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انفجار بزرگ

زمان  و  گرديد  عنوان   1929 سال  در  معروف  كيهان شناس  هابل،  ادوين  نام  به  كشف  اين 
انفجار نيز، حدود 20 ميليارد سال پيش تخمين زده شده است.

دانشمندان از طريق مشاهده تغيير رنگ نور ُكرات و كهکشان ها كه به سرخی می گرايند، به دور 
شدن آنها از يکديگر )گسترش كائنات( پی بردند. شايان ذكر است كه با نزديک شدن ُكرات و 
كهکشان ها به ما، نورشان به آبی متمايل می گردد و اين تغيير رنگ به دليل تغيير طول موج آنها 
است )اثر دوپلر(. اين تغيير در مورد طول موج صوتی هم به اثبات رسيده است: صدايی كه از شنونده 
دور می شود به سوی بم تر شدن گرايش پيدا می كند و برعکس، صدايی كه به شنونده نزديک 
می شود، زيرتر به گوش می رسد )مثل سوت قطاری كه از ايستگاه دور، يا به آن نزديک می شود(. 
همچنين ارتباط دور شدن ُكرات از يکديگر به حادثه انفجار بزرگ، اين باور را تقويت كرد كه جهان 
شروعی و آغازی دارد و برخالف نظريه جهان ايستا، جهان ازلی نيست و هميشه نيز نبوده است.
نکته  اين  به  را  دانشمندان  بوده اند، ذهن  نزديک تر  يکديگر  به  ُكرات در گذشته  اينکه  تصور 
از  ُكرات  شدن  جدا  شروع  و  انفجار  شروع  لحظه  در  جهان  كه  كرد  متوجه  نيز  استفهامی 
بسيار كوچک  نقطه  در يک  كائنات  كه كل  بود:  اين  است. جواب  داشته  حالتی  يکديگر چه 
و با حجم تقريبًا صفر، جمع و فشرده بوده و انفجار از آن نقطه صفر مانند شروع شده است. 
اين نقطه بسيار فشرده و نزديک به »هيچ«، اصطالحًا حالت تکينگی )Singularity( نام گرفت. 
بسيار  نقطه  آن  در  كه  بوده  اين  لغت،  اين  ذكر  از  بزرگ  انفجار  طرفدار  دانشمندان  منظور 
و  است  نداشته  وجود  پديده ها  در  امروز،  موجود  وضع  مثل  چندگانگی  و  تنوع  هيچ  كوچک، 
تکينه  و  تک  وضع  و  بوده  حالت  يک  و  صورت  يک  به  زمان  آن  در  موجود  چيزهای  تمام 
هيچ  و  نداشته  جريان  علمی  قانون  گونه  هيچ  كه  حالتی  يعنی  تکينگی  حالت  است.  داشته 

فرمول فيزيکي و شيميايی و مکانيکی و غيره در كار نبوده و نمی توانسته است در كار باشد.
استيفن هاوكينگ، كيهان شناس معروف معاصر، در كتابش »تاريخچه زمان« در اين باره چنين 
می نويسد: »بنابر مشاهدات هابل، در گذشته های دور، زمانی را به انفجار بزرگ می توان يافت. 
در آن هنگام، جهان بی نهايت كوچک و فوق العاده چگال و آكنده بوده است. تحت چنين شرايطی 
همه قوانين علمی فروخواهد ريخت و بنابراين همه ی توان پيش بينی آينده از هم خواهد گسست.1
نظريه انفجار بزرگ، شروع زمان و مکان را همزمان با اين انفجار می داند و وجود اين دو مفهوم 
را در قبل از آن، غيرممکن می داند. زيرا قبل از انفجار، زمان وجود نداشته است تا بتوان لغت 
»قبل« را برای آن به كار برد؛ يعنی مثاًل نمی توانيم بپرسيم: قبل از آن انفجار چه بوده است؟ 
و چنين سوالی بی معنی است. اين مطلب را دكتر پاول ديويس استاد فيزيک كيهان شناسی از 
كشور انگلستان، در فصل دوم كتابش »خدا و فيزيک مدرن« عنوان می كند. البته به صراحت 
يادآور می شود كه وقتی بی معنی بودن سوال درباره وضع آن نقطه ی صفر مانند در قبل از انفجار 
می كردند  بيان  و  نمی شدند  قانع  دانشجويانش  و  شنوندگان  می كرده،  مطرح  سخنانش  در  را 
كه باالخره درباره اين موضوع نيز برای ذهن سوال پيش می آيد و نمی توان به ذهن گفت كه 
درباره ی »بعد« سوال كند ولی درباره ی »قبل« سوال نکند. كتاب دكتر پاول ديويس همانطور 
پيدايش  با عقايد دينی درباره  به قصد هماهنگ كردن عقايد علمی  پيداست،  از عنوانش  كه 

جهان نوشته شده و به قول خودش به توافق هايی هم 
اين دو گروه عقايد رسيده است، به طوری كه  بين 
انفجار  حادثه  مذهبيون  نظر  از  می دارد،  اظهار  مثاًل 

بزرگ همان حادثه خلقت از نظر اديان است.2
همان  در  هاوكينگ  استيفن  پروفسور  را  مطلب  اين 
سرنوشت  و  سرچشمه  فصل  زمان،  تاريخچه  كتاب 
 1981 سال  »در  می گويد:  و  می كند  تأييد  جهان، 
پاپ در سخنرانی خود در كنفرانسی كه در واتيکان 
هستی  پيدايش  مطالعه  كه  گفت،  بود  شده  تشکيل 
به  نبايد  اما  نيکو،  انفجار بزرگ كاری است  از  پس 
كنکاش درباره خود انفجار بزرگ بپردازيم، زيرا آن 
لحظه ی آفرينش و در نتيجه، كار پروردگار است.3
اكنون به جايی رسيده ايم كه بايد درباره اين نظريه 

ارزيابی ديگری صورت گيرد:
و  منطق  فلسفه،  كه  »تفکر«  قوانين  و  اصول  از  يکی 
علوم نيز نتيجه آن و متکی بر آن است؛ اصل قانون 
عليت است و كسی كه وارد دنيای تفکر می شود، بايد 
قبل از هر چيز، اين اصل را بپذيرد و رعايت كند. 
هيچ چيز  دليل  هيچ چيز  اين صورت،  غير  در  زيرا 
جهان  در  می گويد،  ما  به  عليت  قانون  بود.  نخواهد 
بودنش  حادثه ای،  هر  و  نيست  بی علت  چيز  هيچ 
)آنجا كه نبودنش هم امکان دارد( و نبودنش )آنجا 
كه بودنش هم امکان دارد( علت می خواهد. به همين 
دليل است كه عالم ما را عالم »امکان« گفته اند، چرا 
الوجود«  »ممکن  همه  هستی،  خوِد  و  ها  پديده  كه 
هستند و هر پديده ای می تواند باشد و می تواند نباشد.

كه  پذيرفته اند  دانشمندان  می شود،  گفته  امروزه 
بسيار  نقطه ی  يک  در  و  بوده  فشرده  روزی  جهان 
كوچک و صفر مانند )نزديک به هيچ( قرار داشته، 
نقطه  اين  پيش،  سال  ميليارد   20 يا   18 در  سپس 
با  ناگهانی،  العمل  عکس  يک  اثر  بر  شده  فشرده 
رسيده  انفجار  حد  به  زياد،  بسيار  حرارت  و  فشار 
پراكنده  اطراف  به  را  و قطعات خود  منفجر شده  و 
به  را  امروزی  كهکشان های  و  منظومه ها  و  ساخته 
بايد  صورت،  اين  در  می گوييم  است.  آورده  وجود 
تا  باشد  داشته  وجود  قوی تر  و  عظيم تر  نيروی  يک 
بتواند آن همه فشار را در نقطه ای متمركز كند. ولی 
هيچ  انفجار  از  قبل  كه  است  معتقد  نظريه ای  وقتی 
چيز نبوده است و زمان و مکان و فضا و حرارت و 
فشار  بنابراين،  است.  نداشته  مفهومی   ... و  برودت 

   نظريه انفجار بزرگ از نظريه های كيهانی قرن بيستم است، 
به  نقطه  يک  از  كهکشان ها  و  سماوی  اجرام  می كند  بيان  كه 
از هم دور زياد  با سرعت  و  پراكنده شده اند  اطراف  به  شدت 
می شوند. در نتيجه اين اجرام در گذشته به هم نزديک تر بوده اند و 
بايد بر اثر انفجاری، اين وضعيت پراكنده شدن به وجود آمده باشد.

فه
س

 فل
ك و

زي
فی

4

نقد فلسفي



5

معلول انفجار،  خوِد  فشار  نيز  و  انفجار  از  قبل 
چه علتی بوده و از كجا آمده است؟ 

قانون مند  و  دارد  علمی  تعريف  فشار  اكنون 
منتج  نيرو  از  كه  است  اثری  »فشار  است: 
می شود  مطرح  سوال  اين  نتيجه  در  می شود«. 
حاكم  صحنه  بر  انفجار  از  قبل  نيرويی  چه  كه 
فشار  تحت  نقطه  آن  در  را  چيز  همه  و  بوده 
اين  و  داشته  نگه  و  برده  فرو  هم  در  زياد 

نيرو از كدام منبع سرچشمه گرفته است؟
هنگام  آن  در  هاوكينگ،  پروفسور  قول  به  اگر 
جهان بی نهايت كوچک بوده و فوق العاده چگال 
و آكنده )يعنی درهم و فشرده(، كه تحت چنين 
شرايطی همه قوانين علم فرو خواهد ريخت، پس 
خود چگال بودن آن مجموعه كوچک از كجا بوده 
و چرا خارج از قوانين علمی وجود داشته است؟ 
فشرده  جهان  بگوييم،  كه  نيست  تضاد  اين  آيا 
زياد  چگالی  علم؟  قوانين  از  خارج  ولی  بوده 
داشته ولی بدون عامل پديدآورنده اين چگالی؟ 
منفجر شده ولی بدون هيچ گونه سبب و علت 
همه  كه  است  نظريه ای  چه گونه  اين  انفجار؟ 
چيزش خارج از قوانين علم است و آن نيروی 
خارج از قوانين علم را هم نمی شناسد و معرفی 
نمی كند يا اصاًل نمی داند، كه بوده است يا نبوده 
است؟ و قبول دارد يا ندارد؟ اگر مذهبيون از 
مثاًل  خارق العاده،  و  عجيب  حادثه ای  يا  كاری 
آن  باالخره  می گويند  سخن  كيهانی،  حوادث 
كيهانی  فوق  نيروی  يک  قوت  و  قدرت  به  را 
آن  به  ديگری  طريق  از  كه  آن،  بر  حاكم  و 
رسيده اند، مرتبط می كنند و مسئله را آن گونه 
پا در هوا رها نمی سازند! و نمی گويند حادثه ای 
است. نداشته  عاملی  و  علت  ولی  افتاده  اتفاق 

اما وقتی گروهی اصاًل به وجود و قدرت چنين 
كوچک  محدوده  در  و  ندارند  عقيده  نيرويی 
همان علت و معلولی مادی و فيزيکی پديده ها 

و جهان مانده اند، چگونه باور عجيب »تجمع و تمركز همه چيز در آن نقطه صفر مانند« را عنوان 
می كنند و فشار وارد بر آن را همانقدر بزرگ معرفی می نمايند كه مثاًل عکس العمل حاصل از آن 
و پرتاب شديد اجزاء به اطراف، بيست ميليارد سال است كه ادامه دارد و هنوز هم پايان نيافته 
است؟ آن هم حوادثی كه خالف عليت و مادی و فيزيکی مورد قبول خودشان است. پس در نهايت 
بايد گفت كه اين سخن، سخنی است كه بطالنش در خودش نهفته است. زيرا معتقد است كه همه 
اين حوادث عجيب و غريب لحظه های اوليه پيدايش جهان، خود به خود و بدون عامل يا عوامل 
خارجی صورت گرفته و هيچ نيروی بيرونی بر آن صحنه حاكم نبوده است، زيرا چيزی هنوز وجود 
نداشته است كه كاری صورت بدهد، اعتقادی كه نه علم و نه فلسفه نمی تواند بر آن صحه بگذارد.

اين  درباره  را  ساعتی  مانهايم،  شهر  فلسفه  دانشکده ي  رئيس  با  آلمان،  در  پيش  سال  چند     
به  بزرگ  انفجار  غربی  نظريه  كه  دادم  توضيح  ايشان  برای  و  پرداختيم  گفتگو  به  موضوع 
باره  اين  در  مالصدرا  نظريه  و  دارد  نارسايی هايی  و  ايرادها  مکان  و  زمان  درباره  خصوص 
را  بنده  توضيحات  ايشان  ندارد.  را  ايرادها  آن  نظريه  اين  گفتم  و  دادم  شرح  ايشان  برای  را 
است.  نداشته  اطالعی  او  نظرات  از  و  نمی شناخته  را  مالصدرا  كه  گفت  و  پذيرفت  و  پسنديد 
اگر  و...  فلسفی  و  علمی  نظريه های  از  بسياری  كه  می دهد  نشان  اتفاق  اين  ديگر،  بيان  به 
اختيار  در  منطقی تری  سخن  و  بهتر  نظريه  كه  است  دليل  اين  به  گاهی  می كنند،  پيدا  مقبوليتی 
است. نظريه ها  همان  از  گونه ای  به  نيز  بزرگ  انفجار  نظريه  من،  عقيده ي  به  است.  نگرفته  قرار 
انفجار بزرگ را نمی توان يک نظريه فلسفی ناميد؛ چون بر اساس مشاهده پديده ی  اصوالً، نظريه 
باشد.  اينجا می تواند، يک سخن علمی  تا  به وجود آمده است. پس  يکديگر  از  ُكرات  دور شدن 
انفجاری  حركت  نتيجه  را  ُكرات  شدن  دور  و  می گردد  باز  عقب  به  زمان  نظر  از  كه  آنجا  اما، 
به  پيدا كند و  را  نقطه ی فشرده كوچک می داند، يعنی می خواهد آغاز كار جهان  ناگهانی يک  و 
اصطالح وارد فلسفه شود، هيچ گونه دليل منطقی ارائه نمی دهد و استدالل فلسفی نمی كند. مثاًل 
نمی گويد، چرا و به چه دليل وقتی به عقب بر می گرديم، جهان را در نقطه ای فشرده می يابيم و 
واقعيت های  علم  كه  است،  فلسفه هم همين  و  علم  فرق  روبرو می شويم.  انفجار  با يک  بعد چرا 
ملموس موجود را مطالعه می كند و آنچه كه بين آغاز و انجام است؛ ولی فلسفه به آغاز و انجام 
با روش خودش  قابل مطالعه نيست،  می انديشد و گذشته و آينده را كه توسط علوم )مشاهده( 
)استدالل( بررسی می كند. در نظريه انفجار بزرگ، اصاًل استداللی صورت نگرفته است؛ زيرا اگر 
استداللی صورت گرفته بود، آن تضادها و بن بست ها پيش نمی آمد و حتی می توان گفت كه آن 

تضادها، علمی بودن آن را نيز به گونه ای خدشه دار كرده است. زيرا علم هم تضاد را نمی پذيرد.
علي انديشه

پانوشتها:
1.هاوکینگ،استیفن:تاریخچهزمان،شرکتانتشار)1369(ص24

2.دیویس،دکترپاول:خداوفیزیکمدرن،فصلپیدایشجهان،مجلهدانشنامهازانتشاراتدانشگاهآزاد
اسالمی،شماره9)1372(

3.تاریخچهزمان)سابق(ص150
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قياسی است. زمانی كه  و  نوری  پديده ای  رنگين كمان     
خورشيد به قطرات نم و رطوبت جو زمين می تابد، باعث 
ايجاد طيفی از نور در آسمان می شود. اين پديده به شکل 
يک كمان رنگين در می آيد. همواره رنگين كمان هايی كه 
از  به وجود می آيند، در بخشی  نور خورشيد  به واسطه ی 
آسمان درست در سوی مخالف خورشيد ظاهر می شوند.
و  پايين تر،  )رنگين كمان  اصلی«  »رنگين كمان  يک  در 
بااليی(  )يا  بيرونی  روشن تر( رنگ قرمز در بخش  معموالً 
اين  می شود.  ديده  درونی  بخش  در  بنفش  و  كمان، 
بازتابيده  آب  قطرات  از  يک بار  كه  نوری  با  رنگين كمان 
كمان  دوتايی،  رنگين كمان  يک  در  می آيد.  وجود  به 
شود،  ديده  اصلی  كمان  بيرون  و  باال  است  ممکن  دومی 
قرمز در  )رنگ  ترتيب رنگ هايش معکوس شده است  و 
اين  است(.  ديگری  سوی  به  رنگين كمان  دو  از  يک  هر 
به  نور در قطرات آب  انعکاس  با دوبار  رنگين كمان دوم 
وجود می آيد. محدوده ی بين دو رنگين كمان تاريک است. 
زير  نور  كه  هنگامی  كه  است  اين  تاريک  نوار  اين  دليل 
باالی  نور  و  می آيد،  قطره  انعکاس  از  اصلی  رنگين كمان 
می آيد،  قطره  انعکاس  از  نيز  )دومی(  بااليی  رنگين كمان 

رنگين كمان

هيچ مکانيزمی برای ناحيه ی بين يک رنگين كمان دوتايی  وجود ندارد تا 
نور انعکاس يافته از قطرات آب ديده شود.  

رنگين كمان های  با  يکسان  زاويه  و  سبک  )در  سه تايی  رنگين كمان های 
دوتايی( غير ممکن هستند، چون انعکاس سوم از نور درون قطرات آب، 
نامرئی  رو  اين  از  و  می تاباند،  خورشيد  جهت  در  تقريبًا  را  پرتوهايشان 
خيلی  اضافی«  »كمان های  )نظير  پديده ها  بعضی  است  ممکن  هستند. 
اشتباه  سه تايی«  »رنگين كمان های  با  اصلی(  كمان های  درون  و  نزديک 
ديدن  برای  كه  است  غيرممکن  ناظر  يک  برای  همچنين  شوند.  گرفته 
رنگين كمان حاصل از قطرات آب در زاويه ای غير از زاويه مرسوم )كه 
اگر  حتی  بريزد.  طرحی  می سازد(  خورشيد  مخالف  جهت  با  درجه   42
يک  انتهای«  »در  يا  »زير«  می رسد  نظر  به  كه  را  ديگری  ناظر  ناظری 
همان  در  را،  متفاوتی  رنگين كمان  دوم  ناظر  ببيند،  است  رنگين كمان 
زاويه ای كه ناظر اول ديده بود، خواهد ديد. از اين رو، يک »رنگين كمان« 

شد. نزديک  آن  به  نمی توان  فيزيکی  طور  به  و  نيست،  فيزيکی  شیء 
می دهد؛  پوشش  را  رنگ ها  از  پيوسته ای  طيف  رنگين كمان  يک 
انسان  رنگی  ديد  ساخته ی  كه  نوار(  تعدادی  )شامل  متمايز  نوارهای 
رنگين كمان  از  سفيد  سياه  در يک عکس  نواربندی  نوع  هيچ  و  هستند، 
بيشينه  به يک مقدار  از شدت  )فقط گراديان ماليمی  مشاهده نمی شود 
می شود(.  محو  كمان  ديگر  طرف  در  كمينه  يک  با  سپس  می رسد، 
ذكر  توالی  می شود،  ديده  معمولی  انسان  چشم  با  كه  رنگ هايی  برای 
زرد،  نارنجی،  قرمز،  نيوتن  هفت تايی  فارسی،  در  مانده،  ياد  به  و  شده 
قنزسانب  كلمه سازی  روش  به  )كه  است  بنفش  و  نيلی  ّآبی،  سبز، 
خواهند  كمتری  رنگ های  كور-رنگ  افراد  حال  اين  با  می شود(.  حفظ 
معلق  آب  از  زيادی  انواع  وسيله ی  به  می توانند  رنگين كمان ها  ديد. 
افشانه،  مه،  نمی شود،  باران  شامل  تنها  اين  آيند.  وجود  به  هوا  در 

و شبنم معلق در هوا نيز می توانند رنگين كمان تشکيل دهند.
رنگين كمان ها را می توان هر زمان كه قطرات آب در هوا وجود دارند و 
نور خورشيد از پشت سر در يک زاويه عمودی كوچک می تابد مشاهده 
كرد. اغلب جلوه های تماشايی رنگين كمان زمانی رخ می دهند كه نيمی 
از آسمان هنوز با ابرهای بارانی تاريک است و ناظر در نقطه ای در جهت 
خورشيد كه آسمان آن صاف است قرار دارد. نتيجه يک رنگين كمان 

تابان است كه با زمينه ی تاريک كنتراست دارد.
در نزديکی آبشارها و فواره ها نيز معموالً اثر رنگين كمان مشاهده می شود. 
به عالوه، در طول يک روز آفتابی اين اثر را می توان به طور مصنوعی با 
پراكنده ساختن قطرات آب در هوا ايجاد كرد. يک مهتاب كمان، رنگين 
كمان ماهتابی يا رنگين كمان شب هنگام، را به ندرت در شب های شديداً 
مهتابی می توان مشاهده كرد. از آنجا كه قوه ی بينايی انسان برای رنگ 
در نور كم ضعيف است، مهتاب كمان ها اغلب سفيد مشاهده می شوند.1  
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هفترنگرنگینکمان
رنگين كمان طيف پيوسته ای از رنگ ها را پوشش می دهد، هيچ »نواری« 
وجود ندارد. تفکيک ظاهری، محصول رنگدانه های نوری در چشم انسان 
و پردازش عصبی خروجی های گيرنده های نوری در مغز است. از آنجا 
كه قله ی پاسخ گيرنده های رنگی انسان، از فردی به فرد ديگر تغيير 
می كند، افراد مختلف اندكی رنگ ها را متفاوت خواهند ديد، و افرادی 
كه كور رنگ هستند تعداد كمتری از رنگ ها را خواهند ديد. با اين حال، 
هفت رنگی كه در زير ليست شده اند، گمان می شود كه از اين حکايت 
با ديد رنگی عادی، رنگين كمان را  انسان ها در هر كجا،2  می كنند كه 

چگونه می بينند. رنگ آخر در رنگين كمان بنفش است، نه ارغوانی.
نيوتن به طور ابتکاری )1672م( تنها پنج رنگ اصلی را نام گذاری كرد: 
قرمز، زرد، سبز، آبی و بنفش، نارنجی و نيلی را بعداً اضافه كرد، تا در 

توافق با تعداد نُتها در مقياسی موسيقيايی هفت رنگ را بدهد.3

توضیحعلمی
نور كه ابتدا هنگام ورود به سطح قطره باران شکسته شده است، در پشت 
قطره بازتاب می كند، و بار ديگر هنگام ترک قطره می شکند. اثر كلی به 
گونه ای است كه نور ورودی در گستره ی عريضی از زاويه ها،  با بيشترين 
از  باز می تابد. زاويه، مستقل  شدت نوری در زاويه ی 40 تا 42 درجه، 
اندازه ی قطره است، اما به شاخص شکست آن وابسته است. آب دريا 
اين رو شعاع  از  باران دارد،  شاخص شکست بزرگ تری نسبت به آب 
»رنگين كمان« در افشانه ی دريا كوچک تر از يک رنگين كمان واقعی است. 
اين رنگين كمان برای چشم غير مسلح با چينش از دست رفته ای از اين 

كمان ها مشاهده می شود.4
بستگی  به رنگ هايش  رو  اين  از  و  به طول موجش،  نور  مقدار شکست 
دارد. نور آبی )طول موج كوتاه تر( در زاويه ی بزرگ تری نسبت به نور 
قرمز می شکند، اما به واسطه ی بازتاب پرتوهای نور از پشت قطره، نور 
آبی نسبت به نور قرمز هنگام خروج از قطره با زاويه ی كمتری با پرتوی 
نور سفيد فرودی اصلی می سازد. ممکن است فکر كنيد كه عجيب است 
آبی  و  كمان  بيرون  در  را  قرمز  رنگين كمان،  در يک  الگوی رنگ ها  كه 
دقت  با  را  موضوع  اين  كه  زمانی  اين حال،  با  دارد.  خود  درون  در  را 
بيشتری وارسی كنيم، متوجه می شويم كه اگر نور قرمز خارج شده از يک 
نور آبی آن قطره ديده نخواهد شد؛  ناظری مشاهده شود،  قطره توسط 
زيرا اين نور در مسيری متفاوت با نور قرمز حركت قرار دارد: مسيری 
كه با چشمان ناظر در يک راستا نيست. نور آبی مشاهده شده در اين 
رنگين كمان از قطره ی متفاوتی می آيد، كه بايستی زير قطره ای باشد كه 

نور قرمز از آن مشاهده می شود.
بازتاب كلی  باران دستخوش  نور در پشت قطره  اعتقاد عموم،  برعکس 
نور  حال،  اين  با  می شود.  خارج  قطره  پشت  از  نور  مقداری  و  نمی شود، 
تشکيل  رنگين كمان  خورشيد،  و  ناظر  بين  باران  قطره  پشت  از  خروجی 
رنگين كمان های  مانند  باران  قطره  پشت  از  تابشی  طيف  زيرا  نمی دهد؛ 
مرئی دارای شدت حداكثری نيستند، و از اين رو رنگ ها بيشتر از آنکه 

رنگين كمان تشکيل دهند، با هم تركيب می شوند.5
   پرتوهای نور كه از يک سو وارد قطره باران می شوند )معموالً يک خط 
مستقيم از خورشيد(، از پشت قطره باز تابيده، و هنگام ترک قطره باران 
می پيچند. نور ترک كننده قطره در زاويه گسترده ای، با بيشينه ی شدت 

بين 89، 40 تا 42 درجه، پهن می شود.
پرتو سفيد با ورود به قطره باران، به رنگ های مختلفی جدا می شود زيرا 
هنگام  در  می شود.  شکسته  كمتری  زاويه ی  با  آبی  به  نسبت  قرمز  نور 
ترک قطره، پرتوهای قرمز نسبت به پرتوهای آبی در زاويه كوچک تری 

می چرخند، يک رنگين كمان تشکيل می دهند. 

رنگين كمان ها همچنين مي توانند در رطوبتي 
نظير رطوبت آبشار شکل بگيرند.

رنگين كمان با يک رنگين كمان بازتاب 
ضعيف در رودخانه

عکاسی از نيم دايره ی كامل رنگين كمان در يک فريم مشکل است، چون 
نياز به زاويه ديد 84 درجه است. برای يک دوربين mm 35، يک عدسی 
با فاصله كانونی mm 19 يا عدسی زاويه-گسترده كمتر مورد نياز است. 
حال كه نرم افزارهای قدرتمندی برای چسباندن چندين عکس در يک 
پانوراما در دسترس است، تصاوير كل كمان و حتی كمان های ثانويه را 
می توان به راحتی از يک سری از فريم های روی هم افتاده ساخت. از 
داخل هواپيما، شخص شانس ديدن تماِم دايره ی رنگين كمان، با سايه ی 

هواپيما در مركز، را دارد.
در شرايط ديد خوب )برای مثال، وجود ابر تيره در پشت رنگين كمان(، 
كمان دوم را با ترتيب رنگ معکوس می توان ديد. در زمينه ی آسمان 

آبی، كمان دوم با اِشکال قابل رويت است.
   يک رنگين كمان در واقع در محل مشخصی از آسمان وجود ندارد. محل 
ظاهر شدنش به محل ناظر و موقعيت خورشيد بستگی دارد. تمام قطرات
باران نور خورشيد را يکسان شکسته و باز می تابند، اما فقط نور از بعضی
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قطرات باران به چشم ناظر می رسد. اين نور همان است كه رنگين كمان 
را برای ناظر تشکيل می دهد. محل يک رنگين كمان در آسمان نسبت به 
ناظر هميشه در سوی مخالف خورشيد است، و هميشه رنگين كمان درونی 
روشن تر از رنگين كمان بيرونی است. مركز كمان سايه ی سر ناظر است، 
يا به طور دقيق تر نقطه ی antisolar )كه در طول روز زير افق است(، 
در زاويه ی 40 تا 42 درجه نسبت به خط بين سر ناظر و سايه اش ظاهر 
می شود. در نتيجه، اگر خورشيد باالتر از 42 درجه باشد، رنگين كمان زير 
خط افق خواهد بود و معموالً به مقدار كافی قطره باران بين افق )يعنی، 
ارتفاع چشم( و زمين وجود ندارد، تا رنگين كمان تشکيل دهند. استثناها 
زمانی رخ می دهند كه ارتفاع ناظر از سطح زمين بيشتر شود، برای مثال 

در يک هواپيما، در باالی كوه، يا باالی يک آبشار.

متغیرها
رنگینکماندوتایی

است.  ديده شده  اصلی  كمان  بيرون  ثانويه  رنگين كمان  دفعات، يک  به 
رنگين كمان دوم حاصل دوبار بازتاب نور خورشيد در درون قطرات باران 
است، و در زاويه بين 50 تا 53 درجه ظاهر می شود. در نتيجه ی بازتاب 
دوم، رنگ های رنگين كمان ثانويه نسبت به كمان اصلی معکوس می شود، 
كم رنگ تر  اصلی  از  دوم  رنگين كمان  درون.  در  قرمز  و  بيرون  در  آبی 
است زيرا در مقايسه با يک بار بازتاب در دوبار بازتاب نور بيشتری از 
قطره می گريزد و خود رنگين كمان در سطح بزرگ تری از آسمان گسترده 
می شود. ناحيه ی تاريک بين دو كمان اصلی و ثانويه را، به نام كسی كه 

اولين بار توصيفش كرد، نوارالکساندر نام گذاري كردند.
می توان  نادری  مواقع  در  را  رنگين كمان،  سومين  يا  سوم،  رنگين كمان 
داده اند  را  چهارگانه  رنگين كمان  ديدن  گزارش  اندكی  ناظران  و  ديد، 
دارد.  و ضربانی  موج دار  ظاهری  همه  از  بيرون تر  تار  كمان  آن  در  كه 
ظاهر  است  آسمان  در  خورشيد  كه  طرفی  همان  در  رنگين كمان ها  اين 

می شوند، و اين موضوع كشف كردن شان را سخت می كند. 
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... بقيه از صفحه 13
بعد از عضويت رسمي ايران در سرن، در سال2001 ميالدي و همکاري 
قطعاتي  تأمين  و  ساخت  و   LHC بزرگ  پروژه ی  زمينه ی  در  سرن  با 
در  دكترا  دوره  دانشجو  سه  و  پژوهشگر  هفت  اينک  هم  پروژه،  اين  از 
زمينه فيزيک ذرات بنيادي در سرن مشغول پژوهش و تحقيقات هستند 
پژوهش گاه  )از  نيز  ديگری  دكترای  دانشجويان  است،  قرار  همچنين  و 
دانش های بنيادی( به اين جمع اضافه شوند. الزم به ذكر است، مشاركت 

انفرادي فيزيک دانان ايراني در سرن به قبل از سال 2000 بر مي گردد.
انرژي  با  پروتوني  انرژي  پر  پرتوی  دو  ساخت   ،LHC پروژه  از  هدف 
دو  اين  دادن  برخورد  با  كه  است  ولت(  الکترون  )تترا    7Tev از  بيش 
پرتو و آشکارسازي ذرات حاصل از برهم كنش آنها، ساختار دروني مواد 
بودجه اي  با   LHC پروژه  شود.  شناخته  آنها  سازنده ی  بنيادي  ذرات  و 
بالغ بر شش ميليارد دالر از سال1995 شروع شده و راه اندازي آن و 
شروع آزمايش هاي مربوطه براي انتهاي سال 2007 پيش بيني شده بود، 
زمان بندی  در  آمد،  پديد  اخير  در چند سال  كه  دليل مشکالتی  به  اما 
ساختماني  هزينه  كه  بدانيد  نيست  بد  شد.  ايجاد  تأخير  كمی  مربوطه 
فرانک  ميليون  بر 500  بالغ  اين شتاب دهنده در آن نصب مي شود  كه 
سوئيس است و پيش بيني مي شود كه هزينه نهايي آن بعد از انجام تمام 
مقدمات و آزمايش ها، در نهايت بالغ بر 10ميليارد يورو شود. جزئيات 
بيشتر از ساختار و نحوه كار LHC موضوعي نيست كه ما به دنبال آن 
اين پروژه ی  ايران را در ساخت  بلکه مي خواهيم نقش و فعاليت  باشيم، 
از هر چيزي، الزم  قبل  قرار دهيم.  بررسي  تحقيقاتي جهان مورد  عظيم 
است بدانيد كه براي پروژه LHC، چهار آزمايش بزرگ با آشکارسازهاي 
بسيار زياد طراحي شده است كه در چهار محل تالقِی دو پرتوی پروتوني 
LHCB –ALICE -CMS- از:  عبارتند  آزمايش ها  اين  قرارگرفته اند. 

ATLAS. هر كدام از اين آزمايش هاي چهارگانه شامل مجموعه عظيمي 
از آشکارسازهاست كه كار ساخت آنها توسط مراكز تحقيقاتي مختلف و 
دانشگاه ها و شركت هاي بزرگ صنعتي در سراسر جهان در حال اجراست. 
آزمايش  از چهار  يکي   )CMS )Compact Muon Solenoid آزمايش 
بزرگ پروژه LHC است. همکاري ايران در اين آزمايش در اولين قدم با 
ساخت قسمتي مکانيکي از آزمايش CMS با عنوان »ميز نگه دارنده اين 
آشکار ساز HF و محفظه استوانه اي پوشاننده آن« و با نظارت مهندسان 
عنوان  به   اراک  هپکو  شركت  به  مربوطه  فني  دانش  انتقال  با  و  سرن 
مجري اين آزمايش به انجام رسيد. اين ميز بايد بتواند قطعاتي به وزن 
حدود 200 تا 300 تن را تحمل كند كه اجزاي آن با فاصله ميلي متري 
از يکديگر باز و بسته مي شوند. اين ميز در حقيقت يک دستگاه مکانيکي 
با مقاومت بسيار باال به شمار مي رود كه هزينه ساخت آن نيز برعهده 
محمدي،  محمد  دكتر  تومان(.  ميليون  بر 600  بالغ  )مبلغي  است  ايران 
متخصص فيزيک ذرات بنيادي و سرپرست گروه سازنده شتاب دهنده 
سرن در ژنو، كه از طرف دانشگاه فلوريدا اين مأموريت را عهده دار شده 
فعاليت هاي  اصلي  موضوع  ايران،  »براي  مي گويد:  زمينه  اين  در  است، 
پژوهشي از اين قبيل، دستيابي به منافع اقتصادي آني نيست، بلکه منفعت 
پروژه  يک  در  مشاركت  طريق  از  كه  است  علمي  دستاوردهاي  اصلي، 
علمي بين المللي، آن هم در باالترين سطح پژوهش در حوزه فيزيک ذرات 

بنيادي نصيب كشورمان مي شود.«                                     

       تله تكنيك ارائه دهنده جديدترين
440        سيستم هاي امنيتي و دوربين هاي مداربسته

0004
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   برای بهبود درک بشر از جهان پيچيده و بيکران پيرامون، دانشمندان 
آزمايش های فوق العاده بلند پروازانه ای طراحی كرده اند. پروژه هايی كه 
اجرای آنها به هيچ عنوان آسان نيست، چرا كه علوم برجسته و بزرگ 
نيازمند ده ها سال تعهد پرهزينه از جانب ملل مختلف است. ابزارهايی كه 
برای اين آزمايش ها نياز است، تقريبا به همان پيچيدگی و الهام بخشی 
ابزارها  اين  كمک  به  دانشمندان  است  قرار  كه  است  جديدی  دنياهای 

كشف كنند.
آزمايش ها،  اين  بزرگ ترين  رتبه بندی  برای  پاپ ساينس،  گزارش  به 
بودجه  ساخت،  هزينه های  است:  شده  گرفته  نظر  در  عملی  ضريب   4
عملياتی، تعداد اعضای پروژه و ابعاد فيزيکی خود پروژه. با اين وجود، به 
به  اين پروژه ها مقايسه آنها كار دشواری است و  دليل ماهيت متفاوت 
همين دليل، سه ضريب كاربردی نيز برای رتبه بندی آنها در نظر گرفته 
شده است. به منظور انعکاس اهميت نسبی، وزن بيشتری به اين ضرايب 
اختصاص داده شده است. ضرايب كاربردی عبارتند از : سودمندی علمی 
پروژه، سودمندی آن برای افراد عادی )به چه كار بشر می آيد؟( و البته 

ضريب حياتی هيجان انگيز بودن پروژه.
در ادامه نگاهی به 10 پروژه عظيم حال حاضر دنيای علم خواهيم داشت.

1-زمیننما
شمالی  آمريکای  شناسی  زمين  تکامل  كردن  دنبال  برای  كه  زمين نما 
طراحی شده، بزرگترين پروژه علمی روی زمين است. اين رصدخانه علوم 
جمع آوری  داده  زمين،  سطح  مترمربع  ميليون   9/8 از  بيش  از  زمينی 
می كند. از سال 2003 تاكنون، بيش از 4000 ابزار اين پروژه 67 ترابايت 
اطالعات را جمع آوری كرده اند كه معادل يک چهارم اطالعات موجود 
در كتابخانه كنگره آمريکا است و هر 6 تا 8 هفته، به اين حجم عظيم 

اطالعات، 1 ترا بايت داده اضافه می شود.
محققان، از زمين نما كه در برگيرنده انواع مختلفی از آزمايش ها است، 
برای بررسی تمام حقايق مربوط به ساختار زمين شناسی آمريکای شمالی 
ايستگاه   1100 پورتوريکو،  و  آمريکا  قاره  سراسر  در  می كنند.  استفاده 
جابجايی  از  ناشی  كه  را  زمين  سطح  تغييرشکل های  دائمی  جی.پی.اس 

صفحات تکتونيکی1 زير آنها است، رديابی می كنند. 
حس گرهای لرزه ای مجاور گسل فعال سن آندره در كاليفرنيا، كوچک ترين 
تکان های آن را ثبت می كنند. به صورت هم زمان، نمونه های صخره ای 
كه با استفاده از يک دريل به عمق 3/5 كيلومتر از اعماق اين گسل بيرون 
كشيده می شوند، تنش ها و كرنش های وارد بر اين صخره ها را كه هنگام 
سائيده شدن دو لبه گسل به روی يکديگر در حين زلزله ايجاد می شود 

را آشکار می كند.
پروژه  اين  اندک  از كاركنان  در طی يک دوره 10 ساله، گروه كوچکی 
از  استفاده  با  را  لرزه نگار   400 از  حمل  قابل  آرايه ای  بسيار،  زحمت  با 
ايستگاه  اين  كه  زمانی  كرده اند.  جابجا  آمريکا  سراسر  در  مکانيکی  بيل 
گروه  اين  برسد،  آمريکا  شرقی  سواحل  به  آينده  سال  در  لرزه نگاری 

داده های مربوط به تقريبا 2000 نقطه را جمع آوری كرده اند.
روی هم رفته، اندازه گيری های پروژه زمين نما می تواند به توضيح نيروهای 

پشت پرده حوادث زمين شناسی، مانند زمين لرزه و فوران های آتشفشانی 
كمک كند و منجر به پيش بينی بهتر اين پديده ها شود.

2-برخورددهندهبزرگهادرونی
110 متر زيِر زمين و در مرز سوئيس و فرانسه، برخورددهنده بزرگ 
به  دنيا  ذرات  برخورددهنده  بزرگترين  كه  شده  واقع   2)LHC( هادرون 
مصرف  برق  وات  گيگا   700 ساعت  هر  تاسيسات  اين  می رود.  شمار 
می كند و ساليانه به بيش از 1 ميليارد دالر بودجه نياز دارد. بيش از 10 
هزار محقق، مهندس و دانشجو از 60 كشور مختلف دنيا در 6 پروژه فعال 
ال.اچ.سی مشاركت دارند. اين پروژه ها طراحی شده اند تا پرده از رازهای 

فيزيک بنيادی عالم بردارند.
آيا  دارد؟  وجود  فضا  در  اضافی  ابعاد  آيا  چيست؟  دقيقا  تاريک  ماده 
ياد می شود، وجود  از آن  الهی«  با عنوان »ذره  بوزون هيگز، كه معموالً 
دارد؟ جهان چطور شکل گرفته است؟ شش آشکارساز ذرات LHC به 
ثبت و مشاهده مسير، انرژی و هويت ذرات زيراتمی مشغول هستند كه 
ممکن است جواب برخی از سواالت باال را در خود داشته باشند. برای 
مثال آشکارساز پروژه ATLAS، به دنبال رخدادهای برخوردی در چيزی 
است كه ظاهراً يک عدم توازن اندازه حركت به شمار می رود؛ نشانه ای از 
وجود ذرات ابرمتقارن، كه تصور می شود ماده تاريک را تشکيل می دهند.

است   ATLAS پروژه  مکمل   ،3)CMS( ميون  متراكم  سنج  طيف  پروژه 

LHC- كه به دنبال ابرتقارنی و ذره گريزپای بوزون هيگز است. پروژه
پروژه  و  می پردازد،  پرانرژی  كيهانی  پرتوهای  شبيه سازی  به   Forward
LHC-Beauty اطالعاتی را تهيه خواهد كرد كه معلوم كند چرا جهان 
به جای پادماده از ماده تشکيل شده است. آشکارساز TOTEM نيز با 
دنبال كردن برخورد پروتون ها تالش می كند تا ساختار درونی پروتون را 

مشخص كند.
در نهايت، پروژه ALICE به مطالعه پالسمای گلوئون-كوارک می پردازد، 
يون سنگين در حال  نسبيتی  برخورددهنده  كه در  آزمايش هايی  مشابه 

انجام است.
قبل از آغاز به كار پروژه LHC ، گروهی آشوب طلب تبليغات پر سر و 
صدايی به راه انداختند كه اين آزمايشات منجر به ايجاد يک سياه چاله 
روی زمين خواهد شد. اما برخالف تصور آنها، اين پروژه اثرات اندكی 
را بر زندگی روزمره بشر داشته است؛ مگر اينکه خانواده و دوستان شما 
نيز جزو آن دسته از افرادی باشند كه سر ميز شام در خصوص منشاء 

پيدايش جهان بحث می كنند!

3-منبعنوترونیشکافتی
در   )Spallation Neutron Source( شکافتی  نوترونی  منبع  ماه،  هر 

10 پروژه عظيم عاَلم
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را  برق  انرژی  مگاوات   28 تا   25 بين  آمريکا،  تنسی  در  واقع  اوكريج 
می كند.  مصرف  ماندن  خنک  برای  را  آب  ليتر  ميليون   32 و  استفاده، 
)هر  پالس، 2 كوادريليون  SNS در هر  در طی كار، شتاب دهنده ذرات 
كوادريليون معادل 10 به توان 15 يا يک ميليون ميليارد است( نوترون 
را به سمت محفظه زير خود شليک می كند. اين ابرهای عظيم نوترونی 
با منحرف كردن مواد، نحوه تغيير ساختار اتمی آنها را با گذشت زمان 

مشخص می كنند.
معادل  سرعتی  با  را  نوترون ها  از  انبوهی   )SNS( شکافتی  نوترونی  منبع 
97 درصد سرعت نور ) سرعت نور در خأل 300هزار كيلومتر بر ثانيه 
است ( به سمت يک نمونه شليک می كند. اما بر خالف ذرات موجود در 
می كنند،  برخورد  خود  هدف  با  زمانی كه  نوترون ها  برخورددهنده،  يک 
انفجارهای عظيمی را ايجاد نمی كنند .از آنجا كه نوترون ها كوچک و كم 
انرژی هستند، اندركنش آنها با مواد بسيار ضعيف است. زمانی كه يک 
نوترون از ميان نمونه ای عبور می كند، باعث پراكنده شدن هسته اتم های 
نمونه می شوند. اين اندركنش انرژی و جهت نوترون ها را تغيير می دهد 

و 14 ابزار مختلف كه كمتر از 1 متر با نمونه فاصله دارند، اين تغييرات 
را ثبت می كنند.

تا  می كند،  جمع آوری  را  پراكنش  داده های  تمام  مخصوصی  نرم افزار 
ساختار اتمی نمونه را توليد كند. از آنجايی كه SNS قطاری از نوترون ها 
را با نرخ 60 پالس در ثانيه به سمت نمونه شليک می كند، می تواند نحوه 
كه  است  اين  مانند  كار  اين  كند.  ثبت  زمان  با  را  نمونه  ساختار  تغيير 
فريم های منفرد يک فيلم را تک تک عکسبرداری كنيد و سپس آنها را 

پشت سر هم به نمايش درآوريد.
ساخت باتری های بهتر، يکی از دستاوردهای اين مركز است. دانشمندان 
از اين فيلم ها در مقياس اتمی استفاده می كنند، تا نحوه پر و خالی شدن 
باتری ها را در دنيای واقعی نظارت كنند. اين ابزار، همچنين برای مطالعه 

ساختار پروتئين ها مورد استفاده قرار می گيرد.

4-ایستگاهفضاییبینالمللی
تا  شود  خرج  دالر  ميليارد   2 و  كنند  كار  بايد  كارمند  هزاران  ساليانه 
چراغ های ايستگاه فضايی بين المللی روشن بماند. تاكنون 201 نفر از 11 
بازديد  ايستگاه  اين  از  پولدار(  فوِق  همراه 7 گردش گر  به   ( دنيا  كشور 

سازه ی  يک  حضور  زمان  طوالنی ترين  ركوردار  ايستگاه  اين  كرده اند. 
امسال،  ماه  آبان  است.  داده  اختصاص  خود  به  فضا  در  را  بشر  ساخت 
ايستگاه فضايی بين المللی 11 ساله شده است و قرار است كه برای يک 
همچنين  بين المللی  فضايی  ايستگاه  بماند.  باقی  فضا  در  نيز  ديگر  دهه 
ميزبان طيف نگار مغناطيسی آلفا )AMS( است، بزرگ ترين و سنگين ترين 

ابزاری كه تاكنون به فضا ارسال شده است.
شركای  و  ناسا  فضانوردان  و  دانشمندان  بين المللی،  فضايی  ايستگاه  در 
تاييد  وظيفه  و  می كنند  آزمايش  را  فضاپيماها  اجزای  آن،  بين المللی 
فضايی  مسافرت های  برای  می توانند  كه  دارند  برعهده  را  سيستم هايی 
بررسی  به  همچنين  آنها  شوند.  استفاده  طوالنی  مسافت های  در  انسانی 
توليد  و  استخوان  تراكم  بر  بی وزنی  اثرات  مطالعه  انسان،  فيزيولوژی 
اقامت  در  بدن  ايمنی  سيستم  تغييرات  نحوه  و  خون،  قرمز  سلول های 
اين  محققان  امسال،  ارديبهشت ماه  از  می پردازند.  فضا  در  درازمدت 
ايستگاه، كار با AMS را هم آغاز كرده اند. اين ابزار قادر است كوارک ها 
را كه در شتاب دهنده های ذرات ساخته می شوند، اما هيچگاه در طبيعت 
ايستگاه فضايی  انجام شده در  مشاهده نشده اند را رديابی كند.تحقيقات 
باكتری سالمونال4 در فضا  اين مساله شد كه  بين المللی منجر به كشف 
خطرناک تر ميشود. اين كشف مهم و شناسايی ژنی كه باعث اين تغيير 
و  سالمونال  با  می تواند  كه  واكسنی شد  نخستين  به خلق  منجر  می شود، 
باكتری ديگری كه باعث بروز نوعی عفونت می شود و هر ساله هزاران 

نفر از بيماران بيمارستان ها را مبتال می كند، مقابله كند.

5-منبعنوریپیشرفته
مركز تحقيقاتی منبع نور پيشرفته، يک شتاب دهنده ذرات واقع در بركلی 
كاليفرنيا است. از سال 1993، محققان اين مركز پرتوهايی از فوتون را كه 
يک ميليون بار درخشان تر از سطح خورشيد است، به سوی پروتئين ها، 
الکترودهای باتری، ابررساناها و ديگر مواد نشانه رفته اند، تا به كمک اين 

پرتو مشخصات اتمی، مولکولی و الکترونيکی آنها را آشکار كنند.
منبع نوری پيشرفته )ALS( يکی از درخشان ترين منابع پرتوهای ايکس 
طيف نگاری  ريزبينی  برای  مناسبی  طول موج  كه  است،  دنيا  در  ضعيف 
)اسپکتروميکروسکوپی( دارد، تکنيکی علمی كه با استفاده از آن می توان 
نانومتر  چند  تنها  كه  را  نمونه هايی  شيميايی  تركيب  و  ساختار  هم زمان 

اندازه دارند، آشکار كرد.
در سال 2006، دانشمندان ALS به اخترشناسان كمک كردند تا با تحليل 
طيف غبار به دست آمده از انتهای دنباله داری در نزديکی خورشيد كه 
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در آغازين روزهای منظومه شمسی ما شکل گرفته بود، نشان دهند كه 
تركيبات كيهانی كه از اين گوشه دور افتاده كيهان سرچشمه گرفته اند، 

بسيار زودتر از آنچه كه ما تصور می كرديم مخلوط شده اند.
در همان سال، راجر كورنبرگ از دانشگاه استنفورد، جايزه نوبل شيمی را 
به خاطر كارهايی كه در ALS بر روی ساختار سه بعدی آنزيم های پليمری 
آر.ان. ی انجام داده بود، را از آن خود كرد. اين اطالعات ساختاری به وی 
اجازه می داد كه نحوه ترجمه دی.ان.ای به »آر.ان.ای«5 را طی فرايندی 

كه رونويسی خوانده می شود، توصيف كند.
مالنوما  بيماری  به  مربوط  پروتئين  خصوص  در   ALS در  كه  كارهايی 
) تومور سياه رنگ قشر عميق پوست( انجام شد، به خلق درمانی جديد 
برای مقابله با اين بيماری كمک كرد. داروی توليد شده هم اكنون در فاز 
2 و 3 آزمايش های كلينيکی قرار دارد. ساير داده های به دست آمده از 
ALS منجر به توليد الکترودهای باتری های ليتيومی پرظرفيت شده كه در 
نهايت می تواند باعث خلق باتری های بادوام تر شوند. همچنين فهم ساختار 
فيزيکی و الکترونيکی ورقه های مسطح كربنی موسوم به گرافن، می تواند 
اتمی، و ساخت پردازنده های  به توسعه و خلق ترانزيستورها در مقياس 

رايانه ای سريع تر نيز منجر شود.

6-جونو،مدارگردمشتریدرماموریتیانتحاری
قبل از اينکه مدارگرد جونو )جونو در افسانه های يونانی نام همسر ژوپيتر 
اثر  تحت  فضاپيما  اين  شود،  مشتری  مدار  وارد   2016 سال  در  است( 
ساعت  بر  كيلومتر  هزار  به سرعِت 215  گازی،  غول  اين  عظيم  جاذبه 
تبديل خواهد شد.  بشر  وسيله دست ساز  به سريع ترين  و  خواهد رسيد 
زمانی كه اين سفينه در مدار قرار بگيرد، 33 بار به دور اين سياره گردش 
خواهد كرد و سپس به درون آن شيرجه خواهد زد. در اين سفر انتحاری، 
جونو اتمسفر هيدروژنی مشتری را درمی نوردد، تا اينکه نهايتا مانند يک 

شهاب سنگ در اين جو بسوزد.
ابزار مختلف اليه های اين  هنگامی كه جونو به دور مشتری می گردد، 9 
سياره را مورد مطالعه قرار می دهند. مشتری نخستين سياره ای است كه 
در منظومه شمسی شکل گرفته و به دليل اندازه بزرگش، نيروی جاذبه 
اين سياره مواد اصلی را كه در منظومه شمسی نخستين يافت می شد، در 
خود نگاه داشته است .اين ويژگی ها مشتری را به پنجرهای با ارزش به 

سوی آغاز منظومه شمسی تبديل كرده است.

موجود  بحث های  به  می تواند  مغناطيسی،  ميدان  اندازه گيری  همچنين 
جونو  مغناطيس سنج های  دهد.  پايان  سياره  اين  هسته  جنس  زمينه  در 
را  سياره  اين  در  شده  كشف  فلزی  هيدروژن  اقيانوس  حركات  و  عمق 
اندازه گيری خواهد كرد. پس از ميدان مغناطيسی اطراف خورشيد، اين 
می كند.  ايجاد  را  شمسی  منظومه  مغناطيسی  ميدان  قوی ترين  اقيانوس 
در نهايت، يک راديومتر مايکرويوو، ميزان آب موجود در اتمسفر عميق 
اين  نحوه شکل گيری  فهم  كليد  اندازه گيری خواهد كرد، كه  را  مشتری 

سياره خواهد بود.
مطالعه الگوهای پيچيده آب و هوای مشتری می تواند به ما در پيش بينی 
آب و هوای سياره خودمان كمک كند. اما بخش اعظم اين آزمايش تنها 

يک تحقيق علمی صرف خواهد بود.

7-تاسیساتملیاحتراق
 )NIF( بزرگ ترين و پرانرژی ترين ليزر دنيا، تاسيسات ملی احتراق آمريکا
است كه در ليورمور ايالت كاليفرنيا قرار گرفته است. اين تاسيسات كه 
يک  اندازه  به  ارتفاعی  است،  فوتبال  زمين  سه  بزرگی  به  آن  مساحت 
ساختمان 10 طبقه دارد و 2 ميليون ژول انرژی فرابنفش توليد می كند. 
چنين جريانی می تواند دمای هدفی را كه ليزر بر روی آن متمركز می شود، 
به بيش از 100 ميليون درجه سانتيگراد و فشار آن را به بيش از 100 
ميليارد برابر فشار جو زمين برساند. اين وضعيت مشابه شرايطی است كه 

در هسته ستارگان و سيارات گازی عظيم وجود دارد.
زمانی كه 192 پرتوی منفردی كه ليزر تاسيسات ملی احتراق را تشکيل 
می دهند، بر روی هدفی متشکل از اتم های دوتريوم ) اتم هيدروژن با يک 
با دو نوترون( هم گرا می شوند؛ هسته  )اتم هيدروژن  نوترون ( و تريتيوم 
دانشمندان  می آورد.  وجود  به  انرژی  انفجار  يک  و  می شود  ذوب  اتم ها 
برای  فرايند،  اين  اصالح  با  تا  می كنند  تالش  احتراق  ملی  تاسيسات 
نخستين بار، انرژی خالص را از واكنش گداخت هسته ای به دست آورند. 
آنها همچنين از تحقيقات شان استفاده می كنند تا آنچه را با گذشت زمان 
برای سالح های هسته ای اتفاق می افتد مطالعه كنند. اين مساله يک سوال 
حياتی در خصوص امنيت و قابليت اعتماد زرادخانه های سالح های هسته 

ای آمريکا به شمار می رود.
تقليدی  ليزر  برای هدف  ايجاد شده  اينکه وضعيت  دليل  به  نهايت،  در 
اين  كه  اميدوارند  دانشمندان  است؛  پرجرم  ستارگان  هسته  وضيعت  از 
آزمايش ها به آنها كمک كند تا دريابند چطور گداخت هسته ای، منجر به 

توليد برخی از عناصر اتمی سنگين مانند طال و اورانيوم می شود.
داده های  باشد،  منطقه  بر ذخيره سازی سالح هسته ای در يک  قرار  اگر 
تاسيسات ملی احتراق می تواند به تعيين ميزان امنيت چنين انبار مهماتی 
كمک كند. از طرف ديگر، برخی از طرفداران اين آزمايش می گويند كه 
تاسيسات ملی احتراق می تواند به توليد انرژی از گداخت هسته ای كمک 
كند؛ اگرچه يک نيروگاه گداخت هسته ای به احتمال زياد بر پايه ليزرهای 

عظيم كار نخواهد كرد.

)VLA(۸-آرایهخیلیبزرگ
در صدها كيلومتر مربع از بيابان های ماگدالنا واقع در نيومکزيکو آمريکا، 
از  يکی  كه  است  گرفته  قرار   VLA اختصار  به  يا  بزرگ  خيلی  آرايه 
بزرگ ترين تلسکوپ های دنيا به شمار می رود. 27 آنتن مجزای راديويی 
آن كه هر كدام 27 متر قطر دارند، يک ساختار Y شکل را با بازوهايی 
به طول 21 كيلومتر تشکيل می دهند و به جمع آوری سيگنال های رسيده 
از برخی از روشن ترين اجرام كيهان می پردازند. خواهر خوانده اين پروژه 
يعنی آرايه خيلی بزرگ بيسالين )VLBA(، نواری از 10 آنتن راديويی 
است كه در مسافتی به طول 8900 كيلومتر، از هاوايی تا جزاير ويرجين 
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فراوان  با جزئيات  تصاويری  به خلق   VLBA و   VLA گسترده شده اند. 
اجرام  دورترين  تا  گرفته  ماه  مانند  نزديک  اجسام  از  اجرام سماوی،  از 

آسمانی مانند لبه جهان قابل مشاهده، می پردازند.
از آنجايی كه امواج راديويی می توانند از غبارهای كيهانی كه باعث محو 
VLBA می توانند  VLA و  از اجرام می شوند عبور كنند،  شدن بسياری 
چيزهايی را ببينند كه تلسکوپ های نوری قادر به مشاهده آنها نيستند. 
شيری  راه  كهکشان  مركز  سياهچاله ی  دانشمندان   ،VLA از  استفاده  با 
را مورد مطالعه قرار داده اند، و به جستجوی منشاء فوران های پرتوهای 
ويجر2  راديويی  پيام هايی  و  پرداخته اند،  دوردست  سحابی های  در  گاما 
نپتون دريافت كردند كه  كنار  از  هنگام عبور آن  و  را در سال 1989 
در  را  آن  قمرهای  و  گازی  غول  اين  از  نزديک  نمای  تصاوير  نخستين 

اختيار اخترشناسان قرار داد.
VLBA تغييرات محور زمين را در فضا اندازه گيری می كند. با تمركز بر 
اجسام دور دست و نسبتا ثابت مانند كوازارها، دانشمندان می توانند هر 
تغيير ظاهری را در محور زمين در فضا رديابی كنند. زمين لرزه های عظيم 
مانند زلزله اخير ژاپن باعث می شوند كه محور زمين اندكی از جای خود 

منحرف شود.
داده های جمع آوری شده توسط VLA و VLBA منجر به كشف تئوری ها 
اخترشناسی شده است.  نوينی در  اجرام جديد، و گشوده شدن فصل  و 
نزديک  سيارک های  مسير  خصوص  در  را  داده هايی  همچنين   VLBA
زمين جمع آوری می كند كه به دانشمندان كمک می كند برخورد احتمالی 

يکی از اين اجرام را با زمين پيش بينی كنند.

9-نپتون:بزرگترینرصدخانهزیرآبیدنیا
اقيانوس ها نزديک سه چهارم سطح زمين را پوشانده و 90 درصد حيات 
هنوز  آنها  اعظم  بخش  وجود،  اين  با  داده اند.  جای  خود  در  را  سياره 
ناشناخته باقی مانده است. نپتون، يک شبکه رصدخانه اقيانوسی است كه 
از حدود 850 كيلومتر كابل، و 130 ابزار با بيش از 400 حس گر تشکيل 
نخستين  هستند،  اينترنت  به  متصل  همگی  كه  ابزارها  اين  است.  شده 
اقيانوسی همه جانبه، شامل حيات وحش،  نظارت  مقياس  بزرگ  سيستم 

جغرافيا، زمين شناسی و شيمی اقيانوس را تشکيل می دهد.
ابزارهای نپتون كه در فاصله 350 كيلومتری از ساحل بريتيش كلمبيا و 
در صفحه تکتونيکی Juan de Fuca قرار دارند، يک چشم انداز بالدرنگ 
راديومترها،  به  مجهز  شناور  ريسمان  يک  می كند.  فراهم  را  منطقه  از 
نورسنج ها و حس گرهای هدايت الکتريکی، در يک ستون 400 متری آب 
باال و پايين می روند. اين ابزارها با نمونه برداری از خصوصيات شيميايی 
و شرايط فيزيکی ستون آب، نحوه تغييرات آنها را با گذشت زمان تعيين 
می كنند. يک ابزار كنترل از راه دور به نام ROPOS اين ابزارها را نصب 

و اطالعات را جمع آوری می كند.
دوربين های كيفيت باالی اين سيستم، تصاوير ثابت و ويدئويی از جانوران و 
رفتارهای آنها را تهيه می كند و دانشمندان به كمک اين تصاوير، تغييرات 
اكوسيستم محلی را اندازه گيری می كند. ميکروفون های زيرآبی نصب شده 
در كف دريا با ضبط صدای دلفين ها و وال ها، تعداد اين جانوران و مسير 
مهاجرت آنها را تعيين می كنند. يک دستگاه خزنده كنترل از راه دور به 
نام Wally با حركت بر كف دريا، ذخاير متان زيرآب را بررسی می كند. 
اين ذخاير عالوه بر تشديد تغييرات جهانی آب و هوا، می توانند يک منبع 

بالقوه انرژی باشند.
ارسالی  ويدئوهای  اينترنت،  طريق  از  می توانند  دنيا  سراسر  دانشمندان 
Wally را از كف دريا مشاهده كنند، به مطالعه زندگی كرم های لوله ای 
می كنند  زندگی  گرمابی  دريچه های  دهانه های  در  كه  اقيانوس  اعماق 

بپردازند، يا به آواز نهنگ های گوژپشت گوش دهند.

10-برخورددهندهنسبیتییونسنگین
برخوردهای اين شتاب دهنده می تواند دمايی معادل 4 هزار ميليارد درجه 
نيز ذوب  نوترون ها  و  پروتون ها  كند. در چنين دمايی  توليد  سانتی گراد 
می شوند و وقتی اين ذرات متالشی شوند، كوارک ها و گلوئون های آنها 
توليد می كنند  را  ماده  از  اندركنش می كنند و حالتی  يکديگر  با  آزادانه 
پايان برخورد و سرد  از  كه سوپ كوارک-گلوئون ناميده می شود. پس 
شدن مواد، پروتون ها و نوترون ها مجددا شکل می گيرند و طی اين فرايند، 
دانشمندان   ،RHIC از  استفاده  با  می كنند.  توليد  زيراتمی  ذره  هزار   4
تالش می كنند تا شرايط عالم را در چند ميليونيم ثانيه پس از مهبانگ 

بازسازی كنند. برای درک بهتر نحوه پيدايش ماده در جهان، فيزيک دانان 
RHIC اتم های طال را در چندين شتاب دهنده به حركت در می آورند و 
با جداسازی الکترون ها، آنها را به يون های مثبت تبديل می كنند. سپس 
اين يون ها به درون لوله های دايروی تزريق می شوند و پيش از برخورد با 
يکديگر، تا 99/9 درصد سرعت نور شتاب می گيرند. در بازرسی بقايای 
اين برخوردها، دانشمندان كشف كردند كه بر خالف پيش بينی ها، ذرات 
رفتار  گاز  نه  و  مايع  صورت  به  بيشتر  مهبانگ  از  پس  مرحله  اين  در 
به  كه  شده اند  ابزارهايی  اختراع  به  موفق   RHIC دانشمندان  می كنند! 
پروتون ها شتاب می دهد و با دقت بسيار زيادی آنها را برای پرتوافشانی 
و كشتن تومورهای سرطانی در انسان به كار می گيرند. مهندسان نيز از 
پرتوهای يون سنگين برای ايجاد سوراخ های ريز در ورقه های پالستيکی 
مولکولی  مقياس  در  را  مواد  كه  بسازند  فيلترهايی  تا  می كنند  استفاده 
طبقه بندی كند. عالوه بر اينها، با استفاده از فناوری آهنرباهای ابررسانای 
استفاده شده در RHIC، ممکن است ما بتوانيم ابزارهای كارآمدتری برای 

ذخيره سازی انرژی اختراع كنيم.
انجمن فيزيک دانان جوان )هوپا(

توضیحات:
مطالعه به که است زمینشناسی شاخههای از یکی تکتونیک یا زمینساخت .1
تغییرشکلپوستهزمینبراثرتنشهاوکرنشهایواردهدرطولدورانهایمختلف

زمینشناسیمیپردازد.
Large Hadron Collider.2

Compact Muon Spectrometer.3
از ناشی بیماریهای ایجادکننده باکتریهایشاخِص ازجمله باکتریسالمونال .4
غذااست،کهشایعترینراهانتقالآنبهبدنانسانازطریقتخممرغآلودهاست.
اینباکتریمعموالًدرجوجههاوتخممرغهاوجودداردوعاملیکیازشایعترین

مسمومیتهایغذاییاست.
5.ریبونوکلئیکاسید)RNA(،یکیازسهماکرومولکولاصلی)همراهباDNAو

پروتئینها(میباشدکهبرایتماماشکالشناختهشدهحیات،ضروریهستند.
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مهمترين   www هستيد.  آشنا   www عبارت  با  شما  همه ی  مطمئنًا     
 hyper text transfer( يا همان پروتکل جابجايي ابَرلينک ها http مشخصه
protocol( در شبکه جهاني ارتباطات و فناوري جابجايي اطالعات است. 
اين مشخصه مهم در يک مركز  بار  اولين  براي  بدانيد  جالب است كه 
تحقيقات فيزيک به كار برده شد. سرن )CERN( همان مركزي هست 
در  دانشمندان خود  و  پژوهشگران  بين  ارتباط  براي  بار  اولين  براي  كه 
بدانيد  كه  نيست،  بد  كرد. همچنين  ابداع  را   www سال1990ميالدي، 
زمينه ی  در  هم،  فيزيک  تحقيقاتي  مركز  اين  پيشرفت  نمونه ی  آخرين 
ركورد  شدن  شکسته  به  مي توان  كه  بوده  اطالعات  فناوري  و  اينترنت 

انتقال اطالعات توسط اينترنت اشاره كرد!!
واماسرنچیست؟وکجاست؟

سرن )CERN( بزرگترين مجموعه آزمايشگاهي دنيا در زمينه ی فيزيک 
ذرات بنيادي و فيزيک هسته اي است. اين مجموعه ی عظيم و منحصر 
به فرد، در حاشيه شهر ژنو سوئيس در شهر ميرين و در مرز مشترک 
 1954 سال  سپتامبر   29 در  سرن  است.  شده  واقع  سوئيس  و  فرانسه 
ميالدي توسط سازمان اروپايي تحقيقات هسته اي شکل گرفته و در طي 
57 سال، توانسته نقش بسيار موثري در رشد و توسعه علم فيزيک و نيز 
ديگر علوم داشته باشد. تحقيقات، آزمايش ها و پژوهش هاي انجام شده 
در اين مركز و كسب جوايز متعدد توسط دانشمندان و پژوهشگران فعال 
در اين مركز معتبر علمي دنيا )از جمله شش جايزه نوبل( نيز، نشان از 

اهميت سرن در عرصه تبادالت علمي دنيا دارد.
كشور  يازده  همراه  )به  سرن  اصلي  گذار  پايه  عنوان  به  سوئيس  دولت 
اروپايي ديگر( در پنجاهمين سال تاسيس سرن و به عنوان هديه، مركزی 
به نام »جهان علم و نوآوری« را كه يک مركز شبکه ای جديد و نيز مکانی 

برای بازديد عالقه مندان است، به اين سازمان اهدا كرد.
مهمترين  كه  بنيادي  ذرات  و  هسته اي  فيزيک  تحقيقات  مركز  اين  در 
هدف آن »كشف رازهای مبداء جهان« است، هم اينک بيش از 3000 
فيزيکدان و مهندس به عنوان كاركنان مقيم در زمينه هاي مختلف نظري 
و آزمايشگاهي مشغول به كار هستند. در سرن همچنين بيش از 6500 
كوتاه  بازديدهاي  صورت  به  دنيا  كشور   80 دانشگاه   500 از  دانشمند 
علمي  نظير  بي  و  بزرگ  همکاري  از  نشان  كه  مي آيند  سرن  به  مدت 
»چارلز  گفته ی  به  دارد.  جهان  علمي  عرصه  پژوهشگران  و  دانشمندان 
كاليبر« وزير علوم و پژوهش های سوئيس، در50 سال گذشته سازمان 
اروپايی تحقيقات هسته ای، كانون همايش و مالقات دانشمندان مختلف 
بوده  اقوام  تمامی ملت ها، فرهنگ ها، مذاهب و  از  با ريشه هايی  جهان 
است. او همچنين گفت: »در اين مركز، مناقشات و دشمنی های سياسی 
به هيچ وجه راه ندارد و حکم فرمايی همين روحيه باعث شده است، اين 
و  به طبيعت  انسان نسبت  تفکر  بتواند در چگونگی شکل گيری  سازمان 

آغاز جهان كمک های قابل مالحظه ای داشته باشد«.
از  و  اداره كننده ی سرن هستند  اروپايی، اعضاي اصلي  كشورهای ديگر 
لحاظ اداري-مالي تامين كننده عمده هزينه هاي مالي سرن هستند. اين 
كشورها ساليانه حداقل مبلغي بالغ بر 5 ميليون يورو پرداخت مي كنند؛ 
كه البته بسياري از آنها، عالوه بر اين، برای بسياري از پروژه هاي سرن 
به صورت مستقيم و غير مستقيم مبالغ ديگري نيز، سرمايه گذاری می كنند؛ 
مثل آلمان و ايتاليا كه تاكنون فقط براي يکي از پروژه هاي سرن به اسم 

)LHC( تاكنون بيش از300 ميليون يورو هزينه كرده اند.
بزرگترين برنامه كنوني سرن، عالوه بر تحقيقات گوناگون در زمينه فيزيک 
 LHC )Large Hadron بنيادي، اجراي پروژه بزرگ  هسته اي و ذرات 
به  كه  است  هادرونی«  بزرگ  دهنده ی  »برخورد  همان  يا   )Collider
عنوان بزرگترين پروژه ی تحقيقاتي جهان شناخته مي شود. برخورد دهنده 
بزرگ هادرونی، يک شتاب دهنده ی  ذرات با انرژی بسيار بسيار باال و 
پيچيدگی بی نظير است؛ كه نتيجه ی آن همکاری و مشاركت جهانی برای 

آشکارسازی بخش جديدی از حقيقت پنهان است.
دسته دوم از كشورهاي مشاركت كننده در سرن، شش كشور آمريکا، 
روسيه، ژاپن، تركيه، هند و اسرائيل هستند، كه به عنوان ناظر در سازمان 
تحقيقات هسته اي سرن حضور دارند. اين كشورها هم سهم، و مشاركت 
در  همچنين  و  سرن  تحقيقاتي  پروژه هاي  انجام  در  فعالي 
تأمين هزينه هاي مالي و تجهيزات سرن دارند. به عنوان 
مثال، تاكنون اياالت متحده رقمي بيش از يک ميليارد دالر 

براي پروژه ی LHC هزينه كرده است.
از كشورهاي مشاركت كننده در سرن،  اما دسته سوم  و 
هسته اي  تحقيقات  اروپايي  سازمان  عضو  غير  كشورهاي 
هستند كه در برنامه هاي مختلف تحقيقاتي سرن مشاركت 

دارند. اين دسته كه شامل 26 كشور است، عبارتند از:
الجزاير، آرژانتين، ارمنستان، آذربايجان، بالروس، برزيل، 
ايسلند،  استوني، گرجستان،  قبرس،  كانادا، كرواسي،  چين، 
ايرلند، مکزيک، مراكش، پاكستان، پرو، روماني، صربستان، 
و  اوكراين  تايوان،  جنوبي،  كره  جنوبي،  آفريقاي  اسلوني، 

ايران.
اين كشورها بسته به توانايي هاي علمي و تحقيقاتي خود، در 
پروژه هاي آزمايشگاهي و نظري سرن شركت مي كنند. در 
حقيقت، عمده ترين بهره ی اين كشورها از همکاري با سرن، 
تماس نزديک و خارج از محدوديت هاي متداول )سياسي( 
دانش  بي واسطه ی  و  مستقيم  كسب  و  نوين  تکنولوژي  با 
علمي و فني است.                         ادامه در صفحه 8 ...

سرن، 
        بزرگترین مرکز تحقیقات
                      هسته اي جهان
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چرااجسامروبهباالسقوطنمیکنند؟!
آن  موجب  چيزهايی  چه  چيست؟  جاذبه 
به  را  اجسام  نيرو  اين  هميشه  چرا  و  می شود؟ 

جای اينکه براند، می  كشد؟
در داستان ها آمده است، روزی اسحاق نيوتن 
درباره ی  و  بود  نشسته  درخت سيب  يک  زير 
سيبی  اتفاقی  طور  به  كه  می كرد،  فکر  جاذبه 
دقيقًا روی سرش افتاد. اين ضربه باعث شد، او 
به اين واقعيت پی ببرد كه جاذبه، نيرويی است 
كه باعث می شود اجسام به سمت پايين سقوط 
وی  موضوع،  اين  درباره  بيشتر  تفکر  با  كنند. 
متوجه شد كه جاذبه همچنين باعث می شود كه 
زمين به جای اينکه به قطعاتی شکسته شود، به 
شکل يک توپ گرد باقی بماند. همچنين جاذبه، 
دليل چرخش اجسام به دور يکديگر در فضای 

خارجی است.
بود، هنگامی كه  تنها 23 سالش  نيوتن  اسحاق 
جامع  حساب  كه  رياضياتی   1666 سال  در 
يکی  كشف  اين  كرد.  كشف  را  می شد  ناميده 
از اولين دست يابی های بزرگ و بسيار او بود. او 
همچنين مجذوب نور و رنگ بود، و قبل از سی 
سالگی اش نشان داد كه نور خورشيد تركيبی از 
رنگ های رنگين كمان است؛ او اين كار را توسط 
سالگی  يک  و  در چهل  داد.  انجام  منشور  يک 
روی قوانين جاذبه و حركت اشيا كار كرد. اينها 
تنها بخش اندكی از اكتشافات نيوتن است كه 

حدود سيصد سال قبل، صورت گرفته است.

داستان ديگری نيز درباره جاذبه وجود دارد:
باالی   )1955-1879( اينشتين  آلبرت  روزی 
يک نردبان كوچک كار می كرد كه از روی آن 
زمين  با  برخورد  شايد  يا  و  افتادن  افتاد. حس 
باعث شد كه او بفهمد، جاذبه تنها يک نيروی 

ساده نيست و نتيجه يک فضای خميده است.
درست  است  ممکن  واقع،  در  ها  داستان  اين 
كه  است  درست  حقيقت  يک  اين  اما  نباشد، 
نيوتن و اينشتين، به كمک يکديگر تصويری از 
چيستی جاذبه برای ما پديد آوردند. به عبارت 
كردند،  جمع آوری  آنها  كه  واقعياتی  از  ديگر، 
نظرياتی درباره جاذبه خلق شد، كه ادعاهايشان 

بارها و بارها اثبات شده است.

نیوتنجاذبهرا»کشف«کرد
با كنار هم قرار دادن واقعياتی كه درباره جاذبه 
هر  كه  كرد  اثبات  نيوتن  است،  شده  شناخته 

جزء ماده، جزء ديگری از ماده را جذب می كند 
كه  بولينگ  توپ  تا  دو  مثال،  برای  )می كشد(. 
با  را  يکديگر  دارند،  فاصله  هم  از  فوت  يک 
يک  بيليونيم   10 تقريبًا  اندازه  به  تنها  نيرويی 
وزن  اندازه  به  مقدار  اين  می كنند.  پوند جذب 
اندازه ای  به  و  است،  خاک  از  )ذره ای(  لکه ای 
دو  است.  ديدن  قابل  تنها  كه  است  بزرگ 
 50 سرتاسرش  )كه  خانه ای  اندازه  به  سيارک 
فاصله  يکديگر  از  فوت   50 با  كه  است(  فوت 
دارند، تنها با نيرويی به اندازه 10 پوند يکديگر 

را جذب می كنند.
اسحاق نيوتن تنها 23 سالش بود، هنگامی كه 
در سال 1666 رياضياتی كه حساب جامع 

ناميده می شد را كشف كرد. اين كشف يکی از 
اولين دست يابی های بزرگ و بسيار او بود. او 

همچنين مجذوب نور و رنگ بود، و قبل از سی 
سالگی اش نشان داد كه نور خورشيد تركيبی 
از رنگ های رنگين كمان است؛ او اين كار را 
توسط يک منشور انجام داد. در چهل و يک 
سالگی روی قوانين جاذبه و حركت اشيا كار 

كرد. اينها تنها بخش اندكی از اكتشافات نيوتن 
است كه حدود سيصد سال قبل،

 صورت گرفته است.
نيوتن جاذبه را به عنوان نوعی ميدان نيرو در 
فضای بين اشيا می پنداشت. او همچنين استدالل 
كرد، همچنان كه دو جسم به يکديگر نزديک و 
)كه  بينشان  نيروی  ميدان  می شوند،  نزديک تر 
فقط  نه  می شود.  قوی تر  و  قوی  است(  جاذبه 
راستای مركز  اين مورد، جاذبه هميشه در  در 
است  دليل  اين  به  می كند.  ايجاد  كشش  اشيا 
كه ما روی زمين، جاذبه را به صورت كششی 
اما اين دقيقًا  به سمت پايين احساس می كنيم؛ 

يعنی جذب ما به سمت مركز زمين.
بر اساس كشفيات ديگر دانشمندان مثل گاليله؛ 
نيوتن همچنين قوانين چگونگی حركت اجسام را 
او چگونگی محاسبه دقيق حركت  ترسيم كرد. 
اجسام را هنگامی كه هل داده می شوند، كشيده 
و يا ضربه زده می شوند و ... را نيز كشف كرد.

يک نيرو هر چيزی است كه موجب
 حركت می شود، يا اينکه از به حركت

 در آمدن جلوگيری می كند. 
اجسام  و  جاذبه  درباره  كه  مسائلی  حل  برای 
در حال حركت وجود دارد، نيوتن از يک نوع 
رياضيات جديدی استفاده كرد كه سال ها قبل 
كشف كرده بود! امروزه، ما آن را حساب جامع 

استفاده  با  می ناميم.   )math calculus( رياضی 
نيوتن،  جديد  قوانين  و  رياضی  محاسبات  از 
درباره جاذبه و حركت، نيوتن حركت ماه را به 
به دور خورشيد  را  دور زمين و حركت زمين 
احتماالً  كه  كرد  استدالل  نيوتن  كرد.  محاسبه 
مهم ترين نيرو در جهان، نيروی گرانشی است. 

هيچ كس قبل از او چنين كارهايی نکرده بود.
اما چه چيزی باعث جاذبه می شود؟ چه چيزی 
در عالم بين دو جزء از ماده ايجاد ميدان نيرو 

می كند؟
يکديگر  به  اجسام  می شود،  باعث  جاذبه  چرا 
از  آنها  نمی شود  باعث  چرا  شوند؟  نزديک 
يکديگر دور و رانده شوند، به جای اينکه نزديک 
شوند؟ نيوتن جواب هايی برای اين گونه سوال ها 

نداشت.
يک ميدان نيرو، محدوده ای است كه در 
آن چيزها می توانند هل داده شوند، بدون 

اينکه لمس شوند.برای مثال، يک آهنربا يک 
ميدان نيروی مغناطيسی در اطرافش دارد كه 
می تواند در اطراف اجسام آهنی فشار ايجاد 
كند. يک شانه پالستيکی خشک كه از ميان 

موهای خشکی عبور می كند، يک ميدان نيروی 
الکتريکی در اطرافش ايجاد می كند كه می تواند 

تکه های كاغذ اطرافش را بربايد.
فضاخمیدهاست

را  جديدی  قوانين  نيز  اينشتين  نيوتن،  مشابه 
اين  كرد.  جاذبه كشف  و  اجسام  برای حركت 
قوانين جديد نظريه نسبيت ناميده می شود كه 

به ما می گويد، فضا خميده است.
»هموار«  فضای  در  را  مستقيم  مسيرهای  نور 

علم ر ا سر راز جاذبها
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را  خميده  مسيرهای  خميده،  فضای  در  اما  می كند؛  طی  خميده(  )غير 
دنبال می كند. هر ماده ای باعث خميدگی فضای اطرافش می شود. جرم 
بيشتری كه مقدار قابل توجهی از ماده دارد، بيشتر فضای اطرافش را خم 
می كند. بنابراين فضای اطراف زمين اندكی خميده شده است، و برای 
اطراف سياهچاله  بيشتر خميده شده است و خميدگی فضای  خورشيد 

بسيار بيشتر است.
در فضای تخت اشيا در اطراف يکديگر حل داده نمی شوند و تنها در 
يک جا شناورند، يا در يک خط مستقيم طی مسير می كنند. به عنوان 
نور در فضای هموار در خط مستقيم حركت می كند. در فضای  مثال، 
خميده اشيايی كه به جلو رانده نمی شوند، سرعتشان زياد می شود )مثل 
يک موشک كه به سمت زمين سقوط می كند( و يا كند می شوند )مثل 
حركت  به  شروع  زياد  سرعت  با  و  می شود  پرتاب  باال  به  كه  راكتی 
می كند، سپس كند می شود تا هنگامی كه برای لحظه ای بايستد و سپس 
به كندی بر می گردد( و در مسير خطوط خميده حركت می كند، مثل 
مدار يک سفينه فضايی. نور در راستای خطوط خميده در فضای خميده 

سير می كند.
تندینورچقدراست؟

فرض كنيد، با ماشينی كه با سرعت 60 مايل در ساعت حركت 
می كند )حدود سرعت ماشين شما در يک بزرگراه( شب و روز بدون 
هيچ توقفی سفر كنيد )شما می توانيد روی اقيانوس ها هم سفر كنيد( 
كمی بيشتر از 17 روز طول می كشد تا يک دور، دور زمين بچرخيد. 

در حالی كه نور در هر ثانيه 7 بار می تواند دور زمين بچرخد.

چهچیزیباعثمیشودکهفضاخمیدهشود؟
مطابق نظريه نسبيت، انرژی باعث می شود كه فضا خميده شود؛ همچنين 
نظريه نسبيت می گويد كه انرژی ماده است. اگر ماده در يک جا جمع 
شده باشد، مثل يک سياره يا ستاره، بنابراين فضای اطراف آن خميده 
فضا  خميدگی  دليل  به  اجسام  می افتد،  اتفاق  اين  كه  هنگامی  است. 
اشيا را  ناميده می شود و  نيرو نيست كه جاذبه  اين  واقع،  می افتند. در 
ُهل می دهد تا بيفتند. اين افتادن اشيا، در راستای خميدگی فضاست و 
اجسام تا زمانی كه چيزی متوقفشان نکند، سقوط می كنند؛ مثل سطح 

يک سياره يا ماه.
ديگر  دانشمندان  فضای خميده،  درباره  اينشتين  ايده های  از  استفاده  با 
شروع به فهم چگونگی امکان شکل گيری جهان كردند. چيستی سياهچاله 
پاسخگويی  به  قادر  نيوتن  نظريه گرانش  بسيار ديگری كه  ها و موارد 
نبود، از جمله اين موارد است. اما چرا انرژی موجب خميدگی در فضای 

اوليه می شود؟ و چرا اجسام از يکديگر دور نمی شوند؟
اسرار  كردند؛  كشف  را  جاذبه  اسرار  از  بعضی  تنها  اينشتين،  و  نيوتن 

عميق تر در اين باره هنوز به قوت خود باقی است!
به نقل از كتاب اسرار علم

Jeromeh A.Luine:نويسنده
مترجم: م. حسينی

اشتراکنشریه

• هزينه اشتراک 12 شماره از مجله با پست عادی، مبلغ 	
19000 تومان، و با پست سفارشی مبلغ 26000 تومان 

است.
• برای اشتراک 6 شماره از مجله، هزينه ها نصف می شود.	

* جهت اشتراک، وجه فوق را به  شماره حساب 24370320  
   بانک ملت جام، يا شماره كارت 6616 2833 3370 6104        

به نام امير ستمدادراد واريز كرده و با دفتر اجرايی نشريه 
   تماس بگيريد.

  * 12 شماره اشتراک الکترونيکی، با دسترسی به آرشيو مجله  
   در سايت 20.000 تومان

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

بالذتفیزیکهمراهباشید،
تاازفیزیکلذتواقعیراببرید

***

تلفکس:۸۸672727

آموزش حرفه اي 
دوربين مداربسته

66001100
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کپرنیک زیرک 
گالیله دانشمند

   بی گمان، كسانی كه حتی آشنايی اندكی با فيزيک، خصوصًا فيزيک نجوم 
دارند، نام كپرنيک را شنيده اند و از مطالعات مهم او در نحوه حركت اجرام 
فضايی آگاه هستند. او از جمله كسانی بوده است كه اعتقاد به مركزيت 
زمين در عالم نداشته و در زمان تسلط كليسا بر حکومت اروپا و رواج 
فلسفه بطلميوسی مبنی بر زمين مركزی و گردش كل كائنات به دور آن، 
بحث گردش كرات از جمله زمين به دور خورشيد را مطرح كرده است.

گاليله  توسط  مركزی  خورشيد  نظريه  كپرنيک،  با  زمان  هم  تقريبًا     
نيز مطرح می گردد. همانطور كه همه می دانيم، وی پس از قرار گرفتن 
در  عمر  آخر  تا  خويش،  نظريه  از  كردن  توبه  و  مرگ  قدمی  يک  در 
می  دست  از  را  اطرافيان  با  خود  گذشته  روابط  و  گشته  حبس  منزل 
دهد. البته، وی دوستان با نفوذی در دستگاه حکومتی آن زمان داشته و 
همين دوستان با پا درميانی ميان او و پاپ، در نهايت از كشته شدن او 
جلوگيری می كنند. اين در حالی است كه كپرنيک با آزادی بيشتری عقايد 
خورشيد مركزی خود را بيان داشته و به گوش ديگران رسانده است.

آيا می دانيد چرا دستگاه حکومتی آن زمان، برخوردی
 مشابه آنچه  با گاليله داشت را در مورد كپرنيک تکرار نکرد؟

با فرض زمين مركز بودن عالم، نه تنها معادالت نجومی و محاسبات پيچيده 
آن از بين نمی رود، بلکه بسيار پيچيده تر نيز می شود! چرا كه اگر با فرض 
زمين مركز بودن، پيش بينی های نجومی و شمارش ماه ها و سال ها و پيش 
بينی كسوف و خسوف، با آن همه دقتی كه در گذشته صورت می گرفته، 
امکان پذير نبود، دليلی نداشت كه 1700 سال مورد استفاده قرار بگيرد و 
استفاده شود. حتی، هم اكنون نيز شما می توانيد هر نقطه از عالم را به عنوان 
مرجع خود در نظر بگيريد و تمامی معادالت حركت سيارات را به حول 
آن نقطه منتقل كنيد، ولی در آن صورت وظيفه محاسبات رياضی پيچيده 
بود! خواهد  كامپيوتر  ابر  يک  عهده  بر  غامض  فوق العاده  منحنی های  و 
كرد. استفاده  استدالل  همين  از  دقيقًا  هم  كپرنيک 

به اين ترتيب كه بيان داشت، انتقال نقطه مرجع از زمين به خورشيد، 
و  رياضی  محاسبات  سهولت  موجب 
حركت  منحنی های  رسم  در  تسهيل 
با  كه  منحنی هايی  می گردد.  سيارات 
ابزارهای  با  هم  آن  رياضی،  محاسبات 
محاسباتی  شيوه های  و  رياضی 
بودند. گريبان  به  دست  دوره  آن 

تغيير را بسيار بسيار سهل تر  اين  لذا، 
كليسا  كردند.  استقبال  آن  از  و  يافتند 
زمين  عدم  بر  مبنی  ادعايی  با  نيز، 
مركزی مواجه نشد، بلکه آن را تکنيکی 
جهت حل مسائل نجومی تلقی كرده و با 
آن برخوردی مذهبی نداشت. در حالی 
كه گاليله، عقايد مذهبی كليسا را نشانه 
رفته بود و توجيحات علمی خود را در 
راستای رد نظريات كليسا به كار برد. 
اين گونه بود كه از كپرنيک تقدير شد، 
ولی گاليله تا يک قدمی مرگ رفت ...
امير راد

مرز بين شب و روز
پروردگارشما،خداوندیاستکهآسمانهاوزمینرادرششروز
باشب، بهتدبیرجهانهستیپرداخت؛ ]ششدوران[آفرید؛سپس
روزرامیپوشاند؛وشببهدنبالروز،بهسرعتدرحرکتاست؛و
خورشیدوماهوستارگانراآفرید،کهمسخرفرماناوهستند.آگاه
باشیدکهآفرینشوتدبیرازآناوست.پربرکتاستخداوندیکه

پروردگارجهانیاناست.قرآنمجید:اعراف)54(
»شب روز را می پوشاند در حالی كه با سرعت فوق العاده زيادی پيوسته 

آن را دنبال می كند!« 
نکته آيه: شب با سرعت فوق العاده زيادی پيوسته روز را دنبال می كند:

استوا  خط  در  ساعت  در  كيلومتر   1669 معادل  تقريبًا  سرعتی  با  شب 
پيوسته روز را دنبال می كند و آن  را می پوشاند.

مشاوره، نصب و اجرا
انواع سيستم هاي امنيتي

دوربين هاي مداربسته

44000044
فقط با يك تماس،

از منزل كارخانه خود را ببينيد! 
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    نظرتان در مورد ساخت قوطی ای كه می غلتد، می ايستد 
و مطيعانه به سمت شما بازمی گردد، چيست؟

موادموردنیاز:
- يک قوطی دردار،

- كش،
- يک پيچ بزرگ با مهره اش،
- دو عدد ميخ يا گيره كاغذ،

   گام به گام مهره را تا انتهای پيچ بچرخانيد و وسط كش را به پيچ ببنديد، به گونه ای كه كش به سر پيچ 
وصل باشد و مهره در انتهای پيچ، روی سر و ته قوطی سوراخی درست كنيد. يک سِر كش را از سوراخ 

انتهای قوطی عبور داده و از طريق ميخ يا گيره كاغذ، آن را ببنديد )مانند شکل(.
ببنديد. حال، قوطی را تکان  كش را بکشيد و از درب قوطی عبور داده و از طريق يک ميخ ديگر آن را 
دهيد تا مطمئن شويد پيچ به ديواره های قوطی برخورد نمی كند. در صورت برخورد، بايد كش را كمی ديگر 
بکشيد. درب قوطی را به آهستگی و نرمی بچرخانيد. برای بدست آوردن يک قوطی جذاب تر، می توانيد آن 

را نقاشی هم بکنيد!
آيا می توانيد قوطی را رام كنيد؟ نقش كش در اين آزمايش چيست؟ وقتی قوطی را می چرخانيد چه بر سر 

كش می آيد؟
قبل از رها كردن قوطی، چندين دور درب قوطی را بچرخانيد. چه بر سر كش می آيد؟

نظرتان درباره به كارگيری دو عدد كش به جای يکی چيست؟ در مورد پيچ چطور؟ حالتی را بدون يک پيچ 
امتحان كنيد و ببينيد آيا اين حقه ی قوطی جادويی هنوز كار می كند؟

برای اينکه ببينيد چه اتفاقی درون قوطی می افتد، قسمت باال را تکرار كنيد؛ اما توسط يک قوطی استوانه ای و 
شفاف، به جای يک قوطی. سوراخ ها بايد دقيقًا در مركز زير بطری و در مركز سرپوش باشد. شما همچنين 
می توانيد حاالت مختلف ديگری را با قسمت هايی از بطری های پالستيکی كه در يکديگر جاگرفته اند، امتحان 

كنيد و ساعت ها و اسباب بازی ها را با كاركردی يکسان به اتمام رسانيد.
اتفاقی  از حقايق جالب اينکه، كشيدن يک كش احتياج به مقداری تالش دارد. رهايش كنيد و ببينيد چه 
می افتد. اين چيزی است كه در الستيک كشيده شده، ذخيره می شود و می تواند به حركت تبديل شود و 

انرژی ناميده می شود. حركت بيشتر، در كش بيشتر كشيده شده است. 
اَشکال ديگری از انرژی نيز وجود دارد. اين ممکن نيست كه انرژی را از هيچ خلق كنيد، تنها انرژی از حالتی 
به حالت ديگر تبديل می شود. به عنوان مثال، الکتريسيته می تواند يک اتو، يک تلويزيون، يک راديو، يک 
ماشين لباسشويی، و يک كامپيوتر را به طور هم زمان به كار بيندازد. تمامی اين مثال ها شامل تبديل يک 
انرژی به نوع ديگری هستند. قوطی جاديی چطور؟ چطور انرژی ذخيره می شود و چطور به حركت تبديل 

می شود؟

قوطی جادویی

اختراعات و طرح هاي هیجان انگیز از مواد ارزان قیمت و دورريز

مهرهکش

پیچ

میخ

برگرفته از كتاب فيزيک، سرگرمي و 
پيرامون

Edvard de.C Valadares :نويسنده
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مشاوره، نصب و اجرا
انواع سيستم هاي امنيتي

دوربين هاي مداربسته

44000044
فقط با يك تماس،

از منزل كارخانه خود را ببينيد! 
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کنترل مصرف انرژي با استفاده از

شیشه های دو جداره
نور خورشيد از سه طيف اصلی تشکيل شده است:

ماوراءبنفش
تابش بلند مدت اين پرتو موجب تغيير رنگ اجسام از جمله پرده، فرش 
به  بايد  اين طيف  تابش  از  منظور جهت جلوگيری  اين  به  و ... می شود. 

ضريب عبور اشعه ماوراء بنفش از شيشه توجه نمود. 
نورمرئی

ورود نورمرئی به منزل به صورت كنترل شده موجب ديد صحيح چشم 
جهت مشاهده اجسام می گردد. ميزان تابش تحت عنوان روشنايی مطرح 
به  می بايست  روشنايی  ميزان  حداقل  و  حداكثر  تنظيم  جهت  می گردد. 
نورمرئی  بازتابش  ضريب  همچنين  و  شيشه  از  مرئی  نور  عبور  ضريب 

توجه داشت.
نورمادونقرمز

مادون قرمز آن بخش از انرژی خورشيدی است كه به  صورت حرارت 
احساس می شود. تقريبًا دو سوم از انرژی ورودی و خروجی از راه پنجره 
به صورت تابش در طيف مادون قرمز جريان می يابد. در مناطق گرمسير 
افزايش  موجب  ساختمان  داخل  به  نور  از  طيف  اين  تابش  پر آفتاب  و 
كننده  خنک  سيستم  به  را  سنگينی  بار  پديده  اين  می شود.  دما  سريع 
ساختمان تحميل نموده و سبب افزايش مصرف انرژی می شود، به همين 
ترتيب بخش قابل توجهی از گرمای درون ساختمان در مناطق سردسير 
در همين طيف از راه پنجره ها به بيرون تابيده می شود. با انتخاب تركيب 
مناسبی از انواع شيشه رنگی، رفلکس، لمينيت و دوجداره می توان جريان 
نور و ورود و خروج انرژی از ساختمان را كنترل نمود و آرامش ساكنان 

آن را تامين نمود.
تعریفشیشه

سنگين،  سديم  كربنات  از:  عبارت اند  شيشه  دهنده  تشکيل  اصلی  مواد 
سنگ آهک و سيليس. 

واژه شيشه فلوت به معنای شيشه بدون موج و كاماًل صاف از آنجا نشات 
می گيرد كه پس از بيرون آمدن شيشه از كوره به منظور مسطح نمودن 
و ضخامت سازی، شيشه بر روی حوضچه مذاب قلع شناور می گردد و به 

اصطالح تبديل به شيشه فلوت می شود.
استفاده از شيشه توسط رومی ها در حدود هزارسال قبل از ميالد مسيح 
رايج بوده است و استفاده عمومی از آن نيز به حدود 200 سال قبل باز 
می گردد كه از آن زمان شيشه ها با ابعاد مختلف وارد زندگی عموم مردم 
گرديدند. در سال 1865 ميالدی صاحب يک مغازه شيشه فروشی در 
شهر نيويورک با ابتکار خويش حق ثبت و امتياز بهره برداری از شيشه های 

عايق دوجداره، غير قابل نفوذ را در ايالت متحده بدست آورد.
شیشهدوجداره

اساس شيشه های دوجداره برمبنای ايجاد يک فضای داخلی پر از هوای 
خشک يا استفاده از يک گاز بی اثر مانند گاز آرگون بين دو يا چند صفحه 
شيشه ای است كه لبه ها يا درزهای آن هوابندی شده است و فضای بين 
آنها با مواد خشک كننده ای مانند سيليکاژل پر می شود. با توجه به پايين 
بودن ضريب انتقال حرارت )ثابتK( در شيشه های دو جداره استاندارد، 
ميزان انتقال گرما و سرما كاهش يافته و باعث صرفه جويی در مصرف 
انرژی جهت تامين سرمايش يا گرمايش محيط داخل ساختمان می گردد. 

مقدار ضريب ثابت K رابطه مستقيم با فاصله دو جدار شيشه از يکديگر 
داشته و با توجه به استفاده هوای خشک و يا گاز تزريقی)آرگون، گزنون 
و ...( بين دوجداره، انتقال حرارت نيز كمتر می گردد. اين امر در رابطه 
را  اقتصادی  جويی  صرفه  و  می باشد  سوخت  انرژی  مصرف  با  مستقيم 
به دنبال خواهد داشت. در ضمن به طور چشم گيری باعث كاهش عبور 

صوت خواهد گرديد.
عایقبودندربرابرصدا

وجود   . می گردد  زندگی  كيفيت  ارتقا  باعث  خانه  در  آرامش  و  سکوت 
حفره های خالی متعدد باعث شده تا عالوه بر سبک تر شدن سازه پنجره 
در  انجام شده  تحقيقات  به  توجه  با  كند.  عمل  طبيعی  عايق  يک  مانند 
مناسب  دوجداره  شيشه های  و  استاندارد  پروفيل  از  استفاده  صورت 
می توان شدت آلودگی صوتی را به رقمی معادل 30 دسی بل كاهش داد.

شیشهدوجداره
ضخامت های رايج در جداره های مختلف 4 و 6 ميليمتر بوده و رنگ های 

متداول، فلوت ساده، برنز، دودی، سبز، نقره ای، آبی، طالئی می باشد. 
از ديدگاه بازتابش نيز شيشه ها دارای انواع ساده و رفلکس می باشند .از 
شيشه های ويژه می توان به شيشه های سندبالست، شيشه های اسيد شوی، 
سرقت،  ضد  شيشه ها  لمينيت،  شيشه های  سکوريت)نشکن(،  شيشه های 
و  ، شيشه های ضدگلوله، شيشه های خم، شيشه های طرح دار  ضد انفجار 

شيشه هايی با ضريب انتقال حرارت پايين )LOW-e( نيز اشاره كرد.
مريم بابازاده
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اولین و تنها نشریه عمومی فیزیك ایران

برگزار می کند

- آشنایی با فیزیک موسیقی و صوت )اکوستیک(
- آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی-اپتیكی 

- آموزش کاربردی بازرگانی برای رشته های فیزیک و علوم پایه
- آشنایی با فناوری نانو، و دوره های آمادگی شرکت در مسابقات نانوفناوری

                                                                                                                

                                                                                      - آموزش نجوم آماتوری
                                                                                      - انجام آزمایش های جذاب فیزیكی در خانه

اگر آن را درك کنید!هیچ چیز پیچیده نیست .....

تلفكس: 88672727

کالس های کاربردی و جذاب 
برای فیزیک دوستان

ایجاد اشتغال جهت فارغ التحصیالن فیزیک 
با ثبت نام در بانک مشاغل فیزیک و معرفی به مراکز صنعتی

- تهیه انواع وسایل کمک آموزشی و تخصصی فیزیک
- ساخت انواع تجهیزات آزمایشگاهی

- تهیه انواع نرم افزارهای شبیه ساز فیزیک
- راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های فیزیک
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