλονγ ωιτη λαυνχηεδ, φροµ βεστ σελλερ το ονε οφ τηε µοστ χυρρεντ ρελεασεδ.
Ψου µαψ νοτ βε περπλεξεδ το ενϕοψ εϖερψ βοοκσ χολλεχτιονσ εµχ2 τηε µοστ φαµουσ εθυατιον ιν ηιστορψ ανδ ιτσ φολκλορε ρελατιϖιτψ φρεε οφ φολκλορε 1 τηατ ωε ωιλλ υνθυεστιοναβλψ οφφερ. Ιτ ισ νοτ σοµετηινγ λικε τηε χοστσ. Ιτ∋σ ϕυστ αβουτ ωηατ ψου ινφατυατιον χυρρεντλψ. Τηισ εµχ2 τηε µοστ φαµουσ εθυατιον ιν ηιστορψ ανδ ιτσ φολκλορε ρελατιϖιτψ φρεε οφ φολκλορε 1, ασ ονε οφ τηε µοστ ον τηε γο σελλερσ ηερε ωιλλ ϖερψ βε ιν τηε µιδστ οφ τηε βεστ οπτιονσ το ρεϖιεω.
Ε=µχ2 − Εινστειν Ανδ Τηε Ωορλδσ Μοστ Φαµουσ Εθυατιον
Ε=µχ2 − Εινστειν Ανδ Τηε Ωορλδσ Μοστ Φαµουσ Εθυατιον βψ Νερδ Πιλλζ 8 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 42 µινυτεσ 94,926 ϖιεωσ
Ωηατ Εινστειν∋σ φαµουσ εθυατιον Ε=µχ⊥2 αχτυαλλψ µεανσ
Ωηατ Εινστειν∋σ φαµουσ εθυατιον Ε=µχ⊥2 αχτυαλλψ µεανσ βψ Τεχη Ινσιδερ 4 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 9 σεχονδσ 65,017 ϖιεωσ Ε=µχ2 , ισ ονε οφ τηε , µοστ φαµουσ εθυατιονσ , ιν ηιστορψ. Βυτ ωηατ δοεσ ιτ µεαν, εξαχτλψ? ∆αϖιδ Βοδανισ, τηε αυτηορ οφ ∴∀Εινστειν∋σ
∆εριϖινγ Εινστειν∋σ µοστ φαµουσ εθυατιον: Ωηψ δοεσ ενεργψ = µασσ ξ σπεεδ οφ λιγητ σθυαρεδ?
∆εριϖινγ Εινστειν∋σ µοστ φαµουσ εθυατιον: Ωηψ δοεσ ενεργψ = µασσ ξ σπεεδ οφ λιγητ σθυαρεδ? βψ Πηψσιχσ Εξπλαινεδ 1 µοντη αγο 36 µινυτεσ 96,829 ϖιεωσ Ε=µχ⊥2 ισ περηαπσ τηε , µοστ φαµουσ εθυατιον , ιν αλλ πηψσιχσ, βυτ ϖερψ φεω πεοπλε αχτυαλλψ κνοω ωηατ τηε εθυατιον µεανσ, ορ ωηερε
Τηε Ρεαλ Μεανινγ οφ Ε=µχ″
Τηε Ρεαλ Μεανινγ οφ Ε=µχ″ βψ ΠΒΣ Σπαχε Τιµε 5 ψεαρσ αγο 10 µινυτεσ, 24 σεχονδσ 4,860,169 ϖιεωσ Λετ υσ κνοω ωηατ τοπιχσ ψου ωαντ το λεαρν , µορε , αβουτ: ηττπ://βιτ.λψ/σπαχετιµεπολλ Ψου∋ϖε προβαβλψ , κνοων , ΟΦ Ε=µχ″ σινχε ψου ωερε
Εινστειν∋σ Ρελατιϖιτψ: Τηε Φαµουσ Εθυατιον Ε=µχ2
Εινστειν∋σ Ρελατιϖιτψ: Τηε Φαµουσ Εθυατιον Ε=µχ2 βψ Βεστ0φΣχιενχε 11 ψεαρσ αγο 9 µινυτεσ, 31 σεχονδσ 332,128 ϖιεωσ ΕΙΝΣΤΕΙΝ∋Σ ΡΕΛΑΤΙςΙΤΨ: Εϖερψτηινγ ιν τηε υνιϖερσε ισ τραϖελινγ τηρουγη σπαχε−τιµε ατ τηε σπεεδ οφ λιγητ − τηε µαξιµυµ σπεεδ
Ηοω Εινστειν ∆ισχοϖερεδ Φαµουσ Εθυατιον Ε=ΜΧ2 720π Σπεχιαλ ∆οχυµενταρψ
Ηοω Εινστειν ∆ισχοϖερεδ Φαµουσ Εθυατιον Ε=ΜΧ2 720π Σπεχιαλ ∆οχυµενταρψ βψ ∆οχυµενταρψ χηαννελ 5 ψεαρσ αγο 2 ηουρσ, 43 µινυτεσ 3,927 ϖιεωσ Ηοω Εινστειν ∆ισχοϖερεδ , Φαµουσ Εθυατιον Ε=ΜΧ2 , 720π Σπεχιαλ ∆οχυµενταρψ.
Εινστειν − Βιρτη Οφ Γοδσ Εθυατιον ( ε=µχ2 )
Εινστειν − Βιρτη Οφ Γοδσ Εθυατιον ( ε=µχ2 ) βψ Γαβριελλα Παπε 6 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 29 µινυτεσ 38,466 ϖιεωσ Συβσχριβε το µψ Ψουτυβε Χηαννελ?
ε=µχ2 : Αβσολυτε βεστ δεριϖατιον οφ Εινστειν∋σ φαµουσ εθυατιον φορ µασσ−ενεργψ εθυιϖαλενχε εϖερ!!
ε=µχ2 : Αβσολυτε βεστ δεριϖατιον οφ Εινστειν∋σ φαµουσ εθυατιον φορ µασσ−ενεργψ εθυιϖαλενχε εϖερ!! βψ Ηοω το µακε ιΠηονε Αππσ υσινγ Ξχοδε ανδ σωιφτ 1 ψεαρ αγο 6 µινυτεσ, 35 σεχονδσ 20,373 ϖιεωσ Α σιµπλε δεριϖατιον οφ , Ε = ΜΧ2 , . Τηισ ισ αβουτ τηε , φαµουσ , µασσ−ενεργψ εθυιϖαλενχε δεριϖεδ βψ Αλβερτ Εινστειν ιν ηισ τηεορψ οφ
Αλβερτ Εινστειν εξπλαινσ ηισ φαµουσ φορµυλα Ε=µχ2
Αλβερτ Εινστειν εξπλαινσ ηισ φαµουσ φορµυλα Ε=µχ2 βψ Τηε Χηατυρ Σηοω 1 ψεαρ αγο 59 σεχονδσ 46,733 ϖιεωσ
Ωηψ Ε=µχ″ ισ ωρονγ
Ωηψ Ε=µχ″ ισ ωρονγ βψ Φερµιλαβ 3 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 7 σεχονδσ 874,945 ϖιεωσ Τηε , µοστ φαµουσ εθυατιον , ιν αλλ οφ σχιενχε ισ Εινστειν∋σ , Ε = µχ2 , , βυτ ιτ ισ αλσο φρεθυεντλψ ηορριβλψ µισυνδερστοοδ ανδ µισυσεδ.
Εινστειν∋σ µοστ φαµουσ εθυατιον
Εινστειν∋σ µοστ φαµουσ εθυατιον βψ Σψµµετρψ Μαγαζινε 5 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 30 σεχονδσ 28,425 ϖιεωσ Ιν 1905, Εινστειν πυβλισηεδ φουρ παπερσ τηατ ραδιχαλλψ χηανγεδ ηοω ωε λοοκ ατ τηε , ωορλδ , αρουνδ υσ. ∆υββεδ Εινστειν∋σ Αννυσ
ε=µχ2 Εξπλαινεδ − Εινστειν∋σ Φαµουσ Εθυατιον!
ε=µχ2 Εξπλαινεδ − Εινστειν∋σ Φαµουσ Εθυατιον! βψ Νιτροϑον Σχιενχε 2 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 19 σεχονδσ 420 ϖιεωσ Τοδαψ Ι αττεµπτ το εξπλαιν ωηατ ον Εαρτη , ε=µχ2 , ισ, ιν (σοµεωηατ) λαψµαν∋σ τερµσ. Μυσιχ: Νιγητ Οωλ − Βροκε φορ Φρεε Ι∋µ ον Τωιττερ:
5 Ματη Τριχκσ Τηατ Ωιλλ Βλοω Ψουρ Μινδ
5 Ματη Τριχκσ Τηατ Ωιλλ Βλοω Ψουρ Μινδ βψ #Μινδ Ωαρεηουσε 4 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 39 σεχονδσ 20,872,286 ϖιεωσ Ηι εϖερψονε! Ματηεµατιχσ ισ ονε οφ τηε βασιχ σχηοολ συβϕεχτσ. Βυτ ωηιλε σοµε πεοπλε φινδ εξαχτ σχιενχεσ ενλιγητενινγ, οτηερσ
10 Μοστ Ιντελλιγεντ Πεοπλε οφ Αλλ Τιµε
10 Μοστ Ιντελλιγεντ Πεοπλε οφ Αλλ Τιµε βψ Αλλτιµε10σ 3 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 47 σεχονδσ 3,522,546 ϖιεωσ Ωηο ισ τηε , µοστ , ιντελλιγεντ περσον εϖερ? Αλβερτ Εινστειν? Νικολα Τεσλα? Μαριε Χυριε? ϑοιν υσ ατ ΑλλΤιµε10∋σ ασ ωε χουντ δοων
Πηψσιχσ ωαλλαη Αλακη Πανδεψ σιρ Λιφεστψλε ανδ Βιογραπηψ ιν Ηινδι, Εδυχατιον, Εαρνινγσ, Χαρσ, Φαµιλψ
Πηψσιχσ ωαλλαη Αλακη Πανδεψ σιρ Λιφεστψλε ανδ Βιογραπηψ ιν Ηινδι, Εδυχατιον, Εαρνινγσ, Χαρσ, Φαµιλψ βψ Χελεβριτψ Ωορλδ 6 µοντησ αγο 4 µινυτεσ, 24 σεχονδσ 441,352 ϖιεωσ ςιδεο Ταγσ :− #Χελεβριτψωορλδ #Πηψσιχσωαλλαη #ΠηψσιχσωαλλαηΒιογραπηψ #Πηψσιχσωαλλαηλιφεστψλε #ΑλακηΠανδεψσιρ
Ωηψ χαν∋τ ψου γο φαστερ τηαν λιγητ?
Ωηψ χαν∋τ ψου γο φαστερ τηαν λιγητ? βψ Φερµιλαβ 3 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 37 σεχονδσ 3,587,975 ϖιεωσ Ονε οφ τηε , µοστ , χουντεριντυιτιϖε φαχτσ οφ ουρ υνιϖερσε ισ τηατ ψου χαν∋τ γο φαστερ τηαν τηε σπεεδ οφ λιγητ. Φροµ τηισ σινγλε οβσερϖατιον
Τηε 10 ΒΕΣΤ Βοοκσ Ι∋ϖε Εϖερ Ρεαδ.
Τηε 10 ΒΕΣΤ Βοοκσ Ι∋ϖε Εϖερ Ρεαδ. βψ Ρενεε Αµβεργ 6 µοντησ αγο 17 µινυτεσ 250,261 ϖιεωσ ΜΥΣΤ ΡΕΑ∆ , ΒΟΟΚΣ , !! | 10 Βεστ ΛΙΦΕ ΧΗΑΝΓΙΝΓ Φιχτιον ∴υ0026 Νον−Φιχτιον , ΒΟΟΚΣ , Ι∋ϖε ΕςΕΡ Ρεαδ. , ΒΟΟΚΣ , ΜΕΝΤΙΟΝΕ∆
15 Χλασσιχ Βοοκσ Εϖερψονε Σηουλδ Ρεαδ Ιν Τηειρ Λιφετιµε Παρτ Ι
15 Χλασσιχ Βοοκσ Εϖερψονε Σηουλδ Ρεαδ Ιν Τηειρ Λιφετιµε Παρτ Ι βψ Αλυξ.χοµ 1 ψεαρ αγο 14 µινυτεσ, 25 σεχονδσ 460,082 ϖιεωσ Ιν τηισ Αλυξ.χοµ ϖιδεο ωε∋λλ τρψ το ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ: Ωηιχη αρε τηε βεστ χλασσιχ , βοοκσ , το ρεαδ? Ωηατ χλασσιχσ σηουλδ Ι
Τηε Σπεεδ οφ Λιγητ ισ ΝΟΤ Αβουτ Λιγητ
Τηε Σπεεδ οφ Λιγητ ισ ΝΟΤ Αβουτ Λιγητ βψ ΠΒΣ Σπαχε Τιµε 5 ψεαρσ αγο 12 µινυτεσ, 46 σεχονδσ 5,065,947 ϖιεωσ Τηε σπεεδ οφ λιγητ ισ οφτεν χιτεδ ασ τηε φαστεστ ανψτηινγ χαν τραϖελ ιν ουρ υνιϖερσε. Ωηιλε τηισ µιγητ βε τρυε, τηε σπεεδ οφ λιγητ ισ τηε
????????????? − Τηεορψ οφ ρελατιϖιτψ ιν σινηαλα − σαπεκσηατα ωαδαψα
????????????? − Τηεορψ οφ ρελατιϖιτψ ιν σινηαλα − σαπεκσηατα ωαδαψα βψ Σχιενχε Ταλκ 1 ψεαρ αγο 2 µινυτεσ, 4 σεχονδσ 11,240 ϖιεωσ εινστειν τηεορψ οφ ρελατιϖιτψ ιν σινηαλα.
Ε = µχ2 | Παρτ 1 | Εινστειν Τηεορψ ιν Ταµιλ ωιτη σιµπλε εξαµπλεσ | Μασσ , Ενεργψ | Πραϖεεν Τηουγητσ
Ε = µχ2 | Παρτ 1 | Εινστειν Τηεορψ ιν Ταµιλ ωιτη σιµπλε εξαµπλεσ | Μασσ , Ενεργψ | Πραϖεεν Τηουγητσ βψ Πραϖεεν Τηουγητσ 2 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 44 σεχονδσ 9,811 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο εξπλαινσ τηε Εινστειν τηεορψ Ε ισ εθυαλ το ΜΧ σθυαρε ιν Ταµιλ λανγυαγε ωιτη σιµπλε εξπλανατιονσ ανδ εξαµπλεσ.
Ε=Μχ2 ΕΞΠΛΑΙΝΕ∆ ΙΝ ΜΑΛΑΨΑΛΑΜ | Σχιενχε | τεχηνολογψ | νυχλεαρ ρεαχτιορ | νυχλεαρ φισσιον | Ενεργψ
Ε=Μχ2 ΕΞΠΛΑΙΝΕ∆ ΙΝ ΜΑΛΑΨΑΛΑΜ | Σχιενχε | τεχηνολογψ | νυχλεαρ ρεαχτιορ | νυχλεαρ φισσιον | Ενεργψ βψ ΤΗΕ ΕΘΥΙΛΙΒΡΙΥΜ 1 ψεαρ αγο 9 µινυτεσ, 7 σεχονδσ 7,589 ϖιεωσ 63 κγ ???????? −235 ?? ??????? ??????????? ??????????????? ???? ΤΝΤ ?????????????????
Εινστειν∋σ Προοφ οφ Ε=µχ″
Εινστειν∋σ Προοφ οφ Ε=µχ″ βψ µινυτεπηψσιχσ 8 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 11 σεχονδσ 5,139,464 ϖιεωσ Εϖερ ωονδερ ηοω Εινστειν προϖεδ Ε=µχ″? Τηισ ισ ηοω. Πι δαψ (3.14) ισ Αλβερτ Εινστειν∋σ Βιρτηδαψ! Το χελεβρατε, ωε∋λλ εξπλαιν 4 οφ
∆οχυµενταρψ : Τοπ 10 εθυατιονσ τηατ χηανγεδ τηε ωορλδ | 1080π
∆οχυµενταρψ : Τοπ 10 εθυατιονσ τηατ χηανγεδ τηε ωορλδ | 1080π βψ Σχριϖιαλ 5 ψεαρσ αγο 40 µινυτεσ 1,007,112 ϖιεωσ Σχριϖιαλ Μεδια Προδυχτιον Πρεσεντσ ψου τηε τοπ 10 , εθυατιονσ , οφ αλλ τιµε τηατ ρεϖολυτιονισεδ τηε ωηολε , ωορλδ , . Α ΨουΤυβε εξχλυσιϖε
Ε=µχ″ εξπλαινεδ ιν Ταµιλ | Ε=µχ2 ???????? ???????? | Μρ.ΓΚ
Ε=µχ″ εξπλαινεδ ιν Ταµιλ | Ε=µχ2 ???????? ???????? | Μρ.ΓΚ βψ Μρ ΓΚ 2 ψεαρσ αγο 15 µινυτεσ 967,749 ϖιεωσ ΒΕΝΕΦΙΤΣ:− ∗ Μοντηλψ τωιχε λιϖε χηατ ορ µεετ. ∗ Σπεχιαλ βαδγε φορ ψου ον χοµµεντσ. ∗ Περσοναλ πηοτοσ, µακινγ ϖιδεοσ, βεηινδ
Ψουρ ∆αιλψ Εθυατιον #1: Ε = µχ2
Ψουρ ∆αιλψ Εθυατιον #1: Ε = µχ2 βψ Ωορλδ Σχιενχε Φεστιϖαλ 10 µοντησ αγο 25 µινυτεσ 102,634 ϖιεωσ Επισοδε 01: Βριαν Γρεενε κιχκσ οφφ #Ψουρ∆αιλψΕθυατιον ωιτη Αλβερτ Εινστειν∋σ , φαµουσ εθυατιον Ε = µχ2 , . Ιφ ψου ηαϖε α φαϖοριτε
ϑυστ Φορ Φυν! − Πηψσιχσ (17) Τηε Μοστ Φαµουσ Εθυατιον ιν Ηιστορψ Εξπλαινεδ
ϑυστ Φορ Φυν! − Πηψσιχσ (17) Τηε Μοστ Φαµουσ Εθυατιον ιν Ηιστορψ Εξπλαινεδ βψ Μιχηελ ϖαν Βιεζεν 4 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 43 σεχονδσ 9,928 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο Ι ωιλλ εξπλαιν τηε , µοστ φαµουσ εθυατιον , ιν ηιστορψ, Ε=µχ⊥2. Νεξτ ϖιδεο ιν τηε ϑυστ Φορ Φυν σεριεσ χαν βε σεεν ατ:
Εινστειν εθυατιον Ε=µχ2 ινχοµπλετε
Εινστειν εθυατιον Ε=µχ2 ινχοµπλετε βψ Ελεχτρονιχσ Πηψσιχσ ανδ Σπιριτυαλιτψ 2 ψεαρσ αγο 27 µινυτεσ 126 ϖιεωσ Ε = ΜΧ⊥2 ισ , µοστ φαµουσ εθυατιονσ , φροµ ονε οφ τηε ωορλδ∋σ µοστ φαµουσ σχιεντιστσ ∋Εινστειν∋ ισ µορε χοµπλιχατεδ τηαν µανψ
Εινστειν∋σ Βιγ Ιδεα − Ε = µχ2 [6/8]
Εινστειν∋σ Βιγ Ιδεα − Ε = µχ2 [6/8] βψ Πηψστορψ Χηαννελ 10 ψεαρσ αγο 13 µινυτεσ, 41 σεχονδσ 283,366 ϖιεωσ Τηε Βιογραπηψ οφ Ωορλδ∋σ , Μοστ Φαµουσ Εθυατιον , . Ιτσ τηε στορψ βεηινδ ωορλδ∋σ , µοστ φαµουσ εθυατιον , , , Ε = µχ2 , . Εξαχτλψ 100 ψεαρσ
12 Τηινγσ Ψου ∆ιδν∋τ Κνοω Αβουτ Αλβερτ Εινστειν
12 Τηινγσ Ψου ∆ιδν∋τ Κνοω Αβουτ Αλβερτ Εινστειν βψ ΑΠΠΥΣΕΡΙΕΣ 6 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 54 σεχονδσ 66,072 ϖιεωσ Ηε τηρεω λιγητ ον τηε , µοστ φαµουσ εθυατιον ε=µχ2 , , αβουτ ενεργψ ανδ µασσ ρελατιονσ. Ουρ ΨουΤυβε Χηαννελσ: Ενγλιση Χηαννελ:
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