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و  دقيق تر،  و  عميق تر  بار  اين  انداختيم!  راه  مجدداً  را  مجله 
اگر  و  دهيم؛  ادامه  منظم  صورت  به  را  آن  انتشار  اميدواريم 
به  ما  وادارد،  تفكر  به  را  افرادى  معدود  حتى  مجله،  اين  انتشار 
در  مى كنيم،  را  خود  تالش  و  شده ايم  نزديك تر  خود  هدف 
بحث هاى  علمى،  رسانى  اطالع  فيزيكى،  مفاهيم  شرح  كنار 
يك  تنها  نبايد  كه  دهيم،  رواج  را  تفكر  اين  تاريخى،  و  فلسفى 
صورت،  اين  غير  در  كه  چرا  كرد؛  بسنده  آن  به  و  بود  ناظر 
در نهايت، دائرة المعارفى بيش نيستيم، و اگر از آنچه مى خوانيم
ارزشى با  چيز  به  نگيريم،  نتيجه اى  خود  درون  در  مى بينيم،  و 

دست نيافته ايم.
خودمان  به  واقع  در  و  عالم،  به  ما  كلى  نگاه  در  بايد  نتايج  اين 
تأثير بگذارد و ما را به فكر فرو برد، كه ما چيستيم؟ و آيا اصًال 
انديشه اى  صاحب  آرام  آرام  بايد  داريم؟  خاصى  جهان بينى 
در  كه  كنيم،  اصالح  را  آن  تعصب  بى  نياز،  موارد  در  و  بشويم 

غير اين صورت، هيچ نيستيم. به قول حضرت على (ع): 
« انسان ها سه دسته اند: عالم ربانى، آموزنده اى كه در طريق نجات 

است و پشه هاى سرگردان و درهم غلتان!» ما جزء كداميم؟...
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در دنياى كنونى كه انسان ها پرتاب شاتل هاى فضايى به خارج از جو، 
ساخت انواع و اقسام تجهيزات پيشرفته و كشف ده ها ذره جديد در 
امرى  علم  چيستى  درك  مى شنوند،  و  مى بينند  را  اتمى  زير  ساختار 
بديهى به نظر مى رسد. علم همان چيزى مى نمايد كه مى تواند همه 
بدهد.  ما  به  را  چيز  همه  جواب  زود  يا  دير  و  كرده  تحليل  را  چيز 
كه  مى دانند  نيك  كرده اند،  مطالعه  را  علم  تاريخ  كتب  كه  آنها  ولى 
چه بسيار علوم مسلم و بديهى كه به يكباره فرو ريخته اند و چه بسا 

استدالل هايى كه بر اين اصول بنا شده، و همگى از هم پاشيده اند.
منظور ما مكانيك نيوتنى يا ارسطويى نيست، كافى است به اوايل قرن 
اساس  بر  كه  نظريه هايى  و  استدالل ها  كوه  به  و  بزنيم  سرى  بيستم 
وجود  كه  جالبى  نكته  بيفكنيم.  نظرى  بودند  آمده  پديد  اتر  وجود 
كه  مى كردند  نيز  پيش بينى هايى  نظريه ها  اين  كه  است،  اين  دارد 
اغلب درست از آب درمى آمدند! چرا كه اصوالً نظريه اى كه قدرت 
آنقدر  پيش بينى ها  اين  نتايج  ندارد.  ارزشى  باشد  نداشته  پيش بينى 
درست و دقيق بود، كه رفته رفته به عنوان يك اصل مسلم پذيرفته

مى شدند، ولى ناگهان يك مثال خلف، آن كوه را فرومى ريخت.
دست آوردهاى  و  جالب  پيش بينى هاى  اين  با  علم  چرا  چرا؟  ولى 
فوق العاده تا اين حد آسيب پذير است؟ چطور ممكن است نظريه اى 
كه تا اين حد دست آورد داشته و پيش بينى هايى نيز انجام داده است، 
در نهايت درست  از آب درنيايد؟ و در اصل، اگر نظريه اى غلط است، 

چگونه مى تواند كاركرد داشته باشد؟
جعبه اى را در نظر بگيريد، كه درآن جسمى وجود دارد و شما فقط از 
طريق سوراخ هايى كه در دو طرف جعبه  قرار دارد، مى توانيد دستتان 

را داخل جعبه كرده و آن را لمس كنيد، ولى نمى توانيدآن را ببينيد!
طبيعى است، كه با لمس آن جسم، ذهن شما به دنبال اشيائى خواهد 
داشته باشد. حال  مطابقت  جسم  آن  از  تصوير لمسيتان  با  كه  گشت 
فرض كنيد تصوير لمسى آن شىء در حافظه شما نباشد، به عبارتى، 
چيزى  شبيه آن جسم را قبٌال نديده  باشيد؛ پس شروع مى كنيد به 
حدس زدن در مورد اشيائى كه به شكل جسم داخل جعبه شباهت

داشته باشند. ولى به واقع، ذهن شما چه كار مى كند؟
ذهن براساس تمامى پيش فرض ها و تجربيات ديدارى و لمسى خود 
چيست.  جعبه  درون  نمى دانيد  شما  مى نمايد.  مدل سازى  به  شروع 
درواقع، هرچه ميزان تجربيات ذهن ما بيشتر باشد، مدل سازى ما به 
جسم درون جعبه نزديك تر خواهد بود، ولى نتيجه هيچ گاه صددرصد

درست نخواهد بود.
كار علم بى شباهت به اين مثال نيست. بدين ترتيب، كه ما بر اساس 
مدل سازى  اين  مى كنيم.  مدل سازى  بيرون  دنياى  از  مشاهداتمان، 
كه  آنجا  تا  مى گيرد.  صورت  موضوعه  اصول  يك سرى  اساس  بر 
پيش گويى  و  توضيح  را  اطرافمان  رويدادهاى  بتواند  مدل سازى  اين 
آن  كه  مى رسد  فرا  روزى  ولى  مى گيرد،  قرار  استفاده  مورد  نمايد، 
مجبوريم  روز  آن  مى ماند،  باز  رويدادى  توجيه  در  مدل سازى 
مدل سازى خود را تغيير دهيم و مدلى كه دايره توجيه آن وسيع تر 
باشد را جايگزين كنيم، و گاهى هم پيش مى آيد كه در اصول موضوعه 
 ... نمائيم  جايگزين  را  ديگرى  موضوعه  اصول  و  كنيم  شك  خود 

اين اتفاقى است، كه بارها و بارها افتاده و در آينده هم شاهد آن خواهيم بود.
تئورى يك  نيست  مهم  باشد،  پذير  ابطال  مى تواند  علم  ماهيت  پس 
يا نظريه تا چه اندازه دقيق است يا كاركرد دارد. هيچ نظريه اى در
در عالم وجود ندارد كه تضمينى جهت صحت آن وجود داشته  باشد،
و تنها از اين نظر مقبول است، كه مثًال بهترين نظريه است و بيشترين

دايره توجيه و كاركرد را دارد.
حال كه ماهيت علم را درك كرديم، بدون آنكه از ارج و منزلت آن بكاهيم، 
فرض كنيد بخواهيم مفاهيم دينى را با علم ثابت كنيم! تصور كنيد چه اتفاقى 
رخ مى دهد، اگر بخواهيم دين را توسط علم ناكامل خود اثبات كنيم؟
جنس از  علم  ماهيت  و  است  واقعيت  جنس  از  دين  ماهيت 
مدل سازى، مدل سازيى كه هر لحظه امكان ابطال آن و همچنين ابطال

هر آنچه توسط آن اثبات شده است وجود دارد؛ در آن صورت، چه 
بر سر اثبات مفاهيم دينى خواهد آمد؟

افراد بسيارى سعى كرده اند، بسيارى از مفاهيم دينى را به زعم خودشان 
با علم توضيح دهند، كه اين اثبات ها در گذشته و حال صورت گرفته 
و مى گيرد. بسيارى از اثبات ها در گذشته و توسط نظرياتى صورت 
گرفته است، كه اكنون آن نظريه ها باطل، و نظريات متفاوتى جايگزين 
بررسى   را  اثبات ها  آن  شخصى  اگر  شما  نظر  به  حال،  شده اند.  آنها 
مثال:  به عنوان  نمى كند؟  شك  دينى  مفاهيم  آن  به  كند،  مطالعه  و 
اثبات خدا، وحى، طى االرض، معراج، آسمان هاى هفت گانه، شياطين 
نظر به  سخيف  بسيار  اكنون  كه  ديگر،  اثبات  صدها  و  فرشتگان  يا 

مى رسند، ولى در زمان خودشان شايد تحسين برانگيز هم بوده اند. 
درواقع، اگر كسى به ماهيت دين پى برده باشد، هرگز درصدد اثبات 
آن از طريق علم برنمى آيد، و شأن آن را اجل از اين قبيل اثبات ها 
مى داند، و اين كار را نه تنها خدمتى به دين نمى داند، بلكه آن را خطرى 
بزرگ نيز به حساب مى آورد. كما اينكه با توجه به احاديث و رواياتى 
كه وجود دارد، هيچ يك از ائمه هم از اين روش استفاده نكرده اند، 

حال آنكه، آنها به همه علوم گذشته و آينده هم، مسلط بوده اند.
تنها از يك جنبه آن هم نه در قالب اثبات بلكه در قالب مثال، شايد 
دينى  مفاهيم  برخى  بودن  پذير  امكان  توضيح  جهت  علم  از  بتوان 
استفاده نمود. مثًال نسبيت به ما نشان مى دهد كه زمان و مكان قابل 
بسط و قبض هستند و ذهنيت زمان يا مكان ثابت غلط است، نه اينكه
معراج را با سرعت نور قياس كنيم و بخواهيم با نسبيت اثبات كنيم!

كسى كه به علوم آگاهى پيدا مى كند، پى مى برد كه اين عالم داراى ابعاد 
بسيار زيادى است و هيچ غيرممكنى در آن وجود ندارد، پى مى برد كه 
امروزه، علم پرده از اسرارى برداشته است، كه تا ديروز تصور آن نيز براى 
بشر غيرممكن بوده است، چه برسد به درك آن! پس هرچه مى شنويم 
را نمى توانيم انكار كنيم و اگر قبول نداريم؛ حداقل آن را رد نكنيم.

آن  منكر  كنيم،  درك  نمى توانيم  كه  مى بينيم  چيزى  دين  در  اگر 
ظرفيت  بسط  موجب  علم  كنيم،  نگاه  زاويه  اين  از  اگر  نشويم.  هم 
خواهد بزرگ تر  را  ما  ظرف  عبارتى  به  و  است  شده  ذهن  پذيرى 

نمود، ولى هرگز از آن براى اثبات دين استفاده نخواهيم كرد.
لذت فيزيك

اثبات دين، توسط علم:
آرى/ خير؟
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جهت يابى با ستاره قطبى

مى چرخند،  آسمان  در  قطبى  ستاره   محور  به  ستاره ها  كه  آن جا  از   
در نيم كره شمالى زمين، ستاره قطبى با تقريب بسيارى خوبى (حدود  
0/7 درجه خطا) جهت شمال جغرافيايى (و نه شمال مغناطيسى) را 

نشان مى دهد؛ يعنى اگر رو به آن بايستيم، رو به شمال خواهيم بود.

يافتن ستاره قطبى با دب اكبر
براى يافتن ستاره قطبى، روش هاى مختلفى وجود دارد:

دّب  فلكى  صورت  اكبر»:  «دّب  ستارگان  مجموعه  وسيله  به   -
گرفته اند،  قرار  مالقه  شكل  به  كه  ستاره است  هفت  شامل  اكبر 
ستاره  سه  و  مى دهند،  را  ذوزنقه  يك  تشكيل  آن  ستاره  چهار 
دو  گاه  هر  گرفته اند.  قرار  ذوزنقه  ادامه  در  دنباله  يك  مانند  ديگر 
قاعده  ستاره  (دو  مى دهند  تشكيل  را  مالقه  بيرونى  لبه  كه  ستاره اى 
مى ريزد)  آن جا  از  آب  كه  محلى  مالقه؛  پياله  لبه  ذوزنقه؛  كوچك 
ميان فاصله  برابر  پنج  و  كنيم،  وصل  هم  به  فرضى]  خطى  [با  را 

دو ستاره، را به سمت جلو ادامه دهيم، به ستاره قطبى مى رسيم.
فلكى    صورت  «ذات الكرسى»:  ستاره هاى  مجموعه  به وسيله 
قرار   M يا   W شكل  به  كه  است  ستاره  پنج  شامل  ذات الكرسى 
زاويه  (رأس   W وسط  ستاره  شكل)  (مطابق  هرگاه  گرفته اند. 
ستاره هاى  به  نسبت  آن  «فاصله  برابِرِ  پنج  حدود  را  وسطى) 
مى رسيم. قطبى  ستاره  به  دهيم،  ادامه  جلو  سوى  به  اطراف» 

نكات
ستاره   به  نسبت  اكبر  دّب  و  ذات الكرسى  فلكى  صورت هاى 
جهت  خالف  قطبى  ستاره  دور  و  يكديگر،  روبه روى  تقريبًا  قطبى، 
كوه  پشت  آن ها  از  يكى  اگر  مى چرخند.  ساعت  عقربه هاى 
هر  فاصله  يافت.  را  قطبى  ستاره  مى توان  ديگرى  با  بود،  پنهان 

كدام از اين دو صورت فلكى تا ستاره قطبى تقريبًا برابر است.
ستاره ياب  نقشه  از  آسمان  در  ستاره ها  يافتن  براى  اگر 
كه  باشيد  داشته  به خاطر  مى كنيد،  استفاده  (افالك نما) 
موقعيت و  تاريخ  زمان،  در  را  ستاره ها  موقعيت  ستاره ياب ها 

جغرافيايى (طول و عرض جغرافيايى) خاصى نشان مى دهند.
هر چه از استوا به سوى قطب شمال برويم، ستاره قطبى در آسمان 
استوا  در  قطبى  ستاره  يعنى  مى شود.  ديده  بيشتر)  ارتفاع  (در  باالتر 
در  و  مى شود،  ديده  افق  در  تقريبًا  درجه)  صفر  جغرافيايى  (عرض 
(سرسو،  سر  باالى  تقريبًا  درجه)   90 جغرافيايى  (عرض  شمال  قطب 
جغرافيايى  عرض  از  باالتر  مى شود.  ديده  رأس القدم)  سمت الّرأس، 

70 درجه شمالى عمًال نمى توان با ستاره قطبى، شمال را پيدا كرد.

ببينيد، را  ستاره ها  نمى توانيد  درختان  يا  ابر  وجود  دليل  به  اگر 
مى توانيد از ماه براى جهت يابى استفاده كنيد.

هالل ماه كهنه (نيمه دوم ماه قمرى)
به  قمرى  ماه  نيمه هاى  در  و  مى يابد،  تولد  باريكى  هالل  شكل  به  ماه 
قرص كامل تبديل مى شود، و سپس در جهت مقابل هاللى مى شود. 
كوژى  و  (تحدب  ماه  خارجى  قسمت  قمرى،  ماه هاى  اول  نيمه  در 
نشان  را  غرب  جهت  پيكانى  مانند  ماه)  برجستگى  و  برآمدگى  ماه، 
مى دهد. در نيمه دوم ماه هاى قمرى، تحدب ماه به سمت مشرق است.

جهت يابى با هالل ماهجهت يابى با هالل ماه

روش هاى 
جهت يابى در شب
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جهت يابى با قطب نماى دست ساز
اگر قطب نمايى به همراه نداشتيد، ولى اتفاقًا يك سوزن يا ميخ كوچك 
قطب نما  يك  ساخت  در  شما  كمك كار  روش  اين  يافتيد،  جيبتان  در 
است، كم  واقعى  شرايط  در  آن  از  استفاده  احتمال  البته  بود.  خواهد 

ولى انجام آن كارى سرگرم كننده است.
با مالش دادن يك سوزن فقط در يك جهت به آهن ربا -يا حتى احتماالً 
چاقوى خودتان-، يا ماليدن آن فقط در يك جهت به پارچه اى ابريشمى 
يا پنبه اى، سوزْن مغناطيسى يا قطبى مى شود؛ مانند سوزن قطب نما. (مثًال
با 30 بار مالش دادن سوزن به آهنربا از طرف خودتان به سمت بيرون، 
سوزن به اندازه كافى خاصيت آهنربايى پيدا مى كند. همچنين مالش سر 
سوزن از پايين به باال بر پارچه ابريشمى باعث مى شود كه سر سوزن 
نقطه شمال را نشان دهد). حتى مى توانيد آن را در يك جهت ميان موهاى
سر خود بكشيد. توجه كنيد كه هميشه فقط در يك جهت مالش دهيد.

حال اگر آن را روى يك چوب پنبه يا پوشال كوچك قرار دهيد (سوزن را 
به چوب پنبه چسب بزنيد، يا درون آن فرو كنيد؛ يا در دو طرف سوزن 
چوب پنبه هايى كوچك فرو كنيد)، و روى آب (آب راكد يا ظرفى پر 
از آب) شناور نماييد، مانند يك قطب نما عمل مى كند، و سر 
سوزن رو به شمال مى چرخد. براى اين كه سمت شمال و 
جنوب سوزن را اشتباه نكنيد، اين نكته را در نظر 
بگيريد كه -در نيمكره شمالى زمين- آن سمت 
است،  ماه  و  خورشيد  به  رو  تقريبًا  كه  قطب نما 
جنوبى قسمت  در  آن ها  زيرا  است،  جنوب  سمت 

آسمان قرار دارند. همچنين مى توانيد سوزن را با يك 
آهنربا امتحان كنيد، و سپس سمت شمال را با عالمتى روى

آن مشخص نماييد.
روش ديگر ساخت آهنربا اين است، كه يك ميله يا سوزن آهنى 
يا فوالدى را در جهت ميدان مغناطيسى زمين تراز كنيم، و سپس
آن را حرارت داده يا بر آن ضربه وارد كنيم. حال اگر اين آهنربا 
چوب  تكه  يك  (روى  دهيم  قرار  كم  اصطكاك  با  سطحى  روى  را 
كوچك در آب شناور سازيد، يا مثًال سوزن را با يك ريسمان غيرفلزى 
آن قدر ميله  يعنى  مى كند؛  كار  ما  قطب نماى  نماييد)  آويزان(معلق) 
 مى چرخد تا در راستاى ميدان مغناطيسى زمين (شمالى-جنوبى) قرار گيرد.

مغناطيسى كردن سوزن با باترى: اگر سيمى را دور سوزن بپيچانيد و براى 
چند دقيقه سر سيم را به ته باترى وصل كنيد، سوزن مغناطيسى مى شود.

به دليل كشش سطحى آب، مى توان سوزن را به تنهايى روى سطح 
آن شناور كرد. مثًال مى توان سوزن را روى كاغذى گذاشت، و كاغذ 
را روى آب گذاشت. اگر كاغذ روى آب بماند كه بهتر، و اگر كاغذ 
در آب فرو برود احتماالً سوزن روى آب باقى مى ماند. اگر سوزن را 
مالش  با  (مثًال  كنيد  چرب  آب  در  غيرقابل حل  روغنى  يا  گريس  با 
خواهد آسان تر  كار  نماييد)،  چرب  را  سوزن  خود،  موهاى  به  سوزن 
شد. چرب بودن سوزن سبب مى شود كه سوزن روى سطح آب شناور بماند.
ادامه دارد...

اگر خطى را از باالى هالل به پايين آن وصل كنيم و ادامه دهيم، در 
داشت. خواهد   q شكل  دوم  نيمه  در  و   p شكل  قمرى  ماه  اول  نيمه 
و آفتاب،  غروب  از  پيش  قمرى،  ماه هاى  اول  نيمه  در  ماه  كره 

در نيمه دوم پس از غروب آفتاب، طلوع مى كند؛ و تا پايان ماه پس  
از نيمه شب طلوع مى نمايد.

پيدا كردن جنوب، توسط ماه: 
اگر خطى فرضى ميان دو نوك تيز هالل ماه رسم كرده و آن را تا 
را جنوب  نقطه  افق،  با  خط  اين  امتداد  تقاطع  دهيد،  ادامه  زمين 

(در نيم كره شمالى زمين) نشان مى دهد.
اين روش جهت يابى چندان دقيق نيست، ولى حداقل راهنمايى تقريبى 
را فراهم مى سازد. در زمان قرص كامل نمى توان از اين روش استفاده 
كرد. وقتى ماه به صورت قرص كامل است، مى توان به كمك حركت 

ظاهرى ماه (كه از مشرق به طرف مغرب است) جهت يابى كرد.

روش هاى ديگر جهت يابى در شب
حركت ظاهرى ماه در آسمان، از شرق به غرب است.

خوشه  شكل  به  ستاره،  پانزده)  تا  ده  (حدود  دسته اى  پروين:  خوشه 
پروين  خوشه   مجموعه  آن  به  كه  هستند،  مجتمع  جا  يك  در  انگور، 
در  غرب  طرف  به  شرق  از  خورشيد  مانند  ستارگان  اين  مى گويند. 

حركت هستند، ولى در همه حال ُدِم آن ها به طرف مشرق است.

ستارگان بادبادكى: حدود هفت- هشت ستاره در 
آسمان وجود دارند،

مى باشند.  سوال  عالمت  يا  بادبادك  شكل  به  كه 
حركت  غرب  به  شرق  از  نيز  ستارگان  اين 

مى كنند، و در همه حال دنباله بادبادكى آنها
به طرف جنوب است.

ستارگان  انبوه  از  عظيمى  توده  شيرى:  راه  كهكشان 
است كه تقريبًا از شمال شرقى به جنوب غربى امتداد يافته 

سمت  به  چه  هر  و  است،  باريك  راه  اين  شرقى  شمال  در  است. 
جنوب غربى مى رود، پهن تر مى شود. هر چه به آخر شب نزديك تر

مى شويم، قسمت پهن راه شيرى به طرف مغرب منحرف مى شود.
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انرژى را معموالً به صورت قابليت انجام كار تعريف مى كنند.
ما با صورت هاى مختلف انرژى آشنا هستيم. مثًال انرژى  حرارتى،  
در  صورت ها  اين  تمام   ... و  صوتى  انرژى  الكتريكى،  انرژى 
اطراف ما وجود دارند، ولى آيا تا كنون فكر كرده ايد، كه چگونه

مى توان اين انرژى ها را به يكديگر تبديل كرد؟

بخش زيادى از دست آوردهاى تكنولوژى مديون تبديل اين صورت هاى 
انرژى به يكديگر است. به عنوان مثال، سيستم هاى صوتى مبدل هاى 
تبديل انرژى الكتريكى به انرژى صوتى هستند. بدين صورت كه يك 
ديافراگم نازك، كه در مركز آن يك سيم پيچ است را در مجاورت 
يك آهن ربا قرار داده اند. در حالت عادى، كه هيچ جريان الكتريكى از 
سيم پيچ عبور نمى كند، ديافراگم ثابت است. همان طور كه مى دانيد، 
هنگامى كه جريانى از داخل سيم پيچ عبور كند، آن سيم پيچ تبديل به 
يك آهن ربا مى شود و در صورتى كه جهت جريان عبورى از سيم پيچ 

تغيير كند، جهت قطب هاى مغناطيسى آهن ربا نيز تغيير مى كند.
آهن رباى  يك  مجاورت  در  سيم پيچ  اگر  حال، 
ثابت قرار گيرد، در يك حالت از جهت جريان 
جهت با تغيير  و  آهن ربا شده  جذب  الكتريكى، 
جريان، از آهن رباى ثابت دفع مى گردد.

در حالتى كه جريان متناوبى از سيم پيچ 
به طور  سيم پيچ  آن  مى كند،  عبور 
متناوب از آهن رباى ثابت دفع و جذب 
مى شود و ديافراگم شروع به لرزيدن 
به  موجب  ديافراگم  لرزش  مى كند. 
لرزه درآمدن هواى اطراف آن شده و 
هوا نيز متناسب  با جريان عبورى از

مى كند.  ارتعاش  به  شروع  سيم پيچ، 
عبورى  جريان   شكل  كه  صورتى  در 
صداى  موج  شكل  مشابه  سيم پيچ،  از 
يك تار باشد، شما از ديافراگم در حال 

ارتعاش، صداى تار را خواهيد شنيد. 

انرژى  تبديل  دستگاه  يك  واقع،  در  بلندگو،  يا  صوتى،  سيستم  پس 
الكتريكى به صوتى است. 

نمونة عكس اين حالت، يك ميكروفون است. بدين صورت كه هنگامى 
مرتعش هواى  مى شود،  مرتعش  تارى  ميكروفون  يك  مقابل  در  كه 

در  سيم پيچ،  يك  به  متصل  ديافراگم  درآمدن  لرزه  به  موجب  شده 
داخل ميكروفون مى شود و از سيم پيچ جريانى متناسب با فركانس ارتعاش 

تار، خارج مى شود.
البته در نظر داشته باشيد كه حتى خود تار هم، يك مبدل انرژى است؛ 
يعنى دستگاهى كه انرژى مكانيكى دست را به انرژى صوتى تبديل مى كند.

به اطرافتان نگاه كنيد ... مبدل هاى انرژى را خواهيد ديد، آنها همه جا 
هستند! يك المپ به ظاهر ساده، يك مبدل انرژى الكتريكى به انرژى 
حرارتى است. ساعت، يك مبدل انرژى الكتريكى به انرژى مكانيكى 
است. سعى كنيد، مبدل هاى  بيشترى را پيدا كرده و در مورد نحوه

كار آنها فكر كنيد.
ان شاءا... در مقاالت بعدى، سازوكار مبدل  ديگرى را به اختصار بررسى

خواهيم كرد.  
لذت فيزيك

مبدل هاى انرژىمبدل هاى انرژى
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از سال 1384 تا
كنون، يازده  مركز  
ازمجموعه  پارك 

 -هاى فن آموز، با 
تالش شركت فن آموز گستر، در تهران و  برخى  شهرستان ها، از جمله:

اصفهان، مشهد، سمنان، يزد، ياسوج، زنجان و شاهرود راه اندازى شده 
است. 

در كنار اين مجموعه ها، شركت سراج نيز، امكانات و تجهيزات علمى
-آموزشى را در اختيار مراكز آموزشى و عموم مردم قرار مى دهد.

مشاهده پديده هاى علمى حيرت انگيز• 
تيراندازى با تفنگ ليزرى• 
سينماى سه بعدى• 
نواختن چنگ ليزرى• 
انجام آزمايش هايى با ليزر (دستگاه هاى مه نور)• 
ربات پيانسيت• 
فروشگاه سرگرمى ها و اسباب بازى هاى علمى• 

             
 همه و همه در بوستان فن آموز همه و همه در بوستان فن آموز

را عميق تر درك مى كنيد و مطمئن باشيد كه حاال حاال هم، آنها را 
و  طراحى  براى  ذهنتان  در  جرقه اى  حتى  شايد  نمى كنيد؛  فراموش 

ساخت يك وسيله جديد ايجاد شود. آرى، شايد يك اختراع! 
چرا كه نه؟! مطمئن باشيد، شما هم مى توانيد. جالب است بدانيد، بسيارى 
از دانشمندان، بزرگ ترين اكتشافات خود را در اوقات فراغت و زمانى

كه خارج از محيط درس و كار بوده اند، انجام داده اند. 

اين نكته را نيز از ياد نبريد كه، تمامى دستگاه ها و تجهيزات اين مجموعه ها 
به دست كارشناسان و متخصصين ايرانى طراحى و ساخته شده است كه

 برخى از آنها نمونه خارجى ندارند.
البته دو نكته جالب ديگر اينكه:

- بر روى تمام دستگاه ها، فقط زبان فارسى
است كه مى بينيد. 

- نگران نقص در دستگاه ها نيز نباشيد. 
آنها از كيفيت خوبى برخوردارند كه با 
استفاده مداوم 

براى تجربه 
شخصى همه 

شما ايرادى پيدا  
نمى كنند.

پرداختن به علم و دانش، انسان را از روزمرگى ها دور مى كند و ياد 
گرفتن نيز در ذات خود بسيار شيرين است. 

در كنار بسيارى از روش هاى مختلف كه براى افزايش توانايى هاى 
علمى-تجربى- مراكز  ساخت  دارد،  وجود  مردم  علمى-كاربردى 

دست  اين  از  مراكزى  و  علوم  خانه هاى  و  موزه ها  مانند  نمايشى، 
،كه در آنها مردم بتوانند با مفاهيم و كاربردهاى علمى، در محيطى 
برگزيده  اصلى  راهكارهاى  از  يكى  شوند،  آشنا  رسمى  غير  و  آزاد 

شده است، كه در آن، زمينه گسترش تفكر علمى نيز مهيا مى شود.
فهم  و  آموختن  به  انگيزش  ايجاد  براى  شده  انجام  اقدامات  از  يكى 
احداث  مردم،  عموم  حتى  و  جوان  نسل  در  علمى  موضوعات  عميق 

مراكز علمى-تفريحى است، كه در بسيارى  
از كشورهاى جهان نمونه آن وجود ندارد  
آن،  از  ساعته  چند  بازديدى  با  شما  و 
از  بسيارى   با  هم  و  مى كنيد  تفريح  هم 
از   فيزيكى  پديده هاى  و  علمى  مفاهيم 

نزديك آشنا  
مى شويد و آنها 

را لمس و تجربه 
مى كنيد. البته اينجا 

خبرى از كتاب و 
دفتر نيست و يا 

معلم فيزيكى سخت 
گير! هرچقدر هم 

كه بگرديد، هشدار 
«لطفًا دست نزنيد» 
را مشاهده نخواهيد 

كرد. 
در اينجاست كه هيجان بيشترى براى يادگيرى داريد و مفاهيم علمى 

انگيزش، مقدم بر آموزش

آدرس: آدرس: 
تهران- ميدان هروى- خيابان پناهى نيا-نبش كوچه تهران- ميدان هروى- خيابان پناهى نيا-نبش كوچه 

هفتم-پالك هفتم-پالك 11
تلفن: تلفن: 2297842922978429

در پارك فن آموز،در پارك فن آموز،
ببينيد و تجربه كنيدببينيد و تجربه كنيد
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تمامى مفاهيم فيزيك را مى توان به صورت همه فهم توضيح داد، تنها نكته 
اين است كه چطور توضيح بدهيم؟! در واقع عبارات، جمالت و كلمات، 
نوعى زبان براى ارائه مفاهيم هستند، ولى، نه تنها شيوة ارائه دادن آن.

بگيريد،  درنظر  را   ،ax+b=c اول،  درجه  معادله  يك  مثال،  به عنوان 
برابر   a كه  است  عددى  چه  آن  گفت:  مى توان  كلى  به صورت 
ورود  از  قبل  واقع  مى شود.در   c آن  نتيجه  شود،  جمع   b با  اگر  آن 

پارامترها به رياضيات، معادالت را به اين شيوه توضيح مى دادند.
حال تصور كنيد، كه درك يك معادله درجه اول از طريق عبارات تا 

چه حد پرتكلف و ديرفهم مى شود.    
مى گفت:  و  مى كرد،  مطرح  برايم  معمايى  پدرم  بودم،  كه  بچه 
شما  پرسيد:  آنها  از  پرنده  رسيدند،  پرنده  يك  به  پرنده  «دسته اى 
و ما  نصف  و  ما  و  ما  داد:  جواب  آنها  از  يكى  هستيد؟  نفر  چند 

نصفه اى از نصف ما، گر تو هم با ما شوى جملگى صد مى شويم.»
كمى  البته  مى كرد.  مشغول  بسيار  را  ذهنم  معما  اين  حل 
«فرض گفت:  چنين  معما  اين  حل  به  كمك  براى  پدرم  بعد، 

كن، اسم «ما» x باشد، در آن صورت، 
مى توانيم عبارتى به صورت زير بنويسيم

x+x+1/2x+ 1/4x+1=100  
11/4x=99  ,   x=36                         

و حل آن در يك چشم به هم زدن، 36 پرنده بود.

زبان رياضى در اصل، يك زبان خالصه براى 
ارائه مفاهيم است.

حال، فرض كنيد، كه بخواهيد يك معادله 
درجه دوم را از طريق عبارات توضيح دهيد، 

آن موقع است، كه واقعًا از دكارت براى ورود پارامترها به رياضيات، 
تشكر خواهيد كرد!

گاهى اوقات از زبان هندسه، براى ارائه مفاهيم استفاده مى كنيم. مثًال 
دايره را درنظر بگيريد. عبارتى كه بتواند مفهوم دايره را توضيح دهد، 
چنين است: «مجموعه نقاطى كه فاصله آنها از يك نقطه، مقدار يكسانى 

باشد.» و شكل آن به صورت زير است،

و زبان رياضى آن:
x2+y2=R2

است.

حال، بايد ديدكداميك از اين زبان ها: «زبان عبارت»، «زبان هندسى»
يا زبان رياضى براى  ما  مفيدتر است. 
البته مهم اين است، كه هر سه را درك كنيم!
در  دانش آموزان  مشكل  بزرگ ترين 
مراجعه به فرمول ها اين است كه  مفاهيم

آنها را درك نمى كنند. 
حال آنكه، اگر مفهوم آن را درك كنند، قدر
صورت رياضى آن را خواهند دانست!
همين نيز  معلمين  رسالت  از  بخشى 
در بايد  آموزگار،  يك  است.  موضوع 

عين تدريس يك فرمول رياضى، مفهوم 
آن را نيز به دانش آموزان نشان دهد.

پس هميشه اين مطلب را در نظر داشته باشيد، كه فرمول ها در اصل، 
شكل رياضى يك مفهوم هستند، ولى نه صرفًا تنها شكل ارائه آن!

لذت فيزيك

از فرمول ها نترسيم!
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پنج پرسش مهم در رابطه با 
مريخ  جديدترين   ،Curiosity همان  يا  مريخ،  علمى  آزمايشگاه 
برنامه هاى اصلى  هاى  بخش  از  يكى  عنوان  به  كه  است،  ناسا  نورد 

بلند مدت ناسا و اكتشافات ربوتيك سياره مريخ به شمار مى آيد.
 2011 سال  اواخر  براى  ماموريت  اين  برنامه ريزى ها،  طبق  بر 
به  فلوريدا  كاناورال  كيپ  از  نورد  مريخ  و  است،  شده  برنامه ريزى 

سوى مريخ پرتاب مى شود. همچنين بر اساس محاسبات، در آگوست
سال 2012، در يكى از جذاب ترين نقاط مريخ فرود خواهد آمد.

آزمايشگاه  يك  واقع  در  كه   Curiosity اصلى  اهداف  جمله  از 
متحرك و بسيار مجهز است، ارزيابى شرايط مريخ مى باشد، به 
گونه اى كه تمامى ترديدها و ابهامات را در رابطه با شرايط حيات 
در اين سياره برطرف نمايد. اين مريخ نورد به ما خواهد گفت، 
كه آيا محيط مريخ قادر به پشتيبانى حيات ميكروبى بوده و در 
صورت پاسخ مثبت، آيا هنوز هم امكان حيات در اين سياره وجود 
دارد يا خير. درواقع، اين ماموريت به ما كمك خواهد نمود تا به
درك بهترى نسبت به شرايط حيات در سياره مريخ دست يابيم.

1- اين مريخ نورد در چه اندازه اى ساخته شده است؟
- Curiosity در اندازه اى بسيار بزرگ تر از مريخ نوردهاى پيشين 

يعنى Spirit ، Opportunity و Pathfinder طراحى شده است. اين 
مريخ نورد داراى طولى درحدود 2 برابر (در حدود 2,8 متر) و وزنى 
معادل 4 برابر مريخ نوردهاى Spirit و Opportunity مى باشد كه 

در سال 2004 در مريخ فرود آمدند. Pathfinder نيز از لحاظ اندازه 
در حدود يك اجاق مايكروويو بود و در سال 1997 در مريخ فرود 

آمد.

curiosity - 2 دقيقًا در چه نقطه اى از مريخ، و چطور فرود خواهد 
آمد؟

- در نوامبر سال 2008 ، پس از بررسى هايى، بهترين نقاط براى 
فرود مريخ نورد، به چهار نقطه در سياره سرخ محدود گرديد . تمامى 

اين نقاط داراى يك وجه مشترك و بسيار مهم بودند. نقاط باستانى 
مريخ، كه در گذشته احتمال وجود آب در اين اماكن وجود داشته 

است. از بين اين چهار مكان، ناسا نقطه اى كه بر اساس شواهد 
جغرافيايى داراى مناسب ترين و باالترين احتمال شرايط حيات است 
را برخواهد گزيد. البته اين مكان بايستى داراى شرايط مناسبى براى 

فرود مريخ نورد نيز باشد.
سيستم فرود مريخ نورد تا حد زيادى شبيه به هليكوپترهايى است 

كه به عنوان جرثقيل هاى هوايى براى حمل اشياى سنگين مورد 
استفاده قرار مى گيرند. در نزديكى سطح مريخ، پس از اينكه چتر 

نجات سرعت فرود فضاپيما را كاهش داد، يك سيستم موشكى 
در آخرين لحاظ فرود فعال خواهد شد و فرود نهايى مريخ نورد را 

ممكن خواهد ساخت. اين سيستم بر خالف سيستم هاى پيشين ( كه 
بر مبناى كيسه هاى هوا در اطراف مريخ نوردها تعبيه شده بود) اين 

امكان را فراهم نموده كه يك مريخ نورد بسيار بزرگ و سنگين را 
به سالمت در سطح سياره فرود آورد. ساير نوآورى هاى بكار رفته 
در سيستم فرود فضاپيما نيز امكان فرود در محدوده اى كوچكتر و 
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مريخ نورد جديد ناسا
با دقت بسيار باالتر نسبت به ماموريت هاى پيشين را مهيا ساخته 

است. 

3- اين مريخ نورد داراى چه تجهيزات و قابليت هايى است؟
- Curiosity از ده ابزار علمى پيشرفته براى آزمايش سنگ ها و 
صخره ها، خاك و اتمسفر مريخ استفاده خواهد نمود. يك سيستم 
ليزرى از فاصله دور، بخش هايى از سنگ را تبخير نموده و ابزار 

ديگرى به دنبال تركيبات آلى، جسم مورد نظر را جستجو مى كند. 
ساير ابزارها از جمله دوربين هاى سوار بر دكل مريخ نورد، براى 
مطالعه جسم مورد نظر از فاصله دور، ابزارهاى مبتنى بر بازوهاى 

مريخ نورد براى مطالعه مواردى كه لمس مى شود و ابزارهاى 
تحليلى درونى مريخ نورد، تركيبات سنگ ها و نمونه هاى خاك به 

دست آورده از مته و بيل مخصوص دستگاه را آناليز مى نمايند.

۴- چرخ هاى بزرگ اين مريخ نورد داراى چه ويژگى هايى 
مى باشند؟

5- درباره سيستم تأمين انرژى مريخ نورد توضيح دهيد ؟
- يك باطرى اتمى در Curiosity تعبيه شده است كه آنرا قادر 

مى سازد تا بيش از يك سال كار كند و پس از آن، مريخ نورد تنها 
بوسيله سيستم هاى انرژى خورشيدى به كار خود ادامه خواهد داد.

منبع : سايت نجوم ايران
ترجمه پگاه شاملو از سايت رسمى ناسا
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- هر يك از شش چرخ Curiosity داراى يك موتور محرك مستقل 
مى باشد. همچنين دو چرخ جلويى و دو چرخ عقب داراى موتورهاى 
كنترلى مستقل از يكديگر نيز مى باشند. اين موتورهاى كنترلى، مريخ 

نورد را قادر به چرخش 360 درجه در يك مكان ثابت در سطح 
مريخ مى نمايند. قطر چرخ هاى Curiosity در حدود دو برابر قطر 
 Opportunity و Spirit چرخ هايى است كه براى مريخ نوردهاى

استفاده شده بود. اين ويژگى Curiosity را قادر خواهد ساخت تا از 
موانعى با ارتفاع بيشتر از 75 سانتى متر به راحتى عبور نمايد.



مفهومى به نام
ميدان

همه ما داستان نيوتن و سيبى كه بر روى سرش افتاد و او را به فكر فرو 
برد را شنيده ايم. ظاهراً او از خود اين سوال به ظاهر بديهى را پرسيده بود، 
كه چرا سيب به زمين سقوط مى كند؟ (هر چند دوستانى كه مطالعات

عميق ترى دارند، با خواندن كتاب «اصول رياضى فلسفه طبيعى» (1) 
نيوتن درمى يابند، كه درك او از افكار پيشينيان و تسلط او به آراء آنها تا 
چه حد عميق بوده است و داستان افتادن سيب، افسانه اى بيش نيست!)

خوب است بدانيد، كه اين سوال به ظاهر بديهى، هنوز هم پاسخى قطعى 
هستند. آن  حقيقت  درك  درصدد  فيزيكدانان  از  بسيارى  و  نداشته 

در واقع، ما با دو سؤال اساسى روبرو هستيم. اول آنكه، زمين از كجا به وجود 
سيب پى مى برد،  و ديگر آنكه سازوكار جذب سيب توسط زمين چگونه است؟
گرانشى ميدان  تعريف  طريق  از  را  سوال  اين  نيوتنى،  مدل سازى 
توضيح داد (همان طور كه پيش از اين هم تأكيد داشتيم، تمامى اين

توان  به  بستگى  آن  اعتبار  ميزان  و  بوده  مدل سازى  نظريات 
و  آزمايشات  نتايج  با  انطباق  و  پيشگويى 

مشاهدات دارد). 
ايجاد  ميدانى  خود  اطراف  در  جسم  هر 
مى كند، كه به اين ميدان، ميدان گرانشى 
هرگاه  كه  اساس،  اين  بر  مى شود.  گفته 
ديگرى  جسم  گرانشى  ميدان  در  جسمى 
قرار داشته باشد، بر آن نيرو وارد مى شود. 
چگونه  اينكه،  بر  مبنى  ما  اول  سوال  پس 
زمين به وجود سيب پى مى برد؟ اين گونه  
در سيب  چون  كه:  مى شود  داده  پاسخ 

ميدان گرانشى زمين قرارگرفته است.
گرانشى  ميدان  در  جسمى  هرگاه  حال، 
جسم ديگرى قرار گرفته باشد، از جانب

آن جسم به آن نيرو وارد مى شود. يعنى جواب سوال دوم. 
خواص اين ميدان چيست؟ 

اول آنكه، همگن است؛ يعنى مهم نيست كه سيب در كدام طرف زمين 
باشد: چپ، راست، باال يا پايين بودن نسبت به جسم اول (مثًال زمين) 
تأثيرى در شدت آن ندارد (2). به عبارت ديگر، ميدان شعاعى است. دوم 
آنكه، شدت اين ميدان رابطه عكس با مجذور فاصله از جسم دارد؛ يعنى 
اگر سيب فاصله اش را با زمين دو برابر كند، شدت ميدان چهار برابر كم
 مى شود، و اگر سه برابر كند، شدت ميدان نه برابر كاهش پيدا مى كند.

در صورتى كه بخواهيم رابطه فوق را با نمادهاى رياضى توضيح دهيم، آن 

را به صورت E ~ 1/r2 مى نويسيم، كه در آن E  شدت ميدان و r فاصله
تا جسم نسبت به جرم m است.

جواب  آن،  در  تأمل  كه  است  عميقى  مفهوم  ميدان،  مفهوم  خود 
رابطه  اين  به  عميق  نگاهى  با  مى كند.  آشكار  را  سواالت  از  بسيارى 
يعنى  نمى گردد؛  صفر  گرانشى  ميدان  يك  هيچ گاه  كه  درمى يابيم 
كاهش  آن  ميدان  شدت  يابد،  افزايش  جسم  يك  از  فاصله  هرچه 
مى يابد، ولى هرگز صفر نمى شود. درواقع، هر جسمى در عالم، تحت 
و  دارد  قرار  عالم)  ذرات  عدد  (به  گرانشى  ميدان  بى نهايت  تأثير 

موقعيت او تحت تأثير برايند ميدان گرانشى كليه ذرات عالم است. 
از  استفاده  با  معاصر،  قرن  فيزيكدان   ،(3) ماخ  بدانيد،  است  جالب 
عميق  مفهومى  لختى  است.  نموده  توصيف  را  لختى  مفهوم،  همين 
اساس  بر  مى كنند.  عبور  سادگى  به  آن  كنار  از  بسيارى  كه  است، 
داشته  خود  سكون  حفظ  به  تمايل  ساكنى  جسم  هر  لختى،  تعريف 
الخط  مستقيم  به صورت  دارد  تمايل  نيز  متحرك  جسم  هر  و 

به سرعت يكنواخت خود ادامه دهد.
بزرگ  سنگ  يك  به  زدن  لگد  از  ما  همه 
درد  پايمان  مى دانيم  چون  مى پرهيزيم، 
خواهد گرفت؛ به عبارتى سنگ در مقابل 
لگد يا ضربه پاى ما مقاومت نشان مى دهد. 
حتى در فضاى بيرون جو، كه تقريبًا گرانش

نزديك به صفر است، اگر به يك سنگ بزرگ 
لگد بزنيد، پايتان به همان اندازه درد درد

خواهد گرفت. اما چرا؟
كليه  برايند  نتيجه  لختى  بود،  معتقد  ماخ 
روى  بر  عالم  ذرات  گرانش  ميدان هاى 
يك ذره است. تالش براى حركت  دادن 
يك جسم، يا مجبور كردن يك جسم متحرك
به سكون، در واقع تالش براى برهم زدن اين برايند است؛ به همين

دليل، جسم در مقابل آن مقاومت مى كند.
اكنون، در مى يابيد كه مفهوم ميدان گرانشى آنقدرها هم ساده نيست 
با  گرانشى  ميدان  بدانيد،  است  خوب  دارد.  بيشتر  تأمل  براى  جا  و 
به  نسبت  عوض،  در  است،  شده  شناخته  ميدان  ضعيف ترين  اينكه 

ميدان هاى شناخته شده ديگر، پر نفوذترين ميدان نيز هست. 
مى كنيم.  مطرح  نيز  الكتريكى  بار  براى  را  سواالت  همين  حال، 
كشيده پارچه پشمى  به  كه  پالستيكى  شانه اى  آزمايش  با  ما  همه 

شده و مى تواند ذرات ريز كاغذ را جذب كند، آشنا هستيم. 
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گرديد، دقيقًا، به همين صورت نيز، مفهوم ميدان هسته اى مطرح شد.
وجود  ميدان  نوع  چهار  عالم  در  كه  بودند،  باور  اين  بر  فيزيكدان ها 
ميدان  و  مغناطيسى  ميدان  الكتريكى،  ميدان  گرانش،  ميدان  دارد. 
نيروى  دارد،  وجود  نيز  نيرو  نوع  چهار  اساس  اين  بر  و  هسته اى، 
تمام  هسته اى.  نيروى  و  مغناطيسى  نيروى  الكتريكى،  نيروى  گرانش، 
هستند.  نيرو  نوع  چهار  اين  از  يكى  مى بينيد،  عالم  در  كه  نيروهايى 
مغناطيسى و  الكتريكى  ميدان هاى  از  ناشى  اصطكاك  نيروى  مثًال 

بين دو جسم است، كه به صورت اصطكاك خود را نشان مى دهد.
،(1879-1831) نوزدهم  قرن  فيزيكدان  ماكسول،   ،1873 سال  در 
دريافت، كه ميدان الكتريكى و ميدان مغناطيسى در واقع يك ميدان

است، كه آن را ميدان الكترومغناطيسى نام نهاد (4). 
است. يكى  آنها  منشأ  و  سكه اند  يك  روى  دو  همانند  ميدان  دو  اين 

ميدان الكتريكى مى تواند توليد ميدان مغناطيسى نمايد و برعكس.
به همين ترتيب، در سال 1979، سه دانشمند با نام هاى: عبدالسالم، 
گالشو و واينبرگ، ميدان الكترومغناطيس و هسته اى ضعيف را توانستند

يكى كنند، و موفق به دريافت جايزه نوبل شدند. 

فيزيكدان ها  غالب  الكترومغناطيسى،  ميدان  و  گرانشى  ميدان  تشابه 
دو  و  داشته  يكسان  منشأ  نيز  آنها  كه  كرد،  نزديك  گمان  اين  به  را 
روى يك سكه ديگر هستند، هرچند اثبات آن هنوز صورت نگرفته است.
و  مى شود،  گفته  ميدان ها  وحدت  نظريه  كل  در  جمع بندى،  اين  به 
ساليان بسيار است كه نظر فيزيكدان ها را به خود جلب نموده و   اثبات

آن، آنها را به تكاپو انداخته است.

ميدان ها از ديد فيزيك جديد به گونه اى ديگر تبيين گرديده اند.
در فيزيك جديد، وجود ميدان ها وابسته به ذرات حامل نيروى آن 
ميدان است و به هر ميدان ذره اى نسبت مى دهند. وجود اين ذرات

در اطراف يك جسم، توليد ميدان منتسب به آن جسم را مى كند.
به عنوان مثال، ذره حامل ميدان الكترومغناطيسى، فوتون نام دارد،ذرات 
قوى  هسته اى   ،Z و   W بوزون هاى  ضعيف  هسته اى  ميدان  حامل 
گلئون ها و ذرات ميدان گرانشى (بصورت حدسى) گراويتون، نام دارند.
باز هم تأكيد مى كنيم، اين نيز يك مدل سازى ديگر است و ممكن

است در آينده، اين مدل سازى نيز دستخوش تغيير گردد.

كار بزرگ فيزيكدانان معاصر اثبات اين نظريه است، كه تمامى ميدان ها 
داراى منشأ يكسان مى باشند؛ يعنى همان نظريه وحدت بزرگ (5).

فوتون
ضعيفالكترومغناطيسقوى گرانشالكتروضعيف

ذرات ميدانى

محدوده عمل W+   W-   ZOگلئون
گراويتون

(هنوز مشاهده نشده است)

كوارك ها و لپتون ها كوارك ها و لپتون هاى كوارك ها و گلئون ها
W- و W+ همهباردار و

فوتون

بارهاى الكتريكى نيز به يكديگر نيرو وارد مى كنند، ولى شانه از كجا
به وجود ذرات ريز كاغذ پى مى برد؟

هر بار الكتريكى، در اطراف خود توليد ميدان مى كند، كه به آن ميدان 
الكتريكى مى گوييم. دست برقضا، اين ميدان هم، درست  همانند ميدان 

گرانشى شعاعى است.

آهن ربا چگونه به وجود ميخ هاى آهنى پى مى برد؟
آهن ربا هم، در اطراف خود ميدان مغناطيسى ايجاد مى كند و قرار گرفتن
 ميخ ها در محدوده ميدان آهن ربا، موجب جذب آن توسط آهن ربا  مى گردد.

درواقع، ميدان ها را مى توان مشابه شعور اشياء نسبت به اطرافشان در 
-نظرگرفت.

مطرح نيز  هسته اى  نيروى  كه  فيزيك،  جديدتر  مباحث  در  بعدها، 

توضيحات:

Philosophia Naturalis principa Mathematica (1)
(2) همان طور كه گفتيم، اين مدل سازى نيوتن است و در فيزيك جديد 

همگن بودن آن بستگى به فضاى اطراف جسم دارد و لزومًا همگن نيست.
(3) ماخ، فيزيكدان و فيلسوف اتريشى (1838-1916) بوده است. براى 

اطالعات بيشتر، به آدرس اينترنتى
www.en.wikipedia.org/wiki/Ernest-Mach

مراجعه كنيد.
A Treatise on Electricity and Magnetic (4)

Grand Unified Theory (GUT) (5)

13



كنده كارى هاى ميكرونى، 
فلزات را به هر رنگى در مى آورند

 
مهندسان اپتوالكترونيك دريافته اند كه مى توانند با كندن اشكاِل بسيار كوچك روى سطح طال آن را به هر رنگى درآورند.

هر رنگ فلزى كه بخواهيد، مشكلى نخواهيد داشت، به شرطى كه رنگ مورد نظرتان نقره اى نباشد! دليلش درياى الكترون هاى درون فلز است، كه 
نور را در تمام گستره ى مرئى، جذب و گسيل مى كند. به جاى نقره اى بايد گفت، كه فلزات بى رنگ هستند. البته استثناهائى وجود دارد از جمله طال 
كه نور آبى را جذب مى كند و به رنگ مشخصه ى زردش در مى آيد. مس هم نورهاى سبز و آبى را جذب مى كند كه باعث مى شود رنگ نارنجى

سرخگون داشته باشد.
براى آن كه فلز را به رنگ ديگرى درآورد يا بايد آن را با مواد ديگر پوشاند و يا روى سطح آن، تورى  پراش كنده كارى كرد، كه مثًال در لوح هاى فشرده 
الگوهاى تداخلى  اى مشخص مى سازد. اما اينك با پژوهش هاى جيانفا ژانگ و چند تن از دوستانش در دانشگاه ساؤت همپتون، راه جديدى پيدا شده است: 
كنده كارى  الگوى تكرارشونده ى شكل هاى مختلف روى سطح فلز كه از طول موج نور مرئى كوچك ترند و به جاى اين كه باعث تداخل پرتوهاى نور شوند
خواص درياى الكترون درون فلز،  به ويژه بسامد تشديد، را تغيير مى دهند. اين تغيير باعث مى شود بسامِد نورى كه جذب و بازتابانده مى شود، تغيير كند.
با همين روش است كه مدتى  است پژوهشگران تالش مى كنند، پوشش هاى نامرئى كننده بسازند، با اين انديشه كه با ساخت ِ بسيار دقيق ِ الگوى 
شكل هاى كوچك تر از طول موج موردنظر، مى توان چگونگى  هدايت نور در «متاماده» را به دلخواه شكل داد. ولى ژانگ و همكارانش به جاى ايجاد

ساختارهايى سه بُعدى براى تغيير مسير نور هنگام گذر از ماده، ساختارهايى را در نظر دارند كه چگونگى  جذب و بازتابش نور را تغيير دهد. 
ساختارهايى كه از عهده ى اين كار بر مى آيند، حلقه هاى بسيار كوچكند كه روى سطح كنده  شوند. تيم پژوهشى بر اساس محاسبه هاشان انتظار دارند، صرفًا با
تغيير اندازه و عمق اين حلقه ها بتوانند طال يا آلومينيوم را به هر رنگى در بياورند و حتى نتيجه ى كارشان را با حلقه اى نازك ازجنس طال به نمايش گذاشته اند.

نكته ى جالب اين روش آن است كه امكان مى دهد، رنگ و در واقع تمام پاسخ طيفى  فلز را بدون تغيير خواص ديگرى مانند رسانندگى، سختى و جال، كنترل 
كرد. انجام چنين كارى با مواد پوشانندة بسيار سخت است. جيانگ و همكارانش به دو كاربرد ديگر نيز اشاره مى كنند. واضح ترين كاربرد، دادنِ  شكلى زيبا به 
كاالهاى قيمتى ا ست، به عبارت ديگر، جواهرسازى با فناورى ى عالى. ايده ى ديگر، با توجه به مشكل بودن اين روش، كاربرد آن به صورت سازوكارى براى مقابله 
با تقلب و ساخت كارت هاى اعتبارى و اسكناس هاى جعلى ا ست. كاربردهاى متنوع ديگرى نيز وجود دارد. پژوهشگران منتظر پيشنهادهاى شما نيز 

هستند.

مرجع: 
1011,1977/arxiv.org/abs :كنترل رنگ فلزات: متاماده هاى كنده كارى شده ونقش برجسته

منبع خبر:
Micro Carvings Make Metals Glisten In Any Colour, http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26007/

به نقل از انجمن فيزيك ايران

قديمى ترين پديده جهان كشف شد 
اخترشناسان معتقد هستند، كه موفق به مشاهده قديمى ترين پديده اى شده اند كه تاكنون در جهان هستى ديده شده است: كهكشانى دور دور، متعلق

به زمان هاى بسيار بسيار گذشته.
كه  شد  مى  ديده  نورانى  و  كوچك  لكه اى  ابتدا  در  بود،  شده  پنهان  هابل،  تلسكوپ  از  شده  منتشر  تصاوير  ميان  در  كه  كهكشان  اين  تصوير 
ميليون  تنها 600  و  بوده  جوان  بسيار  جهان  زمانى كه  مى دانند،  پيش  سال  ميليارد  به 13/1  متعلق  كهكشانى  را  آن  اكنون  اروپايى،  اخترشناسان 

سال سن داشته است. چنين خصوصياتى اين لكه درخشان را به قديمى ترين و دورافتاده ترين كهكشان در جهان هستى تبديل خواهد كرد.
به گفته "متيو لنرت" از رصدخانه پاريس، به دليل قدمت باالى اين كهكشان، آنچه ديده مى شود فرم اوليه كهكشان نيست و در حال حاضر اين

كهكشان با همسايگان خود تركيب شده است.
"ريچارد اليس" از موسسه تكنولوژى كاليفرنيا كه نقشى در اين كشف نداشته است مى گويد: ما در حال نگريستن به جهان هستيم، در زمانى كه تنها 
يك بيستم سن كنونى اش را داشته است. در مقياس انسانى مى توان گفت در حال نگريستن سن چهار سالگى از كل طول عمر يك فرد بالغ هستيم.
اخترشناسان اروپايى پس از 16 ساعت رصد از ميان تلسكوپ شيلى، به منظور بررسى نشانه هاى نورى گازهاى سرد هيدروژن سن اين كهكشان را تخمين زدند.
كهكشان جديد، فعًال هيچ نامى ندارد و تنها با كمك يك سرى از حروف و اعداد شناخته مى شود و از اين رو لنرت و همكارانش آن را "حباب انتقال 

سرخ دورافتاده" مى نامند.
بر اساس گزارش تلگراف، يافته جديد اخترشناسان با نظريه هايى كه در رابطه با زمان متولد شدن اولين كهكشان ها و ستاره ها وجود دارد كامًال

همخوانى داشته و احتماالً اين كهكشان نيز يكى از اولين ها بوده است.

زينب حسينى از سايت نجوم ايران
به نقل از مهر

14 



سيم مرتعشى كه با فركانس پايه f در حال نوسان است را درنظربگيريد. 
در فيزيك مى آموزيم، كه اين سيم مرتعش، فركانس هاى دو برابر، سه 
برابر و n برابر را نيز توليد مى كند. براى به نوسان درآوردن اين سيم، 
دست  انرژى  را  آن  مى توان  كه  است  رفته  به كار  محدودى  انرژى 
انرژى  اين  كه  است،  طبيعى  گرفت.  درنظر  سيم  ارتعاش  هنگام  در 
به  كردن  نگاه  با  حال،  است.  شده  سيم  درآوردن  نوسان  به  صرف 
ارتعاش  صرف  انرژى  اين  از  مقدارى  درمى يابيم،  قضيه  ديگر  طرف 
سيم با فركانس پايه f و مقدار ديگرى از آن صرف ارتعاش سيم با 
فركانس دو برابر، و به همين ترتيب، مقادير ديگرى صرف ارتعاش با 
فركانس سه برابر، و همين طور تا n برابر شده است. اگر انرژى دست 
را E درنظر بگيريم و انرژى هر فركانس را E1 تا En درنظر بگيريم. 
برايند اين انرژى ها بايد با انرژى دست برابر باشد، و اين در صورتى 
است كه از اتالف انرژى صرف نظر كرده باشيم. ولى در همين جا به
يك تناقض آشكار برخورد خواهيم كرد؛ چرا كه برايند اين انرژى ها

En+ … +E3+E2+E1
به سمت بى نهايت ميل خواهد كرد (بر اساس جمع سرى ها در رياضيات)؛  

در صورتى كه انرژى داده شده به سيم محدود بوده است.

همين موضوع، در مورد يك جسم داغ نيز مصداق دارد. در فيزيك 
از  جسم،  آن  دماى  با  متناسب  داغى  جسم  هر  كه  مى آموزيم  جديد 
توان  با  آن  موج  طول  كه  مى كند،  تابش  الكترومغناطيس  موج  خود 
داغ  جسم  است.  متناسب  كلوين)  واحد  (در  جسم  آن  دماى  چهارم 
به  شروع  پايه  فركانس  در  تنها  نه  مرتعش،  تار  همانند  دقيقًا  نيز، 
تابش مى كند، بلكه تمامى مضارب آن طول موج را نيز، از خود تابش

مى كند؛ يعنى دو برابر طول موج اصلى، سه برابر و حتى تا n برابر. 
در يك طرف قضيه انرژى اى را داريم كه صرف داغ نمودن جسم شده، 
و اين انرژى طبعًا محدود بوده است؛ و در طرف ديگر، انرژى تابش در 
طول موج اصلى به اضافه انرژى تابش در دو برابر طول موج، به اضافه 
انرژى تابش در سه برابر طول موج، و تا n برابر طول موج، كه اگر آنها را 
به صورت رياضى E3 ،E2 ،E1 و ... En نام گذارى مى كنيم، مجموع انرژى ها :

En+ … +E3+E2+E1
مجدداً به سمت بى نهايت ميل خواهد كرد. در اينجا نيز به همان تناقض 
برخواهيم خورد؛ يعنى انرژى محدودى صرف داغ نمودن جسم شده است،

و در طرف ديگر، جسم انرژى بى نهايت را پس داده است!!

كم  تعدادشان  كه  دست،  اين  از  ديگرى  مثال هاى  و  مثال ها  اين 
اوايل  در  را  دانشمندان  كه  بودند  چيزهايى  همان  دقيقًا  نيستند؛ 
چالش  به  فيزيك،  حيات  دوران  طول  در  كلى  به طور  و  گذشته  قرن 
بدهيم  سيستمى  به  را  محدودى  انرژى  است  ممكن  چگونه  كشيدند. 

و انرژى بى نهايت دريافت كنيم؟! براى يافتن پاسخ مثالى مى زنيم.
طول طبيعتًا  برود.  باال  پلكانى  از  مى خواهد  كه  كنيد  تصور  را  فردى 

 قدم هاى اين فرد محدود است؛ مثًال فرض كنيد نيم متر است.

حال فرض كنيد، او از پلكانى به شكل زير مى خواهد باال رود، شكل 
پلكان به صورتى است كه 

هرچه باالتر مى رود، 
فاصله پله ها هم بيشتر 

مى شود. تا هنگامى كه طول 
قدم هاى فرد از فاصله پله ها 

بيشتر است، او مى تواند به پله بعدى 
برود؛ ولى هنگامى كه او به پله هايى برسد كه 
ارتفاع آنها از نيم متر بيشتر هستند، او ديگر 

قادر به باال رفتن نخواهد بود.

دانشمندان فهميدند، كه انرژى پيوسته نيست، بلكه همانند  پلكان
گسسته است. 

همان   h) گذاشتند   ... و   3h  ،2h  ،1h را  پلكان  اين  فاصله هاى  آنها 
ثابت پالنك است)؛ و طول قدم، همان انرژى اوليه است. 

هنگامى كه به سيمى انرژى وارد مى كنيد، آن سيم شروع به نوسان 
نيز  قدم  طول  است،  محدود  انرژى  اين  كه  آنجا  از  ولى  مى كند؛ 
نيز  سيم  نوسان هاى  در  شده  صرف  انرژى  بود.  نخواهد  بى نهايت 
پلكان  همان  همانند  دقيقًا  و  پيوسته،  نه  است،   گسسته  صورت  به 
خواهد بود. پس سيم تا جايى نوسان مدهاى مختلف فركانس اصلى 
سيم را ايجاد مى كند، كه بتواند از سد انرژى آن عبور كند؛ و وقتى 
به پله اى برخورد كند كه از طول قدم آن بزرگ تر باشد، ديگر قادر

به نوسان آن مد و باالتر نخواهد بود.
بنابراين، با اين طرز تفكر، تناقض به وجود نخواهد آمد. مقدار محدودى 
انرژى به سيستم داديم و مقدار محدودى نيز انرژى دريافت كرديم. 
در واقع مفهوم بسته اى بودن انرژى به اين مثال بسيار نزديك است. 
شبيه اينجا  در   hϑ كه  مى كنيم،  درك  بهتر  را   E=nhϑ مفهوم  حال 

به همان طول قدم است و E انرژى اوليه داده شده به سيستم.
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شخصيت هاى چندگانه
فيزيك با معضلى جدى روبرو است: اگر فيزيك انسان بود، انسانى 
چند شخصيتى و دچار اختالل شديد روانى مى بود. از يك سو فيزيك 
چارچوب  نوعى  و  مى كند  ارائه  را  مختلف  ابزارهاى  پيچيده  آرايه 
تشويق  را  عقالنى  كند و كاو  كه  مى پروراند  را  ذهنى  ارزش  پر 
مى كند. براى اين كندو كاو، فيزيك نياز به انزواى شكوهمند محيط 
دانشگاهى دارد و از اين انزوا سرخوش است. همين واحه است كه 
بهترين دانشجويان را جذب مى كند. در اينجا، فرصت پيدا مى كنند، 
در  بى آنكه  شوند؛  آگاه  طبيعت  حقايق  برخى  بر  خودشان  براى 
سرخوشى كشف و مشاهده چيزى براى اولين بار كاهشى به وجود 
فيزيك  هسته  را  دانشگاهى  آموزش  شالوده  اين  مى توانيم  آيد. 
درنظر بگيريم كه طى آن ابزارها از يك نسل به نسل بعدى انتقال 
داده مى شود. زندگى درون مرزهاى اين هسته، هم مى تواند نشاط 
آور باشد و هم ارضا كننده، با وجود اينكه گاهى چالش برانگيز است 

و باهوش ترين افراد را نيز درمانده مى كند.

استفن جى. بنكا
ترجمه نادر حيدرى

شكل1. در نگاه غالب به فيزيك، 
فيزيك مجموعه چند زير شاخه است. اين تقسيم بندى خاص، در نشست بين المللى مرزهاى 
فيزيك در كواالالمپور مالزى، طى سال جهانى فيزيك (2005) ارائه شده است. هر طور كه 
فيزيك را تقسيم بندى كنيد، باز هم مشاهدات هيجان آور و اكتشافات قدمى، فقط در زمينه هاى 
مشخص رخ نمى دهد بلكه در مرزهاى مشترك بين شاخه هاى مختلف نيز رخ مى دهد. اما 
ديدگاه عامى كه فيزيك را شاخه شاخه مى بيند، از ديد بسيارى بيش از حد ساده انگارانه است.

از سوى ديگر، اغلب يگانگى اين هسته از ديدها پنهان مى ماند: فيزيك 
دست اندركاران  كه  است  شده  تقسيم  زيرشاخه هايى  به  دانشگاهى 
ظاهرى  اعتبار  كسب  براى  مى كنند  احساس  گاهى  آنها  از  هريك 
كنند.  رقابت  ديگر  زيرشاخه هاى  با  بايد  فيزيك،  چشم انداز  در 
جديد  دانشكده هاى  حتى  و  شاخه  به  خود  زيرشاخه ها  اين  از  بعضى 
در  مثل  اختصاصى،  درس هاى  در  مثال،  به عنوان  شده اند.  تبديل 
آكوستيك، ديناميك شاره ها، يا انتقال گرما، كه امروزه به ندرت در 

دانشكده هاى فيزيك پيدا مى شوند و دانشجويان عالقه مند بايد جاى   
به  فيزيك  بسيارى،  براى  نتيجه،  در  بگيرند.  را  آنها  سراغ  ديگرى 
دانشكده  در  كه  است،  زيرشاخه هايى  خاص  مجموعه  همان  معناى 
فيزيك تدريس مى شود و نه هيچ چيز ديگر. چنين ديدگاهى نسبت 
به فيزيك ديدگاهى معيوب است. با توجه به پيچيدگى برنامه درسى 
فيزيك جديد، اين تقسيم بندى، هم الزم است و هم مفيد (شكل 1)؛ 
در واقع، تعداد زيادى از هيجان انگيزترين پژوهش ها در مرز مشترك 
دو ياچند زير شاخه انجام مى گيرد. اما انزوا (چه برقرار شده و چه 

ظاهرى) نه الزم است و نه مفيد.
واقعى،        دنياى  در  فيزيك  يعنى  عمل؛  در  فيزيك  ديگر،  سويى  از 
بسيار وسيع تر از مشغله هاى صرفًا دانشگاهى است. ارزيابى فيزيك 
غيردانشگاهى مشكل است: آيا فيزيكدانان غيردانشگاهى عقدة حقارت 
دارند، و يا برعكس؟ آيا نسبت به خاستگاهشان بى تفاوت شده اند، 
يا احساس شرمندگى مى كنند؟ آيا در اكتشاف قلمروهاى جديد به 
دست  آن  به  روياها  در  فقط  دانشگاهى ها  كه  رسيده اند،  قله هايى 
مى يابند؟ يافتن پاسخ چنين پرسش هايى سخت است، زيرا بسيارى 
از كسانى كه با فيزيك غيردانشگاهى سروكار دارند، تخصص خود را 
را  آنها  بايد  چگونه  كه  نمى دانيم  و  مى برند  به كار  ناپيدا  به گونه اى 

ببينيم.
باالخره فيزيكدان هاى بسيارى از حوزه علم وفن آورى بيرون رفته اند 
و با تعداد متفاوتى از ابزارهاى فيزيك در حوزة ديگرى از تالش هاى 
انسانى به فعاليت پرداخته اند، كه ماهيت اين گروه به تنوع اعضايش 

است.

فيزيك درهم تافته  
روشن است كه استعاره درهم تافتگى به مكانيك كوانتومى اشاره دارد: 
فرقى  ديگر،  چيز  هر  يا  و  الكترون  (فوتون،  شىء  دو  درهم تافته  زوج 
نمى كند) مى توانند مثل يك واحد انتشار پيدا كنند و متحول شوند، 
تا  فقط  اما  مى كنند.  حركت  متفاوت  جهت  دو  در  كه  زمانى  حتى 
لحظه  آن  در  شود؛  مشاهده  درهم تافته  زوج  عضو  يك  كه  لحظه اى 
آشكار  حالت  ويژه  يك  فقط  و  مى رود  بين  از  درهم تافته  سيستم 

مى شود.
تصويرى كه مايلم براى خواننده ترسيم كنم، تصوير دو يا چند «شىء» 
قرار   هم  كنار  به صورتى  شىء  دو  اين  است.  متمايز  هويت هاى  با 
مجموع اثرهاى تك تك آنهاست؛  كه اثر هر دو، بيش از  مى گيرند 
سيستم  دهنده  تشكيل  اعضاى  از  يكى  روى  فقط  را  توجه  اگر  ولى 
متمركز كنيم، اين هميارى اثرافزا از بين مى رود. بقية استعاره اى كه 
در عنوان مقاله به كاربرده ام، نوعى همانند انگارى خيال انگيز با رقص 
طراحى شده زوج يا گروهى از رقصندگان، روى صحنه است. اجراى 
بى نقص حركت هاى گوناگون، صحنه اى تماشايى به وجود مى آورد. 
مانند وضعيت درهم تافتگى، تنها توجه به يكى از رقصنده ها، مى تواند 
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شكل 2- چگالش بوز-اينشتين نمونه درهم تافتگى عميق علمى است. چگالش بوز-اينشتين 
در محل تالقى چند زمينه مختلف قرار دارد و پيشرفت در هر يك از اين زمينه ها عميقًا با 
پيشرفت در زمينه هاى ديگر پيوند خورده است. حتى اين نمودار بيش از حد ساده است و 

براى درك سرشت درهم-تافتة BEC فقط به منزلة نقطة آغاز است.    

بدون  مغناطيسى،  و  الكتريكى  ميدان هاى  دست كارى  بدون  اپتيكى، 
دماى  فيزيك  نوآورى  بدون  يا  و  شاره ها،  و  گازها  ديناميك  درك 
كم، BEC نمى توانست ساخته شود، چه برسد به اينكه بررسى شود. 
شك ندارم كه متخصصان به من خواهند گفت، چه چيزهايى را از قلم 

انداخته ام. 
نكته در اينجاست كه پژوهش درباره BEC، به درهم تافتگى و هم يارى 
همة اين زمينه هاى پژوهشى كه گاهى جدا از هم هستند، بستگى حياتى 
دارد. اگر يكى از آنها را حذف كنيد، كل برنامه ساخت BECها از هم 
خواهد پاشيد. اين وضعيت بيش از گرد هم آمدن شاخه هاى مختلف 
فيزيك، براى حل مسئله اى خاص است. اين امر، درهم تافتگى عميق 
زمينه هاى مختلف است، كه باعث مى شود چيزى با كيفيتى متفاوت، 

و زمينه اى كامًال جديد ظاهر شود.

ادامه دارد ...  

  لطفًا، درصورت تغيير نشانى، مراتب را در اسرع وقت به اطالع رسانيد

مهارت و استعداد آن رقصنده را آشكار كند، اما اثر بزرگ تر از دست 
مى رود. 

اين  فقط  هدفم  و  كنم،  زياده روى  همانندانگارى  اين  در  نمى خواهم 
است كه نشان دهم افكارم به كدام سمت مى روند.

 (Bose-Einstein Condensate, BEC) بوز-اينشتين  چگالش  مسئلة 
را در نظر بگيريد، كه در تقاطع فيزيك اتمى، فيزيك ماده چگال و 
به  و  آنهاست  همه  به  متعلق  و  (شكل 2)  دارد  قرار  آمارى  فيزيك 
هيچكدام از آنها به تنهايى تعلق ندارد. به عالوه، بدون ابزار فيزيك 
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باتري سوختي وسيله اى است، كه سوخت هايي مثل هيدروژن، الكل، گازوئيل يا متان را مستقيمًا به الكتريسيته تبديل كند. باتري سوختي بدون 
هيچ آلودگي برق توليد مي كند، زيرا تنها محصول فرعي آن آب است. 

باتري سوختي در فضاپيماها و ديگر دستگاه هاي فني (با پيچيدگي زياد) كه به منابع انرژي تميز و پر بازده نيازدارند، استفاده مي شود.
شما مي توانيد اين پروژه را با وسايل خانگي بسازيد، و نشان دهيد كه چگونه هيدروژن و اكسيژن مي توانند تركيب شده، و انرژي الكتريكي تميز 

توليد نماييد.

باتري سوختي 

براي ساخت اين پروژه به وسايل زير نياز داريد:
    1- 30 سانتيمتر سيم نيكلي كه روكش پالتيني دارد يا سيم پالتيني خالص. معموالً اين سيم در خانه پيدا نمي شود بنابراين الزم است آن را 

بخريد.
    2- يك تكه ميله چوبي يا پالستيكي

    3- باتري 9ولتي و سري آن
    4- چسب نواري شفاف

    5- ظرف آب 
    6- ولت سنج

ابتدا، سيم پالتيني را به دو تكه 15 سانتيمتري تقسيم كنيد. آنها را به شكل فنر بپيچيد، اين سيم ها به عنوان 
الكترودهاي باتري سوختي عمل مي كنند. براي آنكه آنها شكل فنري بدست آورند، كافي است آنها را حول ميله 

نازك (مثل يخ شكن، ميخ، ميله جارختي،...) بپيچيد.

سپس سيم هاي سر باتري را (به دو نيمه) باز مي كنيم و روكش عايق انتهاي سيم ها را بر مي داريم. سپس همانند 
شكل انتهاي لخت شده، سيم ها را به انتهاي الكترودهاي پالتيني مي پيچيم (همانند شكل زير). بدين ترتيب سر 

باتري به الكترودها وصل مي شود، و همچنين دو سيم ديگر را نيز به الكترودها وصل مي كنيم. قرار است بعدها اين 
دو سيم به ولت سنج وصل شوند. 

سپس الكترودها را با نوار چسب روي يك تكه چوبي بچسبانيد. در پايان، با نوار چسب ميله چوبي را روي ظرف آب محكم كنيد، به طوري كه 
تمام طول الكترود ها داخل آب قرار گيرد. دقت كنيد سيم هاي (معمولي) پيچيده شده بايد بيرون آب باشد، و فقط قسمت پالتيني الكترودها 

داخل آب قرار گيرند.
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حال سيم قرمز را به پايه مثبت ولت سنج و سيم سياه را به پايه منفي (يا common) ولت سنج 
وصل نماييد. ولت سنج، عدد صفر ولت را نشان مي دهد. البته، گاهي عدد 0/01 ولت نيز نشان داده 

مي شود.

اكنون باتري سوختي كامل شده است.
براي راه اندازي باتري سوختي، شما بايد حباب هاي هيدروژن را در اطراف يك الكترود و حباب هاي 

اكسيژن را در اطراف الكترود ديگر ايجاد كنيد. راه ساده اي براي اين كار وجود دارد. 

باتري 9ولتي را به سر باتري تماس دهيد (لزومي ندارد آن را كامًال وصل كنيد زيرا كافي است، فقط دو 
يا سه ثانيه سر باتري به باتري وصل شود)

با وصل كردن باتري به سر باتري، حباب هاي هيدروژن و اكسيژن توليد مي شوند، فرآيندي كه به آن 
الكتروليز مي گويند. در هنگامي كه باتري وصل است، شما مي توانيد حباب هايي كه در اطراف الكترودها 

شكل مي گيرند را ببينيد.

حال، باتري را برداريد. اگر شما سيم با پوشش پالتين را بكار نگيريد، متوجه مي شويد كه ولت سنج عدد صفر نشان مي دهد، در واقع 
در اين حالت باتري درست نشده است.

پالتين به عنوان عامل فعال كننده (كاتاليست) عمل مي كند، و اجازه مي دهد هيدروژن و اكسيژن مجدداً با هم تركيب شوند.

واكنش الكتروليز، معكوس مي گردد. به جاي آنكه الكتريسيته آب را به اكسيژن و هيدروژن تبديل كند، هيدروژن و اكسيژن با هم 
تركيب شده و آب را بوجود مي آورند و در اين بين الكتريسيته توليد مي شود.

در ابتدا، شما دو ولت برق از باتري سوختي بدست مي آوريد. وقتي حباب ها 
خارج شده و يا در آب حل مي گردند، ولتاژ كاهش مي يابد. البته اين 

كاهش در ابتدا سريع بوده اما به تدريج كند مي شود.

پس از (حدود) يك دقيقه، ولتاژ باز هم كندتر كاهش مي يابد. 

دقت كنيد، كه ما انرژي باتري 9ولتي را به صورت حباب هاي هيدروژن و اكسيژن ذخيره نموده ايم.

ما مي توانيم حباب هاي هيدروژن و اكسيژن را از منابعي ديگر به الكترودها برسانيم و بدين ترتيب برق 
بدست آوريم، و يا در طول روز به وسيله انرژي خورشيدي هيدروژن و اكسيژن را بدست آورده و آنها را ذخيره كنيم، سپس در طول شب آنها 
را در باتري سوختي مصرف كنيم. يا آنها را در مخازن پر فشار ماشين هاي الكتريكي ذخيره نموده، و برق مورد نياز ماشين را از باتري سوختي 

تأمين نماييم.
به نقل از مدرسه اينترنتى تبيان
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