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جزء و کل

نوع نگاه انسان به عالم اطراف خود، ثمرات مختلفی داشته که بعضی از آنها ناشی از نگاه های کل نگرانه او است و بعضی حاصل نگاه های جزء نگرانه 
او. هر دوی این نگاه ها جذاب بوده و دستاوردهای شگرفی داشته اند. برخی، با نگاه کلی به عالم سعی در تبیین قوانین کلی حاکم بر آن نموده اند و 
سپس سعی کرده اند تا قوانین حاکم بر اجزاء را از دل این قوانین کلی بیرون بکشند. بعضی دیگر، در جزئیات دقیق تر شده و سعی کرده اند به علت 
یا علل یک پدیده خاص پی ببرند و ای بسا، همین توجه موجب کشف قوانین عظیمی گردیده  که در پی آن به کل نگری بزرگی دست پیدا کرده اند.

در واقع، از آنچه ماحصل این همه تالش بوده، چنین برمی آید که کلیت این عالم از جزئیات ان جدا نیست و همین طور جزئیات آن نشان از کلیت 
آن دارد.

می کردند  فکر  ابتدا  که  کیهانی،  انرژی  کم  بسیار  امواج  آشکارسازی 
باید حذف گردد؛ تأییدی  نویزی1 است که در دستگاه ها ثبت شده و 
نحوه  از  که  گرانبهایی  اطالعات  چه  و  بزرگ  انفجار  نظریه  بر  گردید 
شکل گیری عالم و دمای آن و ... که در اختیار ما نگذاشت! نظریه ای که 
سعی در تبیین یکی از کل نگرانه ترین قوانین حاکم بر عالم و نحوه به 

وجود آمدن آن دارد.
اثر فوتوالکتریک، یکی از زیباترین نمادهای رسیدن از جزء به کل است 
که کاشف آن 2 نیز، به واقع الیق جایزه نوبل فیزیک گردیده است. نگاه 
و  انرژی  بودن  ناپیوسته  تا ساختار  گردید،  موجب  پدیده  این  به  عمیق 
از  یکی  این،  که  گردد  کشف  چیز همه  در  بودن  ناپیوسته  آن  تبع  به 

کل نگرترین کشفیات در زمینه فیزیک بوده است.
مدارهای  طراحی  موجب  که  سیارات  حرکت  به  کپلر  نگاه  طرفی،  از 
گرانش  قوانین  آن، کشف  ادامه ی  در  و  گردید  کپلر  قوانین  و  بیضوی 
نگاه های کل نگری بوده که برای تک تک  از  نیوتن، یکی دیگر  توسط 

اجزاء این عالم صادق است.
در واقع، وقتی خوب نگاه می کنیم، تفکیک کل نگری و جزء نگری بر این 
اساس که یک متفکر به پدیده ای در وسعت عالم نگاه می کرده یا در 
جزئیات یک آزمایش ُخرد گردیده، غلط می نماید. چرا که مرز بین این 
دو، اکنون آنقدر کمرنگ است که این تفکیک را کمی نابخردانه می نماید. 
)آدمی به یاد پیشگویان چینی می افتد که استخوانی را در آتش انداخته 
و پس از گرم شدن آن را در آب می انداختند و سپس به تََرک هایی 
که بر روی آن نقش می گرفته، نگاه انداخته و مقدرات عالم را پیشگویی 

می کردند!!(
هست،  که  هرچه  عالم،  شرایط  گویی 
موقعیت کلی اجرام سماوی و حتی تک تک 
ذرات عالم، حکم شرایط اولیه یک معادله 
را دارند که با دانستن آنها می توانید ادامه 
آن را پیشگویی کنید و آنها با داشتن این 
معادله و دیدن شرایط اولیه می توانستند 

شرایط را پیش بینی کنند!
در واقع، کل نگری و جزء نگری دو روی 
روی  بر  کل  آنقدر  و  هستند،  سکه  یک 
که  دارد  اثر  کل  روی  بر  جزء  و  جزء، 
تفکیک آن غیر ممکن است. یکی، کل را 
دیگری  و  می برد  پی  به جزء  و  می بیند 
به جزئیات می پردازد، در نهایت به کل 

تعمیم می  دهد.

حتی در مکانیک آماری3 نیز با همین نکته سر و کار داریم. یعنی قوانین 
حاکم بر جزء را به کل تعمیم می دهیم و بسیار هم درست از آب درمی 

آیند.
در ریاضیات آماری نیز، به طور بسیار مشابهی عمل می کنیم، به گونه ای 
به صورت یک علم درآمده است. علِم درِک کل و  این کار، خود  که 
بدست آوردن مصداق آن در جزئیات و علم درک جزء و تعمیم آن 

به کل.
این نیز از چشم بندی های فیزیکدانان است ... 

امیر راد

توضیحات:
1. نوفه یا  نویز )Noise( به معنی آلودگی صوتی و یا سیگنالی ناخواسته است، که شکل

سیگنال ها را تغییر می دهد و باعث بروز اختالل می شود.
است،  فیزیک  مهم  بخش های  از  یکی   )Photoelectric effect( فوتوالکتریک  اثر   .2

که در سال 1۹21 اینشتین به خاطر آن جایزه نوبل فیزیک گرفت. 
اثر فوتوالکتریک پدیده ای است که در آن الکترون، بعد از جذب انرژی از یک پرتوی 

الکترومغناطیسی مانند پرتوی ایکس و یا انوار مرئی، از ماده گسیل می شود.
3. مکانیک آماری، یکی از مباحث مطرح در فیزیک است که به سیستم هایی با تعداد 
مولکول ها،  اتم ها،  چون  ذراتی  می توانند  متغیرها  این  می پردازد.  زیاد  بسیار  متغیرهای 
یا ذرات بنیادی باشند. در این مبحث، با استفاده از خاصیت های میکروسکوپی ذرات، 
مانند ساختار اتمی و برهمکنش بین آنها، اطالعاتی در مورد خواص ماکروسکوپی سیستم 

مانند فشار، آنتروپی و ... از طریق محاسبات و روش های آماری به دست می آید.

منبع:
دانشنامه آزاد فارسی، ویکی پدیا
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جایزه نوبل فیزیک 2011 به کیهان شناسان رسید

آکادمی سلطنتی سوئد در روز سه شنبه )۴ اکتبر/ 12 مهر( اعالم کرد که جایزه نوبل فیزیک در سال جاری میالدی امسال به اخترشناسانی رسید که 
انبساط فزاینده کیهان را اندازه گیری و اثبات کرده اند. نیمی از جایزه 1/1 میلیون یوریی به "سول پرل ماتر"، و نیم دیگر آن به طور مشترک، به "آدام 
ریس" و "برایان اسمیت" تعلق می گیرد.  این اخترشناسان ثابت کرده اند که سرعت انبساط کیهان، دائمًا در حال افزایش است. دریافت کنندگان نوبل 

امسال، از طریق رصد ابرنواخترها )سوپرنُواها( به این نتیجه رسیده اند.

مهبانگ  از  پس  که  بودند  باور  این  بر  اخترشناسان  پیش  سال  چند  تا 
انبساط  حال  در  کیهان  پیش(  میلیارد سال  حدود 1۴  بزرگ"  )"انفجار 
بوده و کهکشان ها از یکدیگر دور می شوند. اما نیروی گرانش کهکشان ها 
مانع از انبساط دائم کیهان می شود. اما این سه اخترشناس با بررسی و 
رصد ابرنواخترها موفق شدند که خالف نظر غالب را اثبات کنند. بنا به 
"انرژی  وجود  خاطر  به  کیهان  انبساط  سرعت  دانشمندان  این  ارزیابی 

تاریک"* فزونی گرفته است. این "انرژی تاریک" بر خالف نیروی گرانش 
ماده عمل می کند. رصد پنجاه ابرنواختر نشان داد که نور آن ها ضعیف تر 
)دیرتر( از محاسبات رایج به زمین می رسد. این امر بیانگر آن بود که 
فزونی  ما  از کهکشان  فاصله سوپرنواها  و  است  انبساط  در حال  کیهان 

گرفته است.
پروفسور پرلماتر هدایت "پروژه کیهان شناسی ابرنواختر" را که در سال 
1۹۸۸ شروع شد، بر عهده داشت و پروفسور اشمیت و پروفسور ریس 
کار خود را در سال 1۹۹۴ بر روی یک پروژه مشابه به نام "تیم جستجوی 
ابرنواخترهای-زی" شروع کردند. هدف آنها اندازه گیری ابرنواخترهای 
پایان درخشان یک نوع ستاره فشرده، موسوم به  اینها  بود.   "A1" نوع

کوتوله سفید هستند.

از  که  نوری  میزان  بنابراین  است؛  برابر  تقریبًا  ابرنواخترها  درخشندگی 
آنها در زمین دیده می شود، باید نشانه فاصله آنها باشد. تغییرات اندک 

در رنگ آنها نشانگر سرعت حرکت آنهاست.
در آن زمان تیم های رقیب انتظار داشتند که سرعت حرکت ابرنواخترهای 
دورتر -در مقایسه با نمونه های نزدیک تر- درحال کم شدن باشد؛ یعنی 
شده  کاسته  بزرگ  انفجار  زمان  به  نسبت  جهان  انبساط  روند  سرعت 

باشد. اما هر دو تیم به یک نتیجه رسیدند: 

* پژوهش های دانشمندان درباره منشاء و خصوصیات "ماده و انرژی تاریک" 
هنوز در مراحل پایه ای و آغازین قرار دارد. کیهان شناسان برای توضیح شتاب 
هرچند  اند.  کرده  مطرح  را  تاریک  انرژی  وجود  نظریه  جهان،  انبساط  گرفتن 
که می گوید  نظریه  این  است،  مرموز  همچنان  انرژی  این  ماهیت  و  خواص 

انرژی تاریک سه چهارم ماده موجود در جهان را تشکیل می دهد.

زمان

تکتایی )تکینگی(

"ابرنواخترهای دورافتاده تر در حال شتاب گرفتن هستند، که حکایت از انبساط بیشتر جهان داشت".

پروفسور پرلماتر گفت اینکه دو تیم رقیب یکدیگر بودند احتماال زمینه 
را برای نتیجه ای غافلگیرکننده فراهم می کرد. او گفت: "در چهار یا پنج 

سال آخر بررسی ها، رقابت خیلی شدید بود."
دو گروه نتایج خود را به فاصله چند هفته از هم اعالم کردند و نتیجه 
آنها خیلی نزدیک به هم بود؛ یکی از دالیل پذیرش سریع نتیجه توسط 
جامعه نجومی هم همین بود. این نتایج، در نهایت عصر تازه ای در علم 
کیهان شناسی را رقم زد؛ یعنی تالش برای درک آنچه باعث این شتاب 

گرفتن در انبساط جهان شده است.
مسائل  چنین  نوبل  کمیته  که  کند  می  شادمانی  ابراز  پرلماتر  پروفسور 

بنیادی ای را پررنگ کرده است.
الزم به ذکر است که جایزه نوبل پزشکی امسال نیز، به سه نفر اعطا می 

شود که البته یکی از آنها فوت کرده است. 
مراسم رسمی اعطای این جوایز در روز 1۰ دسامبر سال جاری برگزار 

خواهد شد.
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مدتی است که تب استفاده از نیتروژن به جای باد معمولی در الستیک برای جامعه ماشین سوارها، باال گرفته و شاهد اظهارنظرهای متفاوتی راجع 
به آن هستیم. عمده ترین کاربرد استفاده از نیتروژن در وسایل نقلیه، مربوط به خودروهای نظامی و سنگین، هواپیماهای تجاری، خودروهای مسابقه 

و سفینه های فضایی است.
- هوای معمولی دارای 21درصد اکسیژن، 7۸درصد نیتروژن و 1درصد گازهایی هم چون اوزون، آرگون و مقداری رطوبت )به واسطه وجود اکسیژن( 
است. بنابراین، حذف اکسیژن موجب حذف رطوبت خواهد شد که موجب کاهش اثر خورندگی است. هم چنین، به دلیل کاهش میزان حمل با 

سیم های فوالدی الستیک، افزایش عمر الستیک ها امکان پذیر است.
- نیتروژن در فرآیند احتراق شرکت نمی کند. پس، از نظر ایمنی )با کاربردهای خاصی که در باال اشاره شد( ارجح است.

- مولکول های نیتروژن، نسبت به مولکول های اکسیژن بزرگتر هستند. خطر فرار ملکول های بزرگتر از تایر و کاهش فشار باد الستیک، کمتر است. 
بر اساس تجارب و مطالعات شرکت میشلین، سرعت کاهش فشار نیتروژن نیز سه برابر کمتر از هوای معمولی است.

- نیتروژن سبک تر است و استفاده از آن، موجب کاهشی حدود ۴درصد کمتر از وزن هوای پرشده در تایر یا کمتر از ۴ اونس )112 گرم( در اغلب 
تایرها می شود. این سبکی می تواند بر روی مصرف سوخت، موثر باشد. هرچند، باید توجه کرد، 

- نیتروژن، گرما را زودتر از دست می دهد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ترکیدگی الستیک بر اثر افزایش دما یا انبساط گاز درون الستیک، 
کمتر اتفاق خواهد افتاد، به خصوص برای خودروهای مسابقه یا خودروهایی با کاربرد در شرایط طوالنی و سخت، پس باز در این مورد نیز ایمن تر 

است.
- میزان تغییرات فشار با دما نیز، در مورد نیتروژن کمتر است؛ چرا که هوای معمولی دارای اکسیژن و رطوبت است که به خصوص میزان فشار 

رطوبت آن )حتی با مقدار ناچیزش( بیشتر با دما تغییر می کند.
می توان چنین نتیجه گرفت که کاهش مصرف سوخت، ایمنی بیشتر، سهولت استفاده از خودرو )به 
دلیل عدم نیاز به تکرار میزان باد الستیک(، هم چنین دوام الستیک خودرو از جمله مهم ترین مزایای 
استفاده از گاز نیتروژن در الستیک است. اما قیمت باالی گاز نیتروژن )حداقل 1۰ برابر در کشور 
ما و بیش از این مبلغ در خارج از کشور(، مساله ای است که باید مورد توجه قرار داد. ضمن این که 
اطمینان از صحت گاز نیتروژن تزریق شده و نحوه تزریق آن نیز مسائل مهمی است، که برای کاهش 

مصرف سوخت و کارآیی خودرو، مثل انتخاب رینگ و الستیک مناسب، باید در نظر گرفته شوند.
 

به نقل از گروه اینترنتی سها
با بازنگری و تلخیص

این اظهارات یکی از برندگان نوبل فیزیک 2011است:  بی خوابی، گریه نوزاد و تلفن وحشتناک!
"آدام ریس" یکی از برندگان نوبل فیزیک 2۰11 که به خاطر کشف انبساط پرشتاب جهان هستی موفق به دریافت این جایزه شده، در گفتگو با 

نیوساینتیست می گوید:
ساعت5:3۰ بامداد بود و من در تالش بودم تا بخوابم. پسر 1۰ ماهه ام خیلی خوب نمی  خوابد و من امیدوار بودم او زود خوابش ببرد، که ناگهان 

تلفن زنگ زد. خیلی وحشتناک بود!
ما دو تیم از اخترشناسان بودیم که ابرنواخترهای دور و نزدیک را رصد می کردیم و از آنها برای تخمین میزان وسعت جهان در زمان های متفاوتی از 
تاریخ استفاده می کردیم. ما تعیین کردیم که انبساط جهان بر خالف انتظارات، در حال آرام شدن نیست بلکه به شدت در حال سرعت گرفتن است. 
پدیده ای که دلیل آن می تواند انرژی تاریک باشد، شاید هم نباشد. این امری است که ما هنوز درباره آن به اطمینان نرسیده ایم. انتظار می رود 

انرژی تاریک انرژی ذاتی فضا-زمان باشد، پدیده ای که هنوز کاماًل درک نشده است.
واضح ترین چیزی که می توان در این باره گفت، این است که جهان در حال انبساط است و این شگفتی بزرگی است. اینشتین معتقد بود فضا-زمان 
از چگالی انرژی ذاتی برخوردار است که زمان بر روی آن بی تاثیر است و به آن ثابت کیهانی می گفت، اما بعدها آن را بزرگترین خطای خود نامید.

این کشف، موفقیتی بزرگ برای نظریه نسبیت عام اینشتین به شمار می 
در جهان  را  ای عجیب  پدیده  ما  که  زمانی  سال،  همه  این  از  پس  رود. 
می بینیم، این پدیده ها را می توان به صورت کامل با آن انطباق داد، حتی 

اگر این پدیده در نظریه اینشتین پیش بینی شده باشد.
منابع: 

  http://www.dw-world.de/dwl .1
2. اخبار علوم و فناوری bbc )گزارشگر: جیسون پالمر(

new scientist journal .3
سول پرل ماترآدام ریس برایان اسمیت

مزایای استفاده از گاز نیتروژن 
به جای هوای معمولی در باد الستیک ها
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در سال 161۹، کپلر در مورد حرکت سیارات سه قانون اساسي خود را با 
استفاده از مشاهدات تیکو براهه بیان کرد1. قوانین کپلر که پایه و اساس 
قوانین نیوتن و مکانیک کالسیک براي حرکت سیارات است، عبارتند از: 

- حرکت سیارات به  دور خورشید در یک مدار بیضوي انجام مي گیرد 
که خورشید در یکي از کانون هاي آن بیضي 

قرار دارد. 

- مدار یک سیاره به  دور خورشید، 
این  که  مي دهد  تشکیل  را  سطحي 
خط  توسط  شده  جاروب  سطح 
واصل بین سیاره و خورشید با زمان 
حرکت سیاره نسبت مستقیم دارد. 

- نسبت بین مربع دوره تناوب گردش هر سیاره و مکعب نصف محور
بزرگ مدار بیضوي، در مورد هر سیاره منظومه شمسي عدد یکساني است. 

فیزیک فضا و اتمسفر 

 )Spase Physics( فیزیک فضا

انسان کنجکاو همواره در جریان پیشرفت علوم مختلف، از فضاي باالي 
سر خود غافل نبوده  است، و تالش زیادي را جهت گشودن اسرار آن 
انجام داده  است. انواع ماهواره هاي فضایي و سفینه هاي فضایي، تلسکوپ ها 
و ... از جمله ابزاری هستند که در این راستا توسط انسان ایجاد شده اند. 
اندازه اي  تا  که  است،  فیزیک  علم  شاخه هاي  از  یکي  فضا«  »فیزیک 

پاسخگوي هزاران سوال موجود در ذهن بشر درباره فضا است. 
قرار  مطالعه  مورد  آسماني  اجرام  آن  در  که  فضا  فیزیک  از  بخشي 
بر  موثر  نیروهاي  بخش،  این  در  است.  سماوي«  »مکانیک  مي گیرد، 
حرکت اجسامي نظیر سیارات، ماهواره ها و کاوشگرهای مصنوعي مورد 

مطالعه قرار مي گیرد. 
گرانشي،  نیروي  مانند  زیادي  اندرکنش هاي  از  مملو  فضایي،  محیِط 
به  نسبت  و  است،   ... و  الکترومغناطیس  الکترواستاتیک،  مگنتواستاتیک، 
زمان تغییرات مهمي را نشان مي دهد که طبیعت ترکیب و توزیع ماده، 

دماي گاز بین ستاره اي و ... را تغییر مي دهد. 

قوانین کپلر 

فیزیِک اتمسفر 

در فیزیک اتمسفر پارامترهاي مهم معین در هر نقطه از اتمسفر مانند 
تابش  الکتریکي،  میدان  زمین،  مغناطیسي  میدان  دما،  چگالي،  فشار، 
الکترومغناطیسي موجود در اتمسفر، ذرات باردار و شهاب سنگها مورد 

مطالعه قرار مي گیرند. 

برهمکنش نور خورشید با اتمسفر 
انرژي تابش خورشیدي در مسیر فاصله خورشید تا زمین، بر اثر برخورد 
با گازهاي موجود در اتمسفر زمین در فرایندهاي مختلفي شرکت مي کند. 
در اثر این فرایندها قسمت اعظمي از تابش خورشیدي که براي انسان 
این  از  تعدادي  مي گردند.  جذب  است،  زیان  آور  زنده  موجودات  و 

پدیده هاي برهمکنشي عبارتند از: 

- جذب تابش در اتمسفر
گاز  هلیوم،  ازت،  اکسیژن،  اوزون،  مانند  عناصري  زمین،  اتمسفر  در 
مي دانیم  همچنین  دارد.  وجود  دیگر  گازهاي  و  هیدروژن  کربنیک، 
این  شده اند.  تشکیل  فوتون  به نام  ذراتي  از  الکترومغناطیسي  امواج  که 
زمین  عناصر موجود در جو  توسط  از خورشید  از گسیل  بعد  فوتون ها 

تحت فرایندهاي مختلف مانند 
پدیده فوتوالکتریک ، اثر کامپتون2 

و ... جذب مي شوند. 

- پدیده یونش
در اثر برهمکنش فوتون با گازهاي موجود در جو زمین ، این گازها یونیزه 
موجود  الکترون هاي  با  برخورد  اثر  در  دوباره  یونیزه  اتمهاي  مي شوند. 
در اتمسفر در فرایند ترکیب مجدد شرکت مي کنند. یکي از نتایج این 

فرایندها، ایجاد پالسما3 در اتمسفر است. 
- تابش فیزیک امواج کوتاه خورشیدي 

اکنون تکنولوژي پژوهش هاي فضایي توسعه یافته  است و اطالعات غیر 
مستقیم تابش خورشیدي که موجب یونش مي شوند، به حد کافي مورد 
مطالعه قرار گرفته است. اطالعات اولیه حاصل از پرتاب موشک ها، اشعه 
ایکس تابشي ناشي از خورشید، خطوط طیفي ذره آلفا را نتیجه داده  است. 
را  خورشید  کوتاه  امواج  فیزیک  طیف  مي توان  مجهزتر  دستگاه هاي  با 
عکس برداري کرد و اثر فوتوالکتریک را نیز، با موشک ها مشاهده کرد.  

6 



پدیده هاي بارز فیزیک فضا و اتمسفر 

فروغ آسماني  
منطقه  نور  سیارات،  ستارگان،  نیست.  تاریک  کامال  سیاه  شب  آسمان 
را روشن مي کنند. در عرض هاي  زمین  ماه هر کدام سطح  و  البروجي 
و  دارد  وجود  آسمان  سراسر  در  زدن  سوسو  و  شفق  شعله هاي  باالتر 
این پدیده ها بر حسب اقتضا در عرضهاي متوسط زمین ظاهر مي شوند. 
فروغ  را  تابش  این  که  مي کند،  تابش  اثرات  این  پي  در  سیاره  اتمسفر 

آسماني مي گویند. 

- شفق قطبي  
ناگهاني و به  در عرض هاي باالي زمین، آسمان شب گاهي به صورت 
شکل متحرک روشن مي شود که این درخشش ها را شفق قطبي مي گویند. 
این درخشش ها شفاف هستند و مي توان ستارگان را از داخل آنها مشاهده 
مي توان  آنها  نور  با  که  است  اندازه اي  به  آنها  اغلب درخشندگي  کرد. 
نوشته اي را مطالعه کرد. معموال در هر شب روشن مي توان شفق قطبي 

شمالي و شفق قطبي جنوبي را در آسمان مشاهده کرد. 

- طوفان مغناطیسي 
مي گردد  ظاهر  ناگهاني  تغییر  یک  زمین،  مغناطیسي  میدان  در  اغلب، 
به  عنوان طوفان مغناطیسي معروف است.  این آشفتگي مغناطیسي  که 
فراواني ظهور این طوفان به صورت مستقیم به دوره یازده ساله فعالیت 
بزرگ  شعله  یک  که  زماني  این،  وجود  با  است.  مربوط  خورشیدي 
یا دو روز  با یک  نیز،  خورشیدي ظاهر مي شود، یک طوفان مغناطیسي 

تأخیر شروع مي شود. 

- کمربندهاي تشعشعي زمین 
در مورد پدیده هاي مربوطه به ذرات باردار موجود در جو زمین نظریه هاي 
گوناگوني به وسیله دانشمندان مختلف ارائه شده است. از جمله این افراد 
مي توان به اشتورمر )Stormer( و بیرکلند )Birkeland( اشاره  کرد که 
بیشتر عمر خود را صرف مطالعه و مشاهدات شفق قطبي کردند. وان آلن 
و گروه او با هدف مطالعه اشعه کیهاني کنتورهایي از نوع گایگرمولر را 
در ماهواره هاي خود تعبیه کردند. آنان توانستند مناطق تشعشعي ذرات 
باردار را که در میدان مغناطیسي زمین به دام افتاده بودند، نشان دهند. 

این مناطق به »کمربندهاي تشعشعي وان آلن« معروف شدند. 

ارتباط فیزیک فضا با شاخه هاي دیگر فیزیک 
شاخه هاي مختلف علم فیزیک را مي توان مانند دانه هاي یک زنجیر تصور 
کرد که به صورت محکم به یکدیگر پیوند خورده اند، با این تفاوت که 
اندازه اي پیچیده است  این دانه ها به  در برخي موارد مرز موجود میان 
که به راحتي نمي توان آن را تشخیص داد. به  عنوان مثال فضاي باالي 
شناسي،  کیهان  نجوم،  مانند  فیزیک  مختلف  شاخه های  توسط  سرمان 
فضا،  هوا  فیزیک  بنیادی،  ذرات  فیزیک  مکانیک سماوي،  فیزیک،  اختر 
فیزیک محیط زیست، فیزیک نظري، فیزیک مواد، فیزیک هسته اي و ... 
مورد مطالعه قرار مي گیرد. طبیعت امواج الکترومغناطیسي، که خورشید 
امواج«  امواج است، در »فیزیک  این  تولید  به عنوان یک چشمه عظیم 
از  را  این شاخه ها، فضا  از  و »فیزیک رادیو« بررسي مي شود. هر کدام 

دیدگاه خاصي مورد توجه قرار مي دهد. 

ارتباط فیزیک فضا با علوم دیگر 
ارتباط  فضا  فیزیک  با  که  نیست  فیزیک  علم  مختلف  شاخه هاي  تنها، 
ناگسستني دارند، بلکه علوم دیگر مانند زمین شناسي، شیمي، ریاضیات 
ارتباط  با فیزیک فضا در  به نوعي  نیز   ... ، زیست شناسي و  ، هوا فضا 
علم  در  اتمسفر  تشکیل دهنده  گازهاي  ماهیت  مثال  عنوان  به  هستند. 

شیمي به تفضیل مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد. 

آینده فیزیک فضا 
یکي از مزایا و یا به بیان دیگر معایب علم بشري این است که همواره 
ناقص بوده و روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است. عیب بودن 
از این لحاظ که ناقص است و مزیت بودن از این لحاظ که این نقص، 
انسان را به تحرک و تحقیق وادار مي کند و همین امر موجب پیشرفت 
در علوم مختلف مي شود. فیزیک فضا نیز از این پیشرفت و ترقي مستثني 
چند  به  محدود  فضا  از  بشر  اطالعات  تمام  روزگاري  شاید  نمي باشد. 
نظریه و یا پیشگویي بود، اما امروزه با فرستادن انواع سفینه هاي فضایي 
و ماهواره ها به فضا، اطالعات بسیار درست و دقیقي از فضا در اختیار 

انسان قرار مي گیرد. 

توضیحات
1. یوهانس کپلر، ریاضیدان و منجم آلمانی، در موقعیتی قرار داشت که می توانست به 
انبوهی از اطالعات دقیق رصدی تیکو براهه دسترسی داشته باشد. کپلر به مدل زمین 
مرکزی براهه اعتقادی نداشت. اما، فردی مذهبی بود و اعتقادات کهن دینی درباره زمین 
مقدسی که مرکز عالم قرار داده شده بود، در اعماق وجودش 
از  پیروی  به  را  خود  می توانست  سختی  به  و  داشت  النه 
این مدل جدید قانع کند و از طرفی هم نمی توانست آنچه را 

می دید انکار کند.
2. در اثر کامپتون یا پراش کامپتون، پرتو ایکس در اثر اندرکنش 
با ماده انرژی خود را از دست داده و از این رو طول موجش 
برخورد  به صورت  می توان،  را  کامپتون  اثر  می یابد.  افزایش 
فوتون-الکترون دانست که در آن انرژی و تکانه کل ثابت هستند.
این پدیده در اخترفیزیک و فیزیک پزشکی اهمیت فراوان دارد.

3. پالسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است 
که رفتار جمعی از خود ارائه می دهد. واژه پالسما به گاز 

یونیزه شده ای گفته می شود که همه، یا بخش قابل توجهی از 
اتم های آن، یک یا چند الکترون از دست داده و به یون های 
مثبت تبدیل شده باشند؛ به گاز به شدت یونیزه شده ای که 

تعداد الکترون های آزاد آن تقریبًا برابر با تعداد یون های 
مثبت آن باشد نیز، پالسما گفته می شود.

منابع:
1. دانشنامه رشد

2. دانشنامه آزاد فارسی، ویکی پدیا
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ده آزمایش مهم فیزیک

اگر چه دانشمندان تا کنون توانسته اند اجزاء تشکیل دهنده ی ذرات زیر اتمی را در شتاب دهنده ها از یک دیگر جدا 
کنند، توالی ژنوم انسان را کشف و فعالیت ستارگان دور دست را تجزیه و تحلیل کنند اما باید اذعان کرد که مفاهیم 

علمی به ذهن های منحصر به فردی که خود را درگیر کشف راز و رمزهای جهان کرده اند، راه می یابد . 
"رابرت پی.کریس" عضو گروه فلسفه دانشگاه نیویورک در استوني بروک، که مورخ نگار آزمایشگاه ملي بروک هاون هم هست، از فیزیکدانان خواست، 
ده آزمایش برتر جهان فیزیک را نام ببرند. برخالف انتظار عصر ما که آزمایشهاي پیچیده توسط تیمهاي برجسته دانشگاه ها و مراکز تحقیقات مرکز 
توجه هستند؛ ده آزمایش برتري که به عنوان زیباترین آزمایشهاي فیزیک در طول تاریخ انتخاب شد، توسط ده فیزیکدان بسیار سرشناس انجام 

شده بود که دستیاران چندانی هم نداشتند!
از همه جالب تر اینکه این آزمایش هایي که در فهرست زیباترین آزمایش هاي فیزیک جاي گرفتند، نیازي به کامپیوترهاي فوق پیشرفته نیز نداشتند، 
اغلب این آزمایش ها را می توان روی یک میز کارمعمولی انجام داد و به وسایل محاسبه ای پیشرفته تر ازخط کش و ماشین حساب نیاز ندارند. چیزی 
که در همه ی این آزمایش ها مشترک است، بیانگر همان مفهومی است که دانشمندان از آن به عنوان زیبایی نام می برند. نمودهای این زیبایی 
کالسیک را می توان این گونه شرح داد: سادگی منطقی دستگاه های مورد استفاده و سادگی منطقی تجزیه وتحلیل اطالعات. به عبارت دیگر، پیچیدگی 

و دشواری پدیده ها، به طور موقت به کناری گذاشته می شوند و نکته تازه ای از راز و رمزهای طبیعت کشف می شود. 
این لیست از آزمایش ها در مجله Physics World  به چاپ رسیده است. دراینجا به جاي آن که به این آزمایش ها به ترتیب رتبه بپردازیم، به 

ترتیب تقدم و تأخر زماني انجام این آزمایش های محبوب در فیزیک خواهیم پرداخت.

1ـ اندازه گیري محیط زمین توسط اراتوستن )رتبه هفتم( 
اسوان  امروزه  از شهرهای مصر، که  یکی  تابستانی، در  انقالب  در ظهر 
نامیده می شود، خورشید مستقیم می تابد، اجسام هیچ سایه ای ندارند و 

نور خورشید تا انتهای یک چاه عمیق نفوذ می کند.
اراتوستن که کتابدار کتابخانه ی اسکندریه در قرن سوم پیش از میالد 
برای  اطالعات الزم  را خواند، دریافت که  این مطلب  بود، هنگامی که 
و  داد  ترتیب  آزمایشی  دارد. وی  اختیار  در  را  زمین  محاسبه ی محیط 
مشاهده کرد که پرتوهای خورشید در اسکندریه تا حدودی مایل بوده و 

حدود هفت درجه از خط عمود انحراف دارد. 
حاال دیگر فقط محاسبات هندسی باقی مانده بود.  فرض کنید زمین گرد 
است، در این صورت محیط دایره آن 36۰ درجه است. با این تفسیر، اگر 
دو شهر از یکدیگر7 درجه اختالف فاز داشته باشند، می توان گفت به 
اندازه هفت سیصد و شصتم یا یک پنجاهم دایره ای کامل از هم فاصله 
.با اندازه گیری فاصله دو شهر، مشخص شد که این دو شهر 5  دارند 
هزار استادیوم )واحد طول آن زمان، برابر با حدود 1۸5 متر( از یکدیگر 
دورند. اراتوستن نتیجه گرفت که محیط زمین 5۰ برابر این فاصله یعنی 
25۰ هزار استادیوم است. از آن جا که دانشمندان در مورد طول واقعی 
یک استادیوم یونانی اختالف نظر دارند، غیر ممکن است بتوانیم دقت 
این اندازه گیری را تعیین کنیم. اما طبق برخی محاسبات، گفته می شود 

خطای این اندازه گیری حدود 5 درصد است. 

2ـ آزمایش گالیله درمورد سقوط اجسام )رتبه دوم( 
تا حدود سال های 15۰۰ میالدی، مردم فکر می کردند چیزهای سنگین 
سریع تر از اجسام سبک سقوط می کنند. هر چه باشد، این سخن ارسطو 
است. گالیلئو گالیله که استاد کرسی ریاضیات در دانشگاه پیزا بود، آن 
قدر جسارت داشت که دانش پذیرفته شده را با چالش روبه رو کند. این 
داستان از جمله ماجراهای معروف تاریخ علم است. گفته می شود، وی 
دو جسم با وزن های مختلف را از باالی برج کج شهر رها کرد و نشان 
به چالش طلبیدن  به زمین می رسند.  داد که آن چیزها در یک زمان 
باورهای ارسطو ممکن بود برای گالیله به قیمت از دست دادن شغلش 

این کار نشان داد که داور نهایی در موضوع های  با  اما وی  تمام شود، 
علمی، رویدادهای طبیعی است نه اعتبارافراد!

۳-آزمایش گالیله، گوي هاي غلتان برروي سطح شیب دار 
)رتبه هشتم(

گالیله به بازپیرایی باورهای خود درمورد چیزهای در حال حرکت ادامه 
داد. وی یک تخته که حدود 6 متر طول و 25 سانتی متر عرض داشت 
را انتخاب کرد و شیاری را در مرکز آن طوری حفر کرد که تا جایی که 
امکان دارد، صاف و مستقیم باشد. وی سطح را شیبدار کرد و توپ های 
برنجی را درون این شیارها غلتاند و زمان سقوط آنها را با یک ساعت 

آبی اندازه گیری کرد. ساعت آبی یک 
از  آبش  که  بود  آب  بزرگ  مخزن 
منتقل  ظرف  یک  به  نازک  لوله های 
می شد. وی پس از هر بار آزمایش و 
رها کردن توپ، میزان آب تخلیه شده 

را وزن می کرد.
گالیله با وزن کردن مقدار آب تخلیه 
را  آن  و  گرفت  اندازه  را  زمان  شده، 
بود،  کرده  طی  گلوله  که  مسافتی  با 
بینی  پیش  ارسطو  می کرد.  مقایسه 
کرده بود که سرعت گلوله های غلتان 
ثابت است، اگرمدت زمان حرکت را 
نیز  شده  طی  مسافت  کنید،  برابر  دو 
دو برابر می شود. اما گالیله نشان داد 
با مجذور زمان  که مسافت طی شده 
متناسب است. اگر مدت زمان حرکت 
شده  طی  مسافت  کنید،  برابر  دو  را 
چهار برابر می شود. علت آن نیز این 
گرانشی  اثر جاذبه  در  توپ  که  است 

مرتبًا شتاب می گیرد.
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۴ـ انکسار نور با منشور توسط نیوتن )رتبه چهارم (

نیوتن در همان سالی که گالیله در گذشت، متولد شد. وی در  اسحاق 
سال 1665 میالدی از ترینیتی کالج کمبریج فارغ التحصیل شد. سپس، 
دو سال خانه نشین شد تا بیماری طاعون را که همه گیر شده بود، از سر 

بگذراند.
در آن سال ها، این تفکر رایج بود که نور سفید خالص ترین نوع نور است 
باز  یافته ی نورهای سفید هستند،  بنابراین نورهای رنگی، تغییر شکل  و 
هم باورهای ارسطو. نیوتن برای آزمایش این نظریه، دسته ای از پرتو های 
خورشید را به منشور تاباند و نشان داد که خورشید به طیفی از رنگ ها 

تجزیه می شود.
البته، مردم رنگین کمان را در آسمان مشاهده می کردند؛ اما از تفسیر 
صحیح آن ناتوان بودند. نیوتن توانست به درستی نتیجه گیری کند که 
سفید  نور  دهنده  تشکیل  بنفش،  رنگ  تا   ... و  نارنجی  قرمز،  رنگ های 
هستند. نور سفید در نگاه اول بسیار ساده به نظر می رسید، اما پس از 
نگاه دقیق تر مشخص شد که نور سفید تلفیقی زیبا از نورهای گوناگون 

است.

۵ـ آزمایش کاوندیش در مورد میله و پیچش ، رتبه ششم را به 
دست آورد.

یکی دیگر از فعالیت های نیوتن، پیشنهاد نظریه ی گرانشی بود که بیان 
می کرد: " قدرت جاذبه بین دو جسم با مجذور جرم هایش افزایش و به 
نسبت مجذور فاصله ی بین آن دو کاهش می یابد". اما این پرسش باقی 

بود، که قدرت این جاذبه ی گرانشی چقدر است؟ 
به  گرفت  تصمیم  کاوندیش  هنری  هجدهم،  قرن  اول  دهه ی  پایان  در 
این پرسش پاسخ دهد. وی یک میله ی چوبی را که حدود دو متر طول 
داشت، انتخاب کرد و سپس یک گلوله ی کوچک فلزی به هر طرف این 
میله ی چوبی وصل کرد تا شبیه یک دمبل شود،. سپس آن را با سیمی 
آویزان کرد. پس از آن، دو گلوله سربی را که حدود 16۰ کیلوگرم جرم 
داشتند، به توپ های کوچِک دو سر میله ی چوبی نزدیک کرد تا نیروی 
گرانشی الزم برای جذب کردن آن ها ایجاد شود. گلوله ها حرکت کردند 

و در نتیجه سیم تاب برداشت.
توانست میزان  اتصال یک قلم کوچک در دو طرف میله،  با  کاوندیش 
دستگاه،  محافظت  برای  وی  بگیرد.  اندازه  را  گلوله ها  ناچیز  جابه جایی 
اتاقکی  نامیده می شود، درون  ترازوی پیچشی  را، که  از جریان هوا، آن 
قرار داد و با یک تلسکوپ میزان جابه جایی را خواند. وی با این دستگاه 
بسیار  با دقت  است،  گرانشی معروف  ثابت  به  که  را  مقداری  توانست 
جرم  و  چگالی  گرانشی،  ثابت  از  استفاده  با  و  کند  اندازه گیری  زیادی 
زمین را به دست آورد. اراتوستن توانست محیط زمین را اندازه بگیرد و 

کاوندیش جرم زمین را به دست آورد.

۶ـ آزمایش تداخِل نور یانگ )مقام پنجم( 

باورهای نیوتن همیشه صحیح نبود. وی پس از استدالل های مختلف به 
این نتیجه رسید که نور تنها از ذرات تشکیل شده است )ماهیت ذره ای 

نور( و نه از موج. 

در سال 1۸۰3 توماس یانگ تصمیم گرفت این نظریه را بیازماید. وی 
سوراخی را در پرده ای ایجاد کرد و آن را با یک مقوا که به وسیله سوزن 
شکاف کوچکی در آن ایجاد کرده بود، پوشاند. سپس، نوری را که از این 

شکاف عبور می کرد با استفاده از یک آینه منحرف کرد.
اینچ  سی ام  یک  فقط  که  کرد  انتخاب  کاغذ  از  نازکی  ورقه ی  سپس، 
)حدود یک میلی متر( ضخامت داشت و آن را به طور دقیق در مسیر 
عبور نور قرار داد تا پرتو نور را به دو قسمت تقسیم کند. نتیجه ی این 
این پدیده را  بود.  تاریک  نوارهای متناوب روشن و  از  آزمایش طرحی 
این که پرتوهای نور همانند موج رفتار می کنند، می توان  با فرض  فقط 
با  موج  قله  دو  که  می شوند  مشاهده  وقتی  روشن  نوارهای  کرد.  تفسیر 
یک دیگر هم پوشانی و یکدیگر را تقویت کنند، اما نوارهای تاریک وقتی 
ایجاد می شوند که یک قله موج با موج مخالف آن ترکیب شود و یکدیگر 

را خنثی کنند.
این آزمایش، سال های بعد با استفاده از یک مقوا که در آن دو شکاف 
برای تقسیم نور به دو پرتو ایجاد شده بود، تکرار شد و به همین دلیل 
به  بعدها  آزمایش  این  است.  مشهور  نیز  یانگ  دو شکاف  آزمایش  به 
معیاری برای تعیین حرکت شبه موجی تبدیل شد؛ حقیقتی که یک قرن 
بعد، هنگامی که نظریه ی کوانتوم آغاز شد اهمیت بیش از اندازه ای یافت.

۷ـ آزمایش پاندول فوکو )رتبه دهم(
انجام  به  را  بسیار مشهوری  آزمایش  پاریس،  فوکو در سال 1۸51 در 
نیز، در  اوایل قرن 21  از گذشت سالیان متمادی،  در  رساند که پس 

قطب جنوب دوباره تکرارشد. 
جین برنارد فوکو، دانشمند فرانسوی، یک گلوله آهنی 3۰ کیلوگرمی را 
به انتهای یک مفتول متصل، و از سقف کلیسایی آویزان کرد و آن را به 
حرکت درآورد، تا به سمت عقب و جلو حرکت کند. سپس برای آن 
که نحوه ی حرکت این آونگ به خوبی مشخص شود، قلمی را به انتهای 
گلوله ای که روی بستری از شن های نرم و مرطوب در حال نوسان بود، 

قرار داد.
تماشاچیان در کمال شگفتی، مشاهده کردند که آونگ به طرز غیر قابل 
توجیهی در حال چرخش است یعنی مسیر حرکت رفت و برگشتی آن 
در هر تناوب با تناوب قبلی متفاوت است. اما، واقعیت امر این است که 
ترتیب فوکو  این  به  به آرامی حرکت می کرد.  بود که  این کف کلیسا 
توانست با قانع کننده ترین روش ممکن نشان دهد که زمین حول محور 
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۸ـ آزمایش قطره روغن میلیکان )رتبه سوم(
از دوران باستان دانشمندان الکتریسیته را مورد بررسی قرار داده بودند. 
با  یا  می شد،  نازل  آسمان  از  برق  و  رعد  هنگام  که  پیچیده ای  پدیده 

کشیدن شانه به موها می توانستند به راحتی آن را ایجاد کنند. 
که  کرد  اثبات  جی.جی.تامسون  انگلیسی  فیزیک دان   1۸۹7 سال  در 
الکترون ها، به  الکتریسیته از ذره هایی که دارای بار منفی هستند، یعنی 
وجود می آید. کار اندازه گیری بار این ذره ها در سال 1۹۰۹ به رابرت 

میلیکان، دانشمند آمریکایی، محول شد.
اتاق  به درون  را  از یک عطرپاش، قطره های ریز روغن  استفاده  با  وی 
کوچک شفافی اسپری کرد. در باال و پایین این اتاق کوچک صفحه   های 
فلزی قرار داشتند که به باتری متصل بودند و در نتیجه یکی از صفحه ها 
مثبت و صفحه دیگر منفی بود. از آن جا که این قطره ها هنگام عبور در 
هوا دارای مقدار جزیی بار الکتریکی می شد، می توان سرعت سقوط این 

قطره ها را با تغییر ولتاژ صفحه های فلزی تنظیم کرد. 
هنگامی که نیروی الکتریکی به طور دقیق با نیروی گرانشی برابر شود، 

قطره های روغن همانند ستارگان درخشان در پس زمینه 
می مانند.  معلق  هوا  در  و  رسند  می  نظر  به  تاریک 
مورد  دیگری  از  پس  یکی  را  قطره ها  این  میلیکان 

مالحظه قرار داد، ولتاژ صفحه را تغییر داد و به 
مشاهده ی تأثیر آن پرداخت. وی پس از انجام 
نتیجه رسید که  این  به  متعدد  آزمایش های 
بار الکتریکی یک مقدار مشخص و ثابت دارد. 

به  این قطره ها چیزی نیست  بار  کوچک ترین 
جز بار یک الکترون منفرد.

۹ـ آزمایش کشف هسته توسط رادرفورد )رتبه نهم(
در سال 1۹11 که ارنست رادرفورد در دانشگاه 

رادیواکتیویته  مورد  در  آزمایش  سرگرم  منچستر 
بود، گمان می رفت که اتم ها از گلوله های نرم و باردار 

احاطه  منفی  بار  با  ذره هایی  توسط  که  شده اند  تشکیل  مثبتی 
دستیارانش  و  وی  که  هنگامی  اما  کشمشی.  کیک  مدل  می شوند؛ 

ذره های باردار مثبت کوچکی را که ذره ی آلفا نامیده می شدند، به صفحه 
نازکی از طال تاباندند، در شگفتی تمام مشاهده کردند که درصد اندکی 
از این پرتوها به سمت عقب برگشتند. به عبارت دیگر این ذره ها پس از 

برخورد با اتم ها کمانه کرده اند.
نیستند. قسمت  نرم  واقعی چندان هم  اتم های  نتیجه گرفت،  رادرفورد 
اصلی جرم این اتم ها باید در مرکز اتم ها، که امروزه هسته اتم می نامیم، 
وجود  با  کرده اند.  احاطه  را  هسته ها  این  الکترون ها  و  باشد  قرارداشته 

10ـ آزمایش ماکس پالنک و تئوري کوانتوم )رتبه اول( 
نه گفته های نیوتن و نه یانگ، هیچ کدام در مورد ماهیت نور به طور 
ذره  از  نور  گفت  نمی توان  سادگی  به  که  چند  هر  نبود.  صحیح  کامل 
تشکیل شده است. خاصیت های آن را فقط با استفاده از ماهیت موجی 

نیز نمی توان به طور کامل تشریح کرد. 
نشان  اینشتین  آلبرت  و  پالنک  ماکس  بیستم،  قرن  اول  سال  پنج  طی 
دادند که نور در بسته هایی که فوتون نام دارند، جذب و نشر می شود. 
داشت.  ادامه  هم چنان  نور  دقیق  ماهیت  تعیین  برای  آزمایش هایی  اما 
بعدها تئوری کوانتوم متولد شد و طی چند دهه توسعه یافت و توانست 
نشان دهد که هر دو  و  با یک دیگر آشتی داده  را  پیشین  نظریه ی  دو 
باشند. فوتون ها و سایر ذره های زیراتمی  می توانند صحیح 
همانند الکترون ها، پروتون ها و ... دو چهره از خود بروز 

می دهند که مکمل یکدیگرند
فیزیک دانها برای شرح این مطلب، اغلب از 
استفاده  شده  شناخته  نظری  آزمایش  یک 
شکاف  دو  آزمایش  ابزار  .آن ها  می کنند 
یانگ را به کار می برند، اما به جای آن که 
نور معمولی به کار ببرند از پرتو الکترون 
قانون های  براساس  می کنند.  استفاده 
دو  به  ذره ها  جریان  کوانتوم،  مکانیک 
پرتو تفکیک می شوند، پرتوهای کوچک تر 
با یکدیگر تداخل می کنند و همان الگوی 
آشنای نوارهای متناوب تاریک و روشن را که 
توسط نور ایجاد شده بود، از خود نشان می دهند. 
براساس  می کنند.  عمل  موج  همانند  ذره ها  یعنی 
مقاله ای که در Physics World  منتشر شد و توسط 
پیتر راجرز سردبیر مجله نگاشته شده است، تا سال 1۹61 هیچ کس این 
آزمایش را در عمل به انجام نرساند؛ تا این که کالوس جانسون در این 
سال موفق به انجام این آزمایش شد. در آن هنگام، هیچ کس از نتایج به 
دست آمده چندان شگفت زده نشد و نتیجه های به دست آمده همانند 
بسیاری از موردهای دیگر بدون آن که نامی از کسی در میان باشد به 

دنیای علم وارد شد.
به نقل از سایت آفتاب 
با بازنگری و تلخیص

خود در حال گردش است.
چرخش  یک  ساعت   3۰ هر  طی  آونگ  پاریس،  جغرافیایی  عرض  در 
کامل را در جهت عقربه های ساعت انجام می دهد؛ در نیمکره ی جنوبی 
همین آونگ خالف جهت عقربه های ساعت به حرکت درمی آید و در 
که  طور  همان  نبود.  چرخشی  اصل  در  حرکت  استوا  خط  روی  نهایت 
دانشمندان عصر جدید نشان دادند، زمان تناوب حرکت چرخشی پاندول 

در قطب جنوب برابر 2۴ ساعت است. 

آلبرت اینشتین: »دنیا به دست کسانی که کارهای شیطانی انجام می دهند نابود نخواهد شد، بلکه توسط کسانی از بین خواهد رفت که        
افرادی را که کارهای شیطانی انجام می دهند، می بینند و کاری نمی کنند.«

اتم ها  از  تصویر  این  ایجاد کرد،  کوانتوم در آن  نظریه ی  تغییرهایی که 
هنوز هم به قوت خود باقی است.

10 



هر چند، که نجوم آماتوري کشور طي چند سال اخیر با پیشرفت خوبي 
روبرو بوده، اما متاسفانه به دلیل کمبود مراکز قانونمند در این عرصه، بر 
آن شدیم انجمن نجوم آماتوری ایران را راه اندازی کنیم. انجمن نجوم 
آماتوری ایران به صورت رسمي به عنوان اولین انجمن آماتوري کشوري 
تا به برنامه هاي از  در اول امرداد 13۸۰ تشکیل شد و تالش گردید 
پیش تعیین شده جامه عمل بپوشانیم. با اینکه از سالیان پیش از آن و 

میانه دهه 7۰ برنامه های غیر رسمی انجمن آغاز گردیده بود.

انجمن نجوم آماتوری ایران

 برگزاري گشت هاي رصدي
برگزاري شب هاي نجومي، به دور از نور و آلودگي هواي شهرها  و در 
کنار بناها و آثار تاریخي کشور از جمله کارههاي اجرایي و جذاب  این 
مجموعه است. در این برنامهها هر گروه سني و با هر میزان اطالعات 
مي توانند شرکت کنند و از آموزش هاي علمی و عملي بهره گیرند. در 
آسمان  اسرار  شناخت  از  و  باشید  ما  همراه  نجومي،  توجه  جالب  وقایع 

لذت ببرید.

برنامه هاي ترویجي انجمن
سازمان  همکاري  با  و  نجومي  مختلف  رویدادهاي  مناسبت  به  انجمن 
سازمان  و  پایتخت  فرهنگسراهاي  تهران،  شهرداري  هنري  فرهنگي 
با  مردم  عموم  آشنایي  براي  را  رصدي  شامگاه  برنامه هاي  پارک ها، 
دانش ستاره شناسي به اجرا در آورده است. دانشگاه ها نیز در اجراي 
برنامه هاي ترویجي، از همراهي های انجمن بی بهره نبوده اند. سخنراني ها 
به  و  براي عموم  نیز،  نجومي  برنامه هاي رصدي، ویژه ی رویدادهاي  و 
صورت رایگان از خدمات قابل ذکر انجمن براي پیشرفت نجوم آماتوري 

در ایران است. 

دوره هاي مختلف نجوم آماتوري
کالس هاي  است.  آماتورها ضروري  تربیت  در  پایه،  اطالعات  دانستن 
حضوري در انجمن، با همکاري بسیاری از دبیرستان ها و مراکز آموزشي، 
فرهنگسراها و باالخص دانشگاه هاي کشور، در زمینه برگزاري کالس هاي 

آموزشي مقدماتي، در سطح متوسط و المپیاد به صورت تئوری و عملی 
از دیگر برنامه های انجمن است.

برگزاري نمایشگاه ها و همایش هاي آماتوري
اجراي نمایشگاه هاي عکس، فیلم و ... از سوي انجمن و با همکاري دیگر 
و  منطقه اي  تخصصي  همایش هاي  نیز  و  کشور،  علمي-فرهنگي  مراکز 
سراسري از جمله تالش هاي شاخص انجمن است. بزرگداشت چهره هاي 
چهره  نکوداشت  و  کشور  نمونه ی  آماتور  انتخاب  شناسي،  ستاره  تاریخ 
هاي اثر گذار در جامعه نجوم آماتوري از جمله دستاوردها و بنیان های 

منحصر به انجمن است.

تأمین اخبار موثق و جدید براي عموم مردم
ترجمه و تألیف کتب مرتبط با این علم، ارائه مقاله و اخبار در مناسبت هاي 
مختلف، جهت اطالع رساني به جامعه آماتوري کشور در روزنامه ها و 
ایجاد مفهوم عام و فراگیری علم و  تهیه مي گردد.   ... و  مجالت علمي 
پرهیز از ترویج اخبار غیر موثق و جلوگیری از نشر اخبار غیر علمی، از 

این جمله است.

دیگر تالش هاي انجمن
راه اندازي سایت اینترنتي، با نگاه ویژه به رویت هالل ماه هاي جوان، نجوم 
براي کودکان به زبان فارسي، همراه با اخبار و مقاالت علمي مختلف و 
... از دیگر فعالیتهاي انجمن است. فعالیت گروه ویژه رویت هالل، گروه 
جمله  از  داخلي  علم  تولید  نگرش  با  دیگر  داخلي  گروههاي  و  پژوهش 

قدمهاي مثبت انجمن طي سال های اخیر است. 
تالش برای گسترش دانش نجوم و برگزاری مراسم رونمایی تمبرهای 
سال جهانی نجوم را شاید بتوان شاخص ترین حرکت انجمن دانست که 

در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به انجام رسید.

ارایه تجهیزات رصدي و راه اندازي مراکز فعال اخترشناسي
انجمن نجوم آماتوري ایران به صورت گسترده اي به عرضه محصوالت 
جانبي  لوازم  و  چشمي  دو  دوربین  تلسکوپ  همچون  نجومي 
از  که  نجومي  افزارهاي  نرم  تدوین  و  تهیه  است.  پرداخته  آنها 
افزارنجوم محاسباتي به زبان فارسي است.  جمله آنها اولین نرم 
از دیگر  دانشگاهي  و  فرهنگي  و مراکز  آماتورها  تجهیز  همچنین 

اقدامات صورت گرفته است. 
براي خرید تلسکوپ و ابزارهاي نجومي و راه اندازي مراکز ستاره 
شناسي می توانید از مشاوره تخصصي کارشناسان انجمن به صورت 
نظیر  رصدخانه هایی  اندازي  راه  و  نصب  کنید.  استفاده  رایگان 
»مرکز اخترشناسي ابن صالح همداني« و ... از جمله پروژه هایی 

است که توسط انجمن انجام شده است.
اعالم  اهداف  به  نیل  جهت  مي توانند  سازمان ها  و  مراکز  کلیه 
شده و پشتیباني از انجمن، از طریق خطوط تلفن، نمابر و یا پست 

الکترونیکی درخواست هاي خود را مطرح کنند. 
ادامه در صفحه 13 
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رازی از جرم

 )Fritz Zwicky( زویخی  فریتز  و   )Sinclair Smith( اسمیت  سینکلر 
تلسکوپی  با  کار  را صرف  زیادی  ساعت های  که  بودند  ستاره شناسانی 
نامیده  کما"  "خوشه  که  دور  کهکشان های  گروه  یک  از  تا  کردند، 
می شوند، عکس بگیرند. آنها چگونگی حرکت صدها کهکشان را، که از 
طریق خوشه کما انجام می شود را بررسی کردند. آنها همچنین،  فکر 
می کردند که این خوشه خیلی پیر است. برای گروهی از کهکشان ها که 
برای مدت مدیدی با هم بوده اند، هر کدام از کهکشان ها باید کشش 

کافی برای ماندن در کنار یکدیگر در این گروه را داشته باشند. 
بسیار عجیبی کشف کردند: کهکشان ها  زویخی چیزهای  و  اسمیت  اما 
گروهی می سازند که بسیار سریع حرکت می کنند و بر این اساس، باید 

از یکدیگر جدا شوند و اصاًل در یک گروه نمی توانند بمانند! 

این قضیه مثل پرتاب توپی در هواست. هنگامی که شما توپی را به باال 
برمی گردد،  پایین  به  می اندازید، 
سرعتی  با  را  آن  شما  اینکه  مگر 
ساعت  در  مایل   25۰۰۰ از  بیش 
بتوانید  شما  اگر  بیندازید،  هوا  به 
توپ را با آن سرعت پرتاب کنید، 

توپ می تواند از جاذبه زمین فرار کند و هرگز باز نخواهد گشت. اگر 
جاذبه زمین قوی تر بود، شما باید با سرعت بیشتری توپ را پرتاب کنید 
هایی  کهکشان  مثل  این  برهد.  جاذبه  این  از  تا 
و زویخی مشاهده شد.  اسمیت  توسط  است که 
پرواز  فضا  در  و  شده  جدا  یکدیگر  از  باید  آنها 
می کردند، اما ماده ای نادیدنی باید جاذبه ای می 
افزود تا این گروه را در کنار یکدیگر حفظ کند. 

اما چطور چنین اتفاقی ممکن است؟
با ثبت دقیق میزان نوری که یک کهکشان ساطع 
خوب  حدس  یک  می توانند  منجمین  می کند، 
درباره تعداد ستارگانی که در آن هستند بزنند. 
ستارگان  آن  دانند  می  همچنین  شناسان  ستاره 
با جرم  چقدر جرم دارند. روی زمین، چیزهایی 
کم، مثل یک تیله، وزن کمتری دارند، از اجسامی 
بنابراین،  کوه.  یک  مثل  بزرگ،  بسیار  اجرام  با 
چیزی که جرم بیشتری دارد، جاذبه بیشتری نیز 
دارد. پس، با قرار دادن این تکه های اطالعات، 
را  کهکشان  یک  جرم  مقدار  می توانند  منجمین 

تعیین کنند.

*چطور می توانید از "مقدار نور" به "مقدار جرم" برسید؟

مقدار نوری که از یک کهکشان ساطع می شود ...  به ستاره شناسان می گوید ...  تعداد ستارگانی که در آن کهکشان هستند
تعداد ستارگانی که در آن کهکشان هستند ...×  مقدار جرمی که یکی از ستارگان دارد ..= مقدار جرمی که در آن کهکشان است

در واقع، این چیزی بود که اسمیت و زویخی و دیگر ستاره شناسان، توسط 
آن میزان جاذبه ای که یک کهکشان دارد را تعیین کردند. این روش 
خوبی است، اما هنگامی کارایی دارد که بیشتر ماده کهکشان را ستارگان 

درخشنده تشکیل داده باشند.
سپس برخی از منجمین، تمام اطالعاتی 
جاذبه  و  کهکشان  جرم  درباره  که 
پیچیده  های  برنامه  در  را  دارند  اش 
این  با  آنها  می دهند.  قرار  کامپیوتری 
کهکشان  درباره  بیشتر  توانند  می  کار 
بدانند. بعد از مطالعه ی کهکشان های 
بسیار، توسط برنامه های کامپیوتری )و 
با ارتقای برنامه های کامپیوتری(، ستاره 
توانستند اسپین کهکشان ها و  شناسان 

شکلشان را بفهمند.
ها،  بررسی  و  مطالعات  همه ی  در  اما 
رسیدند:  بزرگی  مشکل  به  منجمین 
برای اینکه "کهکشان های کامپیوتری" 

اسرار علم )4(

* یک بیلیون، هزار میلیون است. یک تریلیون هزار بیلیون است.
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مورد کوتوله های قهوه ای

و  مواد داخل  بیشتر  برسند:  نتیجه  به یک  توانستند  تنها  ستاره شناسان 
اطراف کهکشان، نور ساطع نمی کنند. اگر نور ساطع نکنند )یعنی اینکه از 
ستارگان تشکیل نشده اند(، پس این ماده تاریک* نادیدنی، چه می تواند 
بسیاری  ایده های  و  است،  انگیز  هیجان  بسیار  سوال  یک  این  باشد؟ 
درباره اینکه پاسخ چه می تواند باشد، وجود دارد. شاید ماده تاریک از 

کوتوله های قهوه ای بسیار بسیار زیادی تشکیل شده است. 

سیاهچاله ها* چطور؟
سیاهچاله ها از خود نوری ساطع نمی کنند، پس آیا ماده تاریک می تواند 
از آنها ساخته شده باشد؟ یا از تعداد بسیار بسیار بسیار ... زیادی ذرات 
بسیار ریزی که نوترینو* نامیده می شود؟ آنها نیز از خود نوری ساطع 
نمی کنند. شاید هم، این ماده نادیدنی از چیزی ساخته شده که هنوز آن 
را کشف نکرده ایم! هیچ کس هنوز جواب این "معمای جرم" را نمی داند. 
اما وقتی که روزی ما آن را بفهمیم، یک مسئله بزرگ را درباره جهانمان 

می دانیم.

*ماده تاریک، ماده ای ناشناخته است که دانشمندان فکر می کنند تمام عالم 
را پرکرده است. ماده تاریک، نور بسیار اندکی از خود منتشر می کند، یا اینکه 
اصاًل نوری از خود منتتشر نمی کند، بنابراین هیچ منجمی در واقع آن را ندیده 

است )حداقل تا به حال(. 

پس، دانشمندان چگونه متوجه می شوند که آن ماده در جایی است؟
- با مشاهده ی اثر جاذبه ماده تاریک بر اجسام دیگر، مثاًل ستاره ها.

به نقل از کتاب: اسرار علم
Jerome A. Luine :نویسنده
مترجم: م. حسینی

ای  سیاره  و  بزرگ  بسیار  شیء  ای،  قهوه  کوتوله  *یک 
مدارهای  برخی  است.  مشتری  سیاره  شبیه  که  است،  شکل 
دور ستاره ها، و دیگران بوسیله خودشان دور آن شناورند. 
ساطع  دیدن  قابل  نور  خودش  از  ای  قهوه  کوتوله  یک 
اینکه مگر  رسد،  می  نظر  به  تاریک  بنابراین،  کند.  نمی 

نور ستاره ای نزدیک به خود را منعکس کند.

*یک سیاهچاله، از ماده ای ساخته شده است که بسیار 
متمرکز )چگال( است که جاذبه اش به قدری زیاد است، 

که از خارج شدن نور از خود جلوگیری می کند.

*نوترینوها ذرات بسیار ریزی از ماده 
هستند که نادیدنی اند و می توانند به 
راحتی از میان ماده جامد عبور کنند.

همانند کهکشان های واقعی عمل کنند، ستاره شناسان مجبور بودند جرم 
بسیار بیشتری به "کهکشان های کامپیوتری" دهند. این طور به نظر می 
رسید که جرم واقعی یک کهکشان حدود 1۰ برابر جرمی است که آنها 
برای افزودن به ستارگان درخشنده تعیین کرده بودند. چه اتفاقی در حال 

رخ دادن بود؟

 ادامه از صفحه 11 ... عضویت در انجمن نجوم آماتوری ایران
عزیزان عالقمند از سراسر کشور مي توانند با صندوق پستي انجمن مکاتبه و یا از طریق سایت اینترنتي نسبت به عضویت اقدام نمایند. بدیهي است 
کلیه مدارک الزم در فرم ثبت نام درج گردیده و با شروع عضویت از برنامه هاي متنوع رصدي، کالسها، همایشها و ... بهره مند خواهند شد. ارسال 
خبرنامه از دیگر خدمات اعضاي فعال است. پر واضح است همکاري و همراهي متقابل شما، ما را بیش از پیش در اجراي برنامه هاي جدید امیدوار 

مي کند. 
حضور سبزتان را در جمع آسمانیمان گرامي مي داریم.

آسمانتان صاف

الزم به ذکر است، این مجموعه هیچ شعبه یا نمایندگي نداشته و هیچگونه وابستگي به دیگر انجمن ها، شاخه هاي وابسته و گروه هاي نجومي 
نیز ندارد. ضمنًا مدیریت و کمیته راهبردي انجمن نجوم آماتوري ایران پذیراي مسئولیت کلیه امور اجرایي خود بوده و مسئول عملکرد احتمالي غیر 

مسئوالنه سایر مراکز نیست.

تهران- صندوق پستی: 1534-13185                     تلفن: 66922627-021           نمابر: 021-66917384
info@iaas.ir :پست الکترونیکی                                                                       www.iaas.ir :وب سایت
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مفهوم توان الکتریکی 
و

رابطه آن با کاهش مصرف انرژی الکتریکی

در مقاله ی قبل، با مفهوم پتانسیل الکتریکی )ولتاژ( و جریان الکتریکی آشنا شدید. در این مقاله می خواهیم با مفهوم توان الکتریکی آشنا شویم. توان 
الکتریکی همان چیزی است که موتور لباسشویی را به حرکت درمی آورد، دستگاه یارانه ما را روشن می کند، و بطور کلی، موجب به کار افتادن 

وسایل برقی می شود.

جریان  یا  پتانسیل  اختالف  وجود  صرفًا  که  می آموزیم  مقاله  این  در 
الکتریکی نمی تواند موجب به کارافتادن تجهیزات برقی گردد ... 

این بار نیز، به همان مثال گالن بازمی گردیم. فرض کنید، گالن آب از 
زمین فاصله گرفته است )یعنی اختالف پتانسیل گرانشی وجود دارد(.

حال، شلنگ متصل به گالن را به گونه ای قرار می دهیم، تا مطابق شکل 
آب خروجی آن بتواند یک توربین کوچک را به حرکت درآورد. خواهیم 
سرعت  با  توربین  بگیرد،  فاصله  زمین  سطح  از  گالن  هرچه  که  دید 
بیشتری خواهد چرخید. به همین ترتیب، اگر قطر شلنگ را افزایش دهیم 
نیز، حجم آب بیشتری به توربین برخورد کرده و توربین بزرگ تری را 
می توانیم به چرخش درآوریم؛ ولی اگر ارتفاع گالن آب از سطح زمین 
را کم کنیم، طبیعتًا اختالف پتانسیل گرانشی کاهش پیدا کرده و از یک 
ارتفاع کمتر، دیگر آب خروجی توان الزم برای غلبه بر اصطکاک لغزشی 

توربین را نداشته و قادر به حرکت دادن آن نخواهد بود. 

همین طور، در صورتی که قطر شلنگ از یک حدی کمتر گردد، یا سر 
راه شلنگ، فلکه آبی قرار دهیم و شدت آن را کم کنیم، جریان خروجی 
ندارد.  را  توربین  چزخش  برای  الزم  توان  که  است،  کم  آنقدر  شلنگ 
بنابراین، به تجربه خواهیم دید که توان خروجی آب خارج شده از شلنگ، 
ارتباط مستقیم با اختالف پتانسیل گرانشی گرانشی گالن آب و حجم آب 

خروجی از شلنگ دارد.
دقیقًا، همین روابط برای جریان و ولتاژ الکتریکی نیز صادق است. یعنی 
الکتریکی و جریان  پتانسیل  با اختالف  ارتباط مستقیمی  الکتریکی،  توان 
الکتریکی دارد. بر این اساس، توان الکتریکی به صورت رابطه ای معادل 

حاصل ضرب ولتاژ در جریان خواهد بود. 
W= V I

که در این رابطه، I جریان و V ولتاژ الکتریکی است.

تا اینجا، صورت ساده موضوع بیان گردید و ما آموختیم بر اساس رابطه 
فوق؛ مثاًل اگر بر روی یک وسیله برقی نوشته شده 22۰ وات، بدان معنی 
است که دستگاه فوق 1 آمپر مصرف دارد؛ چرا که اختالف پتانسیل برق 
شهر ثابت و 22۰ ولت است و حاصل ضرب این اختالف پتانسیل در 

جریان مصرفی دستگاه، توان مصرفی دستگاه را نشان خواهد داد.

1A × 22۰v=22۰watt

حال، موضوع کمی پیچیده می شود. می دانیم که دو نوع ولتاژ متناوب و 
مستقیم وجود دارد. در ولتاژ مستقیم، اختالف پتانسیل همیشه ثابت بوده 
و با زمان تغییر نمی کند. در صورتی که در ولتاژ متناوب، این اختالف 
با زمان تغییر می کند. مثاًل در مورد برق شهر،  نبوده و  ثابت  پتانسیل 
ولتاژ در ابتدا صفر، سپس تا 22۰ ولت می رسد، مجدداً صفر می شود، و 
دوباره 22۰ ولت و ... و نمودار تغییرات آن بر حسب زمان به صورت 

یک منحنی سینوسی است، مانند شکل زیر.

شکل 1

به همین ترتیب، نمودار جریان نیز شکلی سینوسی دارد؛ یعنی هنگامی 
که اختالف پتانسیل صفر است، میزان جریان دهی نیزصفر خواهد بود و 
هنگامی که ولتاژ 22۰ ولت است، یعنی حداکثر اختالف پتانسیل، میزان 
بعضی  که  است  این  مهم  موضوع  بود.  خواهد  حداکثر  نیز  جریان دهی 
می توانند  خازن ها  یا  سیم پیچ ها  مانند  الکتریکی،  کننده های  مصرف 

موجب اختالف فاز بین ولتاژ و جریان گردند.

شکل 2. نمودار ولتاژ بر حسب زمان
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در حالت عادی، نمودار ولتاژ و جریان مانند شکل مقابل است:
همانطور که در شکل می بینید، این دو نمودار از لحاظ فازی، بر یکدیگر 

منطبق بوده و هیچ اختالف فازی ندارند.
قطعه ای به نام سیم پیچ که معموالً در موتورهای الکتریکی و ... کاربرد 
دارد. هنگامی که سر راه جریان الکتریکی قرار می گیرد موجب اختالف 
فاز بین ولتاژ و جریان شده و به اصطالح ولتاژ از جریان جلو می افتد. 
ولتاژ  از  افتادن جریان  این قطعه، خازن است که موجب جلو  برخالف 

می گردد. 

ولی این موضوع چه اهمیتی دارد؟
همان طور که پیش تر گفتیم، توان الکتریکی حاصل ضرب ولتاژ در جریان 
است. هنگامی که ولتاژ و جریان هم فاز بوده و اختالف فاز نداشته باشند 
)مانند شکل 3( در آن صورت، حداکثر ولتاژ و حداکثر جریان در یک 
فاز بوده و بدین ترتیب حداکثر توان الکتریکی حاصل می گردد. هنگامی 
حداکثر  می گیرد.  فاز صورت  اختالف  جریان،  حداکثر  و  ولتاژ  بین  که 
الکتریکی افت  ولتاژ، دیگر بر روی حداکثر جریان منطبق نبوده و توان 

شکل ۴. نمودار ولتاژ و جریان بر حسب زمان، با اختالف فاز

شکل 3. نمودار ولتاژ و جریان بر حسب زمان، در حالت عادی و بدون اختالف فاز

 ۹۰ به  جریان  و  ولتاژ  فاز  اختالف  که  مواردی  در  حتی  می کند.  پیدا 
درجه برسد، علی رغم آنکه ولتاژ هم داریم و برق قطع نیست؛ ولی توان 
مصرف  به  ارتباطی  چه  موضوع  این  حال،  شد.   خواهد  صفر  الکتریکی 
برق منازل دارد؟ بسیاری از وسایل مصرف کننده برق در منازل، دارای 
مانند  می کنند.  استفاده  سیم پیچ  از  واقع  در  و  هستند،  الکتریکی  موتور 
موتور کولر، ماشین لباسشویی، آبمیوه گیری، یخچال و ... که موجب ایجاد 

اختالف فاز بین ولتاژ و جریان می گردند.

برعکس  خازن ها  کرد؟  خنثی  را  سیم پیچ ها  اثر  می توان  چگونه  اما 
به  را  سیم پیچ  یک  فاز  اختالف  اثر  می توان  و  می کنند  اثر  سیم پیچ ها 
با  کرد.  جبران  مناسب  ظرفیت  با  خازنی  طریق  از  محاسبات،  وسیله 
مصرف  و  می آید  بدست  الکتریکی  توان  حداکثر  شیوه،  این  از  استفاده 

جریان الکتریکی کاهش می یابد.

امیر راد

حاضران در عکس، از راست به چپ
ردیف سوم )ایستاده(: لئون بریلوئین 

- رالف فاولر - ورنر هایزنبرگ )نوبل 
فیزیک 1۹32( - ولفگانگ پائولی )نوبل 
فیزیک 1۹۴5( - ژولز امیل ورشافلت 

- اروین شرودینگر )نوبل فیزیک 
1۹33(- تئوفیل دی داندر-ادوارد 

هرزن - پل اهرنفست- امیل هنریوت- 
آگوست پیکارد

ردیف دوم: نیلز بوهر )نوبل فیزیک 
1۹22( - مکس بورن )نوبل فیزیک 
1۹5۴( - لوییس دی بروگلی )نوبل 

فیزیک 1۹2۹( - آرتور کامپتون )نوبل 
فیزیک 1۹27( - پل دیراک )نوبل 

فیزیک 1۹33( - هنریک کرامرز 
- ویلیام براگ )نوبل فیزیک 1۹15( - 
مارتین نادسن - پیتر دبیه )نوبل شیمی 

)1۹36
ردیف اول: اوون ریچاردسون )نوبل 

فیزیک 1۹2۸( - چارلز ویلسون )نوبل 
فیزیک 1۹27( - چارلز گویه - پل 
النگه وین - آلبرت اینشتین )نوبل 

فیزیک 1۹21( - هنریک لورنتز )نوبل 
فیزیک 1۹۰2( - ماری کوری )نوبل 
فیزیک 1۹۰3 و نوبل شیمی 1۹11( 

- مکس پالنک )نوبل فیزیک 1۹1۸( - 
اروینگ لنگ مویر )نوبل شیمی 1۹32(

دانشمندان فیزیک، در یک عکس یادگاری
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هنگامی که هیچ محلول قندی بین راستای نوری قرار داده نشود، پس 
از صفحه پالروید دوم تاریکی بوده و تقویت کننده نوری نیز هیچ نوری 
مربوطه  محفظه  درون  را  قندی  محلول  که  هنگامی  کند.  نمی  دریافت 

ریخته و مقابل شعاع نوری قرار می دهیم،
زاویه  چرخش  موجب  خود،  غلظت  میزان  حسب  بر  قندی  محلول 
پالریزاسیون نور می گردد. بنابراین با توجه به این چرخش، دیگر بعد از 
پالروید دوم، دیگر عمود بر آن نخواهد بود. تقویت کننده نوری به موتور 
متصل به کوارتز گوه شکل فرمان می دهد، تا آنقدر کوارتز را حرکت 
دهد تا به طور عکس، میزان چرخش زاویه پالریزاسیون صورت گرفته 
ایجاد  تاریکی  دوم  پالروید  از  بعد  و  قندی جبران گردد  محلول  توسط 
شود. حال، هرچقدر موتور متصل به کوارتز گوه شکل بیشتر حرکت کند، 
زاویه پالریزاسیوِن صورت گرفته  بدین معنی است که میزان چرخش 
نیز  قندی  به عبارتی غلظت محلول  و  بوده  بیشتر  قندی  توسط محلول 

بیشتر است.
حال، با توجه به کالیبراسیون3 پیچیده ای که میزان حرکت کوارتز گوه 
نسبت  این  و  دهد  می  ارتباط  قندی  محلول  غلظت  میزان  به  را  شکل 

تأثیر محلول قندی بر تغییر راستای قطبش نور و
کاربرد آن در کارخانجات قند

آیا تا به حال به این نکته اندیشیده اید که یک محلول قندی معمولی، در 
واقع یک محلول نوری فعال است؟ بدین معنی که، محلول قندی باعث 
چرخش زاویه قطبیدگی نور می شود؛ و بسته به اینکه غلظت آن چقدر 
باشد، چرخش زاویه پالریزاسیون1 )قطبیدگی( نور نیز تغییر می کند. این 

خاصیت محلول های قندی کاربردهای زیادی در صنعت دارد.
کارخانجات قند هنگام خرید چغندر قند از کشاورزان، به دو عامل اساسی 

اهمیت می دهند:
- وزن چغندر

- میزان شیرین بودن آن
اما، چگونه می توان میزان شیرین بودن را به گونه ای علمی و بر اساس 

اعداد و ارقام تعیین کرد؟
این وظیفه ای است، که بر عهده دستگاه پالریمتر )polarimeter( است.

نوری  ابتدا  پالریمتر  دستگاه  در  بیند،  می  نیز  شکل  در  که  طور  همان 
می  عبور  پالروید  صفحه  یک  از  ابیراهی2(را  از  جلوگیری  )برای  تکفام 
دهند، تا نور آن قطبیده گردد. نور پالریزه، از محلی عبور می کند که 
قرار است در ان محلول قندی گذاشته شود، و سپس به صفحه پالروید 
دیگری برخورد می کند که راستای قطبش آن بر راستای صفحه پالروید 
قبلی عمود است. به همین دلیل، از صفحه پالروید1 دوم هیچ نوری عبود 
نکرده و پس از آن تاریکی خواهد بود. این تاریکی را یک تقویت کننده 

نوری )photo multiplayer( تشخیص می دهد. بین این صفحه پالروید 
و تقویت کننده نوری یک کوارتز گوه مانند وجود دارد، که توسط ِسرُو 

موتور میتواند به جلو یا عقب حرکت کند.
بدین  است.  پالریزاسیون  زاویه  چرخش  نیز،  مانند  گوه  کوارتز  کاربرد 
ترتیب که هرچه نور از قسمت ضخیم تر این گوه کوارتزی عبور کندف 

میزان چرخش زاویه پالریزاسیون آن بیشتر است.

درآمدی بر معرفی دستگاه پالریمتر

درجه چرخش زاویه

نور قطبیده ی چرخش یافته

آنالیزگر

محفظه حاوی نمونه

نور قطبیده

قطبش گر )صفحه پالروید(

منبع نور

نور غیرقطبیده

محفظه حاوی نمونه

16 



در دستگاه ذخیره گردیده است؛ با ریختن محلول قندی در دستگاه، به 
طور اتوماتیک بعد از چند ثانیه، میزان غلظت محلول قندی، به صورت 
دیجیتال بر روی صفحه نمایشگر با واحد بریکس5 نمایش داده می شود. 
این میزان غلظت، معیاری جهت میزان شیرین بودن چغندرهایی است 
بر  و  است  شده  انتخاب  کشاورزی  محصوالت  از  تصادفی  طور  به  که 

اساس آن نیز، به کشاورز پول پرداخت می شود.
در تغلیظ کننده ها نیز، به همین صورت عمل می شود. این دستگاه های 
هنگام  چه  کنند،  می  اعالم  کارخانه  کارشناس  به  که  هستند  پالریمتر 
علظت شکر مایع بدست آمده از چغندر درون کوره ها به حدی رسیده 
است، که با زدن ماده اولیه، کریستال شکر شروع به بلورسازی می کند. 

امیر راد

توضیحات:
1. به مقاله پالریزاسیون نور در شماره 1۸ رجوع شود.

2. اَبیراهی )Aberration( یا بیراهش در موارد زیر بکار میرود: نقصان در ویژگی های 
تصویری سامانه ای نوری مثل عدسی ها و آیینه ها.

و اندازه گیری  کالیبراسیون  می کند.  تعیین  را  استاندارد  با  مطابقت  3.کالیبراسیون 
تعیین صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد.

پارامترهای  دقت  و  صحت  کنترل  منظور  به  موثر،  نظامی  ایجاد  کالیبراسیون  هدف 
که  است  تجهیزاتی  کلیه  و  اندازه گیری  وسایل  و  آزمون  دستگاه های  مترولوژیکی 
از تطابق این کار به منظور اطمینان  تاثیرگذار می باشد.  عملکرد آنها بر کیفیت فرایند 

اندازه گیری های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.
کالیبراسیون اجازه مي دهد که میزان تصحیح الزم را نسبت به نشان دهي تعیین کنیم 
تاثیر  اثر کمیت هاي  نظیر  اندازه شناختي دیگري  کالیبراسیون ممکن است خواص  با   .
گذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسیون ویژگي هاي کارآمدي دستگاه یا مواد مرجع 
باید کالیبره شوند هر وسیله اي که  انجام مقایسات مستقیم کدام دستگاهها  را بوسیله 
اشاره شده از آن  استفاده  به  اجرایي  به کار مي رود و در روشهاي  اندازه گیري  براي 

است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد.
دستگاههاي اندازه گیري باید به طور دوره اي کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگي، 

حوادث غیر قابل پیش بیني، باعث مي شوند تا قابلیت ردیابي نتایج آنها تا استانداردها 
زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. براي تجهیزات کالیبره شده گواهي 

کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه مي گردد. کالیبره کردن تمام تجهیزات الزم 
نیست .

منبع:
دانشنامه آزاد فارسی، ویکی پدیا

عبور نور از صفحات پالروید متقاطع )عمود بر هم(

17 

  لطفًا، درصورت تغییر نشانی، مراتب را در اسرع وقت به اطالع رسانید

با لذت فیزیک همراه باشید، 
تا از فیزیک لذت واقعی را ببرید 

...
تلفکس: ۸۸۶۷2۷2۷

صفحه پالروید1 )قطبش گر( افقی
صفحه پالروید2، عمودی

نور فرودی )غیر قطبیده(

موج نوری قطبیده )عمودی(



DNA از فضای دورتر

آیا زندگی روی زمین به وسیله ی سنگی آسمانی که حاوی ساختارهای DNA بوده است، آغاز شده؟ 

دانشمندان ناسا این امر را محتمل می دانند.
دانشمندان ناسا، سنگ هایی آسمانی در قطب جنوب یافته اند که حاوی ترکیبات DNA است.

اگرچه ما هنوز حیات غیر زمینی را به طور کامل کشف نکرده ایم؛ اما با این شواهد، ممکن است کمی به آن نزدیک تر شویم. دانشمندان سراسر 
جهان نیز، از این اعالن ناسا، مبتنی بر کشف ساختاره ای DNA در چندین سنگ آسمانی و اینکه ترکیبات این ساختارهای DNA، ناخالصی ای از 

DNAهای روی زمین ندارند، بسیار هیجان زده شده اند.
با دست یابی به این کشفیات، فرضیه "آغاز زندگی روی سیاره ما توسط سنگ های آسمانی، ستاره های دنباله دار و یا اجسام دیگری که با آن 

برخورد کرده اند" را قوی تر می کند.

در اینجا چهار سوال اساسی وجود دارد:
1. گروه تحقیقاتی ناسا در اصل، چه چیزی پیدا کرده است؟

دانشمندان دوازده سنگ آسمانی شناسایی کرده اند که چهار تای آنها در 
قطب جنوب کشف شد. یازده سنگ از این دوازده سنگ آسمانی کشف 
از چهار  تا  این مواد دو  بودند.  و گوانین1  از آدنین  اثری  شده، محتوی 
ترکیب ساختارهای بنیادی نامیده می شوند، که عامل اصلی برای شکل 
گیری ساختار DNA هستند. دانشمندان همچنین سه ترکیب ناشناخته 

دیگر که شبیه ساختارهای بنیادی هستند را نیز یافته اند، که "نظیرهای 
هسته بنیاد"2 نامیده می شوند.

2. چگونه این دانشمندان فهمیدند که این ساختارها زمینی نیستند؟
به این دلیل که این سه ساختار بنیادی ناشناخته، در فرم های زندگی 
ساختارهای  این  که  هستند  معتقد  دانشمندان  نشدند.  پیدا  زمین  روی 
کشف شده در سنگ های آسمانی، از فضای دورتر آمده اند و احتماالً 
ساختارهایشان درون همان سنگ های آسمانی شکل گرفته اند. تحقیقات 
همچنین نشان داده است که یخ و خاک موجود در ناحیه ای که 
این سنگ ها افتاده اند، و یا در واقع پیدا شده اند، شامل این سه 

نوع ساختار بنیادی نیستند.
۳. آیا این بدین معنی است که زندگی روی زمین به وسیلهی 

سنگ های آسمانی به وجود آمده است؟
 DNA ساختارهای  دانشمندان  گذشته  در  که  هنگامی  احتماالً. 
این  انها فرض کردند،  پیدا کردند،  را درون سنگ های آسمانی 
هستند.  زمین  روی  آسمانی  اجرام  افتادن  ناخالصی  ساختارها 
تحقیقات جدید این موضوع عجیب تر را به وجود می آورد که 

سنگ های آسمانی قابلیت حیات زمینی را در خود دارند.
۴. زندگی روی سیارات دیگر چگونه است؟

اگر تحقیقات ناسا تحت بررسی های دقیق ادامه پیدا کند، امکان 
آسمانی  های  سنگ  که  کند  می  فراهم  را  احتمال  این  بررسی 
وجود  آنها  در  زندگی  امکان  که  باشند  هایی  سیاره  از  برخواسته 
دارد و این دنیا ممکن است شامل چند نوع زندگی باشد. بر اساس 
نظر دانشمندان، "اثبات این فرضیه، دیدگاه ما را از زندگی در این 

دنیا تغییر می دهد".

توضیحات:
guanine و Adenine .1
nucleobase analogs .2

منابع:
NASA, Popsci, Washington Post
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اُپرا1( از حرکت ذرات وابسته به  ژنو، 23 سپتامبر 2۰11، یک گروه بین المللی از محققان می گویند: در مشاهدات و بررسی های خود )آزمایش 
پدیده های درون اتمی، به نام نوترینو، حرکتی سریع تر از سرعت نور )چیزی که قرار بود غیر ممکن باشد( را اندازه گیری کرده اند.

دانشمندان به کشفی دست یافته اند که اگر تایید شود، 
می تواند قوانین فیزیک را بازنویسی کند!

نتایج  این  "اگرچه،  گفت:  رابطه  این  در  سرن،  تحقیقاتی  مرکز  ریاست 
بر پایه مشاهداتی با بیش از 15000 برخورد نوترینو اندازه گیری شد، 
دقت  و  پایین  دستگاهی  قطعیت  عدم  شده  انجام  گیری های  اندازه  و 
آماری باالیی دارند و اعتماد زیادی به آنها می رود، ولی اندازه گیری 
بنابراین گروه اپرا تصمیم گرفته است  های مستقل دیگری نیاز است." 
انجام دهد. بسیاری از جستجوها،  با بررسی های بیشتری  نتایج را  این 
برای یافتن انحرافات تئوری نسبیت اینشتین شکل می گیرد، که تاکنون 
شاهدی اینچنین یافت نشده بود. قیدهای محکمی که از این اندازه گیری 
ها نتیجه می شوند، تعدیلی غیر محتمل برای تئوری اینشتین می سازند.

اثر  حال،  هر  به  است.  کرده  کار  به  آغاز  سال 2006  از  اپرا  آزمایش 
این ضربه بر روی علم، به حدی بزرگ است که نمی توان نتایج فوری 
و یا تفاسیر فیزیکی داد. فقط اولین عکس العمل این است که نوترینو با 

شگفتی هایی که دارد، همیشه ما را به تعجب وامی دارد!
توضیحات:

OPERA experiment

منابع:
BBC news .1

   http://webcast.cern.ch .2
arxiv.org http://arxiv.org/abs/1109.4897 .3
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يک شتاب دهنده ذرات، پرتوی نوترينوها را از فاصله 730 کيلومتری 
به  سرن(  )مرکز  سوئيس  در  اروپايی  اتمی  تحقيقات  مرکز  آزمايشگاه 
ايتاليا پرتاب کرد. هنگامی که نوترينوها در مدت زمان 60 نانو ثانيه )60 
ميلياردم ثانيه( و سريع تر از سرعت نور )حد کيهانی سرعت در طبيعت( 

به مقصد رسيدند، دانشمندان شوکه شدند!

و  نسبيت خاص  نظريه  اوايل قرن 19 ميالدی در  اينشتين در  آلبرت 
معادله معروف

E = mc2

انرژی را برابر جرم ضرب در سرعت نور و به توان دو می داند، که يک 
جزء بنيادين از فيزيک مدرن است. بر اساس اين نظريه هيچ چيز در اين 

عالم نمی واند سريعتر از سرعت نور حرکت کند.
اگر يافته ها درباره ی نوترينو اثبات شود، فيزيکدانان را مجبور می کند 
که در بسياری از فرضيه های قرن گذشته، پيرامون چگونگی کار گيتی 
تجديد نظر به عمل آورند. اين گروه تحقيقاتی می گويند، نتايج بدست 
آمده به سختی قابل باور است؛ حتی برای دانشمندانی که آنها را کشف 
نقاط ديگر جهان درخواست  از ساير دانشمندان در  اند. محققان  کرده 
کرده اند که اين نتايج را به دقت بررسی کنند، تا اطمينان حاصل شود 

که احيانًا خطايی در روش و يا محاسبات وجود نداشته باشد.




