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نزدیکی  ساهیوال،  شهر  در  شمسی،   ۱۳۰۴ سال  عبدالسالم  محمد 
پاکستان  بعدها جزء  و  بود  هند  به  متعلق  زمان  در آن  )که  الهور 
شد( به دنیا آمد. دوره دبیرستان را در همان شهر گذراند و به پایان 
رساند. محمد ۱۴ سال بیشتر نداشت که در آزمون ورودی دانشگاه 
پنجاب الهور شرکت کرد و باالترین نمره ای که تاکنون کسی در 

این آزمون کسب کرده بود، به دست آورد. 
پس از اخذ کارشناسی ارشد از این دانشگاه، موفق به دریافت بورس 
تحصیلی شد و بدین ترتیب عازم دانشگاه کمبریج انگلستان شد. در 
کمبریج، عالی ترین نمرات را در ریاضیات و فیزیک کسب کرد. پس 
از گرفتن دکترا به پاکستان بازگشت و در فاصله سال های۱۳۳۰ تا 
۱۳۳۴ شمسی، ریاست بخش ریاضیات دانشگاه پنجاب را برعهده 
داشت. پس از آن برای تدریس در امپریال کالج لندن به انگلستان 
دعوت شد و به همین دلیل مجدداً به انگلستان بازگشت و در آنجا 

استاد فیزیک نظری شد. 
بندی  فرمول  توانست  دیگر  فیزیکدان  دو  همکاری  با  عبدالسالم 
نیروی  یعنی  بنیادین جهان  نیروی  دو  رفتار  تبیین  برای  را  واحدی 
الکترومغناطیسی و هسته ای ضعیف ارائه کند. به واسطه ارائه این 
نظریه که نظریه الکتروضعیف نام گرفت، جایزه نوبل ۱۹۷۹ فیزیک 
مشترکًا به عبدالسالم، واینبرگ و فیزیکدان دیگری به نام شلدون 
به  رسیدن  جهت  در  گامی  الکتروضعیف،  نظریه  شد.  اهدا  گالشو 
نظریه ای واحد در فیزیک بود که سعی دارد رفتار تمامی نیروهای 
جهان را در قالب ریاضی واحدی تبیین کند )نظریه وحدت نیروها(. 
جایزه  تاکنون  که  است  مسلمانی  فیزیکدان  تنها  عبدالسالم  محمد 

نوبل فیزیک را دریافت کرده است. 
کاوش در اسرار جهان، تنها دل مشغولی عبدالسالم نبود، چرا که او 
یک دغدغه خاطر دیگر هم داشت و آن، ریشه یابی عقب ماندگی 
علمی کشورهای جهان سوم و تالش برای جبران این عقب ماندگی 
بود. با همین آرمان بود که عبدالسالم پس از مدت ها بحث و تکاپو 
در محافل بین المللی و گفت وگو با سیاستگذاران علمی در کشورهای 
شمال و جنوب، باالخره موفق شد در سال ۱۳۴۳ شمسی، مرکز بین 
المللی فیزیک نظری )ICTP(۱ را در تریِست ایتالیا تاسیس کند. این 
مرکز زیر چتر حمایتی یونسکو، ولی عمدتًا با پشتیبانی مالی ایتالیا به 

وجود آمد. 
سال هاست که دانش پژوهان و خصوصًا فیزیکدانان و ریاضی دانان 
کشورهای در حال توسعه به سهولت به این مرکز سفر می کنند و 
با پیشروترین چهره های علمی جهان در شاخه های مختلف علمی 
به بحث و تبادل نظر می پردازند. عبدالسالم تا پایان عمر، شخصًا 

مدیریت این مرکز را برعهده داشت. 
باید گفت که حتی اگر عبدالسالم، برنده جایزه نوبل هم نبود، صرفًا 
به خاطر تاسیس ICTP و سی سال رهبری معنوی این مرکز، باز هم 
به چهره ای ماندگار تبدیل می شد. مرکز بین المللی فیزیک نظری 
در توسعه علم در بخشی از جهان که شاید به علت اوضاع و احوال 
اجتماعی و سیاسی، همواره نسبت به توسعه علوم پایه بی توجه بوده، 
تاثیر انکارناپذیری داشته است. عبدالسالم در سال ۱۳۶۲ شمسی، 

فرهنگستان علوم جهان سوم را بنیان نهاد. 
هدف این نهاد، شناسایی و ارج نهادن به دانش پیشگان کشورهای 

زندگی نامه تنها دانشمند مسلمان 
برنده جایزه نوبل: »محمد عبد السالم«

در حال توسعه و کمک به تقلیل مشکالت کاری آنها است. اعضای 
این فرهنگستان از میان دانش پیشگان برجسته ی کشورهای در حال 
توسعه رشته های علوم پایه، پزشکی، کشاورزی و مهندسی انتخاب 
می شوند. عبدالسالم در سال ۱۳۶۷ شمسی نیز شبکه سازمان های 
شبکه،  این  اعضای  کرد.  تاسیس  را  سوم  جهان  کشورهای  علمی 
وزارتخانه های علوم، سازمان ها و شوراهای علمی، فرهنگستان ها 
و موسسات تحقیقاتی بزرگ کشورهای جهان سوم هستند. هدف از 
این اقدام، گردهم آوردن سیاستگذاران عرصه دانش و فناوری در 
بتوانند  افکار  تعامل  با  که  امید  این  به  بود،  سوم  جهان  کشورهای 
راه حل هایی مناسب برای توسعه بومی دانش و فناوری بیابند. از 
کشور ما نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان انرژی 
اتمی ایران عضو این شبکه هستند. محمد عبدالسالم در سال ۱۳۷۵ 
شمسی پس از یک عمر تالش در راه توسعه علم بشر و توسعه علمی 

جهان سوم، دار فانی را وداع گفت۲.

عبدالسالم، از زبان عبدالسالم
من در سال ۱۹۲۶ در روستای جانگ که بخشی از هند تحت اشغال 
انگلیس بود و اکنـون جزء پاکستان است، متـولد شـدم. پدرم معلـم 
و مادرم خانه دار بود. شش برادر و یک خواهر داشتم. خانواده ام 
تکالیف مدرسه  به  زیادی  بسیار  توجه  پدرم  نبودند.  ثروتمند  اصاًل 
من نشان می داد و آرزوهای بزرگی برایم در سر می پروراند. من 
قصد داشتم که در شهرداری مرکزی هند که امتحان ورودی داشت، 
پذیرفته شوم. هرچند چنین نشد و وقایع زندگیم شکل دیگری یافت. 
درباره  ای  دبیرانمان، سخنرانی  از  یکی  میالدی  حدود سال ۱۹۳۶ 
آغاز  گرانش  از  او  کرد.  ایراد  بنیادی طبیعت در مدرسه  نیروهای 
کرد )البته همه ما پیش از آن درباره گرانش چیزهایی شنیده بودیم(. 
سپس ادامه داد، نیرویی وجود دارد که آن را الکتـریسته مـی نامند، 
اما این نیرو در روستای جانگ ما وجود ندارد، و در شهـر مرکزی 
الهور،۱۰۰ مایلی شرق ما موجود است. او به تازگی مطالبی درباره 
نیرویی هسته ای شنیده بود و مـی گفت »فقط در اروپا وجود دارد«. 
حال  در  کشورهای  در  که  بود  چیزهایی  دهنده  نشان  خاطره  این 

توسعه آموخته می شد. 
باالترین  با  الهور،  دولتی  کالج  بورس  در  که  بودم  ساله  چهارده 
از  وقتی  دارم که  یاد  به  پذیرفته شدم.  نداشت،  نمره ای که سابقه 
الهور به روستای خود بازگشتم همه مردم به استقبالم آمده بودند. 
حدوداً شانزده ساله بودم که نخستین تحقیقم را نوشتم. این تحقیق 
در نشریه ریاضی منتشر شد. اما در واقع، تا زمانی که به دانشگاه 

کمبریج نرفتم به طور جدی به کار تحقیقاتی نپرداختم. 
فـرصت بسیار خوبی نصیبم شد که بورسیه گرفتم و به کمبریج رفتم. 
به دلیل جنگ، امتحانات شهرداری مرکزی هند معلق شد و وزیر 
بخشـی  اما  داد؛  اختصاص  به جنـگ  را  پولی  های  پنجاب سرمایه 
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از آن باقـی مانـد و پنج بورسیـه بـرای تحصیـل در خارج تعیین 
مملو  در یک کشتی کوچک  تا  در سـال ۱۹۴۶ سعی کردم  شـد. 
از استقالل،  انگلیسی، که قصد داشتند هند را پیش  از خانواده های 
ترک کنند، جایی پیدا کنم. اگر آن سال نرفته بودم، نمی توانستم به 
کمبریج راه یابم. سال بعد، هند و پاکستان از هم جدا شدند و بورسیه 

برداشته شد. در کمبریج نفر اول دوره دو ساله ریاضیات شدم. 
تردید  و  بود  باقی  ام  بورسیه  از  دیگر  هنوز یک سال  که  حالی  در 
امتحان  یا  کنم  انتخاب  را  عالی  ریاضیات  ساله  سه  امتحان  داشتم 
فیزیک بدهم. بر اساس راهنمایی مشاورم آقای فرد هویل که گفت: 
اگر بخواهی فیزیکدان شوی، حتی فیزیکدان نظری، باید دوره تجربی 
کاوندیش را بگذرانی. در غیر این صورت، کسی تو را به عنوان یک 
در  که  کاوندیش  آزمایشگاه  به  من  شناسد.  نمی  تجربی  فیزیکدان 
آن جا رادفورد آزمایش های خود را بر روی ساختار اتم انجام داده 

بود، پیوستم. 
و  آزمایشگاهی  کارهای  برای  برجسته ای  آزمایشگاه  کاوندیش 
با  اگر چه من در کارکردن  بود.  فیزیکدانان سراسر جهان  مرکزی 
وسایل آزمایشگاهی کم طاقت بودم. اما برای آن که شما آزمایشگر 
نیستند،  به کارهایی که تحت کنترل شما  باید نسبت  باشید،  قابلی 
صبور باشید. البته، فکر می کنم که نظریه پرداز نیز، باید از همین 
صبر و حوصله برخوردار باشد. این صبوری به عواملی چون خالقیت، 

استنباط و عالقه او بستگی دارد. 
تفاوت طول موج  انجام دهم، تعیین  نخستین آزمایشی که خواستم 
بسیار مشخص هستند.  بود، که در طیف سدیم  D سدیم  دو خط 
من گمان می کردم که اگر بر روی کاغذ نمودار خط راستی رسم 
را محدود کرده و جدا سازم مقدار الزمی که  کنم سپس آن خط 
خط  ریاضی  نظر  از  آمد.  می  بدست  کنم  اندازه گیری  می خواستم 
دیگری  نقطه  اگر شما یک  و  نقطه مشخص می شود  دو  با  راست 
را مشخص کنید کافی است؛ زیرا سه نقطه روی آن خط دارید، دو 
اطمینان  برای  نقطه سوم  و  راست  برای مشخص کردن خط  نقطه 
است. سه روز طول کشید تا تجهیزات را آماده کردم. پس از سه 
از  روزها عالمتگذاری  آن  کردم.  را عالمتگذاری  آنها  خواندن،  بار 
کارهای آزمایشی در کالس، به عنوان امتحان پایانی به حساب می 
آمد. آقای دنیس ویل کین یکی از افرادی بود که کار تجربی ما را 
نظارت می کرد و من گزارش کارم را به او دادم. او به خط راستی که 
من کشیده بودم نگاه کرد و گفت: »سابقه تحصیالت شما چیست؟« 
من گفتم: »ریاضیات« او گفت: »اوه! منم همین فکر را کردم. تو باید 
را  کار  این  بار  هزار  باید  کنی؛  خوانی  بار خط  که سه  آن  به جای 
می کردی و از این هـزار بار خـواندن یک خط راست تـرسیم می 
کردی.« از آن روز به بعـد من کارم را رها کـردم و نمی خواستم 
به کارم برگردم و بسیار سعی کردم که در باقیمانده سال از دنیس 
ویل کین دوری کنم. من هنوز نتایجی که از آزمایش سال ۱۹۴۹ 
به دست آوردم را به خاطر می آورم. من به نتایجی که در تابلوی 
اعالنات کاوندیش زده شده بود، توجه می کردم که ویل کین درست 
پشت سرم ظاهر شد. او نگاهی به من کرد و گفت: »این چه واحد 
درسی بود که تو انتخاب کردی؟« و من خیلی بی تفاوت گفتم: »من 
پاشنه  روی  کاملی  چرخ  او  گرفتم.«  درس  این  در  را  نمره  بهترین 
مورد  در  تو  قضاوت  که  دهد  می  نشان  »همین  گفت:  و  زد  پایش 

مردم چقدر اشتباه است!« 
در سال ۱۹۵۱ به الهور برگشتم و در دانشگاه آنجا شروع به تدریس 
کردم. اما چون تنها فیزیکدان آنجا بودم کاماًل منزوی شدم. در آنجا 
بدست آوردن نشریات و ارتباط با موضوع های مورد نظرم بسیار 
سخت بود. به این دلیل مجبور شدم کشورم را ترک کنم تا فیزیکدان 
باقی بمانم. نداشتن ارتباط میان دانشمندان کشورهای در حال توسعه 

بدترین نوع مصیبتی است که با آن روبرو هستند. دانشمندان این 
کشورها نسبت به کشورهای ثروتمندتر، از سرمایه و فرصت های 
که  جماعتی  یا  گروه  هیچ  کشورها  این  در  نیستند.  مند  بهره  کافی 
دارای فکر و کار مشترک در یک زمینه مشابه باشند وجود ندارد. 
به همین دلیل بود که در سال ۱۹۶۴ سعی کردم دانشمندان را در 
مرکز بین المللی فیزیک نظری که در تریست تاسیس کردم، گرد 
هم آورم. این مرکز تسهیالتی برای دانشمندان فراهم کرده است که 
بتوانند مدت طوالنی در کشور خود بمانند و تنها برای حدود سه ماه 
به منظورادامه تحقیقاتشان به این مرکز مراجعه کنند. آنها به دیدن 
دانشمندانی می آیند که روی موضوع مشابه کار می کنند و در آن 
جا دیدگاه تازه ای می یابند و به کشور خود باز می گردند و در واقع 
نماینده ای می شوند که چهره ای تازه از دانش و فناوری را در کشور 

خود معرفی کنند. 
کالج  دانشیار عضو  عنوان  به  و  برگشتم  کمبریج  به  درسال ۱۹۵۴ 
سنت جان شدم. سه سال بعد، استادی کالج سلطنتی لندن را پذیرفتم. 

درهمان جا بهترین گروه فیزیک نظری جهان را تاسیس کردم. 
اوج موفقیت من در رشته فیـزیک، در سال ۱۹۷۹ بود که با مشارکت 
شلـدن گالشـو و استـیون واینبـرگ، جایـزه نـوبل فیزیک را دریافت 
و  الکترومغناطیس  بین  وحـدت  ایجاد  خاطر  به  جایزه  این  کردم. 
شد  اهـدا  »الکتـروضعیف«  نظریه  در  ضعیف  ای  هسته  نیروی 
این  ابداع کردم(.  )الکتـروضعیف واژه ای است که در سال ۱۹۷۸ 
بود.  بیستم  قرن  در  فیزیک  علم  مهم  دستاوردهای  از  یکی  نظریه 
نظریه الکتروضعیف با انجام آزمایش های تجربی باید به اثبات می 
رسید. مهمترین نتیجه ای که به آن رسیـدیم وجـود ذرات پرانرژی 
فیزیکدان های  بودیم،  ناچار  نظریه  این  امتحان  برای  بود.  جدید 
کردند  می  کار  ذرات  بزرگ  های  دهنده  شتاب  روی  که  تجربی 
را قانع کنیم، وسایل جدیدی بسازند؛ در اصل، برای تولید شرایطی 
شبیه آن چه در چند لحظه اول پیدایش جهان، وجود داشتـه است. 
ذره های  پیشگویی  کشف  با  نظـریه  نهایـی  تاییـد   ۱۹۸۳ سال  در 
Zo و W مرکـز بـردار واسطـه- بدست آمد. ذره هایی فرضی که-

نامیده شدند، در چند لحظه کوتاه در شرایط کیهانی شتاب دهنده 
ِسرن دیده شدند. این پدیده موقتی کافی بود که نشان دهد نظریه 
وحدت، طبیعت بنیادی ماده را نشان می دهد. در سال ۱۹۸۴ این 
تاییدیه تجربی نیز، منجر به اعطای جایزه نوبل برای کارلو روبینا و 

سیمون وان درمیر شد. 
من پیش از این، درباره مشکالت فعالیتهای علمی درکشورهای در 
به  این موضوع را  تقاضا  با یک  بودم. می خواهم  حال توسعه گفته 
پایان برسانم. سرمایه ای که در کشورهای در حال توسعه برای علوم 
اختصاص داده شده بسیار ناچیز است و مجامع علمی آنها از حد الزم 

بسیار کمترند. 
دانشمند،  زنان  و  مردان  که  بدانند  باید  توسعه  در حال  کشورهای 
سرمایه های گرانبهایی هستند. آنها باید فرصتها و مسئولیتهایی را 
برای پیشرفت های علمی و فنی کشورهایشان، در نظر بگیرند. همان 
تعداد کمی هم که وجود دارند، بدون استفاده مانده اند. هدف این 
کشورها باید آن باشد که تعداد دانشمندان خود را افزایش دهند، 
و  دانش  از  که  قسمتی  است.  شده  تقسیم  قسمت  دو  به  دنیا  زیرا 
فناوری برخوردارند و قسمت دیگر که از آن بی بهره اند و نقشی در 
تعادل ندارند. وظیفه ما آن است که این بی عدالتی را جبران کنیم. 

نویسنده: محمد عبدالسالم، مترجم: اسفندیار معتمدی

منابع و توضیحات:
International Centre for Theoretical Physics .۱

۲. به نقل از روزنامه شرق
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  یونانیان باستان، عالم را متشکل از چهار عنصر آتش، خاک، آب و 
هوا می دانستند. امروزه دانشمندان به کمک این عناصر، تمام اجزای 
تشکیل دهنده جهان را آن طور که هست، توضیح می دهند. آتش 
بیانگر انرژی بوده و سه عنصر دیگر نشان دهنده سه حالت از ماده 
جامد، مایع و گاز هستند. بر طبق این تقسیم بندی، مواد جامد دارای 
شکل و ابعاد مشخصی بوده و همچنین کتله )حجم و وزن( مشخصی 

دارند.
تاکنون با سه شکل ماده آشنا شده اید: گاز، مایع و جامد. ولی اینها 
تمام حاالت ماده نیستند. اشکال ماده به طور کلی عبارتند از: جامد، 
مایع، گاز، پالسما و حالت متراکم بوز-اینشتین و حالت تازه کشف 

شده، یعنی حالت متراکم فرمیونی.

جامد
مواد جامد در برابر تغییر شکل مقاومت می کنند و سخت و شکننده 
هستند. برای درک چگونگی این موضوع می توان جامدات را این 

گونه تعریف کنیم.
در حالِت جامد، نیروهای بین مولکولی، به قدری قوی تر از انرژی 
عدم  نتیجه  در  و  جسم  شدن  سخت  باعث  که  هستند  جنبشی 
دارند.  معینی  حجم  و  شکل  جامدات  گردند.  می  آن  شدن  جاری 
در جامدات فاصله مولکول ها مانند فاصله آنها در مایع است. اما 
دارند،  گاز  و  مایع  حاالت  که  وضعیتی  مانند  نمی توانند  جامدات 
آزادانه به اطراف حرکت کنند. بلکه در مواد جامد، مولکول ها در 
مکان های خاصی قرار می گیرند و فقط می توانند در اطراف این 
مکان ها حرکت نوسانی رفت و برگشتی بسیار کوچکی انجام دهند. 
کاربردهای  بلورین،  جامدات  در  خصوص  به  نوسانی،  حرکت  این 

صنعتی و علمی زیادی را برای این دسته از مواد به دنبال دارد.

مایع
در حالت مایع، مولکول ها به هم نزدیکتر بوده، به طوریکه نیروهای 
مابینشان قویتر از انرژی جنبشی آنان است. از طرف دیگر، نیروها 
آنقدر قوی نیستند که قادر به ممانعت از حرکت مولکول ها گردند. 

از این رو است که جریان مایع از ظرفی به ظرف دیگر 
در  آب  شدن  جاری  سرعت  نسبت  اما  است،  شدنی 
گلسیرین  و  ها  روغن  قبیل  از  دیگر  مایعات  با  مقایسه 
جاری  سرعت  در  تفاوت  این  که  است  متفاوت  بسیار 
شدن،  جاری  مقابل  در  مایع  یک  مقاومت  میزان  شدن، 
از  تابعی  ویسکوزیته آن، خوانده می شود که خود  یعنی 
شکل، اندازه مولکولی، درجه حرارت و فشار است. بنابراین 

مایعات حجم معین و شکل نامعینی دارند.
بسیار  گازها  با  مقایسه  در  مایعات  در  ها  مولکول  فاصله 
کم است. در مایعات، مولکول ها به اطراف خود حرکت 
راحتی  به  و  لغزند  می  هم  روی  سهولت  به  و  می کنند 
شکل  قابلیت  با  مایعات  می کنند.  پیدا  )شارش(  جریان 

پالسما
پذیری و جریان یافتن، استفاده های زیادی در صنعت پیدا کرده اند.

گاز
به طور کلی می توان گازها را این گونه تعریف کرد:

گاز ها دارای غلظت کم بوده و به آسانی متراکم می شوند و نه تنها 
شکل ظرف خود را می گیرند، بلکه آنقدر منبسط می شوند تا ظرف 

را کاماًل پر کنند.
حالت فیزیکی مواد در شرایط فشار و درجه حرارت طبیعی، بستگی 
به اندازه مولکولی و نیروهای فی مابین آن دارد. اگر مقدار کمی از 
یک گاز، در یک تانک نسبتا بزرگی قرار گیرد، مولکول های آن با 
سرعت در سرتاسر تانک پخش میشوند. پخش سریع مولکول های 
گاز داللت بر آن می کند که نیروهای موجود فی مابین مولکول ها، 
که  آنجایی  از  و  است  آن  جنبشی  انرژی  از  تر  مراتب ضعیف  به 
یافت شود،  تانک  در سرتاسر  گاز  یک  از  کمی  مقدار  است  ممکن 
نشان دهنده آن است که مولکول های گاز باید نسبتًا از هم فاصله 
گرفته باشند. بنابراین گازها شکل و حجمشان بستگی به ظرفی دارد 

که در آن جای دارند.
با  و  کرده  حرکت  اطراف  به  آزادانه  ها  مولکول  گازی،  حالت  در 
فاصله مولکول ها  با دیواره ظرف برخورد می کنند.  نیز  و  یکدیگر 
برابر فاصله آنها در حالت مایع و  در حالت گازی، حدود چند ده 

جامد است. 

پالسما
حالت چهارم ماده، پالسما، شبیه گاز است و از اتم هایی تشکیل شده 
است که تمام یا تعدادی از الکترون های خود را از دست داده اند 

)یونیزه شده اند(.
از  که  آفتاب  مانند  هستند،  پالسما  حالت  در  جهان  مواد  بیشتر 
پالسما تشکیل شده است. پالسما اغلب بسیار گرم است و می توان 

آن را در محیط مغناطیسی به دام انداخت.
در تعریفی کلی از پالسما باید گفت: پالسما حالت چهارمی از ماده 
است که دانش امروزی نتوانسته آن را جزو سه حالت دیگر پندارد و 
مجبور شده آن را حالت مستقلی به حساب آورد. این ماده با ماهیت 
محیط یونیزه، ترکیبی از یون های مثبت و الکترون با غلظت معین 
است که مقدار الکترون ها و یون های مثبت در یک محیط پالسما 
تقریبًا برابر است. پدیده های طبیعی زیادی از جمله آتش، آفتاب، 

ستارگان و ... در رده حالت پالسمایی ماده قرار می گیرند.
پالسما شبیه به گاز است، ولی مرکب از ذرات باردار متحرکی به 
و  الکتریکی  نیروهای  تاثیر  تحت  شدت  به  ها  یون  است.  یون  نام 
مغناطیسی قرار می گیرند. مواد طبیعی در حالت پالسما عبارتند از 
انواع شعله ها، بخش خارجی جو زمین، اتمسفر ستارگان، بسیاری از 
مواد موجود در فضای سحابی و بخشی از دم ستاره های دنباله دار و 
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شفق های قطبی شمالی که نمایش خیره کننده ای از حالت پالسمایی 
ماده است و در محیط مغناطیسی جریان می یابد.

)Booze-Einstein condensate( حالت متراکم بوز- اینشتین
حالت پنجم ماده با نام حالت متراکم بوز- اینشتین که در سال ۱۹۹۵ 
کشف شد، در اثر سرد شدن ذراتی به نام بوزون ها )Bosons(۱ تا 
هم  در  های سرد  بوزون  آید.  می  پدید  پایین  بسیار  هایی  حرارت 
فرومی روند و ابرذره هایی که رفتاری بیشتر شبیه یک موج دارد، تا 
ذره های معمولی، شکل می گیرد. ماده در حالت متراکم بوز-اینشتین 

شکننده است و سرعت عبور نور در آن بسیار کم است.

)Fermionic condensate( حالت متراکم فرمیونی
گروهی از دانشمندان دانشگاه کلورادو، در اواخر فصل پاییز ۱۳۸۲، 

موفق به کشف شکل تازه ای از ماده شدند. 
وقتی با شکل جدیدی از ماده روبرو می شوید، باید زمانی را صرف 
شناخت خواص آن کنید. آنها این ماده تازه را با سرد کردن ابری 
از پنج صدهزار اتم پتاسیم با کتله اتمی ۴۰ تا درجه حرارتی کمتر از 

یک میلیونیم درجه باالتر از صفر مطلق پدیدآوردند. 
در این حالت، اتم های پتاسیم بدون آنکه چسبندگی میان آنها وجود 
داشته باشد، به صورت مایع جریان یافتند. حالت متراکم فرمیونی۲ 
از  حالت،  دو  هر  است.  بوز-اینشتین  متراکم  حالت  شبیه  حدی  تا 
هم  به  پایین  حرارت  در  ها  اتم  این  که  اند  شده  تشکیل  اتم هایی 
می پیوندند و جسم واحدی را تشکیل می دهند. در حالت متراکم 
حالت  در  که  حالی  در  هستند،  بوزون  نوع  از  ها  اتم  بوز-اینشتین 

متراکم فرمیونی، اتم ها فرمیون هستند.

پالسما چیست؟
گاز  و  مایع  جامد،  های  حالت  از  پس  ماده،  چهارم  حالت  پالسما، 
است. ۹۹ درصد ماده موجود در طبیعت و جهان را تشکیل می دهد. 
کاربردهای پالسما بسیار وسیع است، به طوری که نظر بسیاری از 
دانشمندان و مهندسان را به خود جلب نموده است. کاربردهایی مانند 
تکنولوژی،  در  ای-کاربرد  هسته  همجوشی  راکتورهای  در  استفاده 
مثل تلویزیون پالسما، دستگاه جوش پالسما، چاقوی پالسما، استفاده 

در لیزرهای گازی و ....
مطالعه پالسما برای ژئوفیزیکدانان نیز حائز اهمیت است. زیرا:

حالت  زمین  خارجی  هسته   ،Barder-chapman نظریه  طبق   -
است  داخلی  یا  اصلی  مغناطیسی  میدان  منشاء  و  دارد  پالسمایی 

)نظریه دینامو(.
می شود  سبب  و  است  پالسما  از  مملو  زمین،  اطراف  فضای   -
تغییرات زمانی میدان مغناطیسی خارجی، خیلی سریع تر از تغییرات

میدان اصلی زمین با منشاء داخلی باشد.

چگونه یونش سبب ایجاد پالسما می شود؟  
گازها موقعی یونیزه می شوند که به طور اتفاقی برخوردی با انرژی 
باال انجام دهند و در اثر این برخورد الکترون از دست بدهند؛ سپس 
با یک  اینکه دوباره  تا  باردار می ماند،  به همین صورت  این گازها 
الکترون ترکیب مجدد نمایند )میزان ترکیب مجدد با چگالی اتم های 
گازهای یونیده متناسب است(. بدین ترتیب پالسما شامل یون ها و 

اتم های خنثی به وجود می آید.

پالسمای آزمایشگاهی، مانند کره پالسمای آزمایشگاهی
اگر  تولیدکرد.  آزمایشگاه  در  مصنوعی  طور  به  توان  می  را  پالسما 
درون محفظه ای مانند یک کره، دو الکترود قرار دهیم و محفظه را 
پُر از گاز بی اثر نماییم، با برقراری اختالف پتانسیل، جریان متناوِب 
چند کیلو ولت بین دو الکترود سبب برانگیختگی اتم های گاز می شود 
که اتم ها برای برگشتن به حالت پایدار از خود نور می دهند و ما 

رشته های درخشان و زیبای پالسما را خواهیم دید. 

پالسمای طبیعی )کره پالسمای خورشید( 
یونیزه  کاماًل  پالسمای  کره  یک  مانند  شمسی،  منظومه  خورشید 
است )عمدتًا هلیوم و هیدروژن(. خورشید در واقع، سرمنشاء تمام 
شفق  و  خورشیدی  بادهای  مانند  زمین،  اطراف  طبیعی  پالسماهای 

قطبی است.

علت عدم وجود پالسما در زمین
میزان یونیزه شدن یک گاز، به دما بستگی دارد که می توان آن را به 
کمک معادله ای نیز، نشان داد. در دمای اتاق، این میزان قابل چشم 
پوشی است. ولی اگر دمایی، مانند دمای باالی جو یا ستاره ها در این 
معادله قرار داده شود، نسبت چگالی گازهای یونیده بسیار بیشتر از 

چگالی گازهای خنثی خواهد بود.

استفاده از پالسما در سفینه های  فضایی
الکترود ولتاژ اعمال کنیم، جریانی از داخل پالسما عبور  اگر به دو 
خواهد کرد و نیروی حرکتی در جهت عمودی، پالسما را به بیرون 
موشک می راند و نیروی عکس العمل حاصل، سبب حرکت موشک 

به جلو می شود.  
قطبی،  شفق های  در  که  هستند  باور  این  بر  دانشمندان  امروزه، 
الکتروجت هایی تمرکز دارند که سبب ایجاد طوفان های مغناطیسی 

می شوند.
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کاربردهای دیگر
اگر تا به حال، یک المپ مهتابي را شکانده باشید، حتمًا جز مقداري 
گرد سفید رنگ، چیز دیگري مشاهده نکرده اید. ولي وقتي مهتابي 
روشن است، به نظر مي رسد که ماده  اي نوراني درون المپ است. 
حالتي که مواد داخل مهتابي پس از روشن شدن به خود مي گیرند، 

حالت پالسما نامیده مي شود. 
دلیل که  این  به  است.  بار خنثي  داراي  آزاد  ماده  اي در حالت  هر 
گاز  اگر داخل  الکترون است. حال،  و  پروتون  تعداد مساوي  داراي 
اختالف پتانسیل باالیي ایجاد کنیم، الکترون هاي آزاد با ضربه زدن 
با  پیوندشان  هستند؛  هسته  جاذبه  تاثیر  تحت  که  الکترون هایي  به 
هسته اتم را کم مي کنند و باعث خروج آنها از مدار چرخش خود 
کل  بار  به  مثبت  بار  یک  الکترون،  یک  هر  شدن  کم  با  مي شوند. 
اتم اضافه مي شود. با پیوسته ساختن این شرایط، الکترون هاي آزاِد 
همواره در حال حرکت، به سمت ناحیه مثبت تر )جایي که الکترون 
کمتري وجود دارند( خواهند رفت. در حین این حرکت ها و در نتیجه 
به  شده  منحرف  الکترون هاي  انرژي  الکترون ها،  با  ذرات  برخورد  

شکل نور گسیل مي شوند.
صفحه  ساخت  در  که  هستند  شکل  گازی  عنصر  دو  زنون  و  نئون 
نمایش های پالسما از آن ها استفاده می شود. این دو عنصر در هنگام 
برانگیختگی، نور فرابنفش گسیل می کنند. این نور قابل رویت توسط 
چشم انسان نیست، ولی توانایی بر انگیخته کردن عناصری که نور 
مرئی گسیل می کنند را دارد. نئون و زنون درون هزاران سلول سه 
رنگ، بین دو صفحه جلو و عقب صفحه نمایش نگهداری می شوند. 
این سلول ها همان پیکسل ها هستند. الکترودهایي هم در دو طرف این 

سلول ها به طور عمودی قرار داده می شوند.
الکترودهاي شفافی که توسط عایق دی الکتریکی از هم جدا شده اند 
و با الیه محافظ منیزیم اکسید پوشیده شده اند نیز، به پشت صفحه 

بیرونی چسبیده می شوند و به حالت افقی مرتب می شوند. 
برای یونیزه کردن گاز درون سلول ها، الکترودها میلیون ها بار در ثانیه 
شارژ می شوند. این کار، همان طور که دیدیم، باعث شارش ذرات 
باردار می شود و آن ها را وادار به گسیل فوتون های فرابنفش می کند.
می کنند،  برخورد  بیرونی  صفحه  فسفر  الیه  به  وقتی  فوتون ها  این 
در  الکترون ها  این  می شوند.  فسفر  الکترون هاي  انگیختگی  بر  باعث 
بازگشت به حالت اصلی خود، نور با فرکانس مرئی گسیل می کنند.

ادامه دارد ...

http://www.answers.com/topic/plasma
 en.wikipedia.org

توضیحات:

۱. بوزون ها ذرات واسطه ای 
هستند، که به عنوان حامالن 
نیروی میدان ها شناخته می 
شوند. اسپین بوزون ها صحیح 
است. به عنوان مثال، فوتون 
بوزونی است که ذره میدانی 
نیروی الکترومغناطیسی است. 
هستند  ذراتی  فرمیون ها   .۲
تشکیل  را  مواد  ساختار  که 
فرمیونها  اسپین  دهند.  می 
ذرات  است.  صحیح  نیمه 
اتم،  هسته  تشکیل  دهنده 
نیز، کوارک ها  و  الکترون، 

از فرمیونها هستند.

اشتراک نشریه

• هزینه اشتراک ۱۲ شماره از مجله )به همراه CD ضمیمه( با پست 	
عادی، مبلغ ۳۰.۰۰۰ تومان، و با پست سفارشی مبلغ ۳۷.۰۰۰ 

تومان است.
• مجله  	 آرشیو  به  دسترسی  با  شماره،   ۱۲ الکترونیکی  اشتراک 

   در سایت ۲۵.۰۰۰ تومان
برای اشتراک 6 شماره،  هزینه ها نصف می شود.

* جهت اشتراک، مبلغ مربوطه برای اشتراک مورد نظر را به  شماره حساب 
جام ۴۱۰۶۱۰۳۱۸۴  بانک ملت یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۴۰۲۱۸  

به نام لذت فیزیک واریز کرده و با دفتر اجرایی نشریه تماس بگیرید.

  لطفًا، درصورت تغییر نشانی، مراتب را در اسرع وقت به دفتر نشریه اطالع دهید.

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

***
تلفکس: 88672727

نشریه در قبال عدم دریافت مجله، 
در صورت ارسال با پست عادي، مسئولیتي بر عهده ندارد.

ک
شترا

ا
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بی توجهی به اندازه گیری، درصنعت و تجارت
چنانچه در بخش قبل اشاره شد، به دنبال شکل گیری علم جدید، 
صنعتی پیدا شد که رشد و توسعه آن در ِگروی رعایت استاندارد 
است که خود بر اندازه گیری متکی است. در طول دو قرنی که مردم 
ایران از علم جدید استقبال کرده اند، تعداد زیادی از انواع صنایع 
با  این صنایع  از  اند. برخی  انگیزه های متفاوت وارد کشور شده  با 
انگیزه کاهش هزینه کاال به سبب هزینه سنگین حمل و نقل، برخی 
به سبب وجود مواد اولیه در داخل و یا امکان تولید آن در داخل، و 
بسیاری از آنها صرفا برای رفع نیاز داخلی بوده اند و نه وارد شدن 

در عرصه رقابت جهانی! 
از آن  فوالد  و  نساجی،  تولید شکر،  تولید مصالح ساختمانی،  صنایع 
این نوع صنایع به سبب فروش قابل مالحظه در کشور  اند.  جمله 
و هزینه زیاد واردات آنها، بدون احساس نیاز به رقابت در عرصه 
جهانی و فارغ از دغدغه ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، 
به حیات خود ادامه داده اند. نوع دیگری از صنعت که به صنعت 
تسلط  انگیزه  با  غربی  صنایع  توسط صاحبان  است،  معروف  مونتاژ 
این  در  است.  شده  اندازی  راه  و  نصب  کشور  در  بازار  بر  بیشتر 
نوع صنایع در اغلب موارد، مواد اولیه نیز از خارج وارد می شود. 
مشکالت این نوع صنعت را متخصصان خارجی دایرکننده صنعت بر 
طرف می کنند. باز نیازی نیست دست اندرکاران داخلی تالشی برای 
بنابراین، به بخش  ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده بکنند. 
تحقیق و توسعه نیازی ندارند. اغلب صنایع کشور در این دو دسته 
میان  ارتباط  برقراری  به  اعتقادی  آنها  صاحبان  و  گیرند  می  جای 

دانشگاه و صنعت ندارند!
در این گزارش، تنها علل بی توجهی به اندازه گیری و عدم رعایت 
استاندارد مورد بحث است. برای پی بردن به عمق این بی توجهی 
خاطره ای از تجربه خود با صنعت را گزارش می کنم. در اواخر دهه 
شصت از طرف انجمن فیزیک طرحی برای تولید شیشه اپتیکی در 
داخل کشور ارائه شد. برای اجرای این طرح من در ارتباط نزدیک با 
صنایع شیشه و صنایع غذایی که ظروف شیشه ای مصرف می کنند 
قرار گرفتم. در آن زمان کارشناسان این دو نوع صنعت به من گفتند 
است  این  داخل  تولید  ای  شیشه  ظروف  مسائل جدی  از  یکی  که 
که هر از گاهی ظرف حاوی ماده غذایی در قفسه فروشگاه ناگهان 
می ترکد و محتویات ظرف همراه با خرده شیشه به اطراف پاشیده 
می شود که مطلوب نیست. شما اگر در این مورد کاری بکنید، بسیار 
ممنون می شویم. من از این که مسئله ای مطرح شده که امکان حل 
آن در کشور هست بسیار خوشحال شدم. پاسخ دادم این کار کاماًل 
شدنی است. فقط یک آزمایشگاه پالریزاسیون مناسب می خواهد. با 
کارشناسان حدود پانزده شرکت تولید شیشه و مواد غذایی درتماس 
بودم. گفتم اگر هر شرکت دویست هزار تومان به این کار اختصاص 
دهد، من با سه میلیون تومان آزمایشگاه را راه می اندازم و جنب 

فرهنگ اندازه گیری،
 زیرساخت اساسی علم و فناوری

وم
ش د

بخ

ک
فیزی

نی 
مبا

ک
فیزی

نی 
مبا

دکتر محمد تقی توسلی

در آزمایشگاه لوحی نصب و در آن، از شرکت ها با ذکر نام تشکر 
می کنم. ادامه دادم که در آن آزمایشگاه دستگاه اندازه گیری تنش 
ظروف می سازیم و کارشناسان ذیربط را آموزش می دهیم و برای 
کاهش تنش با کارخانه ها همکاری می کنیم. مدتی از این صحبت ها 
شما  ابتدا  است  بهتر  گفتند،  من  به  ای  جلسه  در  که  بود  نگذشته 
در نوشتن استانداردهای ظروف شیشه ای به ما کمک کنید و بعد 
نوشتن  روال  قبول کردم.  پردازیم؛ من هم  آزمایشگاه می  ایجاد  به 
استاندارد به این صورت بود که استانداردهای کاالی مورد نظر از 
منابع کشورهای صنعتی تهیه می شدند و یکی از آنها مالک قرار 
می گرفت و ترجمه می شد و در صورت بروز ابهام به استانداردهای 
دیگر مراجعه می گردید. استانداردهای ظروف شیشه ای که من در 

تهیه آنها شرکت داشتم به شکل زیر تهیه شدند: 
از هر شرکت، دو نماینده هفته ای یک بار درسالن یکی از شرکتها 
و  ها  میوه  انواع  تناول  ضمن  نفر.  سی  حدود  آمدند،  می  هم  گرد 
شیرینی گرم صحبت با یکدیگر می شدند. من هم به ترجمه کلمه به 
کلمه متن استاندارد مورد نظر می پرداختم و یک نفر هم حرف های 
مرا می نوشت. در آن جمع شلوغ  در ظرف دو یا سه ساعت نیم 
صفحه بیشتر ترجمه نمی شد و جلسه برای نهار تعطیل می گردید. 
بعد از یک نهار مفصل، شرکت کنندگان با بسته هایی از محصوالت 
شرکت میهمانان بدرقه می شدند. هفته بعد همین مراسم در شرکت 
دیگری تکرار می شد. ظرف چند هفته ترجمه تمام شد و من آن را 
به خانه بردم و به صورتی شسته رفته تر درآوردم. کاری که اگر از 
ابتدا به من محول می گردید، ظرف دو روز آماده می شد. بعد از 
اتمام ترجمه استانداردها دوباره راه اندازی آزمایشگاه را مطرح کردم 
و متوجه شدم هیچ شرکتی حاضر به تخصیص اعتبار خواسته شده 
نیست؛ در حالی که هزینه هر میهمانی چند برابر اعتبار درخواست 

شده بود!!!
این خاطره میزان عالقه صنعت به ارتباط با دانشگاه را، حداقل در 
بخشی از صنایع، به خوبی نشان می دهد.  بعد از مدتی به من اطالع 
داده شد که برای تصویب رسمی استانداردها در موسسه استاندارد 
حاضر شوید. روز مقرر در ساختمان مورد نظرحاضر شدم. عده ای 
دور اتاق نسبتًا بزرگی نشسته بودند. تعدادی افراد ناآشنا هم حضور 
داشتند که از شرکت های تولید شیشه نبودند و برخی از مسئولین 
موئسسه استاندارد نیز تشریف داشتند. جلسه رسمیت پیدا کرد و 
رئیس جلسه شروع کرد به خواندن بند بند یکی از استانداردها که 
به تولید شیشه ظروف مربوط نمی شد. روی میز مقابل هر شرکت 
داشت.  قرار  آن  ترجمه  و  استاندارد  اصل  از  فتوکپی  یک  کننده، 
متوجه شدم که ترجمه بعضی از بندها درست نیست. بند به بند بعد 
از قرائت مورد تصویب قرار می گرفت. اعتراض کردم، رئیس جلسه 
مودبانه گفت بعداً صحبت کنید. دیدم تعداد غلط ها زیاد می شود و 
تصویب ادامه دارد. دوباره اعتراض کردم، رئیس جلسه گفت آخر 
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بود،  نگرانی من شده  متوجه  و  بود  آشنا  اوضاع  با  که  من  کنار دستی  فرد  جلسه. 
آهسته گفت »قصد تصویب استاندارِد درست نیست، قصد تصویب تعداد استاندارد 
از  منظور  راحت شد، چون  بنده  خیال  هستیم«!  عقب  ترکیه  از  است، چون  بیشتر 
تصویب استاندارد را فهمیدم! اغلب شرکت ها تالش می کنند، بر چسب استاندارد 

بگیرند و بعد از گرفتن آن، رعایت استاندارد فراموش می شود. 
در همین اواخر دوستی به من گفت: »برای یک شرکت بزرگ یک دستگاه اندازه گیری 
ساختم که از کارش خیلی راضی بودند. مدتی که گذشت به شرکت زنگ زدم و از 
کار دستگاه پرسیدم. طرف مقابل گفت که کار نمی کند. گفتم کسی را می فرستم که 
دستگاه را درست کند. گفت حاال نفرست، نزدیک آمدن بازرس ها بفرست که در 
فالن تاریخ است.«  اینها نمونه هایی از برخورد دست اندرکاران صنعت با استاندارد 
و اندازه گیری است. کیفیت تولیدات اکثر شرکت ها با گذشت زمان افت می کند. 
نظارت  است.  توسعه صوری  و  تحقیق  بخش  و  نیست  چون کنترل کیفیت جدی 
جدی و رقابت هم عماًل وجود ندارد. مهمتر از اینها، فرهنگ عصر پیش صنعتی بر 
اذهان دست اندرکاران حکم می راند. بی توجهی به رعایت استاندارد و رقابتی نبودن 
تولید کاال، باعث شده که در صادرات کاالهای صنعتی ضعیف عمل کنیم. از طرف 
دیگر، در واردات کاال نیز کنترل کیفیت و اعمال استاندارد فراگیر نیست. کشورهای 
صادرکننده از این موضوع باخبر هستند و کاالهای مردود )ریِجکتی( خود را با خیال 
راحت به کشور هایی نظیر کشور ما صادر می کنند. به سبب آگاهی کم، کسر بزرگی 
از مردم به جای اهمیت دادن به استاندارد الزم برای کاالها، تنها معیار آنها ارزانی 
کاال است. این امر باعث می شود مقدار زیادی کاالهای بی کیفیت به طور قاچاق وارد 
کشور شود که عالوه بر وارد کردن زیان های بهداشتی و زیست-محیطی، ضربه ای 
واردکنندگان  به  کاال  ارزانی  معیار  متاسفانه  آید.  وارد  داخلی  بر صنایع  نیز  مهلک 
سرایت  هم  شیمیایی  مواد  انواع  و  میوه،  برنج،  گندم،  گوشت،  نظیر  کاالهایی  کالن 
کرده، بدون آنکه به عواقب زیانبار آن برای مردم و محیط زیست اندیشیده باشند.

مطالب این بخش را می توان در عبارات زیر خالصه کرد:
انرژی، ضایعات زیاد محصوالت کشاورزی و صنعتی، عدم  الف- اتالف زمان و 
توانایی رقابت در عرصه جهانی، ریشه در عدم توجه جدی به رعایت استاندارد 

و اندازه گیری دارد.
ب- تنها با وارد کردن علم و  صنعت از خارج، نمی توان  علم و صنعت را در 
کشور رشد و توسعه داد، همزمان الزم است فرهنگ و بینش علمی در جامعه رشد 
و گسترش پیدا کند و رسوبات تفکرات عصر پیش صنعتی از ذهن ها زدوده شود.

راهکارهای پیشنهادی 
برای  مهمی  ساخت  زیر  استاندارد،  رعایت  و  اندازه گیری  به  توجه  بپذیریم  اگر 
توسعه  برای  راهکارهایی  آید  می  الزم  است،  فناوری  و  علم  موثر  توسعه  و  رشد 
نهادهایی چون فرهنگستان علوم  اندیشه شود. بدیهی است  فرهنگ آن در جامعه 

برگزاری  با  انجمن های علمی و مهندسی می توانند  و 
نشست هایی با افراد صاحب نظر از بخش های دولتی، 
قانون گذاری، و مردمی، ضمن ارائه و بررسی راهکارها 
و  باشند  مناسب  اجرایی  های  روش  یافتن  صدد  در 
زمینه اجرای راهکارهای اندیشیده را فراهم آورند. اما 
برای وارد شدن به بحث چند راهکار پیشنهاد می شود 
که به سبب اهمیت مسئله ی پیش رو، باید در قالب 

طرح های ملی فراگیر نگریسته شوند.
1- آموزش فراگیر

چون فرهنگ سازی باید در سطح گسترده ای صورت 
بگیرد، الزم است در نوشتن کتاب های پیش دبستانی، 
اندازه  وسایل  اندازه گیری،  به  دبیرستانی،  و  دبستانی 
گیری، انس دادن با اندازه گیری های مورد استفاده در 
زندگی، و انجام انواع اندازه گیری ها توجه ویژه شود. 
در کتابچه های خاص، آزمایش های ساده اندازه گیری 
طراحی شود که با وسایل ساده قابل دسترس در هر 

جای کشور توسط کودکان انجام پذیر باشند.
کارهای  انجام  و  بازی ها،  اسباب  نویسی،  قصه  در 
مسابقات  شود.  توجه  اندازه  و  اندازه گیری  به  دستی 
ساخت قطعات و دستگاه هایی که در آنها اندازه دقیق 
و اندازه گیری اهمیت دارد، برای دانش آموزان ترتیب 

داده شوند.
2- رسوبات فرهنگ ارباب و رعیتی از ذهن ها

زدوده شود
اوایل  در  می گفت:  حسابی  محمود  استاد  یاد،  زنده 
نمایندگان  قول  از  روزنامه  در  فنی،  دانشکده  تاسیس 
که  کیست  برگشته  فرنگ  از  »این  نوشتند  مجلس 
آقازاده ها را به کار یدی وامی دارد؟« غرض، اعتراض 
به کار یدی دانشجویان در کارگاه های دانشکده فنی 
تا  ما  کشور  جمعیت  از  بزرگی  بخش  بر  است.  بوده 
حاکم  رعیتی  و  ارباب  نظام  چهل،  دهه  آواخر  همین 
بود. با اراده محمدرضا شاه تقسیم اراضی انجام گرفت؛ 
ولی فرهنگ دیرپای آن در اذهان و رفتار مردم باقی 
ورود  و  علمی  بینش  توسعه  مانع  ترین  عمده  ماندکه 
به عصر صنعتی مدرن است. در نظام ارباب و رعیتی 
با  بود،  ارباب  یک  روستایی  مناطق  از  بخشی  هر  در 
حساب...  بی  های  توانایی  و  خوب  های  تمام خصلت 
او تعدادی پیشکار و گماشته داشت که اوامر او را به 
بودند  رعایا  مقابل  طرف  در  کردند.  می  ابالغ  رعایا 
که بدون هیچ اظهار نظری می بایست به کشت و کار 
مثل  مناسب،  های  فرصت  در  بپردازند.  دامپروری  و 
می  اجازه  هدایا  تقدیم  با  پیشکسوت  رعایای  نوروز، 
یافتند که به دست مبارک ارباب بوسه بزنند. هر سه 
وضع  قانون  بود.  ارباب  مجریه  و  قضائیه،  مقننه،  قوه 
شالق  می کرد،  صادر  زندان  و  جلب  حکم  می کرد، 
آثار  است  طبیعی  انداخت.  می  طویله  در  و  می زد 
با صدور  جامعه،  در  نظامی  چنین  رفتاری  و  فرهنگی 
فرمان تقسیم اراضی از بین نمی رود و نیاز به برنامه 
ریزی همه جانبه و کار دراز مدت دارد. امروزه آثار 
شوم فرهنگ ارباب و رعیتی در اغلب اماکن مشاهده 
می شود. در ادارات، رئیس اداره، معاونین، و کارمندان 
را  ها  وگماشته  پیشکاران،  ارباب،  جای  رئیس،  دفتر 
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راحتی  به  رعایا هستند.  ارباب رجوع  و  کارمندان دیگر  اند.  گرفته 
ارباب رجوع را سرگردان می کنند. در وضع مقررات، اصوالً مشکالت 
مردم در نظر گرفته نمی شود. ریشه حجم زیادی از کاغذبازی ها، 
بی توجهی به مصلحت های مردم است که رعایا محسوب می شوند.

مثالی در این مورد منظور مرا روشن می کند. سی و پنج سال پیش، 
هنگام تحصیل در انگلستان، تصمیم گرفتم اتومبیل دست دومی از 
طریق روزنامه بخرم. از روزنامه محلی، اتومبیلی را انتخاب کردم و 
به فروشنده زنگ زدم. قرارشد اتومبیل را به محل دانشگاه بیاورد. 
روزنامه  آگهی  با  اتومبیل  پسندیدم.  را  آن  دیدم،  را  اتومبیل  وقتی 
مطابقت کامل داشت. گفتم می خرم، چه باید بکنیم؟ دفترچه ای از 
جیبش در آورد و گفت پول را بده و اسمت را در این ستون بنویس، 
تا  ابتدای تصمیم گیری  از  تو. زمانی که من  اتومبیل می شود مال 
انتهای خرید صرف کردم نیم ساعت نشد. همین اواخر کسی شرح 
خرید اتومبیلش را در انگلستان داد. دیدم روش تغییر نکرده است. 
روز  دانیم چند  ولی همه می  نمی دهم،  ایران  در  را  کار  این  شرح 
وقت می گیرد. در کشور ما، کار گروهی بسیار ضعیف است. چون 
هر عضوی از گروه سعی می کند که نشان دهد او رئیس گروه، یعنی 
ارباب  از  بیداد می کند؛ چون روسا  تملق  و  است. چاپلوسی  ارباب 
به  اعتماد  بودن خوکرده  به رعیت  که  برند. کسی  می  لذت  بودن 
نفس ندارد و چنین آدمی نمی تواند مبتکر و خالق باشد. در چنین 
بّنا،  بنابراین  است.  رعیت  کار  است،  پَست  یدی  کار  فکری  نظام 
به  باشند،  موفق  هر چند هم  آنها  نظائر  و  تراشکار،  مکانیک،  نجار، 
کارشان افتخار نمی کنند. نتیجه همین رسوبات فرهنگی است که 
عده کثیری از جوانان تالش می کنند، تنها یک مدرک دانشگاهی 
به دست بیاورند. فقط آن کاغذ را می خواهند و کسب دانش مورد 
افراد فنی، سلسله مراتب جدی مثل  برای  عالقه مطرح نیست. ما 
ارتش و دانشگاه نداریم. در دانشگاه کارمندان، افراد فنی، و هیئت 
علمی دورهم جمع نمی شوند و با هم چای نمی خورند. نکته در خور 
توجه دیگر که در فرهنگ ارباب و رعیتی ریشه دارد، آموزش سنتی 
حرفه در ایران است که به آموزش »اوستا-شاگردی« معروف است. 
در این نوع آموزش، شاگرد پس از مدت های طوالنی نگاه کردن به 
دست استاد، حرفه ای را یاد می گیرد. این نوع آموزش غیر ُمدون، 
طوالنی، و پر از بدآموزی و غلط آموزی است که باید با آموزش 
مدون، برنامه ریزی شده و در مدت معین جایگزین گردد. نمودهای 
فرهنگ ارباب و رعیتی بسیار زیاد و بسیار متنوع هستند. باید برای 
با همکاری جامعه شناسان، روانشناسان، و متخصصین  آنها  زدودن 
ذیربط برنامه ریزی شود و در سطح گسترده و در مدت طوالنی به 
اجرا در آید. در این قبیل کارها، غربی ها تجربه خوبی دارند. در دهه 
شصت قرن بیستم میالدی در امریکا، سیاه پوست حق نداشت جلوی 
سفید پوست در اتوبوس روی صندلی بنشیند. بعد از پنجاه سال کار 

روی این موضوع، رئیس جمهور سیاه پوست انتخاب کردند.
3-اجرای طرح های فراگیر

اغلب کسانی که برای مدت نسبتًا طوالنی در غرب رانندگی کرده 
به  از برگشت به کشور،  تا مدتی پس  این تجربه را دارند که  اند، 
سبک غربیها رانندگی می کردند. برای مثال، خط را با عالمت دادن 
عوض می کردند، با خودرو جلویی فاصله مطلوب را حفظ می کردند، 
راه عابر پیاده را اشغال نمی کردند. اما به تدریج که از حال و  هوای 
فرنگ خارج می شدند، رانندگیشان هم برمی گشت به روال رانندگی 
و  است  غالب  فرهنگ  در  واقع حل شدن  در  این  کشور.  در  رایج 
کارش هم نمی توان کرد. در مورد حرف زدن و اظهار نظر کردن 
هم همین طور است. فرد تازه برگشته از فرنگ کم حرف می زند، 
در انتخاب کلمات دقت می کند، و اگر به موضوع اِشراف نداشته 

باشد، اظهار نظر نمی کند. ولی بعد از مدتی همه چیز به روال معمول 
در کشور بر می گردد. 

بنابراین، در ایجاد تغییر و تحول در جامعه، باید مواظب حل شدن 
در فرهنگ جامعه بود. به نظر من، یکی از دالیل عدم رشد و توسعه 
علم و فناوری در کشور، ایجاد فرهنگ آن در محیط های کوچکی 
مثل دانشگاه و کارخانه بوده که فرهنگش در فرهنگ غالب جامعه 
حل شده است. بنابراین، تغییر فرهنگ وقتی رخ می دهد که فراگیر 
بینش  تغییر  تواند در  فراگیر می  اجرای طرحهای  رو  این  از  باشد. 
خوشبختانه  باشد.  موثر  استاندارد  و  گیری  اندازه  به  نسبت  جامعه 
طرح های فراگیر در کشور زیاد است. برای مثال، طرح کاهش اتالف 
انرژی طرح فراگیر مناسبی است. چنان که قبال، اشاره شد ساالنه 
چندین میلیارد دالر در کشور انرژی تلف می شود. اگر بتوانیم در 
اتالف  دالر،  میلیارد  بیست  تا  ده  هزینه  صرف  و  سال  ده  عرض 
انرژی را به نصف کاهش دهیم، سود بسیار زیادی خواهیم کرد. این 
کار اشتغال زایی قابل مالحظه، افزایش مهارت فنی، کاهش آلودگی 
داشت.   خواهد  همراه  به  را  علمی  فرهنگ  توسعه  و  زیست،  محیط 
نامطلوب  کاری  عایق  به سبب  منازل  در  است.  متنوع  اتالف  علل 
و  گرما  وسایل  نامناسب،  پنجره های  و  در  سقف،  و  کف،  دیوارها، 
سرمازای نا کارآمد، کمبود آموزش درست مصرف کردن. در مراکز 
تولیدی مثل مرغداری ها، کوره پزخانه ها، کارخانه ها و کارگاه ها و 
حتی در مغازه ها، فروشگاه ها، و ادارات انرژی زیادی تلف می شود. 
اولین قدم تشکیل یک هسته متشکل از محققین با تجربه و آشنا و 
عالقمند به موضوع است. این هسته با بررسی زمینه های مهم اتالف 
انرژی، گروه هایی جهت برآورد اتالف در بخشهای مختلف تشکیل 
اندازه  به  گیری  اندازه  های  تیم  تشکیل  با  ها  گروه  این  دهد.  می 
گیری اتالف در هر بخش می پردازند و هزینه کاهش و روش های 
هزینه  اتالف،  مقادیر  با مشخص شدن  کنند.  می  مدون  را  کاهش 
کاهش، و روشهای کاهش در بخشهای مختلف تیم هایی جهت اجرا 
وارد عمل می شوند. گروه های نظارت مستقل که زیر نظر هسته 
مرکزی کار می کنند، بر اجرای کارها در نقاط مختلف کشور نظارت 
می کنند و گزارش تهیه می کنند. هیچ یک از اعضای هسته، در اجرا 
و در گروه های اندازه گیری شرکت نمی کند. از رسانه های عمومی 
خواسته می شود که به طور مستمر مردم را درجریان کارها بگذارند 
آنها  از  اجرای طرح،  اندرکاران  از متخصصان و دست  با دعوت  و 
بخواهند در مورد اهمیت و تبعات اجرای طرح برای مردم صحبت 
کنند. همین طور، در سمینارها و کنفرانس ها در نقاط مختلف کشور، 
دست آوردهای مثبت و منفی مراحل اجرا و طراحی طرح مورد نقد 

و بررسی قرار گیرند. 
تواند  می  فراگیری  طرحهای  چنین  اجرای  که  هستم  باور  این  بر 
های  طرح  جمله  از  کند.   نزدیک  صنعتی  عصر  فرهنگ  به  را  ما 
فراگیری که با روش مذکور قابل اجرا هستند طرح استفاده از انرژی 
خورشیدی به صورت فعال و غیر فعال، استفاده بهینه از آب و تولید 

آب، و طرح کاهش آلودگی هوا در کالن شهرها هستند. 
مطالب این گزارش را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

فرهنگ  و  بینش  توسعه  فناوری،  و  علم  توسعه  و  برای رشد  الف- 
علمی در جامعه ضرورت دارد.

آموزشی  برنامه  در  باید  علمی،  فرهنگ  و  بینش  توسعه  برای  ب- 
دبستان، دبیرستان، و دانشگاه تجدید نظرشود.

ج- با برنامه ریزی مناسب و اجرای مستمر و دراز مدت آثار فرهنگ 
ارباب و رعیتی باید از ذهنها زدوده گردند.

د- توسعه فرهنگ علمی، توجه به اندازه گیری و رعایت استاندارد، و 
همچنین اجرای طرحهای فراگیر به تحقق اهداف فوق کمک می کنند. 
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در  ششم  قرن  اواخر  در  ایرانی،  اخترشناس  بانوی  منّجمه،  بی  بی 
شافعیان  رئیس  سمنانی،  الدین  کمال  پدرش  شد.  متولد  نیشابور 
نیشابور و مادرش نواده محمدبن یحیی، فقیه و عالم بزرگ خراسان 
بود. چنین زمینه ای به عالوه محیط خانه پدر که محل آمد و رفت 
عالمان و حکیمان بود؛ بی گمان، تأثیر به سزایی بر پرورش شخصیت 
ابتدای  از  وی  که  دهد  می  نشان  شواهد  داشت.  او  علمی  روح  و 
رشته،  این  در  تبحرش  است.  داشته  تسلط  نجوم  احکام  بر  جوانی 
جالل الدین خوارزمشاه را برآن داشت تا او را به خدمت در دربار 
خویش فراخواند. بی بی که به تعبیر فرزندش »سهم الغیب« در طالع 
داشت۱، با احکام درستی که صادر کرد، موفق شد مقام و منزلتی در 

دربار شاه به دست آورد و منجم مورد اعتماد او شود. 

با شوهرش مجدالدین محمد، منشی دربار، سالیان دراز در  بی  بی 
سالطین  که  اهمیتی  دلیل  به  برد۲.  سر  به  خوارزمشاهیان  دربار 
تأثیر  از  که  تصوری  و  بودند  قائل  نجوم  احکام  برای  روزگار  آن 
غالب  در  داشتند،  ذهن  در  جنگ هایشان  و  خود  سرنوشت  بر  آن 
لشکرکشی ها، بی بی منجمه سلطان جالل الدین را همراهی می کرد.

در  )یا خالط(  اخالط  الدین شهر  هنگامی که جالل  در سال ۶۲۶، 
ساحل دریاچه وان در بخش علیای رود دجله۳ را به محاصره درآورده 
سلجوقیان  دودمان  از  قباد،  کی  عالءالدین  جانب  از  سفیری  بود۴، 
روم که حکومت آسیای صغیر را در دست داشت، به رسالت نزد 
بسیار  مهارت  از  را  عالءالدین  وی  بازگشت،  در  آمد.  خوارزمشاه 
الدین آگاه  بی بی در نجوم و قدر و منزلت وی نزد سلطان جالل 
کرد۵. پس از ناکامی های پی درپی جالل الدین و پایان گرفتن کار 
ایوبی  به دربار سلطان  و  به دمشق رفتند  بی و خانواده اش  بی  او، 

ملقب  موسی  ابوالفتح  مظفرالدین 
یافتند.  راه  االشرف۶  الملک  به 
گرمی  به  را  آنها  ایوبی  سلطان 
کرد.  بسیار  احترام  و  شد  پذیرا 
چون عالءالدین از حضور بی بی 
االشرف  الملک  دربار  در  منجمه 
اطالع یافت، قاصدی فرستاد و از 

تا رخصت دهد که بی بی و خانواده  ایوبی درخواست کرد  سلطان 
اش به قونیه بروند۷. هنگامی که بی بی در جنگ میان عالءالدین و 
الملک االشرف به درستی پیش بینی کرد که در روز و ساعتی خاص 
سپاهیان سلجوقی بردشمن پیروز خواهند شد، اعتقاد و ارادت سلطان 
به بی بی بیشتر شد و در جهت برآورده ساختن آرزوی وی، باالترین 
منصب دیوانی، یعنی ریاست داراالنشای دربار را به همسرش سپرد 
و او را لقب امیری بخشید. از آن پس، مجدالدین از مقّربان خاص 
دربار شد و پیوسته در سفر و حضر همراه سلطان بود۸. بی بی در 

سال ۶۷۹ درگذشت.

 

نیز، بی  بی  ابن  به  معروف  ناصرالدین حسین،  منجمه،  بی  بی  پسر 
پدر منصب  و چون  دربار سلجوقیان روم درآمد  بزرگان  در شمار 
امیری یافت. ابن بی بی، کتابی به فارسی با عنوان االوامرالعالئیة فی 
االمورالعالئیة معروف به تاریخ ابن بی بی نوشته است که مهمترین 
اثر درباره تاریخ سلجوقیان روم است. بیشتر اطالعاتی که از زندگی 

بی بی دردست است، از این کتاب برگرفته شده است.

توضیحات:
۱. ابن بی بی، ص ۱۹۶

۲. همان، مقدمه مشکور، ص هژده
۳. لسترنج، ص ۱۹۷، و نقشة ش ۳

۴. ابن اثیر، ج ۱۲، ص ۴۸۷؛ و اشاراتی در منابع دیگر از جمله حمداهلل مستوفی 
، ص ۴۹۹

۵. اقبال آشتیانی، ص ۵۲۸؛ ابن بی بی ، ص ۱۹۶
۶. حک: ۶۲۶ـ۶۳۴

۷. د.اسالم ، چاپ دوم، ذیل »ابن بی بی«
۸. ابن بی بی ، ص ۱۹۶ـ ۱۹۷ 

منابع:
۱. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ ، بیروت ۱۳۹۹ـ۱۹۷۹/۱۴۰۲ـ۱۹۸۲؛

۲.  ابن بی بی ، اخبار سالجقة روم ، چاپ محمدجواد مشکور، تهران ۱۳۵۰ ش ؛ 
۳. عباس اقبال آشتیانی ، تاریخ مغول : از حملة چنگیز تا تشکیل دولت تیموری ، 

تهران ۱۳۶۴ ش ؛ 
۴. حمداهلل بن ابی بکر حمداهلل مستوفی ، تاریخ گزیده ، چاپ عبدالحسین نوائی ، 

تهران ۱۳۶۲ ش ؛ 
۵. گی لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمة محمود عرفان، تهران

بی بی منّجمه نیشابوری

وم
نج

وم
نج

بانوی ستاره شناس و ریاضیدان 
سده سوم هجری 

ظرف چینی دوره سلجوقی، طرح زنی معاصر دوره بی بی منجمه
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پیوند موسیقی  
نانوتکنولوژی

و

نانوتکنولوژی  گفت  توان  می  کالم،  یک  در 
نتیجه آن  و  بوده  آینده  تکنولوژی های  مادر 
ساختار  با  بشر  مادی  جهان  سازی  دوباره 
اتم به اتم خواهد بود که این مساله در تمام 
شئونات زندگی تاثیر خود را خواهد گذاشت.
با  را  شما  نمود،  خواهم  سعی  مقاله  این  در 
بُعد دیگری از تاثیر نانوتکنولوژی بر زندگی 
آشنا  آن  روانی  و  روحی  تاثیرات  و  روزمره 
از  که  نانوموسیقی،  نام  به  ای  مقوله  نمایم. 
موسیقی  و  نانوتکنولوژی  کلمه  دو  ترکیب 

گرفته شده است.

جدای از تکنولوژی ساخت ادواتی همچون سی 
دی، حافظه های ذخیره سازی موسیقی، دی 
وی دی و ... که از تکنولوژی های برتر برای 
ساخت آنها استفاده می شود؛ برگ برنده در 
این میان، از آِن شرکت هایی خواهد بود که 
از فناوری های باال دستی بهره مند بوده و هر 
پا به پای تحقیقات، محصوالت جدیدی  روز 

را عرضه نمایند.
از  بیش  نیز  موسیقی  ادوات  ساخت  امروزه 
همچنین  و  پیشرفته  های  تکنولوژی  از  پیش 

نانوتکنولوژی بهره می برد و نکته جالب این 
است که در ساخت سازهایی کاماًل چوبی نیز، 
دخالت فناوری های پیشرفته را شاهد هستیم. 
باشد.  مشکل  کمی  موضوع  این  درک  شاید 
توضیحات  این خصوص  آنکه در  از  قبل  اما 
بیشتری داده شود، الزم است کمی بیشتر با 
تولید صدا در سازهای موسیقی آشنا  فرایند 

شوید.
سازهای موسیقی از جهت جنس به سازهای 
چوبی، فلزی و پوستی تقسیم بندی می شوند. 
علت  دانستن  پوستی،  سازهای  از  جدای 
تفاوت بسیار زیاد در قیمت میان سازهای از 
شایانی  کمک  موضوع  درک  به  جنس،  یک 
می کند. به عنوان مثال، تفاوت قیمِت سازی 
همچون فلوت نقره یا تار که حتی توسط یک 
نکات جالب  از جمله  نفر ساخته شده است، 

مورد بحث می باشد.
از  ناشی  فلزی،  سازهای  در  صدا  تولید 
ارتعاشات اتم ها و ملکول های تشکیل دهنده 
بوده و در کیفیت صدای ساز در کنار عواملی 
چون طراحی، ابعاد و وزن ساز نقش به سزایی 
در شکل گیری هارمونی ها و سایر خصوصیات 
ساز  صدای 

ایفا می کند. 
از  استفاده 
فلزات  سایر 
سب  منا
ساخت  و 
ی  ها ژ لیا آ
ویژه، از اسرار 
ن  گا ند ز سا
بادی  سازهای 
به  فلزی 
می آید.  شمار 
یا  کم  چنانکه 
نمودن  زیاد 

میلیاردم در  از یک  اندازه کمتر  به  فلز  یک 
مقیاس، می تواند به شکل گیری هارمونی های 
جدیدی منجر شده که طبیعتًا در تولید صدا 
و کیفیت صدای ساز نیز نمودار خواهد شد. 
بنابراین، تجزیه و تحلیل سازهای گران قیمت 
به  با  اتمی،  فیزیک  آزمایشگاه های  در  فلزی 
کارگیری دستگاه های تشخیص ساختار اتمی 
فراهم می آید که از نتایج تحقیقات سازندگان 

ادوات موسیقی نیز، بهره مند می گردند. 
فلوت های  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
طال–پالتین به مراتب دارای کیفیتی برتر از 
فلوت های طال-نقره هستند. فلوت های نقره، 
نقره با روکش طال است و فلوت های کروم- 
نقره، کروم با روکش نقره است که در رتبه 

های بعدی قرار دارند.
تکنولوژی  کارگیری  به  توجه،  جالب  نکته 
در  است.  چوبی  سازهای  ساخت  در  نانو 
خصوص  در  آمده  عمل  به  بررسی های 
چگونگی صدادهی سازهای چوبی به خصوص 
ویلون های استرادیوواریوس )استرا( به روش 
نیز مشخصه  و   ۱)XRD( ایکس  اشعه  پراش 
همچون  چوب،  آکوستیکی  و  الکتریکی  های 
امپدانس )z(۲، در کنار آنالیز سطحی آوندهای 
چوب از نظر سختی و میزان فشردگی الیه ها 
الکترونی  میکروسکوپ های  کارگیری  به  با 
که  آرزو  این   ،۴)AFM( نیز  و   ۳)SEM(
می توان با روش های جدید گام های بلندتری 
سنتی  سازهای  صدای  کیفیت  بهبود  برای 
مبدل  واقعیت  به  زودی  به  برداشت،  چوبی 

خواهد شد.
مهمترین مسایلی که سازندگان ساز  از  یکی 
قطعه  یک  انتخاب  دارند،  ویژه  توجه  آن  به 
با کیفیت  برای ساخِت سازی  چوب مناسب 
عنوان  به  چوب  عمر  از  عمومًا  است.  خوب 
هر  عبارتی  به  برند،  می  نام  مهم  عامل  یک 
چه عمر چوب بیشتر شود و در نتیجه چوب 

ری
ن او

و ف
نان

ری
ن آو

و ف
نان

دکتر علی معافی
دکترای فیزیک اتمی-نانوتکنولوژی

موسسه سلطنتی تکنولوژی ملبورن استرالیا 
عضو انجمن فیزیک آمریکا و استرالیا

  هدف از نوشتن این مطالب، آشنایی شما با تکنولوژی نانو و کاربرد آن در تمام زمینه ها است.
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ری
ن او

و ف
ر نان

اخبا
ری

ن آو
و ف

ر نان
اخبا خشک تر باشد. اگر به دست سازنده ماهر و 

توان  می  شود؛  ساخته  آن  از  سازی  مجرب، 
باید به  انتظار صدای مطلوبی را داشت. ولی 
این نکته اذعان نمود که تخمین قیمت نهایی 
سازنده  برای  ساخت،  اولیه  مراحل  در  ساز 
امری مشکل خواهد بود. این مساله در علت 
نهایی سازهای ساخته شده در  قیمت  تفاوت 
کاماًل  چوب  قطعه  یک  از  و  زمانی  بازه  یک 

قابل مشاهده است. 

حال سوال این است:
در این میان، تکنولوژی چه نقشی را می تواند 

به عهده بگیرد؟
مواد  با  چوب  جایگزینی  می رسد،  نظر  به 
قرار  نوازندگان  استقبال  پلیمری جدید، مورد 
نگرفته است که البته یکی از دالیل آن را شاید 
بتوان به علت کیفیت صدای ساز دانست. حتی 
تکنولوژی  پیشرفت  با  آن  مشکالت  هم  اگر 
مرتفع گردد، باز هم طرفداران زیادی نخواهد 
اما نقش دیگر تکنولوژی را می توان  داشت. 
خشک  جدید  های  روش  گیری  کار  به  در 
سازی و کنترل فرایند ساخت سازهای چوبی 

دانست.

و  گیتار  ساخت  در  تکنولوژی  کارگیری  به 
پیانو در کارگاه ها و کارخانه های سازنده، از 
دهه های گذشته نیز معمول بوده و می باشد. 
اما روش های خشک سازی چوب فقط چند 
دنیا،  کشورهای  از  برخی  در  که  است  سالی 
به  که  است،  پیگیری  حال  در  ژاپن  همچون 
موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند. 
رزونانس  و  ارتعاش  ها،  روش  این  از  یکی 
های  سلول   ۵)NMR( ای  هسته  مغناطیسی 
ای  هسته  ارتعاشات  اثر  در  که  است  چوب 
سلول ها و گرم شدن آوند ها، آب موجود در 
آن، بخار و خارج خواهد شد. به این ترتیب، 
های  روش  کرد.  خشک  را  چوب  توان  می 
دیگری نیز مورد توجه پژوهشگران قرار دارد 
امواج  به کارگیری  توان  از آن جمله می  که 
میکرو، امواج رادیویی و روش های بیولوژیکی 

را نام برد. 

ادامه دارد ...

توضیحات:
X-Ray Diffraction .۱

میزان  که  است  التکترونیکی  اصطالحی  امپدانس،   .۲
اندازه  متناوب،  جریان  با  وسیله ای  در  را  مقاومت 
ترکیبی  اثری  )مثل یک سیگنال صدا(.  گیری می کند 
از ظرفیت و مقاومت و ... است که با عالمت اختصاری 

)Z( نمایش داده می شود و یکای آن اهم است.
Scanning Electron Microscope .۳

Atomic Force Microscopy .۴
Nuclear Magnetic Resonance .۵

پیچیدگي روزافزون اجناس تقلبي یک مشکل اقتصادي است، و هنگامي که به 
داروها برسد براي سالمتي بشر خطرناک خواهد بود. تدابیر مخفیانه تري براي مبارزه با این مسئله 

نیاز است. اکنون پژوهشگران در آمریکا، ابزار حیاتي بالقوه اي در این میدان علیه تقلب ارائه کرده اند.
گروهي از دانشمندان در دانشگاه ماساچوست، نانوذرات طال را به صورت جوهر و به وسیله 
و  غیرتخریبي  به صورت  مي توان  را  »بارکد«  این  گرفتند.  کار  به  مستقیم  جوهرافشان  چاپگر 
در شرایط محیطي متعارف با استفاده از تصویربرداري طیف سنجي جرمي )روشي براي تعیین 
آشکارسازي  لیزري  واجذبي۱  یونیزاسیون  پایه  بر  آنها(  جرم  اساس  بر  ذرات  فضایي  توزیع 
تحلیل  براي  نمونه  تخریب  نیازمند  کروماتوگرافي۲  مانند  متداول تري  روش هاي  کرد. 
نمي دهند. بدست  خاصي  شیمیایي  اطالعات  معموال  غیرمخرب  تحلیلي  تکنیک هاي  و  هستند 

در  مختلف(  جرم  نتیجه  در  )و  متغیر  آلکیلي  زنجیره  طول  با  لیگاندهایي۳  کارگیري  به  با 
داخل نانوذرات، این سطح مي تواند به طور گزینشي براي جرم مشخصي اسکن شود.

فقط  که  مي کند  فراهم  را  پیچیده  امضاي  یک  چاپ  امکان  مختلف،  نانوذرات  ترکیب 
این  اعضاي  از  یکي  واکت،  ریچارد  مي شود.  کامل  شوند،  اسکن  نانوذرات  همه  که  هنگامي 
به  هم  تصویربرداري  و  نیستند  ساده  ساخت  لحاظ  از  مواد  این  »خود  مي دهد:  توضیح  گروه، 
باشد.« نداشته  را  انجام آن  توانایي  تقلب است،  اندازه ای سخت است که کسي که درصدد 

نانوذره اي  این جوهر  افتخار مي کند، مي گوید: »چاپ کردن  نتایج  این  به  ایشان، در حالي که 
یک  مي شوند،  استفاده  بسته بندي  و  پول  سازنده  مواد  در  که  آنهایي  مانند  الیافي،  مواد  روي 
چالش است.« پیدا کردن راه حلي براي این مشکل، قدم هاي بعدي این گروه را شکل خواهد داد.
بلکه در صنعت  تقلب،  با  مبارزه  فقط در  نه  تکنیک خود کاربردهاي دیگري،  براي  این گروه 

داروسازي پیش بیني مي کند. 
معناي  به  نانوذره اي  امضاي  براي  است،  بي اثر  زیست شناسي  لحاظ  از  که  طال،  از  استفاده 
بدون  شوند.  اسکن  تحقیق  جهت  و  شده  چاپ  داروها  روي  مي توانند  آنها  که  است  آن 
گردد. ایجاد  ارزش  با  ای  نمونه  در  تخریبي  یا  شود،  وارد  انسان  سالمت  به  خسارتي  اینکه 

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتي خود را در مجله Chem. Commun. منتشر کرده اند. 

توضیحات:
۱. یونیزاسیون واجذبي: واجذب یک روش یونیزاسیون در طیف سنجي جرمي است. طیف سنجی جرمی به بررسی 

نسبت جرم به بار مولکولها با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی می پردازد.
۲. کروماتوگرافي در علم شیمی روشی است که برای جداکردن اجزای یک مخلوط به کاربرده می شود. در این 
روش معموالً مخلوطی که به صورت مایع یا گاز است، از یک لوله  یا شبکه گذرانده می شود؛ سرعت حرکت جزای 

تشکیل دهنده مخلوط در لوله یا شبکه مختلف است. در نتبجه، مخلوط به اجزای تشکیل دهنده تجزیه می شود. 
۳. لیگاند از ریشة التین به معناي پیوند است و در شیمي به مولکول یا یوني گفته مي شود که با فلز مرکزي پیوند 

برقرار کرده و ترکیب کمپلکس بدهد.

منبع:
April/mass-spectrometry-for-/۲۰۱۲/http://www.rsc.org/chemistryworld/News
anticounterfeit-packaging.asp

به نقل از سایت ستاد توسعه فناوری نانو
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گروهي از محققان براي اولین بار توانسته اند با استفاده از روش هاي شیمیایي، دیودهاي نورافشان آلي را به طور مستقیم 

روي کاغذ چاپ کنند.

تصور کنید، یک پرده درخشان و نوراني داشته باشید که با حرکت نسیم موج مي زند، یا یک کاغذ دیواري که اتاق شما را با 

نور سفید روشن مي کند! این کاربردها خیلي دور از دسترس نیستند. ُگل امین، محقق ایرانی و دانشجوي دکتراي سابق دانشگاه 

لینکوپینگ سوئد، نشان داده است که مي توان LEDهاي سفید ساخته شده از اکسید روي و یک پلیمر رسانا را به طور مستقیم 

روي کاغذ نشاند.

ایشان که اخیراً مدرک دکتراي خود را از گروه الکترونیک فیزیکي و فناوري نانو دریافت کرده است، در پایان نامه خود نشان 

داده است که چگونه مي توان دیودهاي نورافشان سفید را به طور مستقیم روي کاغذ رشد داده و آنها را روي کاغذ دیواري 
چاپ کرد.

اجزاي فعال این دیودها نانومیله هاي اکسید روي هستند که روي الیه نازکي از پلیمر رساناي پلي دي اتیل فلوئورن )PFO( قرار 

گرفته اند. این کاغذ ابتدا با یک الیه نازک آبگریز و محافظ از سیکلوتن که یک َرزین۱ است، پوشانده مي شود.

پروفسور مگنوس ویالندر که رهبري این تحقیق را بر عهده داشته است، مي گوید: »این اولین باري است که کسي توانسته 

قطعات نیمه رساناي معدني الکترونیکي و فوتونیکي را به طور مستقیم و با استفاده از روش هاي شیمیایي روي کاغذ بنشاند«.

این محقق ایرانی همچنین نشان داده است که مي توان نانومیله ها را روي کاغذ رشد داده، آنها را با استفاده از امواج ماوراي 

صوت )اولتراسونیک( از کاغذ جدا کرده و به صورت پودر جمع آوري کرد. بدین ترتیب، مي توان از این پودرها براي چاپ 

نانومیله هاي اکسید روي، و در نتیجه دیودهاي نورافشان روي کاغذ یا پالستیک با استفاده از روش هاي چاپ معمولي استفاده 
کرد. 

جزئیات این کار در مجله Status Solidi - Rapid Research Letters منتشر شده است.

توضیحات:

۱. رزین از نظر لغوی، یعنی صمغ درخت کاج و یک ماده آلی طبیعی یا سنتزی، با قابلیت تولید یک فیلم نازک چسبناک، به شکل ذوب شده یا محلول است. رزین ها 

مواد ترد و شکننده و دارای درجات مختلفی از سختی تحت شرایط محیطی هستند. تقریباً تمام پلیمرهای بررسی شده، رزین هستند ولي همه ی رزین ها پلیمر نیستند.

منبع:

white-paper.html-۰۷-۲۰۱۲/http://phys.org/news

به نقل از سایت ستاد توسعه فناوری نانو

چاپ مستقیم ديودهاي نورافشان 

روي کاغذ

ری
ن او

و ف
ر نان

اخبا
ری

ن آو
و ف

ر نان
اخبا



15

شماره 24، شهریور 1391

روي نانولوله هاي کربنيتاثیر اولتراسونیک 
محققان آمریکایي نشان دادند که تاثیر اولتراسونیک )مافوق صوت( روي نانولوله هاي کربني بلند و کوتاه متفاوت است. 

پژوهشگران دانشگاه رایس، به مطالعه تاثیر اولتراسونیک روي نانولوله هاي کربني پرداختند. ماتیو پاسکوالي از محققان این 

و میکرو صادق نیست!«پروژه مي گوید: »مطالعات ما نشان داد که این گفته قدیمي که مي گوید من نمي توانم خم کنم بلکه مي شکنم، در مقیاس نانو 

نانولوله هاي کربني )در مورد نانولوله هاي کربني در شماره ۲۲ توضیح داده شده است( یکي از مواد بسیار مهم در فناوري نانو 

به شمار مي روند. در طول یک دهه گذشته محققان از لرزش هاي اولتراسونیک براي جدا کردن این نانولوله ها استفاده کرده اند. 

این موضوع براي پژوهشگراني که روي نانولوله هاي کربني بلند مطالعه مي کنند، حائز اهمیت است. 

پاسکوالي مي گوید: »ما دریافتیم که رفتار نانولوله هاي کربني بلند و کوتاه در مقابل اولتراسونیک بسیار متفاوت است. نتایج 

پژوهش ما نشان داد که نانولوله هاي کربني کوتاه در اثر اولتراسونیک کشیده مي شوند؛ این در حالي است که نانولوله هاي 

کربني بلند خم مي شوند. هر دوي این مکانیسم ها منجر به شکسته شدن نانولوله ها مي شوند!«

نانولوله هاي کربني مي توانند در باتري ها، حسگرها و تشخیص طبي استفاده  شوند، از آنها مي توان در نسل جدید کابل هاي 

الکترونیکي استفاده کرد. برخي از خواص نوري و فیزیکي این ماده توسط محققان دانشگاه رایس کشف شده است. پژوهشگران 

این دانشگاه، اولین گروهي بودند که توانستند نانولوله هاي کربني را به صورت انبوه تولیدکنند. فرد دیگری از محققان این پروژه 

مي گوید: »فرایند پردازش نانولوله ها در فاز محلول اهمیت صنعتي زیادي دارد. البته این کار با دشواري هایي همراه است. دلیل 

این امر آن است که نانولوله هاي کربني تمایل زیادي به متجمع شدن دارند. این نانولوله ها پس از چسبیدن به هم، نمي توانند 

در حالل هاي رایج از هم جدا شوند. اما لرزش هاي اولتراسونیک مي تواند این نانولوله ها را از هم جدا کند. در واقع، با استفاده 

از این لرزش ها نانولوله ها در فاز محلول پراکنده مي شوند. 

نانولوله هایي که اخیراً تولید مي شوند، هزاران مرتبه بلندتر از نانولوله هاي اولیه هستند. بنابراین، اثر اولتراسونیک روي آنها 

مي تواند مخرب بوده و موجب شکسته شدن آنها شده و در نهایت طول نانولوله ها را کوتاه کند. این امر بستگي زیادي به توان 

اولتراسونیک دارد. پژوهشگران، توان اولتراسونیک و زمان اعمال آن را روي نانولوله هاي کربني مورد بررسي قرار دادند. نتایج 

نشان داد که با افزایش توان و زمان اِعمال اولتراسونیک، طول نانولوله ها کوتاه تر مي شود. 

 Proceedings of the این گروه با استفاده از مدل سازي کامپیوتري نیز، به همین نتایج دست یافتند. آنها نتایج کار خود را در
National Academy of Sciences به چاپ رساندند.

http://www.sciencedaily.com/releases
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دارد، قرار مي گیرند.
این تونل عمودي از سال ۲۰۰۵ و با هزینه ۲۷۰ میلیون دالر با آب 
گرم حفر شد. این رصدخانه قادر است، یک کیلومتر مربع از قطب 

جنوب را رصد کند.
درکنار فوتون ها، نوترینوها فراوان ترین ذرات جهان هستند. چندین 
تیلیارد از ذرات نوترینو در هر ثانیه از بدن ما عبور مي کنند، اما از 
الکتریکي ندارند و در میدان هاي مغناطیسي احساس  بار  آنجا که 
نمي شوند، درک حضور آنها بسیار دشوار است. تنها در موقعیت هاي 
بسیار نادر، یک نوترینو مي تواند به یک اتم برخورد کند. در اثر این 
برخورد، یک چشمه از ذرات باردار به نام »میون ها« تولید مي شوند 
که چشم هاي »آیس کیوب« مي تواند حضور این ذرات را با یک 

درخشش بسیار ضعیف از نور آبي احساس کنند.
تهیه یک نقشه از چشمه هاي نوترینوها مي تواند اطالعات بسیار 
مرگ  مثل  جهان،  رویدادهاي  مهمترین  درخصوص  را  مهمي 
و  ها  کهکشان  میان  برخوردهاي  ابرنواخترها،  انفجار  و  ستاره ها 

تولد سیاهچاله ها ارائه کند.
 براساس گزارش الرپوبلیکا، درحال حاضر عالوه بر آزمایشگاه »گران 
ساسو«، در عمق حدود ۳ کیلومتري دریاي مدیترانه، یک رصدخانه 

جدید اروپایي به نام » Km۳net« درحال ساخت است.
توانند  و »Km۳net«، دانشمندان مي  اندازي »آیس کیوب«  راه  با 

نیمي از آسمان را براي شکار نوترونیو زیر نظر بگیرند.

IceCube *
به نقل از خبرگزاری مهر

گروهی از دانشمندان آمریکایی، با حفاری قطب جنوب به عمق ۲/۵ 
قدمت  با  هایی  یخ  میان  در  را  دنیا  عمیق ترین رصدخانه  کیلومتر، 

۱۰۰ هزار سال، راه اندازی کرده اند.
به گزارش خبرگزاري مهر، در یکي از گرم ترین روزهاي زمستان که 
دما به ۲۳ درجه سانتیگراد زیر صفر مي رسید، آخرین چشم پروژه 
جنوب  قطب  هاي  یخ  در  کیلومتري   ۲/۵ عمق  تا  کیوب«  »آیس 
فرو رفت. به این ترتیب فیزیکدانان تمام دنیا موفق شدند، تکمیل 

عمیق ترین رصدخانه دنیا را جشن بگیرند.
»آیس کیوب« در حقیقت شبکه اي از ردیاب ها و آشکارسازهاي 
ذرات است که در عمق قطب جنوب عمل مي کند. در این عمق، 
بدون  و  سال  هزار   ۱۰۰ حداقل  قدمت  با  خالص  بسیار  یخ هاي 
رادیواکتیو وجود دارند که مي توانند به »آیس کیوب« براي شکار 

ذرات نوترینو بسیار کمک کنند.
در حال حاضر آزمایشگاه هاي »گران ساسو« در عمق هزار و چهارصد 
متري در زیر کوه هاي گران ساسو در ایتالیا، یکي از مراکز مهم براي 

کشف نوترینو است.
توسعه  را  کیوب«  »آیس  پروژه  که  ویسکونسین  دانشگاه  محققان 
مي دهند، معتقد هستند که در ۲/۵ کیلومتري، وزِن یخ، حباب هاي 
بسیار خالص و  یخ  بلورهاي  ترتیب،  این  به  برد.  بین مي  از  را  هوا 
شوند.  مي  خورشیدي  پرتوهاي  بدون  و  تاریک  همچنین  و  شفاف، 
بنابراین آشکارسازهاي »آیس کیوب« مي توانند وظیفه خود را به 

خوبي و بدون هیچ عامل تداخلگري انجام دهند.
در یک  این دستگاه ها  است.  متر  نیم  از  کمتر  بزرگي آشکارسازها 
غار عمودي در میان یخ ها که از ۱/۵ کیلومتر تا ۲/۵ کیلومتر عمق 

آیس کیوب*
عميق ترین رصدخانه دنيا 

در ميان یخ هایي با قدمت 100 هزار سال

تونلي که تا عمق ۲/۵ کیلومتري 
در قطب جنوب امتداد یافته است
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محققان، یکی از بخش های نظریه نسبیت اینشتین را در مقیاس انسانی به اثبات رساندند و نشان دادند هر چه فاصله 
انسان از زمین بیشتر شود، گذشت سریع زمان درباره انسان نیز صدق خواهد کرد.

این به آن معنی است که اگر در طبقه آخر یک آسمان خراش زندگی کنید، نسبت به  زمانی که در یک خانه 
ارتفاع ضعیف تر شده و زمان  روستایی زندگی می کنید، سریع تر سال خورده خواهید شد؛ زیرا نیروی گرانش در 

سریع تر می گذرد.
این کشف، توسط دانشمندان آمریکایی صورت گرفته و نظریه ای که برای اولین بار توسط اینشتین مطرح شد را 
تایید می کند. در این نظریه آمده است: »زمانی که ساعت ها از زمین فاصله بگیرند به دلیل ضعیف شدن نیروی 
گرانش، سریع تر کار می کنند.« با وجود اینکه این ایده از سال ها پیش پذیرفته شده بود، اکنون برای اولین بار امکان 

اندازه گیری آن با دقتی باال فراهم آمده است.
جهان  ساعت های  دقیق ترین  از  جفت  یک  از  استفاده  با  امریکا،  تکنولوژی  و  استاندارد  ملی  موسسه  فیزیکدانان 
به سادگی نشان دادند، حرکت ساده باالرفتن از پله ها می تواند منجر به گذشت سریع تر زمان شود. بر اساس این 
آزمایش ساده، در صورتی که یکی از ساعت ها تنها یک طبقه باالتر از ساعت دیگری قرار بگیرد، سرعت حرکت 

آن به اندازه بخشی کوچک از ثانیه بیشتر از ساعت پایینی خواهد بود.

هرچه ارتفاع شما بیشتر باشد 
زودتر پیر می شوید!

»تاخير زمانی گرانشی«

دانشمندان ثابت کردند بخشی از نظریه نسبیت اینشتین در مقیاس های انسانی نیز صحت دارد: 
»هر چه ارتفاع شما بیشتر باشد زودتر پیر می شوید.«

بر این اساس، باال رفتن از چند پله می تواند ۹۰ میلیاردم یک ثانیه از عمر ۷۹ ساله یک فرد کم کند. با رفتن به ارتفاع ۳ متری از یک ساختمان 
نیز ۹۰۰ میلیاردم از ثاینه عمر فرد با سرعت بیشتری سپری خواهد شد. همچنین، در صورتی که مجبور باشید بقیه عمر خود را در آخرین طبقه 

از ساختمان ۱۰۲ طبقه ای و ۳۸۱ متری »امپایر استیت« سپری کنید ۱۰۴ میلیاردیم از ثانیه را از دست خواهید داد.
محققان برای اجرای این آزمایش ها از ساعت های اتمی »منطق کوانتمی« که از دقت بسیار باالیی برخوردارند، استفاده کرده و ثابت کردند ارتفاع 

گرفتن باعث افزایش سرعت حرکت ساعت ها، به دلیل کاهش فشار گرانشی می شود.
بر اساس گزارش بی بی سی، با این همه، محققان موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی تایید کردند: »این پدیده که به تاخیر زمانی گرانشی شهرت 
دارد، هیچ تاثیری بر زندگی انسان ها ندارد؛« زیرا تفاوت در حرکت زمان به اندازه ای ناچیز است که انسان ها توانایی احساس آن را ندارند. اما 

می تواند در زمینه های علمی مانند ژئوفیزیک کاربردهای اساسی داشته باشد.

منبع:
سایت خبری بی بی سی
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و  الکترونیک  در  که  زیادي  هاي  پیشرفت  موازات  به  روزها،  این 
کاربرد تراشه های نیمه هادي به وجود آمده، تحول بزرگي نیز در 
کنترل سوخت، هدایت و ترمزهاي ماشین رخ داده است که استفاده 

از ترمزهاي ضد قفل یکي از آنهاست .
در  خصوص  به  اتومبیل،  با  رانندگي  ممتد  تجربه  که  کساني  همه 
این  دانند که در  به خوبي مي  را دارند،  لغزنده  و  جاده هاي خیس 
اندازه خطر ُسر  اتومبیل چقدر مشکل است و تا چه  شرایط کنترل 
کمترین  که  دارد،  وجود  ناگهاني  ترمزهاي  گرفتن  هنگام  خوردن 
وجود  با  امروزه  است.  جاده  از  بیرون  به  ماشین  پرتاب  آن  نتیجه 
ترمزهاي ضد قفل، امکان پیش آمدن چنین حوادثي بسیار کم است .

در اینجا خالصه اي از سیستم کاري ترمز آمده است.
ترمزهای ضد قفل شامل سه بخش اساسي هستند:

- حس کننده هاي سرعت چرخ
- واحد کنترل هیدرولیک
- واحد کنترل الکترونیک 

هنگامي که پدال ترمز را فشار مي دهید: واحد کنترل الکترونیک این 
فرمان را مي گیرد و آن را با سیگنال هایي که از حسگرهاي چرخ ها 
مي آید مقایسه مي کند، اگر واحد کنترل الکترونیک سرعت باالیي را 
در هر یک از چرخ ها حس کند که احتمال قفل شدن آن چرخ را در 
پي داشته باشد، به واحد کنترل هیدرولیک دستور مي دهد که فشار 
هیدرولیک چرخ مزبور را کاهش دهد. این نوع محدود کردن فشار، 
درست شبیه به آن است که شما چند بار پشت سرهم ترمز را فشار 
دهید و در واقع ترمز را پُر کنید. تنها تفاوت در این است که این کار 
در ترمز سریع تر انجام مي گیرد. البته در کامیون ها و وسایل حمل 
بار هم از این نوع ترمزها استفاده مي شود، ولي چون نوع نیازي که 
این وسایل دارند متفاوت است، ترمز فقط بر روي چرخ هاي عقب 

آنها نصب مي شود.

هدف اصلی ساخت ترمزهای ضد قفل: 
در  ترمز  هنگام  که  است  بوده  این  ترمز ضدقفل  طراحي  از  هدف 
موضوع  این  نگردد.  منحرف  و  شود  حفظ  ماشین  کنترل  رانندگي، 
بخصوص در جاده هاي نامساعد  بسیار اهمیت دارد، تا امکان تصاذف

را به حداقل کاهش دهد.               
با این نوع ترمز دیگر شما 
نیازي ندارید که پدال 
ترمز را پر کنید، چون 
سیستم خودش این 
کار را بطور خودکار 
انجام مي دهد. تنها 
کافي است که پدال 
را بطور پیوسته و 
محکم فشار دهید. 

ممکن است در . 
این حالت 
احساس

ترمزهای ضدقفل چگونه کار می کنند؟

ضرباتي در زیر پایتان بکنید. 
مواقعي که براي مدت طوالني نیاز به استفاده از ترمز نیست، سیستم 
ترمز به همان حالت معمولي ترمزهاي هیدرولیک برمي گردد، بدون 

اینکه تداخلي صورت گیرد.
نحوه عملکرد

چرخ  هر  همراه  به  که  دندانه  سری  یک  از  سرعت،  سنسورهای 
گردش مي کنند و یک سیستم پیچ که بطور مماسی با فاصله کمی 
نسبت به آن قرار دارد، تشکیل شده که این سنسور هنگامی که چرخ 
مي گردد، تولید موج های سینوسی مي کند. این موج ها به قسمت 
کنترل کننده مي رود و هرگاه که این موج ها قطع شود، نشانه عدم 
آنکه  یا  کرده  قفل  ترمزش  چرخ  آن  یا  حال،  است.  چرخ  گردش 

خوردرو ثابت است. این سنسور به دیسک ترمز وصل مي شود.
کنترل کننده، یک واحد الکترونیکی است که با دریافت داده ها از 

سنسورها، بر نحوه کار دریچه ها نظارت مي کند.

توصیه ها و نکاتي در مورد تعمیر و نگهداري:
هنگامي که سوییچ اتومبیل را باز مي کنید و آن را روي حالت روشن 
و  شود  مي  روشن  رنگ  زرد  چراغ  یک  بالفاصله  دهید،  مي  قرار 
لحظاتي بعد خاموش مي گردد. هرگاه این چراغ همچنان روشن باقي 
بماند، یا به حالت چشمک زن در آید و یا هنگام رانندگي به یکباره 
روشن شود، نشان دهنده آن است که اشکالي در کار سیستم ترمز 
اتومبیل شما توسط یک تکنیسین  فوراً  باید  و  به وجود آمده است 
کار آزموده بررسي شود تا علت خرابي پیدا شود، چون بسیاري از 
این ترمزها قادرند فشارهاي باالیي ایجاد کنند که مي تواند خطرناک  

باشد. 

ترمزهای ضدقفل چگونه کار می کنند؟ 
را  اتومبیل، سرعت آن  ترمز  پدال  دانیم که فشردن  ما می  همگی 
می کاهد، اما چگونه؟ چگونه اتومبیل نیروی پای شما را به چرخ ها 
منتقل می کند؟ چگونه این نیرو را چند برابر می کند، تا برای متوقف 

کردن جسمی به بزرگی یک اتومبیل کافی باشد؟
طرحی کلی از سیستم ترمز

وقتی شما پدال ترمز را می فشارید، نیروی پای شما از طریق یک 
سیال به ترمزها منتقل  می شود. ترمزهای واقعی نیرویی خیلی بیشتر 
از نیرویی که شما توسط پایتان وارد می کنید، نیاز دارد. اتومبیل باید 
نیروی پای شما را چند برابر کند. ترمزها نیرو را از طریق اصطکاک 
به چرخ ها منتقل می کنند و چرخ ها نیز این نیرو را توسط اصطکاک 
به جاده می دهند. قبل از اینکه بحث را بشکافیم، اجازه دهید با این 

سه دستگاه آشنا شویم:
 - دستگاه اهرمی
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- دستگاه هیدرولیکی
- دستگاه اصطکاکی

دستگاه اهرمی
پدال به نحوی طراحی شده که می تواند نیروی پای شما را قبل از 

اینکه هرگونه نیرویی به روغن ترمز وارد شود، چند برابر کند.  
سیستم هیدرولیکی

ایده اساسی ساده ای در پشت هر سیستم هیدرولیکی نهفته است. 
نوع  ناپذیر که عمومًا یک  تراکم  از سیال  به هرنقطه  وارد  »نیروی 
روغن است، به همان اندازه به مابقی نقاط منتقل می شود.« بیشتر 

سیستم های ترمز از این طریق نیرو را چند برابر می کنند. 
اگر شما یک نیروی رو به پایین به یک پیستون وارد کنید، نیرو از 
از آنجایی که  به پیستون بعدی منتقل می شود.  لوله روغن  طریق 
روغن تراکم ناپذیر است، تقریبًا تمامی نیروی اعمال شده، در پیستون 
دوم تولید می شود. نکته مهم در مورد سیستم هیدرولیکی این است 
که لوله متصل کننده دو پیستون، به هر شکل و طولی می تواند باشد؛ 

به طوری که امکان هرگونه تغییر شکل را 
در مسیر انتقال نیرو میسر می کند.

سیستم  مورد  در  دیگر  نکته  یک 
هیدرولیکی این است که می تواند نیرو را 
چند برابر، یا تقسیم کند. حتمًا می دانید 
نیرو و جابه جایی در سیستم  که مبادله 
در  است.  مرسوم  بسیار  مکانیکی  های 
یک سیستم هیدرولیکی، کافی است سایز  
یک پیستون را نسبت به دیگری متفاوت 

انتخاب کنیم.
دستگاه اصطکاکی

اصطکاک، میزان سختی حرکت دادن یک جسم بر روی جسم دیگر 
است. 

اصطکاک در ابعاد میکروسکوپی
با وجود اینکه بلوک ها با چشم غیر مسلح صاف به نظر می آیند، در 
واقع در سطح میکروسکوپیک ناهموار هستند. وقتی شما یک بلوک را 
روی یک میز قرار می دهید، فرو رفتگی ها و برآمدگی های کوچک 
در یکدیگر فرومی روند و برخی از آنها در واقع به هم جوش می 
خورند. وزن بلوک سنگین تر باعث می شود که این پستی بلندی ها 
بیشتر در یکدیگر فرو بروند، در نتیجه سخت تر روی هم بلغزند. 
پس نیروی الزم برای جابجایی جسم با وزن آن متناسب است. این 
مفاهیم در مباحث کالچ ها و ترمزها، محلی که صفحه ای به یک 
دیسک دوار فشرده می شود، کاربرد دارد. هر چه نیروی فشار دهنده 

صفحه بزرگتر باشد، نیروی متوقف کننده بیشتر است.
اگر فاصله پدال تا محور دوران ۴ برابر فاصله سیلندر تا محور باشد، 
نیروی پدال با ضریب ۴ به سیلندر متنقل می شود. همچنین، اگر قطر 
سیلندر ترمز ۳ برابر قطر سیلندر پدال باشد، باعث می شود که نیرو 
در ۹ ضرب شود. در مجموع، این سیستم نیرو را ۳۶ برابر می کند. 
اگر شما نیرویی ۱۰ پوندی به پدال وارد کنید، ۳۶۰ پوند در فشردن 

دیسک ترمز نیرو وارد می شود.
مشکالتی در مورد این سیستم وجود دارد. مثاًل اگر سوراخی وجود 
داشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟ در واقع، مایع کافی برای پر کردن 
اگر  کنند.  نمی  کار  به درستی  ترمزها  و  ندارد  ترمز وجود  سیلندر 
یک سوراخ بزرگ وجود داشته باشد، برای اولین باری که ترمز را 
می فشارید، تمامی مایع به بیرون نفوذ خواهد کرد و ترمز به کلی 
ای  گونه  به  مدرن  های  ماشین  در  مادر  سیلندر  شود.  می  خراب 

طراحی شده که با این مشکل مقابله کند.

یک مفهوم کلی از ترمزهای ضد قفل 
تئوری ترمزهای ضد قفل بسیار ساده است. اگر با اتومبیل خود در 
یخ گیر کرده باشید، می دانید که اگر چرخ ها در جا بچرخند، هیچ 
تماس چرخ  زیرا سطح  نمی شود؛  وارد  اتومبیل  به  نیروی جلوبری 
با جلوگیری کردن  نسبت به یخ لیز می خورد. ترمزهای ضد قفل 
از سر خوردن چرخ ها در هنگام ترمز، دو مزیت دارند: اول اینکه 
خودرو زودتر متوقف می شود و دوم اینکه می توان خودرو را هنگام 

ترمز کردن نیز هدایت کرد. 

ترمز ضد قفل هنگام عمل کردن 
الگوریتم های کنترل گوناگونی برای ترمزهای ضد  انواع مختلف و 
قفل وجود دارد. ما درباره ی طرز کار یکی از ساده ترین انواع آن 

توضیح می دهیم. 
کنترل کننده که یکی از اجزای اصلی ترمزهای ضدقفل است، همیشه 
حسگرهای سرعت را کنترل می کند و به دنبال کاهش سرعت غیر 
معمول در چرخ ها می گردد. دقیقاً قبل از اینکه چرخی قفل کند، 
تجربه  را  کاهش سرعت شدیدی 
کنترل  چرخ  این  اگر  کند.  می 
که  زمانی  از  زودتر  بسیار  نشود، 
نیاز  شدن  متوقف  برای  خودرو 
دارد، قفل خواهد کرد. یک خودرو 
که با سرعت ۶۰ مایل در ساعت 
حرکت می کند، درشرایط ایده آل 
تا  دارد  زمان الزم  ثانیه   ۵ حدود 
اما یک چرخ در کمتر از  بایستد. 
یک ثانیه از چرخیدن می ایستد و 

قفل می کند. 
ها  چرخ  در  سرعتی  کاهش  چنین  یک  که  داند  می  کننده  کنترل 
غیرممکن است. بنابراین در چرخی که کاهش سرعت غیر معمول 
داشته، فشار ترمز را کاهش می دهد، تا زمانی که حسگر آن چرخ 
افزایش سرعت را ثبت کند، آنگاه کنترل کننده دوباره فشار ترمز 
گزارش  را  سرعت  کاهش  ها  حسگر  اینکه  تا  دهد  می  افزایش  را 
کنند. کنترل کننده این کار را بسیار سریع و قبل از آنکه تایر تغییر 
که  است  این  نتیجه  دهد.  می  انجام  باشد،  داشته  زیادی  سرعت 
حرکت چرخ ها با همان شدتی که از سرعت خودرو کم می شود، 
کند می گردد و ترمزها چرخ ها را نزدیکی نقطه ی قفل کردن نگه 

می دارند، که به سیستم بیشترین نیروی ترمز کردن را می دهد. 
ترمز ضد قفل درحال کار کردن است، شما ضربات منظمی  وقتی 
در پدال ترمز احساس می کنید که به خاطر باز و بسته شدن سریع 
سوپاپ ها است. بعضی از ترمزهای ضد قفل تا ۱۵بار در ثانیه این 

کار را انجام می دهند. 

بوستر ترمز چگونه کار می کند؟ 
اگر تا به حال کاپوت ماشین خود را باز کرده باشید، احتماالً بوستر 
ترمز را دیده اید. قوطی گرد سیاه رنگی که در پشت موتور و معموالً 

طرف راننده قرار گرفته است.
بوستر  به  نیازی  و  داشتند  طبلی  ترمز  خودروها  بیشتر  گذشته،  در 
ترمز نبود. ترمزهای طبلی به طور طبیعی بخشی از نیروی مورد نیاز 
خود را فراهم می کنند. اما از آنجایی که امروزه بیشتر خودروها ترمز 
دیسکی دارند، در چرخ های جلو، بوستر ترمز اهمیت بیشتری دارد. 

بدون این وسیله، رانندگانی با پاهای خسته خواهیم داشت. 

ادامه در صفحه ۲۳

اعمال نیرو

یک سیستم هیدرولیکی ساده
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با اینکه شما چیزی نمی بینید، اما اشباحی در خانه شما هستند. آنها 
گردش  خوابتان  اتاق  در  حتی  و  پذیرایی  اتاق  شما،  آشپزخانه  در 
می کنند. آنها همه جا هستند، در همسایگی شما، مدرسه، در شهر 
با  و  پرواز  ها  ستاره  و  سیارات  فضا،  میان  در  حتی  آنها   ... و  شما 
سرعت نور سفر می کنند. آنها در یک ثانیه می توانند هفت بار به 
دور زمین بچرخند! چه یا که هستند، این اشباح؟ از کجا آمده اند؟ 

و به کجا می روند؟
این اشباح، شکل نادیدنی انرژی هستند که نوترینوها نامیده می شوند. 
آنها در واکنش های هسته ای، مثل واکنش هایی که درون ستاره ها 
با سرعت نور حرکت  نوترینوها  افتند، تشکیل می شوند.  اتفاق می 
می کنند و چیزهای بسیار کمی می توانند آنها را متوقف کنند. حتی 
نوترینو  یک  کنیم،  خط  به  ردیف  یک  در  را  زمین  ها  میلیون  اگر 
می تواند بدون هیچ مشکلی از همه آنها عبور کند. آنها از خود نور 
ایجاد نمی کنند و آن را بازتاب نیز نمی دهند. خوشبختانه، تمامی این 
خصوصیات، آنها را کاماًل بی ضرر ساخته است؛ چون در هر ثانیه و 

هر روز، میلیون ها نوترینو از بدن شما عبور می کند!
اگر ما نمی توانیم این نوترینوها را ببینیم، و گیر انداختن آنها بسیار 
سخت است، پس چطور دانشمندان می دانند که آنها همه جا در 

اطراف ما هستند؟! 
یا  اتم  خردکننده های  از  که  دانشمندانی   ... خوب  سوال  یک 
اجزایشان  یا  ها  اتم  دادن  برخورد  برای  ذرات،  های  برخورددهنده 
به یکدیگر استفاده می کنند، اثرات آنها را به ُطرق بسیاری مشاهده 
پروتون  به  پروتون  یک  مثاًل  اتم،  از  جزء  یک  که  هنگامی  کردند. 
دیگری )یا برعکس، به یک آنتی پروتون( به شدت برخورد می کند، 
آنها یکدیگر را طی انفجاری نابود می کنند. پس از برخورد، ذرات 

جدید بسیاری، مثل نوترینوها، در این انفجار ایجاد می شوند. 
دانشمندان از ابزار مخصوصی برای مشاهده ذرات گوناگون استفاده 
آشکارسازی  یا  و  مشاهده  مستقیمًا  را  ذرات  ابزار،  این  می کنند. 
که  می کنند  استفاده  ابزاری  از  دانشمندان  آن،  جای  به  نمی کنند. 
مسیرهای این ذرات را هنگامی که بعد از انفجار به پرواز درمی آیند، 

برخورددهنده بزرگ ذرات الکترون-پوزیترن )LEP( در اروپا

در یک برخورددهنده ذرات، پروتون ها و پادپروتون ها برخورد داده می شوند، 
یکدیگر را نابود می کنند، و در تمامی جهات به بیرون پرتاب می شوند.

علم
سرار 

ا
علم

سرار 
ا

راز اشباح گم شده ...

شکل  بدین  انفجارها  این  می دانند،  دانشمندان  می کنند.  ردیابی 
بیرون  به  چپ  سمت  از  ذره  یک  که  »هنگامی  شوند:  می  متوازن 
پرتاب می شود، ذره دیگری باید در سمت راست به پرواز درآید.« 
بنابراین، هنگامی که آنها ذره ای می بینند که به سمت راست به 
پرتاب شده  به سمت چپ  اما ذره دیگری که  پرتاب شده،  بیرون 
باشد را نمی بینند؛ می توانند ذره دیده نشده ای، در سمت چپ را 
نیز طرح ریزی کنند، تا تعادل انفجار حفظ شود. نوترینوها برخی از 

این نادیدنی ها هستند.
دانشمندان می دانند که در برهم کنش های هسته ای مرکز خورشید، 
مقداری نوترینو از مرتبه مگا )۱۰۶( تولید می شود. فقط برای بدست 
دانشمندان  می رسند،  خورشید  از  که  نوترینوهایی  تعداد  آوردن 
و  کرده  طراحی  زیردریایی  و  زیرزمینی  نوترینو«ی  »تلسکوپ های 

ساخته اند.

)۲۸ km( ۱۶/۷ مایل

۳۲۰ فوت 
)۱۰۰متر(

فرانسه

سوییس
سطح زمین

پروتون

پادپروتون

دو سوم از ذرات شبح مانند، »نوترینوهای خورشیدِی« گم شده اند! آنها کجا هستند؟

سه گونه از نوترینوها
تعداد  دانشمندان  مانند،  شبح  نوترینوهای  مورد  در 
نوترینوهایی که خورشید ایجاد می کند، را با دقت محاسبه 

کرده اند.
استفاده  با  که  است  بسیاری  های  سال  برای  دانشمندان 
بررسی  و  شمرده  را  نوترینوها  نوترینو«  »تلسکوپ های  از 
کرده اند و به مسیری کوتاه که انتظارش را نیز داشته اند، 
آمده، یک  بدست  مقدار  که  آید  می  نظر  »به  اند:  رسیده 

سوم تعدادی باشد که انتظار می رفت.« 
آیا محاسبات اشتباه بود؟ این موضوع زیاد خوشایند نبود، 
زیرا بسیاری از دانشمندان آن را محاسبه کرده بودند و به 

مورد اشتباهی نرسیده بودند.
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از کل  ما یک سوم  می کند،  آشکارسازی  را  نوترینو  نوع  یک  فقط 
نوترینوها را می توانیم شمارش کنیم. آیا درست است که نوترینوها 
تنها می توانند نوعشان را بدین شکل تغییر دهند؟ اثبات این نظریه 

عجیب و راز نوترینوهای گمشده، تا سال ها سر به مهر ماند!
امروزه، ما می دانیم راز نوترینوهای خورشیدی گمشده این است که 
قباًل شمارش نمی  نوترینوهایی که  اند! آن  در واقع، آنها گم نشده 
الکترون به نوترینوهای میون و نوترینوهای تاو  از نوترینوی  شدند، 
تغییر پیدا می کردند که آشکارسازیشان سخت تر بود. این کمبود 
که  شد  باعث  تاو،  و  میون  نوترینوهای  به  ها  آزمایش  حساسیت 
انتظار خورشیدی گم  نوترینوهای مورد  پیشنهاد داده شود: »بیشتر 
شده اند.« اما آزمایش هایی که در ژاپن توسط با آب سنگین انجام 
شد، حساسیت هایی به نوترینوهای میون و تاو نیز داشت. پس از آن، 
این آزمایش های آبی، کسرهای بزرگتری از نوترینوهای خورشیدی 

پیش بینی شده را آشکارسازی کردند.

توضیحات و منابع:
Jerome A.Luine. Science mysteries
»John N. Bahcall. »Solving the Mystery of the Missing Neutrinos

ترجمه: مینا حسینی
)Science mysteries( برگرفته از کتاب اسرار علم

Jerome A.Luineh :نوشته

چه اتفاقی افتاده بود؟ دانشمندان هنگام کار روی این راز، سرنخی 
به  توانند  می  نوترینوها  که  رسید  می  نظر  به  بودند.  کرده  کشف 
نوترینوها  از  مختلف  دسته  سه  حال،  کنند.  رفتار  غیرعادی  ُطُرق 
وجود داشت. شاید دانشمندان فکر می کردند، یک نوترینو در طی 
مسیرش، دائمًا از نوعی به نوع دیگر تغییر می یابد. این ایده می تواند 
دلیلی باشد برای اینکه، چرا دانشمندان نوترینوهای کمتری نسبت به 

آنچه انتظار داشتند، پیدا کردند. 
خورشید، تنها یک نوع نوترینو می سازد، اما هنگامی که نوترینوها 
به زمین می رسند، سریعًا تغییر می کنند! که یک نوع از نوترینو، 
ترکیبی از هر سه نوع آن می شود. تا هنگامی که تلسکوپ های ما، 

***

دانشمندان نقشه مسیرهای ذرات را پس از برخورد، مطالعه و بررسی می کنند.

مسجد و مدرسه ی آقا بزرگ، زیباترین و باشکوه ترین مسجد تاریخی از دوره ی قاجاریه در کاشان است. این بنای تاریخی طی سال های ۱۲۵۰ 
تا ۱۲۶۰ هجری، برای برگزاری نماز جماعت و محل درس و بحث، در دو طبقه تحتانی )مدرسه( و فوقانی )مسجد( ساخته شده است. 

تمامی بنا، از جمله گنبد این مسجد که جزو بزرگترین و زیباترین گنبدهای 
بنا  این  یافته است. در  تزیین  با آجر ساخته و  آجری محسوب می شود؛ 
گچ بری،  کاری،  مقرنس  نگاری،  کتیبه  آجرکاری،  کاشی کاری،  هنرهای 

خوشنویسی و نقاشی به کار رفته است.
در صحن اصلی مسجد، دو بنای نجومی وجود دارد که نشان از هنر و ذوق 
به ستاره ها از سوی معمار این بنا و اهمیت دادن مردمان آن زمان به اجرام 

آسمانی را پی می بریم. 
تاریخی مشاهده می کنیم که ستاره ای در مرکز  بنای  این  از  در قسمتی 
گنبد و چند ستاره ی دیگر به دور این ستاره می چرخند. ستاره ی مرکزی 
گنبد، ستاره قطبی یا ستاره شمالی است. ستاره هایی که به دور ستاره قطبی 
نام  این  به  نیز،  امروزه  که  دارند  نام  قطبی  دور  های  ستاره  می چرخند. 

شناخته می شوند.
کهکشان  کنیم.  می  مشاهده  را  دیگر  نجومی  پدیده  یک  کناری  گنبد  در 
شیری  راه  کهکشان  کهکشان،  این  چرخش  حال  در  بازوهای  با  مارپیچی 
است. در مرکز کهکشان، کاشی آبی رنگی دیده می شود که تجمع ستارگان 

در مرکز کهکشان را برای بینندگان نمایان می کند.

در دیگر قسمت های این بنای تاریخی کهکشان ها، ستاره ها، صورت های 
فلکی و دیگر اجرام سماوی به صورت کاشی کاری قابل مشاهده هستند. 

محمد روفچایی

بنای تاریخی-نجومی کاشان
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وسایل مورد نیاز: 
- دو بادکنک

pvc سرپوش پالستیکی با سوراخی در وسط آن یا یک قسمت از لوله -

بادکنک های چاق و الغر
کشف کنید: چرا باد کردن بادکنک برای نخستین بار بسیار سخت است!

ش
زمای

آ
ش

زمای
آ

گام به گام
لبه های یک بادکنک را روی سرپوش یا قسمتی از لوله بکشید. بادکنک را از هوا پر کنید. دهانه اش را بچرخانید تا هوا نتواند از آن خارج 

شود، اما آن را گره نزنید. لبه های بادکنک دوم را دورسرپوش بکشید. بنابراین، اکنون دو بادکنک به وسیله 
سرپوش به یکدیگر متصل شده اند. دهانه بادکنک دوم را در خالف جهت قبلی بچرخانید و اجازه دهید که درون 

آن پر از باد و منبسط شود. چه اتفاقی برای بادکنک اول می افتد؟ آیا باد می شود؟ بادکنک اول را فشار دهید. 
همین کار را با بادکنکی که بیشتر کشیده شده، انجام دهید.کدام مورد احتیاج به تالش کمتری دارد؟

قدمی جلوتر
شما می توانید یک بادکنک گرد باد شده را به عنوان ترکیبی از قسمت هایی از بادکنکی با شعاع های انحنای 

مختلف تصور کنید. همانطور که در قسمت قبل دیدیم، همه آنها در معرض فشار یکسانی قرار گرفته اند. سعی 
کنید، کشش هر قسمت از بادکنک را با شعاع انحنای مطابقش تجزیه کنید. آیا یافته های شما با آزمایش 

بادکنک های متصل سازگار است؟ به دلیل ساختار بادکنک، ضخامت آن ممکن است در بعضی نقاط متفاوت باشد. این ضخامت چگونه بر 
کشش تاثیر می گذارد؟ انتهای بادکنک استوانه ای باد شده نیز، به شکل دو نیمکره با شعاع انحنای یکسان می تواند در نظر گرفته شود. کدام 

قسمت ها از این بادکنک ها بیشتر کشیده می شود: دیواره استوانه یا نیمکره ها؟

حقایق جالب
با دستانتان تکه ای از بادکنک را بکشید و شیئی مثل یک سکه را روی آن قرار دهید. هر 
چه بیشتر تکه بادکنک را بکشید، شیء کمتر فرو خواهد رفت. تکه بادکنک هر چه بیشتر 

کشیده شود، به دیواره های بادکنکی که شعاع بزرگتری دارد، بیشتر شبیه می شود. در 
نظر داشته باشید که شیء بدون توجه به اینکه بادکنک بیشتر کشیده می شود یا کمتر، 

فشار یکسانی را به تکه بادکنک اعمال می کند. 
فشار هوای درون دو بادکنک متصل نیز، مشابه است. برای بیشتر کشیده شدن بادکنک 

کوچکتر، احتیاج به فشار بیشتری است. 
هنگامی که شما شروع به دمیدن در یک بادکنک می کنید، فشار به کار برده شده کشش خیلی زیادی برای شروع فرایند کشش مورد نیاز 

منبسط شدن را در دیواره اش ایجاد نمی کند. بدین دلیل است که باد کردن یک بادکنک برای اولین بار سخت است. 

بادکنک ها را سوراخ کنید، بدون اینکه آنها را بترکانید!

یک بادکنک همیشه با سوراخ شدن، نمی ترکد! قسمت های قوی و ضعیف آن را پیدا کنید.

وسایل مورد نیاز:
- دو یا تعداد بیشتری بادکنک پالستیکی

- سنجاق قفلی یا سوزن خیلی تیز
- میل بافتنی

بادکنکی را از هوا پرکنید و گره ای به گردن آن بزنید، تا هوا نتواند از آن خارج شود. با سنجاق یا سوزن، به دقت نزدیکترین قسمت به گردن 
یا باالترین نقطه اش را همانطور که در شکل نشان داده شده است، سوراخ کنید. شما همچنین می توانید این قسمت های بادکنک را همانطور 
که یک گوش را سوراخ می کنید، سوراخ کنید. اجازه دهید که سوزن از طرف دیگر آن بیرون بیاید. این کار را با یک میل بافتنی انجام دهید.
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گامی جلوتر
با سنجاق یا سوزن، چاق ترین قسمت بادکنک را سوراخ کنید. پس از آن، قسمت دیگری از بادکنک که باقی 

مانده است را بدون اینکه کششی صورت گیرد، سوراخ کنید. قسمت دیگری را در نظر گرفته و با دستانتان آن را 
بکشید. از شخص دیگری بخواهید تا با دقت این قسمت را نیز سوراخ کند.

حقایق جالب
هنگامی که بادکنکی را باد می کنید، شما باید تا حدی تالش کنید. این بدان معنی است که انرژی در بادکنک 

ذخیره می شود؛ همانطور که انرژی کشسان و هوای فشرده نیز، داخل بادکنک ذخیره می شود. در قسمت های 
بیشتر کشیده شده بادکنک، بافت های زنجیره ای الستیکی، در راستاهایی به خط شده اند، مثل اسپاگتی خشک 

در یک جعبه! در مقابل، قسمت های سست بافت های زنجیره ای خود را به صورت چنبره های تصادفی به 
سمت باال درمی آورند، مثل اسپاگتی پخته شده! این چنبره ها مسئول کشسانی مشخصی برای الستیک هستند. 

هنگامی که شما بادکنک را سوراخ می کنید، در قسمت های سست، سوزن یا سنجاق قادر است بدون اینکه آن 
را از هم بگسلد، به الستیک وارد شود. بدین دلیل که مولکول های الستیک، در مسیر سوزن بدون شکسته شدن 

به سمت بیرون کشیده می شوند. )با دقت سنجاق یا سوزن را خارج کنید و ببینید که آیا هوا به خارج آن سوراخ می تواند فرار کند، یا خیر؟( 
الستیِک دور سنجاق یا سوزن از شکل طبیعی خود خارج می شود و یک نیروی بازگرداننده را تجربه می کند. بنابراین، فضاهای خالی را پر 

می کند و از خروج هوا به بیرون جلوگیری می کند. هنگامی که شما یک بادکنک را در قسمت کشیده شده ای سوراخ می کنید، بادکنک از 
هم فرو می پاشد. بدین سبب که اتصاالت و گسستگی های بین مولکول ها پس از سوراخ شدن، همانطور که نیروی هوا در حال خروج است، 
شکسته می شود. اما در حالت دوم، انرژی کشسان آزاد می شود و مولکول های به خط شده الستیک، به حالت چنبره ای شکل تصادفی خود 

بازمی گردند. با این تفاسیر، به نظر می رسد طبیعت حالت چیدمان تصادفی را ترجیح می دهد.

دو گام جلوتر
الف(کالبد شکافی یک بادکنک

تمام قسمت های یک بادکنک پرشده را امتحان کنید: 
گردن آن، شکم و ته آن. بادکنک گرد را با بادکنک های لوله ای مقایسه کنید.کدام قسمت ها ُشل تر و کدام قسمت ها کشیده تر هستند؟

حقایق جالب
به هر بادکنکی به عنوان مجموعه ای از بادکنک های با اندازه های متفاوت بیندیشید، که درونشان هوایی با فشار یکسان وجود دارد. آیا 

آزمایش »بادکنک های چاق و الغر« به شما سر نخی از اینکه چرا قسمت های مختلف بادکنک کمتر یا بیشتر کشیده شده اند، داد؟
ب- شکم یک بادکنک

»شکم« یک بادکنِک پر را با تکه ای نوار چسب بپوشانید. سپس با سوزن یا سنجاق، قسمت چسب زده شده را سوراخ کنید. چه اتفاقی برای 
بادکنک می افتد؟ و چرا؟

آیا بادکنک شما االن برای جراحی آماده است؟

حقایق جالب
شکم یک بادکنک گرد، کشیده شده ترین بخش بادکنک است. )در مورد بادکنک استوانه ای چطور است؟( نوار چسب به طور موضعی 

بادکنک را تقویت و حفاظت می کند. بنابراین، هنگامی که شما قسمت چسب زده شده را سوراخ می کنید، بخش های اطراف آن احساس 
نخواهند کرد که بادکنک سوراخ شده است، و بادکنک تنها با »جراحی کوچکی« نجات داده می شود!
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 ادامه از صفحه ۱۹
بوستر خالء  

بوستر خالء قوطی فلزیی است که شامل یک سوپاپ هوشمندانه و یک دیافراگم است. میله ای که از مرکز قوطی می گذرد، از یک سو به پیستون 
سیلندر اصلی و از سوی دیگر به پدال متصل است. یکی دیگر از بخش های اصلی بوستر، سوپاپ یکطرفه است که به هوا فقط اجازه بیرون 
کشیده شدن از بوستر را می دهد. اگر موتور خاموش باشد یا نشتی در لوله های بوستر ایجاد شود، سوپاپ یک طرفه اجازه ورود هوا به بوستر 
را نمی دهد. این مهم است، چون بوستر خال باید بتواند تا چندین بار پس از خاموش شدِن موتور، نیروی وارده به پدال را تقویت کند. بی شک، 

نمی خواهید وقتی در بزرگراه بنزین تمام کردید، ترمز هایتان را از دست بدهید! 
شیوه کار بوستر

بوستر خالء طراحی زیبا و ساده ای دارد. این قطعه نیاز به منبع خلئی دارد تا بتواند کار کند. در خودروهای بنزینی، موتور خالِء مناسبی را برای 
بوستر ایجاد می کند. اگر لوله ای را به محل مناسبی از موتور متصل کنید، می توان هوا را به بیرون از محفظه کشید و خالء نسبی ای ایجاد نمود؛ 

اما از آنجایی که موتورهای دیزلی نمی توانند خالء مناسبی ایجاد کنند، در خودروهای دیزلی باید از پمپ خالء مجزایی استفاده کرد. 

به نقل از روزنامه ابرار

***




