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 :آشنائي با نشريه 
نشريه لذت فيزيك به عنوان تنها ماهنامه فيزيك عمومي در ايران با مطالبي همه فهم و در عين حال مفيد 

اين نشريه با هدف تغيير ذهنيت رايج در مورد فيزيك آنرا از موضوعي . و عميق اقدام به انتشار نموده است 
پيچيده و پر فرمول ؛  به درسي لذت بخش  با مطالبي جذاب و قابل درك براي درك عموم در آورده است و  
بدون استفاده از فرمولهاي پيچيده ، مطالب فيزيكي را ارائه مي نمايد ، كه نه تنها براي دوستان دانش آموز 

 .....زيرا. و دانشجو جذاب است ، كه بسيار از مردم نيز به آن عالقه نشان داده اند 
 !فيزيك ، فرمولهاي پيچيده نيست 

 !فيزيك ، حل مساله نيست 
 !فيزيك ، درسي با آينده اي نامعلوم نيست 

 !فيزيك ، درسي گنگ ، كسل كننده و بي فايده نيست 
 !فيزيك ، متعلق به آدمهاي مخ و نابغه نيست 
 !        فيزيك ، به درد نخور ترين درس دنيا نيست 

 بلكه                                                          
 .فيزيك ، يك نوع نگاه عميق تر به عالم است 

 .فيزيك ، براي همه قابل بيان است 
 .بيان مفاهيم فيزيكي ، الزاما وابسته به فرمولهاي رياضي نيست 

اگر ياد بگيريم فكر ! آنهائي كه فيزيك را پيچيده توضيح مي دهند ، خودشان هم آنرا درست نفهميده اند 
 كنيم اگر عادت كنيم ، به همه چيز نگاه كنيم ؛ 

 اگر دنياي اطرافمان برايمان بي اهميت نباشد ؛ 
 اگر انديشيدن را از ياد نبرده باشيم ؛  

 .خود به خود ، به فيزيك عالقه مند خواهيم شد 

 .استفاده از مقاله هاي نشريه ، با ذكر مأخذ و رعايت حقوق نويسنده بالمانع است 
 .ديدگاه صاحبنظران آثار ، لزوما ديدگاه نشريه نيست 

 .نشريه لذت فيزيك آماده دريافت آثار و مقاالت ارسالي انديشمندان و صاحبنظران است 
 . صفحه و به صورت تايپ شده  به آدرس مجله  پست و يا  با پست الكترونيك  ارسال نماييد  3لطفا ً مقاله هاي خود را حداكثر در 

 .چنانچه مطالب ارسالي بصورت ترجمه است ،  كپي  اصل مقاله  را ضميمه كنيد 
 .نشريه در ويرايش و اصالح مطالب رسيده آزاد است 

 .چنانچه در متن مقاله ها از عكس و نمودار  استفاده شده است ، متن نوشته شده در عكس ها و نمودارها به فارسي برگردانده شود 
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   4صفحه          
 5صفحه          
 6صفحه          
 7صفحه          
 9صفحه          
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 12صفحه        
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 سخن سردبير  •
 فيزيك و فلسفه •
 معرفي كتاب  •
 مروري بر مفهوم مسافت ، جابجائي و حركت •
 نگاهي به مفهوم ميادين مغناطيسي و الكتريكي •
 طرز كار فتوكپي   -يك آزمايش ساده   •
 زندگينامه ارشميدس •
 پرسش و پاسخ علمي •
 اخبار فيزيك •

 :شغل  :تلفن همراه 

 :سال تولد 
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 :ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي 
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 .تومان   10200شماره نشريه با پست عادي مبلغ  12هزينه اشتراك ) الف •
 .تومان  22800شماره نشريه با پست سفارشي  12هزينه اشتراك ) ب •
به نام امير ستمداد راد واريز   0100908062004لطفاً هزينه اشتراك را  به حساب بانك ملي سيبا شماره حساب  •

 .نموده  و كپي فيش بانكي آنرا به همراه مشخصات كامل خودتان كه در زير نوشته شده براي ما پست كنيد 
 .فكس كنيد  22954512يا كپي فيش بانكي مبلغ واريزي را به همراه مشخصات فوق به شماره  •

تومان بابت پست عادي يا مبلغ  2500كساني كه مايل به اشتراك نشريه اطالع به صورت رايگان مي باشند كافي است مبلغ 
 .به مبلغ اشتراك نشريه لذت فيزيك اضافه نمايند) فقط مازاد هزينه پستي (تومان بابت  پست سفارشي  5000

 
 



بعد از نمايشگاه مطبوعات و جلساتي كه با فيزيك دوستان           
داشتيم ، بر آن شديم تا روال مقاالت را بر اساس مفاهيم               
بهم پيوسته و دنباله دار ادامه دهيم ، آنگونه كه اگر كسي به              
خواندن نشريه ادامه دهد ، خود به خود در طول يكي دو سال             
بتواندكلية مفاهيم بنيادي و ريشه اي مكانيك  ، ترموديناميك          
الكترومغناطيس ،  و فيزيك مدرن را يك بار دوره نمايد ،               
همچنين بخشهايي مانند فيزيك و فلسفه ، آزمايش ، تاريخ           
فيزيك و پرسش و پاسخ ، از قسمتهاي هميشگي مجلّه              
گردد اميد است كه بتوانيم اين ساختاربندي را توسعه داده و           
در آينده اي نزديك ، مجله اي پر بارتر و با كيفيت هر چه                 

 .بيشتر در اختيار فيزيك دوستان قرار بدهيم 
در ادامه از دوستاني كه مقاالت خود را براي چاپ به نشريه             
مي فرستند خواهشمنديم كه بيان مقاالت خود را  ساده تر             

مطمئن .  نموده و از ذكر  فرمول هاي رياضي خوداري كنند             
باشيد كه با كمي تأمل مي توان مفاهيم و فرمولهاي رياضي            

 : مثالً  بجاي رابطة  . را به صورتي ساده توضيح داد 

به   Mنيروهائي كه گرانش جسمي به جرم        :  مي توان گفت    
وارد مي كنند باحاصل ضرب مقدار           Nجسم ديگري به جرم     

دو جرم در يكديگر  رابطه مستقيم  و با مجذور فاصله آن دو               
 .  جسم از يكديگر رابطه عكس دارد 

يعني هر چه جرم اين دو جسم بيشتر باشد اين نيرو بزرگتر             
بوده و هر چه فاصله اين دو جسم بيشتر گردد ، اين نيرو به               

خواهيد ديد كه به اين ترتيب        .  سرعت كاهش مي يابد       
خودتان هم فرمول ها را بهتر درك خواهيد كرد و بدون نياز             

اصوالً آموزش بر   .  به حفظ كردن  ، آنها را از ياد نخواهيد برد            
پايه همين ساده سازي بوده و استفاده از زبان رياضيات              
صرفاً جهت فشرده سازي و ارائه حجم زيادي از مطالب در            
حداقل نگارش و توضيح مي باشد ، ولي اين روال آنقدر دچار            
تغيير گشته كه رياضيات اصل گشته و استفاده بي مقدمه از            

تا جائي كه   .  آن ، مانع از درك عميق خود مطالب مي شود             
بسياري فكر مي كنند دانستن فرمول ها و حل مسائل و به              
اصطالح عدد گذاري در فرمول ها ، همان آگاهي به مفاهيم             

اميد است توجه بيشتر مدرسين به اين مهم ، موجب                   .  است  
 .درك بيشتر دانش آموزان از مطالب عميق فيزيكي گردد 

 امير راد                                                          
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 مقدمه اي بر مفهوم  دانش در طبيعت شناسي يونان 
 

در يونان باستان مورد بحث و بررسـي قـرار     )   يا معرفت (  از اين مقاله قصد داريم سلسله  پژوهشهايي را دربارة مفهوم دانش 
اهـمـيـت    .  خواهد بـود      )  سال پيش از ميالد  450تا  600(  دهيم ، البته اين پژوهش از نظر ؛ فيلسوفان يوناني پيش ازسقراط 

و مفاهـيـمـي    )  علّت حركت (  و  )  علّت جاذبه (  جستجو در مفهوم دانش ، از آنجايي سرچشمه مي گيرد كه در فيزيك ؛ دانش را 
 چرا دانش برابر است با بحث دربارة عّلت ها ؟: سوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه . مانند آن بيان مي كنند 

پاسخ اين سوال به دورة فلسفة يونان بر مي گردد ، در جايي كه ارسطو جستجوي علّت را جستجوي دانش بر مـي شـمـارد ،        
را در يـك  )   فيزيك( تاريخچه ايي از كار هاي فيلسوفان يونان را در حوزة طبيعات )  يا متا فيزيك (  ارسطو در كتاب مابعد الطبيعه 

سير تاريخي تكاملي بدقّت مورد بررسي قرار داده است از نظر او فيلسوفان پيشين هر كدام از كارهاي فيلسوفان پيش از خود را 
به گـونـه اي در آغـاز          .  ذره ذره به حد كمال رسيده است )  يا همان جستجوي علّت چيز ها (  تكميل نموده و در نهايت  دانش 

پيدا شدند كه فكر مي كردند تنها به يك اصل اوليه براي شرح  پديده هاي جهـان     -بعبارتي طبيعي داناني    -فيلسوفان طبيعي 
هستي نياز است به گونه اي كه همين يك اصل اوليه ، هم مادة اشياء را تشكيل ميدهد و هم بخودي خود علّت حركت اشـيـاء را     

كه همة اشياء  از آب پديد آمده اند و همين آب هم مادة اصلي شكل پذيري هر شيء “  :  براي نمونه تالس  گفت .   فراهم مي كند 
و يا  آناكسيما ندروس هوا را به عنوان اصل قـرار  “   در جهان هستي است  و هم اينكه خودش از خودش اشياء را  بوجود مي آورد 

 .فيلسوفان ديگري بودند  كه يك يا چند اصل را براي پديده هاي جهان هستي بر شمردند . داد 
سپس افرادي پيدا شدند و اين پرسش را مطرح كردند كه ؛ چگونه همان مادة اوليه مي تواند بخودي خود علت حركت  و تغيـيـر   

عـلّـت   ( يك مفهوم ديگر در نظر گرفتند كه بصورت يك فاعل     -جدا از آن اصل يا مادة اوليه   -باشد ؟ و در پاسخ به اين سوال ، 
عمل مي كرد و اشياء را از ماده و يا ماده هاي اوليه شكل مي داد در اثر همين مباحثات و انتقاد هاي گوناگون ، فـلـسـفـة     )  فاعلي

در اين سير تكامل فكري ارسطو  خود به چهار علّت  دست يافته ، و ارسطو آنها را به ترتيب ذيل رده   .  يونانيان بسيار  رشد كرد 
 :بندي نموده است 

 .علّتي كه در واقع همان مادة الزم براي ايجاد يك شيء است  - 1
 .علّتي كه نقشه يا صورت آن شيء  است و آن ماده الزم  بايد به آن شكل يا صورت تبديل شود   -2
 .علّتي كه مانند يك فاعل ، آن ماده را به آن شكل در مي آورد  - 3
 .علّتي كه آن شيء  با آن صورت مشخص ، براي آن بوجود آمده است   -4

از نظر ارسطو اين علّت چهارم ، مهمترين علّت در ميان اين علّتهاي چهار گانه است ، چون آن سه علّت ديگر تنها به خاطر بـر    
آمدن هدف يا غايتي كه علّت چهارم نام دارد گرد هم آمده اند به اين ترتيب است كه بايد بگويم كه از نظر ارسطو ، وقتي كه مي 

با توجه به اين مطلب ، جستجو در ديده گـاهـاي     .  )  2( گوئيم به يك شئ دانشي داريم يعني اينكه اين چهار علّت را مي شناسيم 
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دانش را از ديدگاه يونانيان  خواهيم نوشت ،  مفـهـوم      
خواهيم گرفت و دربارة آن به عنوان محور كار در نـظـر   
كه در ايـن بـحـث از            به بحث خواهيم پرداخـت ،    
جزئيات مـحـسـوس  ،           مفاهيمي مانند    كليات   ،      

و غيره استفاده خواهيم كرد و هر كدام را توضيح خواهيم داد مهمترين منابعي كه از آنها بـهـره   )    يا عينيت ( جهان عين  
 :خواهيم گرفت به شرح زير مي باشند 

 
 
 .شركت كتابهاي جيبي : تهران . نخستين فيلسوفان يونان )   .  1350(خراساني ، شرف الدين           - 1
: تـهـران     .  مهدي قوام صفري ، حسن فتحي .  تاريخ فلسفة يونان ) .    1377و  1375.   (  گاتري ، دبليو ، كي ، سي   -2

 .انتشارات فكر امروز 
 .انتشارات خوارزمي : تهران . محمد حسن لطفي . متفكران يوناني ) .  1375. (گومپرتس ، تئودور   - 3
 :در ) ترجمة انگليسي ( مجموعة آثار ارسطو  – 4

Great  books Of  The Western  World ,  vol  8   and  vol 9 ( W . D . Roos ) 
5 . Guthrie , W . K . C ( 1971 ) . A History  of  Greek  

 philosophy . Cambridge 
 :پا نوشتها     

 .واژه  فيزيك در اصل يوناني ؛ و به معناي  طبيعت مي باشد -1
دانش جاذبه ، به معنـاي    –كه سده ها پس از ارسطو مي زيسته است   –در حالتي مشابه ، مي بينيم كه نزد نيوتن   -2

 . شناخت علت جاذبه يا سقوط اجسام بوده است 
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تاليف جيمز  جينز ، دانشمند نامبردار انگليسـي كـتـابـي       :  فيزيك و فلسفه 
ارجمند است كه در آن از وابستگي فيزيك و فلسفه از دوران قديم تـا بـه       

مولف كتاب ، كه خود از استادان علم فيزيك است ، .  امروز سخن رفته است 
كوشش كرده تا با بياني ساده ، مسائل مشكل فيزيكي و فلسفي و مرز ميـان  

وي پـس از    .  آن دو را روشن سازد و تأثير هر يك را در ديگري نشان دهد 
ذكر مختصري از اقوال فالسفه قديم و جديد به مسائل نو فيزيكي و جـهـان   
شناسي پرداخته است و خواننده مأنوس به فيزيك قديم را به تدريج با يـك  
سلسله بيانات ساده به طور اساسي و از بيخ و بن وارد مباحث فيزيك جديـد  

 .ميكند و تأثير آنرا در مسائل فلسفه و زندگاني هر روزه بررسي ميكند 
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اصوالٌ مكانيك را با توضيح مطالبي چون تعريف بردار   
شروع مي كنند و ايـن مفاهيـم    ...  مكان و جابجايي و 

آنچنان بديهي به نظر مي رسد كه معموالً هم اسـاتيد  
و هم دانشجويان به سرعت از كنار آنها مي گذرنـد ،     
بي آنكه بدانند سير تفكر بشري چه روزهائي به خـود   
ديده تا بتواند اكنون ، اين گونه به عالم بـيرون نگـاه     

در شماره  پيشين  توضـيح  كوتـاهي در بـاب          .  كند 
بردارها داشتيم اين كه چگونه قبل از دكارت ، جـبر و    
هندسه ، دو علم جدا از يكديگر بودنـد و دكـارت بـا        
تعريف دستگاه مختـصات ايـن دو را بـه صـورتي              
هنرمندانه با هم ديگـر آميختـه و از دل آن هندسـه            

نگاهي جديد كه هـم مفاهيـم     .  تحليلي را بيرون آورد 
هندسه در آن قابل تعريف بود وهـم اعـداد جـبري ،        

دكارت  با وارد كردن پارامترها در رياضيات ، شيوه هاي نويني در نحوة  ادراك معادالت رياضي پديد آورد كه پيش از آن   
تصور كنيد كه كه بخواهيد يك معادله درجـه دوم را بـدون اسـتفاده از           .  درك آن مفاهيم از عهدة هر كسي بر نمي آمد 

پارامترها درك كنيد ، تقريبا ًًً درك آن غير ممكن به نظر مي رسد ، در حالي كه با استفاده از پارامترها ، بسيار سـاده تـر        
هندسه تحليلي با استفاده از تعريف دستگاه مختصات و ورود پارامترها ، عمالًًًًًًًًًً به زباني رياضي تبديل گـشته     .  خواهد بود 

اصوالًً درك  .  كه مي تواند مفاهيمي مانند حركت ، سرعت ، شتاب و بسياري مفاهيم ديگر فيزيك را تجزيه وتحليل نمايد  
. در باب زمان ، بطور مفصل در آينـده توضـيح خـواهيم داد           .  مفهوم حركت متكّي به دو مفهوم جابجايي و زمان  است 

چرا كه ما تا نقطـه اي را بعنـوان  مرجـع             .  جابجايي خود مفهوم ديگري است كه شديداً وابسته به تعيين مرجع است 
اندازه گيري در نظر نگيريم ، هرگز نمي توانيم در مورد مفاهيم ديگري مانند مكان و جابجايي صحبتي بكنيم  زيرا  مكان   

شما قرار مالقاتي را با دوستي گذاشته ايد حال   :  سنجيد ،  بطور مثال )  مرجع (  و جابجايي را بايد نسبت به نقطة ديگري 
نـه  .  دوستتان بين راه تماس گرفته و از شما مي پرسد كه كجا هستيد ؟ آيا شما جواب مي دهيد كه من بين راه هـستم      

بلكه شما محلي را بعنوان مرجع انتخاب كرده و فاصلة خود را نسبت به آن مرجع مي سنجيد مثالً جواب مي دهيد من تـا  
 .متر فاصله دارم و يا در فالن خيابان  هستم ، به همين راحتي شما براي خود مرجع تعيين مي كنيد  500محل قرار 

حال فضاي بي كران و اليتناهي را در نظر بگيريد كه هيچ چيزي جز يك توپ كوچك در آن وجـود نـدارد ، حـتي بطـور         
آيا مـي تـوان در مـورد        .  هيچ چيزي در اطراف نيست و تا بي نهايت خالي است   .  فرضي خودمان را هم حذف مي كنيم 

مكان اين توپ اظهار نظري  كرد ؟ آيا مي توان در مورد حركت  اين توپ  حرفي زد ؟ آيا مي شود گفت كـه ايـن تـوپ      
 . ابداً نميتوان اظهار نظري كرد: ساكن است يا در حال حركت ؟  جواب اين است 
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تا يك نقطه ديگري را در اين فضا در نظر نگرفته و آنـرا  
بعنوان مرجع اندازه گيري خود اختيار نكنيم ، به هـيـچ     
وجه نمي توان در مورد مكان ، فاصله و حركت آن تـوپ  

حال فرض كنيد كه نقطه اي فـرضـي را     .  صحبت كرد 
سمت .  بعنوان مبدأ مختصات در فضا در نظر مي گيريم 

قرار گيري اين نقطه مرجع  نسبت به توپ و يا نزديـك  
و دور بودن اين نقطه  مرجع  نسبت به توپ اهمـيـتـي    
نداشته و هيچ يك از اين موارد موجب تغيير در مـيـزان   
. اندازه گيري مكاني و تعيين حركت توپ نمي گـردد      

مفهوم ديگري كه سريعاً خود نمايي مي كند مفهـومـي   
اعتباري است ؛ اينكه فاصله چيست ؟  در تمامي نـقـاط    

چه در قبايل بدوي در نقاط دور افتاده و چـه در        ( دنيا 
گروهي از مردم يك طول مشـخـص را     )  دنياي جديد 

مثالً طول يك ساعد دست ، فاصله بند هاي يك نـي    (  
ويا هر فاصله مشخص ديگري كه براي عمـوم قـابـل      

به عنوان طول واحد در نظر گرفـتـه و     )  دسترس باشد 
اينكه فواصل .  الباقي طول ها را بر اساس آن مي سنجند

بر اساس كدام واحد بيان گردد تغييري در ماهيـت آن    
مثالً طول يك پارچه ، چه بر اسـاس    (  بوجود نمي آورد 

متر استاندارد بيان شود و چه بر اساس ساعـد دسـت     
انسان در يك قبيلة  بدوي هيچ تغييري را در مـاهـيـت     

 پس از   آنكه  نقطة مرجع  ) طول پارچه ايجاد  نمي كند 

تعيين شد ، مي توان طول واحدي را تـصور كـرد و بـا          
داشتن اين دو  تعريف ، مي توان فاصله هر نقطـه را از       
نقطة مرجع بدست آورد و در صورتي كـه فاصـلة ايـن         
نقطه نسبت به نقطة مرجع دچار تغيير شود مـي تـوان        

بايد بدانيد بسياري از مفاهيم    .  جابجايي را تعريف نمود 
فيزيك مدرن همانند مفاهيم اولية نسبيِِّت خاص و عـام    
در اثر تأملي دوباره در مفاهيم اوليه  به ظـاهر بـديهي ،      

مثالً هنگامي كه نقطه اي را بـه عنـوان    .  بوجود آمده اند 
مرجع مختصات تعيين مي كنيم و فاصـله نقطـه اي را          
نسبت به آن مي سنجيم ، منظور ما از اين فاصله انـدازه  

ولـي  .  كوتاهترين خط واصل بين اين دو نقطـه اسـت          
براستي كوتاهترين فاصله چيست ؟  آنچه بديهي به نظر 
مي رسد خط مستقيم است كه اين دو نقطه را يكديگـر    

در صورتي كه بايـد بدانيـد ايـن خـط           .  متصل مي كند 
مستقيم در صورتي معنا دارد كه فضا را بصورت همگـن    

يعني تمام خواص آن در تمامي جهات   .  در نظر بگيريم  
يكسان باشد ، و اگر فضا به داليلـي از حالـت همگـن          
خارج شود ، ديگر كوتاهترين فاصلة بين دو نقطه خطـي  

بديهي فرض نكـردن تعـاريف بـه      .  مستقيم نمي باشد 
ظاهر ساده موجب گشته تا دروازه هاي جديدي در علـم  
فيزيك گشوده شده و فيزيك مدرن بوجود آيـد كـه در       

 .  آينده در مورد اين مفاهيم بيشتر سخن خواهيم گفت 
......                                         ادامه دارد                                          
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همه ما مي دانيم كه هنگامي كه يك شانة پالستيكي را به لباس پشمـي  
بماليم ، و سپس آنرا نزديك خرده هاي كاغذ نماييم  خرده هاي كـاغـذ   
جذب شانه مي گردند ، همچنين جذب ميخ هاي آهني تـوسـط يـك        
آهنرباي كوچك را همه ديده ايم ، اما براستي اين پديده ها چه هستند ؟ 
چرا كاغذ ها جذب آهنربا نمي شوند ؟ ويا چرا شانة پالستيكي نمي تواند 
ميخ ها را جابجا كند ؟ در فيزيك پديدة اول را با مبحث مـيـدان هـاي      
الكتريكي و پديدة دوم را با مبحث ميدان هاي مغناطيسي توضيح مـي    

هـمـان   .  سر وكار داريم   “  بار “  در مبحث الكترو استاتيك  ما با .  دهند 
طور كه هر جسم در اطراف خود ميدان گرانشي توليد مي كنـد و مـي       
تواند اجسامي را كه در نزديكي خود قرار دارند ؛ جـذب كـنـد ، بـار           
الكتريكي نيز در اطراف  خود ميدان الكتريكي ايجاد مي كند  و مي تواند 
اجسامي كه در اطرافش قرار دارند ،  در صورتي كه داراي بار بـاشـنـد      

به عبارتي ميدان گرانشي فقط مي توانـد جـذب     .  جذب و يا دفع نمايد 
در صورتي كـه    .  كند و كسي تا كنون جاذبة گرانشي دافعه نديده است 
بار ها را بـطـور   .  ميدان الكتريكي هم جذب مي كند و هم دفع مي نمايد 

بار هاي همنام همديگر را   .  قرار دادي مثبت ومنفي نام گذاري كرده اند 
بنابر ايـن    .   دفع كرده و بارهاي غير همنام همديگر را جذب مي نمايند 

باري كه در شانه پالستيكي ايجاد شده و باري كه  بر روي  خرده كاغـذ  
همين طور اگر باد كنكي را بـه    .  وجود دارد بارهاي  ناهمنام  مي باشند 

پارچة پشمي بماليم  و آنرا نزديك شانة پالستيكي نماييم ، خواهيم ديـد  
كه   باد كنك از شانة دور مي شود كه اين  دافعه  نشاندهندة هـمـنـام       

به داليلي كه  بعداً توضيح خواهيم داد بار .  بودن بارهاي الكتريكي است 
نـكـتـه    .  ايجاد شده در شانة پالستيكي بار مثبت نام گذاري شده است 

جالب اينكه مي توان بار هاي الكتريكي را به صورت مجزا بوجود آورد ،   
مثالً  شانة پالستيكي در اثر مالش با پارچة پشمي  داراي بار  مثبت شده  

در حالي كه مغناطيس ها به اين صورت نيستند ، آهنربا  داراي دو .  است 
در .  نامگذاري كرده اند   S   و   Nقطب هاي آهنربا را   .  قطب  مي باشد 

مغناطيس هم  مانند بار الكتريكي ، قطب هاي همنام   همديگر را دفـع    
نكتة مهم  اينكـه  .   كرده و قطب هاي ناهمنام همديگر را جذب مي كنند 

مـثـالً   .  در مغناطيس ، ما چيزي با نام تك قطبي مغناطيسي نـداريـم       
و يا  فقط داراي يك قطب  Nآهنربايي نداريم كه  فقط داراي يك قطب  

S  تا قـبـل از       .   باشد  و تا كنون هم كسي چنين چيزي را نديده است
اواخر قرن نوزدهم ، ميدان هاي الكتريكي و ميدان هاي مغناطيسي  دو   
موضوع از هم جدا بودند كه از ساليان بسيار قديم  براي همگان شناخته 

در قرن نوزدهم فردي بنام ماكسول نشان داد كه كه مياديـن  .  شده بود 
الكتريكي و مغناطيسي در واقع داراي ماهيت يكسان بوده و دو روي يك 

 ....در شماره آينده در اين باره بيشتر توضيح خواهيم داد . سكه اند 

ميدانهاي  الكترومغناطيسي در واقـع دو روي      
يك سكه بوده و هر يك ميتواند موجب تولـيـد   
ديگري گردد و آشـكـارسـازي نـوع مـيـدان           

در متون كهـن  .  وابستگي مستقيم به ناظر دارد 
دو نيروئي هستـنـد، بـه      “  ئين و يانگ “  چين 

ظاهر متضاد كه هر يك در دل خود ديگري را   
 .در بر داشته و در واقع ماهيتشان يكي است 
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آيا تاكنون متوجه شده ايد كه صفحه تلويزيون چقدر سريع گرد و خاكي مي شود  ؟ بارهاي الكتريسيته ساكن روي صفحـه                      
اساساً ، دستگاه فتوكپي به روش مشابه اي از مدارك كپي .  ذرات گرد و غبار هوا را جذب مي كند و آنها به صفحه مي چسبند 

به ورق كاغذ بچسبد و يك )  كه تونر ناميده مي شود( دستگاه از الكتريسيته ساكن بهره گيري مي كند تا پودر سياه .  مي گيرد 
سپس تونر به كاغذ چسبانده مي شود تا همانند گرد و غبار از صفحه تلويزيون پاك .  كپي سياه و سفيد از مدرك شكل بگيرد 

،  نـيـلـي      )  آبي  -قرمز (كپي رنگي به روش مشابه اي كار مي كند ، با اين تفاوت كه از سه تونر به رنگ هاي بنفش . نشود 
به تصوير سـيـاه     )  كه از اين سه رنگ حاصل شده( اين سه تصوير اضافي .  استفاده مي كند )  سبز  -قرمز( و زرد )  آبي  -سبز( 

 .يك كپي رنگي كامل را بوجود مي آورند 
 بادكنك كپي كننده

 . به كمك بادكنك و پـودر تـالـك ، نشـان دهـيـد كـه دسـتـگـاه فـتـوكـپـي چـگـونـه كـار مـي كـنـد                                              
. بر روي بادكنك ايجاد كنيد و سپس مركز آن را از بار تخليه كـنـيـد      )  الكتريسيته ساكن( به كمك مالش ؛ يك دايره باردار 

 .را تشكيل مي دهد ، قرار است شما اين حرف را به كـاغـذ مـنـتـقـل كـنـيـد                   Oبادكنك پودر را جذب نموده و حرف 
داخل يك فتوكپي واقعي، يك غلتك باردار نقش بادكنك را ايفاء مي كند و پودر سياه را جذب نموده و يك تصوير از مدرك بر 

 .روي آن شكل مي گيرد ، سپس اين تصوير به كاغذ منتقل مي شود و بدين ترتيب يك كپي ايجاد مي شود 

 :  آنچه شما نياز داريد 
 كاغذ رنگي تيره ، مداد سياه ، پودر تالك ، سيني ، 

  بادكنك ، خودكار ، دستكش پشميعدد  2
 
 
بـا  .  با قلم ضربدري بر روي بادكنك بـكـشـيـد            -  1

را به شـكـل   )  اطراف ضربدر( دستكش پشمي ، بادكنك 
سطح بادكنك را محكم مـالـش   .  دايره وار مالش دهيد 

 .دهيد تا يك دايره الكتريسيته ساكن ايجاد گردد 
 
 
 
 
 

 
از دوستتان .  مقداري پودر تالك روي سيني بريزيد    -  2

بخواهيد تا سيني را شديداً تكان دهد تا ابري از پـودر    
بادكنك را روي سيني بگيريد تا .  روي سيني ايجاد گردد 

  .قسمت باردار يك دايره از پودر را جذب كند 
 
 
 

 به نقل از مدرسه اينترنتي طبيان
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هنگامي كه پودر به بادكنك جذب شد ، به دقت بادكنك را  -  3
بادكنك را روي كاغذ بغلتانيد ، تا . روي يك ورق كاغذ قرار دهيد 

  .پودر به كاغذ منتقل شده و دايره بر روي كاغذ چاپ شود 

به محض اينكه بادكنك باردار . را با يك بادكنك جديد تكرار كنيد  1مرحله  - 4
ممكن است . بگيريد ) روي بادكنك(شد ، مداد سياه را نزديك عالمت ضربدر 

  .صداي تيك تيك ضعيفي را بشنويد كه اين به معني تخليه بار الكتريكي است 

وسط دايره باردار بوسيله . را تكرار كنيد  3و  2حال مراحل  -  5
باقي دايره باردار پودر را جذب . مداد سياه تخليه شده است 

  .روي كاغذ چاپ مي شود Oميكند و حرف 

 چگونه دستگاه فتوكپي سياه و سفيد كار مي كند ؟
وقتي يك مدرك سياه و سفيد روي شيشه دستگاه كپي قرار داده شده و كليد                    

. مي كند   )  اسكن(تمام متن را مرور     )  از زير شيشه  (كپي زده مي شود يك المپ       
نواحي سفيد مدرك نور المپ را بازتاب نموده و اين نور از مجموعه اي آينه و                    

. در حالي كه نواحي سياه هيچ نوري را بازتاب نمي كند              .  عدسي عبور مي كند     
در هنگامي كه   .  عدسي ها تصويري از مدرك را روي غلتك باردار مي اندازند               

مدرك اسكن مي شود غلتك مي چرخد و نور بازتابي از نواحي سفيد مدرك  پس                
بدين ترتيب غلتك با    .  از برخورد به غلتك بارهاي روي آن را از بين مي برند                

اين .  نواحي بار داري باقي ميماند كه متناظر قسمت هاي سياه مدرك است                  
نواحي باردار پودر تونر سياه را از غلتك تونر جذب مي كنند و يك كپي از مدرك                  

بار دار است تونر را از غلتك       )  كه به شدت  (كاغذ  .  بر روي غلتك شكل مي گيرد       
سپس كاغذ گرم مي شود تا تونر بر روي آن پخته شود و كپي                .  جذب مي كند    

اگر مدرك رنگي يا داراي نواحي خاكستري باشد ، نواحي             .  دائمي بدست آيد     
 .رنگي يا خاكستري نور را متناسب ميزان تاريكي شان بازتاب مي كنند 
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قبل از ميالد در  212ارشميدس دانشمند و رياضيدان نامي يوناني در سال 
شهر سيراكوز يونان چشم به جهان گشود و در جواني بـراي آمـوخـتـن       

بيشتر دوران زندگيش را در زادگاهش گذرانيـد  .  دانش به اسكندريه رفت 
در اينـجـا سـخـن از         .  و با فرمانرواي اين شهر دوستي نزديك داشت 

معروفترين استحمامي است كه يك انسان در تاريخ بشريت انجـام داده    
سال پيش در شهر  2000در داستانها چنين آمده است كه بيش از .  است 

سيراكوز پايتخت ايالت يوناني سيسيل آن زمان ارشميدس مكانيكـدان و    
رياضيدان و مشاور دربار پادشاه يمرون يكي از معروفترين كشـف هـاي     

روزي كه او در حمامي عمومي به داخـل    .خود را در خزينه حمام انجام داد
خزينه حمام پا نهاد و در آن نشست و حين اين كار باال آمدن آب خزينه را 

او بالفاصله لنگي را بـه    .مشاهده كرد ناگهان فكري به مغزش خطور كرد
دور خود پيچيد و با اين شكل و شمايل به سمت خانه روان شد و مـرتـب   

و  ا   !Heureca! Heureca يافتم ، يافتم به زبان يونـانـي  :  فرياد مي زد 
چه چيزي يافته بود ؟   پادشاه به او مأموريت داده بود راز كار جواهر سـاز  

شاه هيرون بر كار جواهر سـاز  .  خيانتكار دربار او را كشف و او را رسوا كند 
شك كرده بود و چنين مي پنداشت كه او بخشي از طاليي را كـه بـراي       
ساختن تاج شاهي به وي داده بود براي خود برداشته و باقي آن را با فـلـز   

هـرچـنـد    .  نقره كه بسيار ارزانتر بود مخلوط كرده و تاج را ساخته است   
ارشميدس مي دانست كه فلزات گوناگون وزن مخصوص متفاوت دارنـد    
ولي او تا آن لحظه اين طور فكر مي كرد مجبور است تاج شاهي را ذوب     
كند ، آن را به صورت شمش طال قالب ريزي كند تا بتواند وزن آن را بـا      

اما در ايـن روش تـاج         .  شمش طالي نابي به همان اندازه مقايسه كند 
شاهي نيز از بين مي رفت ، پس او مجبور بود راه ديگري براي ايـن كـار     

در آن روز كه در خزينه حمام نشسته بود ديد كه آب خزينه بـاالتـر   .  بيابد 
آمد و بالفاصله تشخيص داد كه بدن او ميزان معيني از آب را در خـزيـنـه    

او با عجله و سراسيمه بـه خـانـه        .  حمام پس زده و جابه جا كرده است 
او چنين انديشيد كـه    .  بازگشت و شروع به آزمايش عملي اين يافته كرد 

اجسام هم اندازه ، مقدار آب يكساني را جابه جا مي كنند ولي اگر از نـظـر   
وزني به موضوع نگاه كنيم يك شمش نيم كيلويي طال كوچكتـر از يـك       

) طال تقريباً دو برابـر نـقـره وزن دارد         ( شمش نقره به همان وزن است 
اين فرضيه ارشميدس بود .  بنابراين بايد مقدار كمتري آب را جابه جا كند 

او براي اين كار نياز بـه يـك       .  و آزمايشهاي او اين فرضيه را اثبات كرد 
ظرف آب و سه وزنه با وزنهاي مساوي داشت كه اين سه وزنـه عـبـارت      
بودند از تاج شاهي ، هم وزن آن طالي ناب و دوباره هم وزن آن نـقـره       

او در آزمايش خود تشخيص داد كه تاج شاهي ميزان بيشتري آب را .  ناب 
نسبت به شمش طالي هم وزنش پس مي راند ولي اين ميزان آب كمتر از 

بـه ايـن     .  ميزان آبي است كه شمش نقره هم وزن آن را جابه جا مي كند 
ترتيب ثابت شد كه تاج شاهي از طالي ناب و خالص ساخته نشده بلـكـه   

 . جواهر ساز متقلب و خيانتكار آن را از مخلوطي از طال و نقره ساخته است 

به همين ترتيب ارشميدس يكي از چشمگيـرتـريـن    
رازهاي طبيعت را كشف كرد آن هم اينكه مي تـوان    
وزن اجسام سخت را با كمك مقدار آبي كه جابه جـا  

وزن ( ايـن قـانـون        .  مي كنند اندازه گيري كـرد      
اصـل  « را كه امروزه چگالي مي گويـنـد     )  مخصوص
حتي امروز هم هنوز  پـس از    .  مي نامند»  ارشميدس

قرن بسياري از دانشمندان در محاسبـات خـود      23
به هر حال ارشميدس در    .متكي به اين اصل هستند 

رشته رياضيات از ظرفيتهاي هوشي بسـيـار واال و       
او منجنيقهاي شـگـفـت      .  چشمگيري برخوردار بود 

آوري براي دفاع از سرزمين خود اختـراع كـرد كـه        
او توانست سـطـح و حـجـم         .  بسيار سودمند افتاد 

جسمهايي مانند كره ، استوانه و مخروط را حسـاب      
كند و روش نويني براي اندازه گيري در دانش رياضي 

همچنين به دست آوردن عـدد نـيـز از          .پديد آورد
او كتـابـهـايـي دربـاره        .  كارهاي گرانقدر وي است 

خصوصيات و روشهاي اندازه گيري اشكال و احجـام  
هندسي از قبيل مخروط منحني حلزوني و خط مارپيچ  

عالوه بـر    .  سهمي ، سطح كره و استوانه مي دانست 
آن او قوانيني درباره سطح شيبدار ، پيچ اهرم و مركز 

ارشـمـيـدس در مـورد خـودش        .  ثقل كشف كرد 
گفته اي دارد كه با وجود گذشت قرنها جاودان مانـده  

 :و آن اينست 
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نقطه اتكايي به من بدهيد ، من زمين را از جا بـلـنـد    “    
 “ .خواهم كرد 

عين همين اظهارات به صورت ديگري در متـون ادبـي     
زبان يوناني از قول ارشميدس نقل شـده اسـت امـا        

ارشميدس همچون .  مفهوم در هر دو صورت يكي است 
در جـوانـي بـه      . عقاب گوشه گير و منزوي بود 

مصر مسافرت كرد و مـدتـي در شـهـر         
اسكندريه به تحصيل پرداخـت و در      

اين شهر دو دوست صميمي يـافـت   
ايـن شـخـص      ( يكي  كـونـون     

رياضيدان قابلي بود كه ارشميدس 
چه از لحاظ فكري و چه از نـظـر   
شخصي براي وي احترام بسـيـار   

و ديگري اراتوستن ؛ كـه    )  داشت
گرچه رياضيدان اليقي بود اما مردي 

سطحي به شمار مي رفت كـه بـراي     
 .خويش احترام خارق العاده اي قائل بود   

ارشميدس با كونون ارتباط و مكاتـبـه دائـمـي       
داشت و قسمت مهم و زيبايي از آثار خويش را در ايـن  
نامه ها با او در ميان گذاشت و بعـدهـا كـه كـونـون          
درگذشت ارشميدس با دوسته كه از شاگردان كـونـون   

يكي از روشهاي نوين ارشميـدس  .  بود مكاتبه مي كرد 
وي بـراي    .  در رياضيات به دست آوردن عدد پي بود   

محاسبه عدد پي ، يعني نسبت محيط دايره به قطر آن   
روشي به دست داد و ثابت كرد كه عدد محصور ما بيـن  

گذشته از آن روشهاي مختلف براي تعيين جذر .  و است 
تقريبي اعداد به دست داد و از مطالعه آنهـا مـعـلـوم       
ميشود كه وي قبل از رياضي دان هندي با كسـرهـاي     

در حساب روش    .متصل يا مداوم آشنايي داشته است 
كه براي نـمـايـش      -غيرعملي و چند عملي يونانيان را 

بـه كـنـار        -اعداد از عالئم متفاوت استفاده مي كردند 
گذاشت و پيش خود دستگاه شماري اختراع كرد كه بـه  
كمك آن ممكن بود هر عدد بزرگي را بـنـويسـيـم و         

دانش تعادل مايعات بوسيله ارشميدس كشف  .بخوانيم 
شد و وي توانست قوانين آن را براي تعيين وضع تعادل 

همچنين براي اولين بـار     .اجسام غوطه ور به كار ببرد 
برخي از اصول مكانيك را به وضوح و دقت بيان كرد و   

. ل. ج   1906در سـال         .قوانين اهرم را كشف كرد   
هايبرگ مورخ ، دانشمند و متخصص تاريخ رياضـيـات   

 يوناني در شهر قسطنطنيه   موفق به كشف  مدرك   با 

قضايـاي   “ اين  مدرك كتابي است به نام.   ارزشي شد 
كه ارشميدس براي دوست خود “   مكانيك و روش آنها 

موضوع اين كتاب مـقـايسـه      .  اراتوستن فرستاده بود 
حجم يا سطح نامعلوم شكلي با احجام و سطوح معلـوم  
اشكال ديگر است كه بوسيله آن ارشميدس موفق بـه    

ايـن روش    .  تعيين نتايج مطلوب مي شـد    
يكي از عناوين افتخار ارشـمـيـدس      
است كه ما را مجاز ميدارد كه وي   
را به مفهوم صاحب فكر جديد و 
امروزي بدانيم ، زيرا وي چيز و 
هرچيزي را كه استفاده از آن   
به نحوي ممكن بود به كار مي 
برد تا بتواند به مسائلـي كـه     
ذهن او را مشغول مي داشتنـد  

دومين نكته اي   .  حمله ور گردد 
كه ما را مجاز مي دارد كه عـنـوان   

به ارشمـيـدس بـدهـيـم        »  متجدد« 
وي دو هزار سـال  .  روشهاي محاسبه اوست 

قبل از نيوتن و اليب نيتس موفق به اخـتـراع حسـاب      
انتگرال شد و حتي در حل يكي از مسائل خويش نكـتـه   
اي را به كار برد كه مي توان او را از پيش قدمان فـكـر   

زندگي ارشميدس بـا   .ايجاد حساب ديفرانسيل دانست 
آرامش كامل مي گذشت همچون زندگي هر رياضيـدان  
ديگري كه تأمين كامل داشته باشد و بـتـوانـد هـمـه        
. ممكنات هوش و نبوغ خود را به مرحله اجـرا درآورد      

قبل از مـيـالد شـهـر          212زماني كه روميان در سال 
سيراكوز را به تصرف خود درآوردنـد سـردار رومـي          
مارسلوس دستور داد كه هيچ يك از سپاهيانـش حـق     
اذيت و آزار و توهين و ضرب و جرح اين دانشمـنـد و     
متفكر مشهور و بزرگ را ندارند با اين وجود ارشميـدس  

او به وسيلهء .  قرباني غلبه روميان بر شهر سيراكوز شد 
يك سرباز مست رومي به قتل رسيد و اين در حالي بود 
كه در ميدان بازار شهر در حال انديشيدن به يك مسئله 

دايـره  :  ميگويند آخرين كلمات او اين بود   .  رياضي بود 
به اين ترتيب بود كـه زنـدگـي        . هاي مرا خراب نكن 

ارشميدس بزرگترين دانشمند تمام دورانها خـاتـمـه      
اين رياضيدان بي دفاع هفتاد و پنج ساله در   .  پذيرفت 

 .قبل از ميالد به جهان ديگر رفت  287سال 



دانشـمـنـدان    :  گروه فناوريهاي نـويـن       -خبرگزاري مهر 
معتقدند به دليل قديمي بودن و محدود بودن اطالعات هرگـز  
نميتوان فردي را قاطعانه قانع كرد كه ماموريت آپولو انجـام  
گرفته است و تنها مي توان با ارائه برخي توضيحات ابهامات 

به گزارش خبرگزاري مهر  .  موجود در ذهن آنها را از بين برد 
، اخـبـار      11با نزديك شدن به چهلمين سالگرد پرواز آپولو 

مربوط به جزئيات اين ماموريت تاريخي به يكي از مهمترين 
ايـن  .  و پر مخاطب ترين اخبار نشريات تبديل شده اسـت    

ماموريت تاريخي يكي از بزرگترين موفقيتهـا در تـاريـخ        
تالشهاي علمي بشر به شمار مي رود كه البته هميـشـه بـا      

بسياري از افـراد ،    .  انتقادات شديدي نيز مواجه بوده است 
مردم عادي يا دانشمندان بر اين باورند كه اين مـامـوريـت    
هيچگاه شكل نگرفته و تصاوير و فيلمهايي كه از آن انتشـار  
يافته است تنها براي فريب افكار عمومي و در اسـتـوديـوي    
فيلمبرداري با كمك تجهيزات و نورپردازي هوشمندانـه بـه     

در ادامه برخي از اتهاماتي كه به اين مامويت .  وجود آمده اند 
وارد شده و پاسخهايي كه براي رد اين اتهامات داده شـده    
ــم                    ــي ــي ده ــرار م ــررســي ق ــورد ب  .اســت را م

با وجود اينكه هيچ بادي در سطح ماه در وزش :  اتهام اول *  
نيست زماني كه فضانوردان در حال كوبيدن پرچم به زمـيـن   
ــزاز اســت                    ــت ــال اه ــم در ح ــرچ ــد پ ــن ــت  .هس

پرچم از ميله اي عمودي برخوردار است و در زمان :  پاسخ   -
. نصب بر روي زمين توسط فضانوردان به حركت در مي آيد 

اين ميله از ماده آلومينيومي سبك و قابل انعطافي سـاخـتـه    
شده است كه پس از اتصال ، لرزشهاي ناشي از نصب درون 
آن باقي خواهد ماند كه اين لرزشها باعث ايجـاد حـركـت      
 .اهـــتـــزازي در پـــرچـــم خـــواهـــد شـــد                 

در تصاويري كه فضانوردان در سطح ماه بـه    :  اتهام دوم *  
ثبت رسانده اند هيچ اثري از ستاره هاي آسمان ديده نـمـي   

ــود .شــــــــــــــــــــــــــ                   . 
فرود آپولو در هنگام صبحگاه ماه كه نور خورشيـد  :  پاسخ   -

به هميـن  .  از هر زمان در آن درخشانتر است ، صورت گرفت 
دليل زمان نوردهي استفاده شده در دوربينها بسيار باال بـوده  
كه اين امر از ورود ميزان زياد نور به دوربين جلوگيري مـي    

در عين حال با .  كرده و جزئيات تصوير به ثبت نرسيده است 
اينكه ستاره ها از سطح ماه به خوبي قابل مشاهده انـد بـه     
 اندازه اي درخشان نيستند كه تصوير  آنها  بر روي  فيلمهاي 

12 14 

.                   عكاسي به ثبت برسد    
هيچ اثري از حفره ناشي از فرود فضاپيما در  : اتهام سوم * 

.                    .تصاوير ديده نمي شود   
فضاپيماي ايگل بر روي صخره اي بزرگ و سخت : پاسخ  -

فرود آمده بود كه توسط اليه اي از غبارهاي ماه پوشانده 
بر همين اساس هيچ دليلي براي وجود داشتن . شده بود 

همچنين غبار  . حفره بر روي اين سطح سخت وجود ندارد 
 ناشي از فرود فضاپيما مي تواند هرنوع اثر زميني ناشي از 
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 .فرود را پوشش داده باشد 
رد پايي كه بر روي خاك ماه باقي مـانـده و     :  اتهام چهارم 

تصوير آن به ثبت رسيده است ، بر روي خاك كره اي بـدون  
اما ظاهر رد   .  اتمسفر ، رطوبت و گرانش به وجود آمده است 

پا مشابه آثاري است كه بر روي خاك يا ماسه خيس به جـا    
 .مي ماند 

عدم وجود باد در كره ماه به اين معني اسـت كـه     :  پاسخ   -
 آثار ايجاد شده بر روي خاك بسيار نرم اين كره براي مدت            

چنين اثري را مي توان بـه    .  طوالني ثابت باقي خواهند ماند 
راحتي در فضايي بدون جريان هوا و با كمك تـوده اي از        
 .ذرات ريز مـانـنـد انـواع پـودرهـا بـه وجـود آورد                     

در هنگام بلند شدن ايگل از سطح ماه هيـچ  :  اتهام پنجم *  
اثري از شعله يا دود ناشي از بلند شدن در تصاوير ديده نمي 

ــد ــونـــــ  .                                                .          شـــــ
سوختي كه در راكتهاي ايگل استفاده شـده بـود       :  پاسخ   -

تركيبي از موادي به نام هيدرازين و تتروكسايد دي نيتـروژن  
بوده است كه سوختن بدون دود و شعله از خصـوصـيـات        
ــار مــي رود                    ــه شــم ــواد ب ــن م ــراقــي اي ــت  .    اح

فضانوردان به خاطر وجود تشعشعات ناشي :  اتهام ششم *  
از كمربند تابشي ون الن هيچ شانسي براي زنـده مـانـدن      

ــه انـــد     ــتـ .                                                .              نـــداشـ
اين ادعا بر اساس اظهارات يك كيهان شـنـاس     :  پاسخ   -

زمان كوتاهي كه براي عبور از ايـن  .  روسي ارائه شده است 
 كمربند نياز بوده است با توانايي  محافظتي فضاپيما تركيب 

شده و به همين دليل شدت تابش اين تشعشعات بسـيـار     
ــوده اســت       ــن ب ــي ــاي .                                            .              پ

سنگهايي كه از ماه بـه عـنـوان نـمـونـه           :  اتهام هفتم *  
بازگردانده شده اند با سنگهايي كه در مناطق قطبي يـافـت   

.               .              مــي شــونــد شــبــاهــت زيــادي دارنــد            
برخي از صخره هاي يافت شده در ماه در زمين نيز :  پاسخ -

اما سنگهايي كه از ماه آورده شده اند پـس  .  يافت مي شوند 
در .  از ورود به اتمسفر زمين تماما سوخته و اكسيده شده اند 

عين حال زمين شناسان به صورت قطعي تاييد كرده اند كـه  
 .  اين سنگها توسط انسان از مـاه آورده شـده اسـت                

تمامي ماموريتهاي ماه در دوره ريـاسـت       :  اتهام هشتم *  
اين در حالـي  .  جمهوري ريچارد نيكسون شكل گرفته است 

سـالـه      40است كه هيچ رهبر ملي ديگري با وجود توسعه 
 .تكنولوژي ادعايي درباره فرود بر روي كره ماه نداشته است 

پس از فرود آپولو بر روي ماه رقـابـت فضـايـي         :  پاسخ -
كشورها با پيروزي آمريكا به پايان رسيد و در عـيـن حـال      
سرمايه براي ادامه دادن چنين ماموريتهايي با كمبود مواجـه  

كشورهاي ديگر پس از انجام اين ماموريتها عالقه اي   .  شد 
به ادامه دادن چنين برنامه هايي از خـود نشـان نـداده و          
ماموريتهايي در مدارهاي پاييني را به دليل هزينه كـمـتـر و      

 .كاربرد بيشتر ترجيح دادند 
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برندگان جايزه نوبل امسال دو امريكايي به نـام هـاي     
و    George Elwood Smithجورج الوود سمـيـت     
و    Willard Sterling Boyleويالرد سترلينگ بويل 

مـي     Charles K. Kaoيك چيني به نام چارلز كائو 
دو امريكايي نيمي از جايزه را به نام خود كردند .  باشند 

و نيمه ديگر از آن دانشمند چيني از دانشگـاه هـونـگ      
اين جايزه به خاطر پژوهش هـاي ايـن       .  كونگ شد 

. دانشمندان در زمينه فيبر نوري و مخابرات مي باشـد    
، انتقال تند بسته هاي بزرگ داده ها  Kaoكارهاي كائو 

را در سرتاسر جهان به كمك تكنيك فيبر نوري ممكـن  
تكنيك فيبر نوري  1966يافته هاي او در سال .  ساخت 

او چگونگي انتقال نور به كمك .  را به فازي نوين رساند 
) ترسايي(   60در سال هاي .  فيبر نوري را محاسبه كرد 

در اين ميـان  .  متري ممكن بود  20اين انتقال تا فاصله 
مي توان با الياف هاي شيشه ناب ، اين فاصله را بـه      

اختراع كابل ِالياف هاي شـيـشـه    .  كيلومتر رساند  100
پيش زمينه تكنيك كمونيكاسيون نويني چون اينترنـت  

 متن  ، موزيك  ، عكس  و ويدئو  را  مي توان  .   است 

دو امريكايـي  .   در كسري از ثانيه به دور جهان فرستاد 
در سـال  )  Boyleو  Smith( به نامهاي اسميت و بويل 

    مخفـف     CCDسنسور هاي حساس به نور   1969
Charge coupled devices   كه قلب فني دوربينهاي
از اثـر     CCDتكنيك .  ديجيتال مي باشند ، را ساختند 

فتو الكتريك بهره مي برد ، اثري كه براي آن آلـبـرت     
بر پـايـه   .  جايزه نوبل گرفت  1921اينشتاين در سال 

. اين اثر ، نور به سيگنال الكتريكي تبديل مـي شـود       
ايـن  .  چشم الكتروني دوربين اسـت       CCDسنسور 

سنسور ها انقالبي در عكاسي پديد آوردند ،  چـرا كـه     
اكنون مي توان به جاي بهره بردن ازنگاتيو عكاسي ، به 

اين شيوه ديجيتـال ،    .  روش الكتروني نور را ثبت كرد 
. كار كردن روي عكس و تكثير آن را بسيار آسان كرد   

در دانش پزشكي هم براي نمونه بـراي   CCDتكنيك 
عكس برداري از اندام هاي دروني آدمي كار برد دارد و 
سر انجام آنكه ، از آن براي ديدن اعماق  كيهان دور و   

 .اعماق اقيانوس ها استفاده مي شود 



 گروهي از دانشمندان تنها با استفاده از توان نور روشي را براي خم كردن 
 .اند و هدايت مايع يافته
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گروهي از دانشمندان روشي را براي خم كردن و هـدايـت      
هـاي   فيزيكدان.  اند  گيري از توان نور يافته مايع فقط با بهره

اي بـا       فرانسوي و امريكايي با استفاده از يك ليزر ، فـواره 
انـد   انگيز و پايدار از مايع صابوني را توليد كرده طول شگفت

ي تابش ليـزر   وقتي زاويه.  تر از موي انسان است  كه باريك
گـمـان   .  آيـد       دار درمي تغيير كند ، مايع را به شكل كوهان

رود كه اين اولين باري باشد كه ليزر براي توليد جـريـان    مي
تواند بـا     اين كشف مي.  كار رفته باشد  ها به اي در شاره توده

هايي  كنترل جريان شاره در كانال بسيار باريك ، به پيشرفت
. هاي زيست پزشكي و زيست فناوري بيانجامد    در پژوهش

(اين كشف را يك استاد دانشگاه شيكاگو ، ونـدي ژنـگ       
Wendy zhang  ( تصادفاً هنگام مالقات با همكاران خود

ژنـگ كـه     .  انجام داد     )  Bordeaux( در دانشگاه بوردو
كند را به آزمايشگاهـي دعـوت      ها مطالعه مي ي شاره درباره

 Jean- Pierre( كرده بودند كه در آن ژان پير داويـل      

Delville  (ي رفتـار   پس از پايان آزمايش قبلي خود درباره
اي  تر پديده همان شاره تحت تأثير باريكه ليزري با توان كم

دلويل توان ليـزر را طـوري        . عجيب را مشاهده كرده بود 
تواند انجام دهـد ،        تنظيم كرده بود تا ببيند چه كاري را مي

طور كه يك راننده ممكن است عملكرد اتومبيل  درست همان
ژنـگ   . ي خلوت امتحان كـنـد      پرتوان خود را در يك جاده

 او توان را باال برد تا ببيند چه كاري ميتواند « : اظهار داشت

انگيز را مشاهـده كـرد و چـون           اين چيز  شگفت بكند و 
چـه     ي زيادي درمورد اپتيك داشت ، متوجه شـد آن    تجربه

ژنگ با اين مفهوم به شـيـكـاگـو       . » بيند ، عجيب است مي
برگشت و با دانشجوي تحصيالت تكميلـي خـود رابـرت        

اي است  كه مؤلف اول مقاله)  Robert Scorul( اسكرول 
ي مارس فيزيكال ريويو لترز چاپ شده است ،  كه در شماره

ژنـگ  .  افتد را شروع كـرد       جه اتفاق مي بررسي نظري آن
كردم اين بسيار غيرعادي اسـت زيـرا      فكر مي« :  گويد  مي
شود و در اين مـورد   دانم چه موقع مايع بايد شكسته مي مي

ژنگ و همكارانش متوجه شدند كه گرچه گرما  . »  چنين نبود
تواند مايع را به حركت درآورد ، ولي در اين مورد چنـيـن    مي

نبود بلكه فشار ماليم تابش توليد شده توسط ذرات فوتـون  
فشار تابش چنـان   .  آورد  نور بود كه مايع را به حركت درمي

شوند اما مايـع مـورد      اندك است كه معموالً متوجه آن نمي
استفاده در آزمايش بوردو داراي سطح چنان ضعيفي بود كـه  

ژنگ درمـورد    .  توانست شكل آن را تغيير دهد  حتي نور مي
مايع تجربي مخلوطي از آب و روغن كه بـراي نـمـايـش         

هاي مختلف در شرايط خاص تركيب شده بود بـيـان    ويژگي
براي تعييـن   .    » اين مايع اساساً صابون است« داشت كه 

توان اين جريان به كمك نور ، را بـهـبـود           اين كه آيا مي
تر از    هاي باريك بخشيد و علم كنترل جريان شاره در كانال

تـري الزم       هاي بيـش  موي انسان را توسعه داد ، پژوهش
هاي حك شده در  در بخش متداول اين علم از كانال  . است 
اي براي كنترل جريان شـاره اسـتـفـاده        هاي رايانه تراشه

ي ژنگ، در حالي كه اين فرايند نسبتاً ساده  به گفته.  كنند  مي
است اما يك دستگاه ريز شاره كه به كمك ليزر به حـركـت   

تر را دراختيار پژوهشگران  هاي دقيق آيد ، امكان تنظيم درمي
ام اما به  وجود آورده جا من يك كانال به در اين.  دهد  قرار مي

 .» جز تاباندن نور ، مجبور به انجام هيچ كار ديگري نبودم
www.avangnews.googlepages.com 



دانشمندان سازمان فضانوردي ناسا فـنـاوري ابـداع        
اند كه محل مركز جرم زمين و چگونگي حركت آن  كرده

بـه  ...  كـنـد     را در فضا با دقيق بيشتري مشخص مـي   
گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از پاسادنا در كاليفرنيا ، 
دونالد آرگوس از آزمايشگاه نيرومحركه جت ناسا يـك    
فناوري ابداع كرده است كه با استفاده از تركيب چهـار  
فناوري فضايي ، حركت مركز جرم زمين را در محـدوده  

دانستن محل مركز   . زند  يك ميليمتر در سال تخمين مي
كـنـد كـه         جرم زمين ، چارچوب مرجعي را فراهم مي

هاي روي  دانشمندان با كمك آن حركات نسبي موقعيت
ايـن  . كنند  سطح زمين ، در جو آن و در فضا را تعيين مي

اطالعات براي مطالعه تغيير سطح آب درياها ، زمـيـن     
ها و واكنش زمين به عقـب نشـيـنـي        لرزه ، آتشفشان

با اين وجود دقت چنيـن  .  هاي يخ حياتي هستند  صفحه
نتايج اين مطالعه بـطـور       . محاسباتي مشخص نيست 

المللي ژئـوفـيـزيـك      مشروح در شماره ژوئن مجله بين
 اايرن: منبع                                .منتشر شده است 
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المقدس به  به گزارش خبرگزاري فرانسه اين نامه روز يكشنبه در بيت
اگر چه نيوتن يك عقلگراي مشهور بود و بـه      .  نمايش گذاشته شد 

خاطر معافيت سلطنتي در برابر تاييد كليساي انگليس ، مجـبـور بـه      
پيروي از تعاليم كليسا نبود اما با اين حال زمان پايان جهـان را بـر       

در زمـان    .   بيني كرده اسـت     اساس يك متن در كتاب مقدس پيش
نيوتن مرسوم بود دانشمندان به تاييد كليساي انگليس برسند و در     

اين استاد قوانين جـاذبـه ،     .   نتيجه از تعاليم اين كليسا پيروي كنند 
 بيني  هاي انجيل دانيال ، پيش حركت و نور ، با بررسي و مطالعه آيه
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امـا  .  دانشمندان به تازگي موفق به كشف پيرترين ستاره ي جهان شدند ستاره اي كه تقريبا پا با پاي جهان عمر كرده است   
. بيليون سال از عمر جهان مي گذرد   13.7بنا به محاسبه ي دانشمندان   ... دانشمندان چگونه عمر ستارگان را تعيين مي كنند 

اين بدان معناست كه ايـن  .  بيليون سال بسيار شگفت انگيز به نظر مي رسد  13.2با اين حساب پيدا كردن ستاره اي با سن 
كوچك تـر  “  جهان ما “  ستاره ي پير مدت زمان كمي پس از انفجار بزرگ بوجود آمده است يعني تنها چند صد ميليون سال از 

 HE 1523-0901كشف شده است ،  VLTاين ستاره ي كهن سال كه به تازگي توسط رصد خانه اروژايي جنوبي .  است 
ستاره شناسان با مشاهده ي چنين ستارگاني مي توانند پيش بيني كنند كه به ستاره اي كهن سال نگاه مـي  .  نام گذاري شده 

تاريخ گذاري و تعيين سن ستارگان بسـيـار      كنند اما آنها چگونه مي توانند سن اين ستارگان را به اين دقت محاسبه كنند ؟
نحوه ي كار دانشمندان بسيار شبيه به كار باستان شناسان است ، باستان شناسان بـراي تـاريـخ        .  مشكل به نظر مي رسد 

گذاري بروي اجسام كشف شده در حفاري ها از شيوه اي موسوم به راديوكربن استفاده مي كنند و با بكارگيري ايزتوپ هـاي  
ستاره شناسان براي تعيين سن اين ستاره با استفاده از رصـد    .  كربن ، سن وسايل پيدا شده در حفاري ها را تعيين مي كنند 

اين عنـاصـر   .  فراواني عناصر گوناگون راديو اكتيو مانند اورانيوم و توريم را در اطراف ستاره اندازه گيري مي كنند   VLTخانه 
هنگامي كه يـك سـتـاره        . راديو اكتو براي ستاره شناسان در حكم ايزوتوپ هاي كربن است براي كاوش گران آثار باستاني 
با دانستن آهنگ واپاشي و   .  شكل مي گيرد عناصر راديواكتيو شروع به واپاشي مي كنند و به عناصر سبك تر تبديل مي شوند 

بيليون  13.2همچنين اندازه گيري دقيق ميزان اين عناصر دانشمندان قادر خواهند بود سن يك ستاره را تعيين كنند حتي اگر 
 .سال از عمر ستاره اي گذشته باشد 

امپراتوري مـقـدس   .  سال پس از تاسيس امپراتوري روم مقدس در غرب اروپا به پايان خواهد رسيد 260   كرد جهان هزار و 
المـقـدس    اين نامه كه در نمايشگاهي با عنوان رازهاي نيوتن در دانشگاه عبري بيت.  ميالدي تاسيس شد   800   روم در سال 

هاي اين دانشمند انگليسي است كه توسط يك گردآوردنده ثروتمند دسـت     به نمايش گذاشته شده ، بخشي از دست نوشته
تاكنون اين نخستين باريسـت كـه       1969   اين دانشگاه اعالم كرد از سال .  خطهاي علمي به اين دانشگاه هديه شده است 

هاي نسبيت و كوانتوم در قرن گذشته ، فعاليت نيوتن در  پيش از كشف مكانيسم.   گيرد  اين نامه در معرض ديد عموم قرار مي
چهار سال از عمر خود را در    1670   نيوتن در دهه .  در  دانشگاه كمبريج انگليس ، سنگ بناي علم مدرن بود    17   اواخر قرن 
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