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طراح و صفحه آرا:

مينا حسينی

كارشناس بازرگاني:

زهرا صباغي

شیوه آموزشی در ایران، متاسفانه به گونه ای است که دانشجو یا دانش آموز، معموال درصدد درک اساس آنچه آموخته برنمی 
آید و مطالب انقدر به صورت اصول مسلم بیان می شوند که جای هرگونه انتقاد و بررسی دوباره، درست یا غلط پدید نمی 
آید. به عبارتی دانشجو یک سری مطالب را می آموزد، بدون آنکه بداند بشر چگونه با این مطالب روبرو شد و افراد گوناگون 
چه برداشت هایی از آن موضوع داشته اند و چگونه شد که نهایتا یک نظریه بقیه نظریات را کنار زد و در حال حاضر آن نظریه 

است که از میان صدها نظریه دیگر به صورت عمومی بیان می گردد. 
وقتی گذشته را درک نکرده باشیم، دلیلی هم ندارد که آینده را ما بسازیم؛ چرا که پله های اساسی را نه تنها سست ساخته 
ایم، بلکه اصال نساخته ایم! این گونه است که همواره به صورت یک کاربر باقی خواهیم ماند و مانند طفلی که به دستان والدین 
خود برای لقمه بعدی غذا نگاه می کند، چشم انتظاریم تا ببینیم دیگران چه تحلیل های جدیدی انجام می دهند. در اینجا 
بحث بر سر نخبگان و موارد استثناء نیست. چرا که آنچه کلیت جامعه علمی را رشد می دهد، اکثریت افراد هستند و نه نوابغ!

به هر صورت، راه اندازی انواع بحث های علمی و طرح هرگونه سوال، کمک بسیار بزرگی برای درک بهتر هرآنچه می خوانیم 
و می آموزیم است. اینکه بگوییم چرا مثال فالن فرمول یا رابطه بدین گونه است و خود تحلیلی جدید از آن موضوع ترسیم 
کنیم، نه تنها بد نیست، بلکه این موضوع را روشن می نماید که هیچ کدام از آنها وحی منزل نیستند! منظور از این شیوه 
تفکر، نگاهی منتقدانه به دستاوردها و نظریه های جدید نیست، بلکه یک نوع خودباوری است. اگر این گونه تفکر در کشورهای 
پیشرفته غربی نبود، هرگز علوم جدیدی مانند مکانیک کوانتومی و یا نسبیت که تمامی اصول بدیهی چندین و چند صد سال 

گذشته را زیر سوال بردند، به وجود نمی آمدند.

باید بیاموزیم که هر تفکری قابل احترام و پیگیری است و این آزمایش و تجربه است که یک نظریه را سربلند یا 
مردود می سازد. ولی به هر حال، هر تفکری بیانگر یک زاویه دید به مسئله است و این مطلب بسیار مهمی است.

می بایست سعی بر این داشت که هر شیوه تفکری را قابل ارزش دانسته و افکار دیگر را به تحلیل آن فراخواند. قرار نیست 
دستاورد، یک کشف جدید علمی یا یک نظریه انقالبی باشد، خیر. اینکه باور کنیم که افکار ما هم می تواند مورد تحلیل قرار 
گیرد و نکات مثبت و منفی آن ارزیابی شود، خود یک باوری ایجاد خواهد کرد و ترس ما را از بیان افکار، تحلیل ها و انتقادات 
علمیمان، از بین خواهد برد. پس از عموم عالقمندان دعوت می شود، تفکرات علمی خود را برای ما بفرستند و ما این سواالت 
و عقاید را مطرح خواهیم کرد و برخی از این سواالت یا افکار را تحلیل خواهیم کرد که آن هم صرفا یک عقیده است، نه جواب!
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توضیحات:

 The Newtonian Concept of Space and Time; Stanislaw Mazierski, Catholic University of Lublin, Poland. (In: Lectures on Issac .1
(.27 -15.Newton’s Mathematical Principles of Natural Philosophy – pp

space .2
time .3

place .4
absolute vacuum .5

postulate .6
7. ارسطو، کتاب فیزیک یا طبیعیات، کتاب چهارم، بخش چهارم.  

anisotropic space .8
  

9. از نظر ارسطو، خاک و آب و هوا و آتش، عنصر های چهارگانه اند. طبیعت آتش، سبک و باال رونده است و طبیعت خاک، سنگین و پایین رونده است. عالوه بر اینها، آتش، 
گرم است و خاک، سرد است، در حالی که هر دوی این عنصرها، خشک هستند. اگر تصور نماییم که چهار عنصر یاد شده، از پایین به باال مرتب شده باشند، در پایین باید 

خاک را تصور کنیم و در باالی خاک، آب را که آب نیز مانند خاک سرد است اما بر خالف خاک که خشک است، تر است. باالی آب و زیر آتش نیز باید هوا را تصور کنیم 
که گرچه مانند آتش، گرم است اما بر خالف آن که خشک بود، تر است. این تصور از جای عنصرها، بیانگر آن چیزی است که ارسطو »مکان طبیعی« خوانده است. از نظر 
ارسطو، عنصرهای چهاگانه، هر یک، مکانی طبیعی دارند به گونه ای که مکان طبیعی خاک، در مرکز جهان، یعنی در زیر، است و مکان طبیعی آب، روی خاک است و مکان 
طبیعی هوا، روی آب است و مکان طبیعی آتش روی هوا است. ارسطو بر همین بنیان، »حرکت طبیعی« را اینگونه برای هر جسمی بیان می کند که هرگاه جسمی در مکان 

طبیعی خود باشد، ساکن است؛ اما اگر آن را از مکان طبیعیش دور سازند، و سپس رها کنند، به سوی مکان طبیعی خود حرکت می کند تا به آن برسد. به همین سبب است 
که اگر خاک و آب را باال ببرند و رها سازند، به سوی مرکز زمین فرود می آید و اگر هوا و آتش را به پایین بیاورند و رها سازند، به سوی باال حرکت می کنند. )توضیح 

مترجم با توجه به کتاب: سیر حکمت در اروپا، نوشتة محمد علی فروغی، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم، زمستان 1379 ؛ صص 50 تا 52)  

local motion  .10 
mechanical .11  

  12. ارسطو، کتاب فیزیک یا طبیعیات، کتاب چهارم، بخش یازدهم.
  

13. تغییر کمیت یعنی کم و زیاد شدن یا بزرگ و کوچک شدن؛ و تغییر کیفیت مانند تغییر رنگ و رنگ به رنگ شدن. )توضیح مترجم با توجه به کتاب: سیر حکمت در 
اروپا، نوشتة محمد علی فروغی، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم، زمستان 1379 ؛ ص 49) 

  
14. از نظر ارسطو، وجود یا هستی برای آن حرکت می کند و تغییر و تبدیل می یابد که کمال پیدا کند. در واقع، غایت )یا نهایت و سرانجاِم)  وجود یا هستی، کمال یافتن 

است. در هر جسم، صورتی است که کمال به شمار می آید؛ برای نمونه صورت کوزه، کمال به شمار می آید. در این رابطه باید توجه داشت که خود کوزه، از خاک درست 
شده است و خاک این امکان را دارد که کوزه شود. در واقع، خاک مادة ساخت کوزه است که امکان و توانایی )قوة) کوزه شدن را دارد؛ و از این رو، خاک یا همان ماده، به 

گونة »به قوه« بیانگر وجود یا هستی کوزه است. هنگامی که کوزه گر از خاک، کوزه ساخت، آن وجود یا هستِی »به قوة« کوزه، تحقق می یابد یا به عبارت دیگر، »به فعل در 
می آید« یا »فعلیت می یابد« و به این ترتیب، صورِت کوزه، بیانگر به فعل درآمدِن کوزه است )یعنی بودِن کوزه) که بیانگر کماِل خاک است و »تغییر« خاک به کوزه، یعنی 
»انتقال از قوه به فعل«، در جهت رسیدن به آن کمال است که صورِت کوزه است. به این ترتیب، حرکت و تغییر و تبدیل، در جهت انتقال از قوه به فعل است تا کمال ایجاد 

شود. )توضیح مترجم با توجه به کتاب: سیر حکمت در اروپا، نوشتة محمد علی فروغی، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم، زمستان 1379 ؛ صص 44 تا 48) 
a spatial quantity  .15 

  
16. از نظر ارسطو، حرکت در یک بازة فضایی، یعنی همان فاصلة مکانی، رخ می دهد و زمان، مقدار یا شمارش این حرکت است که در آن بازة فضایی رخ می دهد. )توضیح 

مترجم با توجه به کتاب فیزیک )طبیعیات)، نوشتة ارسطو، کتاب چهارم، بخش یازدهم) 
  

17. ارسطو، با تعریف کردن زمان به عنوان مقدار تغییرها، یا به عنوان شمارش تغییرهای متوالی، میان جنبة عینی زمان، یعنی حرکت، و جنبة ذهنی آن، یعنی آن ذهنی که 
این تغییرها را می شمارد، تمایز نهاد. بدون شمارش تغییرها، در برابِر ما تنها زمینة زمان، یعنی حرکت، برجا می ماند. مراجعه شود به کتاب فیزیک )طبیعیات) ارسطو، کتاب 

چهارم، بخش های یازده تا چهارده.
 eternal .18  

 circular motion  .19 
  

20. رجوع شود به کتاب فیزیک )طبیعیات) ارسطو، کتاب هشتم، بخش هشتم.
*از نظر ارسطو، جهان کروی است و ترکیب یافته است از کره هایی که درون یکدیگر جا گرفته اند؛ و هرکدام از این کره ها، فلک خوانده می شود. نخستین فلک یا کره از 

باال که بر کره ها یا فلک های دیگر احاطه دارد، در حرکتی چرخشی )دایره ای) است و این حرکت دایره ای، از دیدگاه ارسطو، کاملترین حرکت است نسبت به حرکت های 
دیگر. این فلک، جایگاه ستارگان ثابت است. در درون این فلک، چند فلک دیگر نیز قرار دارند که اجرام آسمانی به آنها نصب شده اند و چون این فلک ها به دور زمین در 

چرخشند، این اجرام آسمانی نیز در چرخش قرار دارند. پایینترین فلک، فلک ماه است؛ و در زیر فلک ماه، جهان زیر ماه قرار دارد که شامل کرة خاک که ساکن است و 
مرکز کل عالم است و کرة آب که بر کرة خاک قرار دارد و کرة هوا که بر کرة آب قرار دارد و کرة آتش که باالترین کره نسبت به کره های خاک و آب و هوا است، می 

شود. حرکت فلک ها که، همانگونه که اشاره شد، چرخشی )دایره ای) است، حرکتی است بدون پایان. )توجه شود که اگر حرکتی بر روی محیط یک دایره در حال انجام باشد 
و بازنایستد، هیچگاه مشخص نخواهد شد که نقطه ای که حرکت از آن آغاز شده است و نقطه ای که حرکت به آن پایان پذیرفته است، کدامند. در حالی که در حرکت 

مستقیم و متناهی، آغاز و پایان حرکت، مشخص خواهد بود.) بر همین پایه، ارسطو زمان را نتیجة حرکت دایره ای فلک و برابر با اندازه و مقدار حرکت می داند که با شماره 
و عدد شکل می گیرد و چون شماره به شمارنده نیاز دارد، در نتیجه، زمان امری ذهنی است و اگر هیچ ذهنی وجود نداشته باشد، شماره شکل نمی گیرد و در نتیجه زمان 

نخواهد بود. )توضیح مترجم با توجه به کتابهای سیر حکمت در اروپا، نوشتة محمد علی فروغی، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم، زمستان 1379، صص 50 و 53 ؛ فیزیک 
)طبیعیات)، نوشتة ارسطو، کتاب هشتم، بخش نهم؛ کتاب هواشناسی، نوشتة ارسطو، کتاب نخست، بخش سوم)    

continuous .21
undisturbed .22

uninterrupted .23
unrestricted .24

 absolute time .25

فه
فلس

ک و 
فیزی

مفهوم نیوتنی فضا و زمان
)بخش نخست(

ک و فلسفه
فیزی

نوشتة استانیسالو مازیرسکی؛ دانشگاه کاتولیکی لوبلین- لهستان1 
ترجمة آرش کرامتی 

این مقاله با شماری شرح های تاریخی آغاز خواهد شد که ایده های 
اصلی دربارة فضا2  و زمان3 را، به ویژه ایده های یونانیان باستان در 

این زمینه را، معرفی می کنند.

در فلسفة باستانی می توان یک نظریة مشروِح خطاناپذیر را در مورد 
فضا یافت. با وجود این ایدة یونانی در مورد فضا روشن نیست. یونانیان 
بگوییم که  اگر هم  نداند.  قرار  برابر مفهوم فضا  را در  مفهوم مکان4 
دموکریتوس فضا را به عنوان یک خالء مطلق5  می فهمید، در واقع 
اصل متعارفه ای6  گفته شده است که از نظریة اتمی وی نتیجه می 
شود. این نظریه می گوید که اجسام از اتم های تقسیم ناپذیری شکل 
گرفته اند که این اتم ها درون یک خالء گردش می کنند. چون تعداد 
اتم های درون جهان نامحدود است، محفظة آن ها، یک خالء، نیز باید 

بدون مرز باشد. 

ارسطو کسی بود که مفهوم مکان را در کتاب فیزیک خود )یا همان 
کتاب طبیعیات) تحلیل کرد و حتی تعریفی را برای آن ارائه داد: یک 
مکان به وسیلة سطح جسمی که آن جسم را دربر گرفته است، معین 
می شود7.  دلیل این امر این بود که دستگاه مرجعی که در فیزیک 
مدرن به کار گرفته شده است، برای ارسطو ناشناخته بود و وی )برای 
تعیین مکان ها) به اجسام که مکان ها را به وسیلة سطوحشان معین 
و  ارسطو، مفهوم های مکان  تحلیل  داد. گرچه در  ارجاع  می سازند، 
فضا، به صورت دو امر مهم متفاوت، در برابر هم قرار داده نمی شوند، 
ای ضمنی  گونه  به  استاگیرا،  اهل  فیلسوف مشهور  این  این،  با وجود 
واقعی،  فضای  این  در  کند.  می  پیشنهاد  را  نامتقارن8   فضای  وجود 
اجسام به مکان های طبیعی خود دست می یابند.9 این پدیده ارسطو 
را وادار ساخت تا ایدة یک جهان محدود را بپذیرد، زیرا در یک خالء 
نامحدود، بنیانی برای این اندیشه ها نبود که مکان هایی طبیعی وجود 

دارند و حرکت اجسام، دارای جهت و پایانی است. 
بنیان و آغاز  ارسطو مسئلة زمان را مورد بررسی بیشتری قرار داد. 
نظریة وی در مورد زمان، حرکت مکانی10  است که همچنین )حرکت) 
مکانیکی11  خوانده شده است.12 دامنة فهم حرکت بسیار گسترده است. 
هر تغییری، مکانی، کّمی یا کیفی، حرکت است13 و به عنوان انتقالی از 
یک قوه به یک فعل تعریف می شود.14 حرکت مکانی عبارت است 
از یک بروز ممتد قابلیت. تحلیل یک کمیت فضایی15، یا یک فاصله، 
زمان،  دارد  می  بیان  که  شد16  زمان  از  تعریفی  به  منجر  حرکت  و 
تغییرهای متوالی را می شمارد17. بر پایة دیدگاه ارسطو، زمان، ازلی و 
ابدی18   است. ارسطو برای تأیید این امر، به حرکت دایره ای19 در 
اگر  آسمان )فلک) به عنوان کاملتریِن همة حرکت ها، ارجاع داد.20 

این حرکت دایره ای وجود دارد و ممتد21 و نامشوش22 و ناگسیخته23  
و نامقید24  است، زمان نامحدود نیز که با این حرکت پیوند خورده 
است، باید وجود داشته باشد. سهم تاریخی ارسطو در فلسفه عبارت 
بود از این دستاورد که زمان و حرکت، جدایی ناپذیرند: اگر حرکتی 

نباشد، زمانی نخواهد بود.

تعریف باال برای زمان، بحث ها و نقدهای بسیاری را در سده های 
بعدی و نیز در دوران معاصر برانگیخت. در حقیقت، این ایده که زمان 
و حرکت )تغییرها)، جدایی ناپذیرند، تنها به میزان اندکی در برابر نقد 
بزرگترین اندیشمندان تاب آورده است. با توجه به همین موردها است 
که ارسطو در میان آن دسته فیلسوفان قرار داده می شود که مفهوم 

زمان مطلق25  را رد کردند.

)ادامه دارد....)  
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خاموشی، LHC برای آزمایش هایی با انرژی ها و دقت باالتر آماده 
خواهد بود و از سال 2015 فعالیت های آن از سرگرفته خواهد شد.

با اینکه LHC برای مدتی خاموش خواهد بود، اما داده های بسیاری که 
طی این سه سال اجرا بدست آمده تجزیه و تحلیل می شوند و گروه های 
آزمایشی ATLAS و CMS آنها را به روزرسانی می کنند. برتولوسی، 
مدیر تحقیقات سرن می گوید: »همه می خواهند بدانند این ذره کشف 
شده دقیقًا چیست. بدین منظور آنالیزهای پیچیده و طوالنی نیاز است 
 LHC و باید صبر داشت.« کشف هیگز تنها یک یک بخش از برنامه
بود و کاری که هم اکنون در حال بررسی است، تعیین خصوصیات و 
اعداد کوانتومی این ذره است و اینکه آیا همان ذره ای است که پیتر 
هیگز چهل ونه سال پیش ادعا کرده بود. اندازه گیری دقیق نرخ واپاشی 
این ذره به ذرات دیگر، نکته ای در مورد تشخیص نوع آن است که 
بر عهده گروه های ATLAS و CMS است. مطالعات دیگری نیز در 
این راستا انجام خواهد شد که از جمله آن کشف ذرات جدید دیگر و 

سنگین تر است.  

توضیحات:
Large Hadron Collider .1

hyper text transfer protocol .2
3. هادرون ها: ذرات غیربنیادی که از کوارک ها و پادکوارک ها تشکیل شده اند. 

مثل پروتون و نوترون و ...

منابع:
1. »همه چیز درباره بوزون هیگز«، لذت فیزیک 22 )بهمن 1390)

is-the-big-higgs-/01/03/2013/http://www.quantumdiaries.org.2
/news-for-next-week

la-reponse-sur-le-/01/03/2013/http://www.quantumdiaries.org.3
/boson-de-higgs-est-t-elle-imminente

تالیف مقاله: مینا حسینی

آزمایشی که انتظار می رود به پرسش های بسیاری پاسخ دهد؛ 
ما  آید؟ چرا  می  از کجا  ذرات  اینکه جرم  مانند  هایی  پرسش 
تنها 5 درصد از ماده را می شناسیم؟ چرا 25 درصد دیگر را 
»ماده تاریک« می نامیم، و این ماده چیست؟ تکلیف 70 درصد 
تاریک« می خوانیم، چه می شود؟  را »انرژی  باقیمانده که آن 
آیا جهان ما ابعاد دیگری به جز 4 بعدی که می شناسیم و می 

بینیم نیز دارد؟ و ....  

بوزون هيگز چيست، و چرا يافتن آن بسيار مهم است؟
پاسخ  آن  به  بایست  می   LHC که  سواالتی  مهمترین  از  یکی 
دهد، منشا جرم است. طبق نظریه ای که توسط پیتر هیگز )و 
چند دانشمند دیگر) در سال 1964 مطرح شد، ذرات ابتدا بدون 
جرم فرض می شوند و سپس طی فرایندی با عنوان »مکانیزم 
با  هیگز« جرم دار می شوند. بر اساس این مکانیزم، ذره هیگز 
ذرات دیگر جفت می شود و آنها را جرم دار می کند. قدرت این 

جفت شدگی متناسب با جرم ذره است.
بر اساس مدل استاندارد ذرات، ذره هیگز به دلیل اینکه ذره ای 
مدل  می شود.  خوانده  بوزون  است،  نیرو  به  منتسب  و  میدانی 
ذرات  توصیف  برای  فیزیک  نظریه  ترین  مطمئن  استاندارد، 
جز  به  آنها  بین  نیروهای  شرح  و  جهان  دهنده  تشکیل  دیدنی 
دیگر  ذرات  تمام  بر خالف  هیگز  بوزون  است.  گرانش  نیروی 
مدل استاندارد، تا سال گذشته تنها یک فرضیه بود، چون هیچ 

آزمایشی موفق به کشف آن نشده بود.
جرم  جهان  در  چرا  که  دهد  توضیح  تواند  می  هیگز  بوزون 
پرتوهای  که  ها  فوتون  مثل  ذرات  برخی  چرا  دارد.  وجود 
جرم  بدون  دهند  می  انتقال  را  نور)  )مانند  الکترومغناطیسی 
دارند.  جرم  دیگر  بنیادی  ذرات  بسیاری  که  حالی  در  هستند، 
میان چهار  روابط  بهتر  به درک  تواند  بوزون می  این  شناسایی 
و  ضعیف  ای  هسته  گرانش،  )الکترومغناطیس،  طبیعت  نیروی 
به  است  توانسته  فیزیک  کنون،  تا  کند.  کمک  قوی)  ای  هسته 
ای  هسته  اکترومغناطیسی،  نیروهای  میان  واحدی  تقریبًا  شرح 
ضعیف و هسته ای قوی دست یابد، در حالی که نیروی گرانش 
از این شرح مستثنی است! بنابراین، ذره هیگز تکه گمشده مدل 
استاندارد است که می تواند نیروی جاذبه را نیز در کنار دیگر 
نیروها شرح دهد. درباره جرم این ذره جنجالی، ربطش به تشکیل 
جهان و ... نظریات بسیاری مطرح شده که کشف آن را چنین 

مهم کرده است.

!LHC كشف ذره هيگز و خاموشی طوالنی
اولین بار، در 13 دسامبر 2011 مسئوالن پروژه های ATLAS و 
CMS مرکز سرن ادعا کردند که نشانه هایی از بوزون هیگز در 
آزمایش هایشان برای مدت کوتاهی دیده شده است؛ اما هنوز 
داده های کافی برای اعالم رسمی این کشف جدید را ندارند و 
نیاز به تحلیل ها و آزمایش های بیشتر، برای مدت حدوداً یک 
سال است. در تابستان سال 2012، تقریبا پس از کمتر از سه 
سال اجرای پروژه LHC، دانشمندان این مرکز به نتایج موفقیت 
ذره جدیدی  آنها کشف  مهمترین  که  مطلوبی رسیدند  و  آمیز 
مشابه ذره هیگز بود. گردانندگان سرن از نتایج این سه سال اول 
بسیار راضی هستند و می گویند آزمایش ها و دستگاه ها عالی 
عمل کردند. پس از گذشت تقریبا هشت ماه از این کشف مهم، 
این  از  از   بعد  است.  آغاز شده   LHC اولین خاموشی طوالنی 

یژه
ع و

ضو
مو

گذشت یک سال از کشف جنجالی ترین ذره بنیادی
»بوزون هیگز«

سرن كجاست؟ LHC1 چيست؟
سرن همان جایی است که برای اولین بار در سال 1990 برای ارتباط 
پروتکل  مشخصه  همان  یا   www دانشمندان  و  پژوهشگران  بین 
بزرگ  مجموعه  این  کرد.  ابداع  را   (http2( ها  لینک  ابر  جابجایی 
هرساله  ای  هسته  و  بنیادی  ذرات  فیزیک  زمینه  در  آزمایشگاهی 
خدمات بسیاری از جمله تبادل اطالعات و داده های آزمایشگاهی تا 
کسب جوایز متعدد علمی و نوبل را برای دانشمندان و جامعه علمی به 
ارمغان می آورد. مهم ترین هدفی که این مرکز تحقیقاتی در پی آن 
است »کشف رازهای مبدآ جهان« و بزرگترین برنامه آن اجرای پروژه 
LHC )برخورد دهنده هادرونی3 بزرگ) است. این پروژه متشکل از 
یک شتابدهنده ذرات با انرژی بسیار بسیار باال و پیچیدگی بی نظیر 

است. ایران نیز در سال 2001 همکاری رسمی خود را با 
 LHC سرن، به صورت ساخت و تامین قطعاتی از پروژه
و همکاری در آزمایش دیگری به نام CMS آغاز کرده 
است، و همه روزه تعدادی از محققین جوان و فیزیکدانان 
ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این پروژه ها 

همکاری می کنند.

اندازی  راه  و  شده  شروع   1995 سال  از   LHC پروژه 
آن برای انتهای سال 2007 پیش بینی شده بود. اما به 
ایجاد  تاخیر  بندی  زمان  این  در  مشکالتی،  بروز  دلیل 
هادرونی  دهنده  برخورد  پروژه،  این  اصلی  قسمت  شد. 
است. در این برخورددهنده دو دسته عظیم 1011 تایی 
در  الکترومغناطیسی  ابرآهنرباهای  توسط  ها  پروتون  از 
تونل کیلومتری دایروی شتاب می گیرند و به سرعتی 
زمانی 25  فواصل  و در  نور می رسند  در حد سرعت 
هر  برخورد  از  کنند.  می  برخورد  یکدیگر  با  نانوثانیه 
یکدیگر  به  پروتون  انرژی  پر  های  دسته  این  از  کدام 
انرژی معادل ذوب 5000 کیلوگرم مس ایجاد می شود 
و 1600 ذره باردار پدید می آید. در این برخورددهنده 
ها باید ذراتی )همانند پروتون) انتخاب شوند که پایدار 
حاصل  انرژی  کمش،  جرم  دلیل  به  الکترون  هستند. 
از پروتون  ناشی  اما برخورد  از آن بسیار کمتر است. 
در  و  است  شلوغ  کمی  آن  غیربنیادی  ساختار  بدلیل 
این  آیند.  می  پدید  بسیاری  جدید  ذرات  آن  نتیجه 
ذرات ایجاد شده به سرعت واپاشی می کنند، و تنها 

رّد این ذرات آشکارسازی می شود و نه خود آنها! نوترون نیز بدلیل 
در  تواند  نمی  و  است  خنثی  الکتریکی  نظر  از  اینکه  و  پایداری  عدم 
میدان الکترومغناطیسی شتاب بگیرد، معموالً ذره مناسبی برای استفاده 

در برخورددهنده ها نیست، و داده های ناشی از آن نیز کمتر است.

و  ذرات  به  توانیم  می  دهیم  افزایش  را  ها  شتابدهنده  قدرت  هرچه 
در  پیش  ها  مثال، سال  عنوان  به  یابیم.  های جدیدتری دست  یافته 
پی  )پادماده)  ذره  ضد  وجود  به  دانشمندان  ذرات،  از  برخوردهایی 
بردند. امروزه، فیزیکدان ها امیدوارند که با بزرگ ترین شتابدهنده، 
شرایط به وجود آمدن کیهان، البته در مقیاس کوچکتر را شبیه سازی 

کنند. 

اگر در جریان اخبار علمی، مخصوصا اخبار فیزیکی هستید، حتما می دانید که روزی نبوده است که خبرها و مقاالت جدیدی از بزرگ ترین مرکز 
علمی دنیا، سرن منتشر نشود. با پیشرفت روزافزون علم و باال بردن هرچه بیشتر قدرت شتابدهنده ها ذرات جدیدی ایجاد می شود، و در پی 

آن دریچه های جدیدی به روی دنیای علمی ما، به خصوص دنیای فیزیک باز می شود.
احتماالً همگی ما به خاطر داریم که در تابستان سال گذشته یکی از مهمترین این اخبار به سرعت در همه جا منتشر شد، که آن »کشف ذره 

هیگز« بود. حال سوال این است که این ذره اصاًل چیست؟ چرا کشف آن، چنین جنجالی، پرسروصدا و برای جامعه علمی بسیار مهم بود؟
برای پاسخ به این سواالت و سواالتی از این قبیل، ابتدا بهتر است آشنایی مختصری با بزرگترین مرکز علمی دنیا و درواقع بزرگترین شتابدهنده 

این مرکز که آزمایش کشف هیگز آنجا انجام شد، داشته باشیم.

موضوع ویژه
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كاربردهای عمده
در  مایع  درزبندهای  عنوان  به  ها  فروسیال  از  الکترونیکی  وسایل  در 
اطراف شافت های گردنده ی درایِو هارددیسک ها استفاده می شود. 
در اطراف و در مجاورِت نزدیِک شافِت گردنده، آهنربا وجود دارد. 
مقدار کمی فروسیال که در گاف بین آهنربا و شافت واقع می شود با 
جذب شدنش به آهنربا در سِر جاِی خود ثابت میماند و در عیِن حال 
به علِت مایع بودن، اصطکاِک چندانی با شافت گردنده، که در تماس 
با فروسیال است، ندارد. به این ترتیب فروسیال، همچون مانعی برای 

ورود گرد و غبار به داخِل درایِو هارد عمل می کند.
در مهندسِی مکانيک

فروسیال ها قابلیِت کاهش اصطکاک دارند. اگر از آنها بر روی سطح 
یک آهنربا که به اندازه ی کافی قوی هست، مثل آهنربای ساخته شده 
از نودیم، استفاده شود می توانند باعث شوند که آهنربا به آسانی، با 

کمترین مقاومت، روی سطِح هموار، ُسر بخوَرد.
در موارد نظامی

 Radar( نیروی هوایِی آمریکا یک رنگ از نوع ماده ی جاذب رادار
از  هم  که  است  کرده  معرفی   (RAM یا   Absorbent Material
فروسیال ها و هم از مواد غیرمغناطیسی ساخته شده است. با کاهِش 
سطِح  که  کند  می  کمک  ماده  این  الکترومغناطیسی،  امواج  انعکاس 

مقطِع رادارِی هواپیما کاهش یابد.
در هوا-فضا

ناسا استفاده از فروسیال ها را در یک حلقه ی بسته به عنواِن مبنایی 
برای یک سیستِم کنترل حالِت فضاپیماها آزمایش کرده است. یک 
میدان مغناطیسی، به یک حلقه ی فروسیال اِعمال می شود، تا اندازه 

حرکِت زاویه ای را تغییر دهد و روی گردش فضاپیما تأثیر بگذارد.
در تجهیزاِت آنالیز

فروسیال ها به خاطِر خواص انکساریشان کاربردهای اپتیکِی متعددی 
دارند. زیرا هر دانه یا میکروآهنربا در فروسیال، نور را بازتاب می کند. 
از جمله ی این کاربردها، اندازه گیرِی ویسکوزیته ی ویژه ی یک مایِع 

واقع شده بیِن یک قطبنده )پالریزور) و یک آنالیزور است که به وسیله 
ی یک لیزِر هلیم-نئون روشن می شود.

در پزشکی
در پزشکی از فروسیال ها به عنواِن عامِل کنتراست برای تصویربردارِی 
برای  تواند  می  که  شود  می  استفاده   (MRI( مغناطیسی  تشدیِد 
آشکارسازی سرطان قابِل استفاده باشد. در این مورد، ذراِت مغناطیسِی 
فروسیال، نانو ذرات اکسید آهن هستند و SPION نامیده می شوند. 
همچنین آزمایش های زیادی با استفاده از فروسیال ها در یک عمِل 
شده  انجام  مغناطیسی،  عمِل  فوِق  ناِم  به  سرطان،  آزمایشِی  جراحِی 
است. اساِس این عمل بر این واقعیت استوار است که یک فروسیاِل 

واقع شده در یک میدان مغناطیسِی متناوب، گرما آزاد می کند.
در انتقال گرما

یک میدان مغناطیسِی خارجِی اِعمال شده بر یک فروسیال با پذیرفتاري 
مغناطیسي متغیر )که پذیرفتاري مغناطیسي متغیِر آن مثاًل بر اثِر یک 
شیِب دما حاصل شده باشد) منجر به یک نیروی بدنه ی مغناطیسِی 
ناِم  به  گرما  انتقاِل  از  شکلی  ایجاد  باعِث  که  شود  می  غیِریکنواخت 
همرفت ترمومغناطیسی می شود. این شکل از انتقال گرما هنگامی می 
تواند مفید باشد که انتقال گرما در همرفت معمول کافی نباشد. مثاًل 
در دستگاه های کوچک-مقیاِس مینیاتوری یا تحت شرایط جاذبه ی 

ثقلِی اندک.
به طور عادی از فروسیال ها در بلندگوها به منظوِر دور کردِن گرما 
از کویِل صدا استفاده می شود. فروسیال در گاِف هوایِی اطراف کویل 
صدا قرار می گیرند و در آنجا تحت جاذبه ی آهنربای بلندگو ثابت 
می مانند. ار آنجا که فروسیال ها پارامغناطیس هستند از قانون کوری 
تبعیت می کنند و بنابراین در دماهای بیشتر دارای خاصیِت آهنربایِی 
کمتری هستند. یک آهنرباِی قوِی قرار گرفته در نزدیکِی کویل صدا 
که تولید گرما می کند، فروسیاِل سرد را بیش از فروسیال گرم جذب 
میکند و بنابراین فروسیاِل گرم شده از کویل الکتریکِی صدا، به طرِف 
مؤثر  روِش سردسازِی  یک  این،  شود.  می  رانده  بیرون  گرما  سینک 

است که نیازی به هیچ انرژِی ورودِی اضافه ندارد.
در نورشناسی

تحقیقاتی برای درست کردِن یک آینه ی مغناطیسِی متغیرالشکل 
از فروسیال برای تلسکوپ های نجومی مستقر بر روی زمین در 

راه است.
در هنر

بعضی از موزه های هنر و علوم، دستگاه های نمایشِی ویژه ای دارند 
که در آنها از آهنربا استفاده می شود تا فروسیال را به روشی فواره 
گونه، وادار به حرکت )آرام) به ِگرِد سطوحی که به گونه ی ویژه 

ای شکل داده شده اند نمایند تا میهمانان سرگرم شوند.
توضیحات:

Ferrofluid .1
2. توضیحاتی در مورد خواص مغناطیسی مواد

کلیه موادی که با اعمال میدان مغناطیسی، مغناطیس می شوند، مواد مغناطیسی 
نامیده می شوند. باتوجه به چگونگی پاسخ به میدان مغناطیسی، مواد مغناطیس به 

صورت زیر دسته بندی می شوند:
درغیاب  دائمی  مغناطیسی  گشتاور  دارای  مواد  از  بعضی  فرومغناطیس:  الف) 
میدان خارجی هستند و مغناطش های خیلی بزرگ و دائمی از خود نشان می دهند. 
این مواد فرومغناطیس نامیده می شوند. این مواد با اعمال یک میدان مغناطیسی 
کوچک به شدت مغناطش پیدا کرده و با حذف میدان مغناطیسی مغناطش خود 
از مواد جای  این دسته  نمی دهند. آهنرباهای دائمی در  ازدست  بطور کامل  را 

می¬گیرند.
حوزه  مغناطیسی  گشتاورهای  بردارهای  مواد  دراین  مغناطیس:  فرو  آنتی  ب) 
های مجاور ازنظر اندازه برابر ولی از نظر جهت، عکس یکدیگر هستند. بنابراین 
یکدیگر را خنثی می کنند. درصورتیکه چنین ماده ای در میدان مغناطیسی قرار 

گیرد، 

ری
ن آو

و ف
نان نانو فن آوری

ِفّروسیال1 ها
محلول نانویی مواد مغناطيسی

نیز  مغناطیسی  نانوسیال  یا  مغناطیسی  سیال  همچنین  )که  فروسیال 
عمدتًا  مغناطیسی،  ریز  بسیار  ذرات  با  است  مایعی  می شود)  نامیده 
مایِع  های  مولکول  به  چسبیده  و  پایدار  کلوئیدی  صورت  به  آهنی، 
حامل، که دسته ی ویژه ای از مواد نانو بوده و به طور همزمان خواص 
مایع و سوپرپارامغناطیسم2 را نشان می دهند. در آزمایش های مربوط 
های  دوقطبی  که  هوا  های  مولکول  دیامغناطیسم،  و  ریلی  تفنگ  به 
مغناطیسی ریزی هستند، به دلیل جذب شدن به نواحی دارای میدان 
مغناطیسی شدیدتر و در نتیجه ازدیاد فشار هوا در آن نواحی نسبت 
به نواحی مجاور، نقش بارزی ایفا می نمایند. به عبارتی این آزمایش ها 
اهمیت وجود سیالی حاوی دوقطبی های ریز و جوش خورده با دیگر 
مولکول های سیال را نشان می دهد. همین ایده، انگیزة ساخت مصنوعی 
چنین سیالی است که در آن، به جای مولکول های هوا از ذرات بسیار 
هاي  مولکول  از  قویتر  بسیار  مغناطیسی  لحاظ  از  که  مغناطیسي  ریز 
هوا هستند استفاده می شود. چنین سیالی همان فِروَسّیال است. یک 
آهنربای مایع یا فروسیال، مخلوطی کلوئیدی از ذرات مغناطیسی ) به 
قطِر تقریبًا 10 نانومتر) در یک مایع حامل است. این مواد، دسته ی 
ویژه ای از نانومواد هوشمند هستند. این نوع از نانوسیال ها، کلوئیدهای 
مواد نانویی مغناطیسي مثل آهن، کبالت و برخی مشتقات آهن هستند 
که به طور پایدار در یک مایع حامل پراکنده شده اند. درنتیجه، این 
نانومواد به طور همزمان خواص سّیال و مغناطیس را نشان می دهند. 
مغناطیسی  میدان  در حضور یک  که  است  مایعی  فروسیال  بنابراین، 
به شدت قطبیده می شود. بدین ترتیب، آنها مخلوط های کلوئیدی 
می  مغناطیسی  فری  یا  فرومغناطیسی  نانوابعاد  ذرات  از  متشکل 
باشند که در یک مایِع حامل که معموالً یک حاّلل یا آب است به 
عامِل  یک  با  فرومغناطیسی  نانوابعاد  ذرات  دارند.  قرار  تعلیق  حالِت 
ترساز پوشش داده می شوند تا ذرات بر اثر نیروهای بین مولکولی یا 

مغناطیسی دچاِر توده شدگی نشوند.
نمایش  به  را  فرومغناطیسم  ی  پدیده  نامشان،  برخالِف  ها  فروسیال 
میداِن  یک  غیاب  در  را  شدگی  مغناطیس  آنها  زیرا  گذارند؛  نمی 
عمدتًا  ها  فروسیال  درواقع،  دارند.  نمی  نگاه  خارجی  ی  شده  اِعمال 
عنوان  به  غالبًا  و  گذارند  می  نمایش  به  را  پارامغناطیسم  ی  پدیده 
سوپرپارامغناطیس توصیف می شوند. فروسیال ها، سوسپانسیون های 
کلوئیدی هستند، یعنی موادی با خواصی بیش از خواِص یک حالت از 
ماده. در این مورد، دو حالت از ماده عبارتند از ذرات جامد مغناطیسي 
فاز، همراه  تغییِر  توانایِی  این ذرات در آن واقع هستند.  و مایعی که 
با اِعماِل میدان مغناطیسی، به آنها اجازه می دهد به عنواِن درزبندها 
آینده  های  سیستم  در  بیشتر  کاربردهای  در  حتی  و  سازها  روان  و 
کامل،  های  فروسیال  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  نانوالکترومکانیک  ی 
های  میدان  تأثیر  تحت  حتی  جامد،  ذرات  که  معنا  بدین  پایدارند. 
مغناطیسِی بسیار شدید، دچار توده شدگی یا جدایِی فاز نمی شوند. اما 
عامِل ترساز در طول زمان )چندساله) متمایل به شکسته شدن است 
و نهایتًا نانوذرات، دچار توده شدگی خواهند شد و از مایع جدا شده و 

دیگر در واکنِش مغناطیسی سیال شرکت نخواهند کرد. 

فروسیال ها، خواص مغناطیسِی خود 
را در دماهای به اندازه ی کافی باال، 
که »دمای کوری« خوانده می شوند، 
کورِی  دمای  دهند.  می  دست  از 

مورد نیاز، برحسِب ترکیب های ویژه ی مورد استفاده برای نانوذرات، 
ترساز، و مایِع حامل، متغیر است. هنگامی که یک سیال پارامغناطیسی، 
قوی  کافی  ی  اندازه  به  عمودِی  مغناطیسِی  میداِن  یک  اِعماِل  تحت 
قرار می گیرد سطح سیال به طوِر خودبه خودی به صورِت یک الگوی 
میدان  در  ناپایداری  اثر،  این  گیرد؛  می  فُرم  منظم  مواِج  یا  شیاردار 
آزاد  انرژِی  مواج،  یا  شیاردار  الگوی  تشکیل  میشود.  خوانده  عمودی 
سطحی و انرژِی گرانشِی مایع را افزایش و انرژی مغناطیسی را کاهش 
می دهد. این الگو تنها در باالی میدان های مغناطیسی بحرانِی شدیدی 
شکل می گیرد که در معادله های مربوط به آنها جمالت مربوط به 
انرژی  افزایِش  به  مربوط  موارد  از  مهمتر  مغناطیسی  انرژِی  کاهش 
سطحی و گرانشی باشد. همانگونه که گفتیم، ترسازها مانع می شوند که 
نانوذرات به یکدیگر بچسبند و لذا اطمینان حاصل می شود که ذرات، 
توده و آنقدر سنگین نمیشوند که نتوانند تحت حرکت براونی به حالِت 

تعلیق نگاه داشته شوند.
ذرات مغناطیسی در یک فروسیاِل ایده آل، حتی وقتی در معرِض یک 
یک  شوند.  نمی  نشین  ته  هستند  قوی  گرانشِی  یا  مغناطیسی  میدان 

مولکوِل ترساز، دارای َسری قطبی و ُدمی غیرقطبی 
دچاِر  دو  آن  از  یکی  که  باشد،  می  برعکس)  )یا 
درحالیکه  شود  می  نانوذره  یک  بر  سطحی  جذب 
واقع  حامل  مایِع  در  برآمده  صورِت  به  دیگری 
انبوه شدگِی شیمیایِی  می شود و بدین ترتیب یک 
معکوس  یا  مستقیم   (micelle(میکروسکوپِی
ی  دافعه  سپس   گیرد،  می  شکل  ذره  اطراف  در 
فضایی، مانِع توده شدگِی ذرات می گردد. درحالیکه 
در  نشینی  ته  سرعِت  کردِن  طوالنی  در  ترسازها 
فروسیال ها مفیدند، زیاِن آنها در خواص مغناطیسی 
ثابت  نیز  سیال)  مغناطیسی  اشباع  ویژه  )به  سیال 
شده است. اضافه نمودِن ترسازها )یا ذرات خارجِی 
دیگر) چگالی فشردگِی ذرات مغناطیسي را در حالی 
که در حالِت فعال شده ی خود هستند کاهش می 
دهد ولذا ویسکوزیته ی حالِت سیال کاهش می یابد 
می  تر  نَرم  ی  شده  فعال  سیاِل  یک  به  منجر  که 
ِسفتِی  )یا  حالت  ی  ویسکوزیته  که  حالی  در  شود. 
سیاِل فعال شده) برای بعضی از کاربردهای فروسیال 
اغلِب  برای  نیست  برخوردار  اهمیِت چندانی  از  ها 
کاربردهای تجاری و صنعتِی آنها یک خاصیِت عمده 
ی سیال تلقی می شود، و بنابراین در این موارد، الزم 
است توازنی بین ویسکوزیته ی حالت آن و سرعِت 

ته نشینی برقرار نماییم.
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داخل مواد جامد اتفاق مي افتد نمي دانستند.«
باستانی تجزیه و تحلیل  این آثار  نانوساختار در  براي آشکار ساختن 
ما  به  تواند  نمی  اما  شود،  می  استفاده  باال  وضوح  با  میکروسکوپی 
بگوید که آنها چگونه ساخته شده اند. فریستون درمورد شیشه گران 
فنجان Lycurgus مي گوید »چگونه آنها این فلزات را در شیشه حل 
کرده اند؟« »و چگونه آنها به چنین توزیع همگني از نانوذرات دست 
یافته اند؟ ما می توانیم حدس و گمان بزنیم، اما واقعًا اطمینان نداریم.«
با این حال، متون تاریخی از اسپانیا، ایتالیا و خاورمیانه با ارائة روشي 
برای تولید نانوکامپوزیتهای فلزی-شیشه ای نشان داد چگونه ظروف 

سفالین براق ساخته شده اند.
نقطه ضعف استفاده از میکروسکوپ با وضوح باال این است که نمونه  ها 
باید به اندازة کسری از ضخامت اصلی خود آسیاب شوند، که بخشی 
از اثر هنري را تخریب مي کند. هنگامی که ماده فراوان باشد، مانند 
آن  از  کمی  مصرف  است،  هوا  و  آب  برابر  در  مقاوم  که  مایا  آبِی 
اثر  که  هنگامی  اما  نیست.  ساز  مشکل  ماده،  تحلیل  و  تجزیه  برای 
باستانی بسیار نادر است، تجزیه و تحلیل آن مشکل تر است. فریستون 
مي گوید »هیچ راهی برای قابل قبول بودن تخریب یک نمونه از فنجان 
Lycurgus وجود ندارد«. این فنجان خیلی منحصر به فرد و بیش از 
حد ارزشمند است که خوشبختانه، برخی از قطعات شیشه ای در پایه 

فلزي آن، چند دهه پیش یافته و ذخیره شده اند.
که  کردند  احساس  به وضوح  کارکنان  نیز،  فوالدي  مورد شمشیر  در 
تیغه های اصلی کافی موجود هستند و مي توان برخی را برای تحقیق 

فدا کرد.«
برای  مطالعات  این  از  برخی  زیرا  است،  ارزنده  فداکاری هایي  چنین 
نانو، در حکم راهنما هستند. درک مکانیسم  فناوری  تحقیقات جدید 
اساسی نانو مقیاس عملکرد آبِی مایا مسیر جدیدي را برای دانشمندان 
در بررسی رنگدانة نانوساختار ترکیبی پایدار 
تحقیقات  ملی  مرکز  محققان  مي کند.  ایجاد 
علمی فرانسه انواع مواد داراي تخلخل نانویي 
را برای وارد کردن و تثبیت رنگ های آلی 
بررسی کرده اند. محققان از دانشگاه تورین نیز 
پتانسیل روش آبِی مایا را برای تولید رنگدانه 
رنگ هاي  از  محیطی  زیست  مقاوم  های 

مختلف مورد بررسي قرار داده اند.
فنجان  خواص  شناخت  مشابه،  طور  به 
Lycurgus  به نانوکامپوزیت های جدید با 
خواص بالقوه مفید نوری منجر شده است. به 
نانوکامپوزیتی  الیه های  محققان  مثال  عنوان 
نازک حاوی نانوذرات طال ساخته اند که می 
تواند پرتوي مادون قرمز را در حالی که نور از 
آن عبور مي کند، منعکس کند. ایوان پارکین، 
که در این تحقیق شرکت کرده، می گوید: »ما 
اثر دیده شده در  به طور موثر سعی کردیم 
جام Lycurgus را تکرار کنیم، تا دوباره رنگ 
فوق العاده ای را که رومیان به دست آورده 
بودند، خلق کنیم.« این الیه ها می توانند براي 
گرم  خیلي  کشورهای  در  ها  پنجره  پوشاندن 
شوند،  استفاده  گرما  کننده  منعکس  به عنوان 
از طریق  اجازه می دهد  نور  به  در حالی که 
تهویه  برای  نیاز  نتیجه  در  کند،  عبور  شیشه 

هوا کاهش مي یابد.
این سازه های تاریخی نتایج صدها سال آزمون 
و خطا همراه با کسب مهارت های صنعتگران و انتقال آن بین نسل ها 

است. درحالی که دانشمندان نانو تکنولوژی هم اکنون نیز می توانند از 
این خرد باستاني استفاده کنند. اما آنها برای دستیابی به محصوالت و 
وسایل جدید و جالب، از درک پیشرفته رفتار اتم ها و مولکول ها همراه 

با داشتن ابزار های ساخت و تحلیل پیشرفته نیز بهره مند می شوند.

منبع:
 http://www.guardian.co.uk/nanotechnology-world

ترجمه راضیه اکبرنژاد

در دنیاي مدیترانة عصر رنسانس، سفال اغلب با لعاب رنگین کمانی 
فلزی به نام درخشش )lustre) تزئین مي شد، که رنگ و درخشندگي 

آن به دلیل وجود نانوذرات مس یا نقره است.

... ادامه از صفحه 9
با میدان تقویت می شوند و ماده خاصیت مغناطیسی ضعیفی  گشتاورهای هم جهت 

ازخود نشان می دهد.
مجاور  مغناطیسی  گشتاورهای  بردارهای  جهت  مواد  این  در  مغناطیس:  فری   ( پ 
عکس یکدیگر است ولی اندازه آنها برابر نیست. رفتار این مواد مشابه با مواد فرو 
مغناطیس است. گروهی از آهنرباهای دائم که به نام فریت شناخته می شوند از این 

دسته هستند.
ت) دیا مغناطیس: موادی هستند که مولکول ها، اتم ها و یا یونهای آن ها به  گونه ای 
اگر میدان مغناطیسی  رفتار می کنند که گشتاور مغناطیسی خالص آنها صفر است. 
خارجی به این مواد اعمال شود اتم های آن دارای گشتاور مغناطیسی القایی می شوند 
)مثل اتم مس) و جهت این گشتاور مغناطیسی خالف جهت میدان اعمالی می باشد. 
این دسته از مواد اگر درمیدان مغناطیسی قرارگیرند، مغناطش منفی از خود نشان 

می دهند.
ث) پارا مغناطیس: دراین مواد، برخالف مواد دیا مغناطیس در مولکول ها، اتم ها و 
یا یونها گشتاور مغناطیسی کوچکی وجود دارد. ولی گشتاورها با جهات اتفاقی توزیع 
این  اگر  شود.  می  صفر  برابر  خالص  مغناطش  و  می کنند  خنثی  را  یکدیگر  و  شده 
دسته ازمواد دریک میدان مغناطیسی قرارگیرند، تعدادی از گشتاورها درجهت میدان 
می چرخند و ماده خاصیت مغناطیسی ضعیفی از خود نشان می دهد. بعضی از فلزات 
قلیایی ویا برخی از فلزات واسطه مانند کروم، تیتانیم، تنگستن و پالتین دارای خاصیت 

پارا مغناطیس هستند. 
عالوه بر این چهار دسته، خاصیت سوپرپارامغناطیسی هم با کوچک شدن اندازة ذرات 
مواد فرو و فری مغناطیس در حد چند نانومتر ظاهر می شود. در نانوذرات به اندازة 
کافی کوچک، مغناطش در اثر دما به طور رندم تغییر جهت می دهد.  زمان بین دو 
چرخش زمان استراحت نیل نامیده می شود. در غیاب میدان مغناطیسی، اگر زمان 
اندازه گیری مغناطش نانوذرات بسیار طوالنی تر از زمان استراحت نیل باشد، مقدار 
پارامغناطیس  مانند حالت  این حالت،  آید. در  به دست می  متوسط مغناطش صفر 
پذیرفتاری  اگرچه  کند  مغناطیده  را  نانوذرات  تواند  می  خارجی  مغناطیسی  میدان 

مغناطیسی این مواد بسیار بزرگتر از مواد پارامغناطیسی است.
خلق کنیم.« این الیه ها می توانند براي پوشاندن پنجره ها در کشورهای خیلي گرم 
به عنوان منعکس کننده گرما استفاده شوند، در حالی که به نور اجازه می دهد از طریق 

شیشه عبور کند، در نتیجه نیاز برای تهویه هوا کاهش مي یابد.
منبع: 

www.petronet.ir
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دو سؤال وجود دارد که در این مقاله در صدد پاسخ به آنها هستیم: آیا 
این صنعتگران کهنه کار نانو تکنولوژیست بوده اند؟ و اینکه دانشمندان 

امروز چه مطالبي مي توانند از چنین آثار باستانی تاریخی بیاموزند؟
امپراطوری های باستانی جهان شاهکارهای بزرگ مقیاسي در مهندسی 
به جا گذاشته اند، مثل ماچوپیچو در پرو،  اهرام در مصر و پارتنون در 
یونان. اما صنعتگران این دوره ها در حوزه مهندسی، در سمت مخالف 

این طیف یعني مقیاس نانو نیز ماهر بودند.
به نظر مي رسد دستکاری مواد در مقیاس اتمی و مولکولی برای ایجاد 
توابع و خواص جدید باید یک مفهوم کاماًل مدرن باشد. اما صنعتگران 
با  آنها  کنترل می کردند.  مقیاس هاي کوچک  در  را  مواد  نیز  گذشته 
استانداردهای روزگار مدرن، در شاخه ای از فناوری نانو به نام زمینة 
نانوکامپوزیت ها، مشغول به کار بودند. )به طور کلی مواد ُکپه اي که 
نام  کامپوزیت  مي شوند،  مخلوط  نانویي  ذرات  با  خواص  بهبود  برای 

دارند.)
که  دارد  وجود  معروف  نسبتًا  باستانی  آثار  های  نمونه  از  تعدادی 
فنجان  مثال،  برای  شده اند.  ایجاد  ها  نانوکامپوزیت  از  استفاده  با 
Lycurgus، یک گنجینة زینتي رومي متعلق به حدود 400سال قبل 
به آن  نور  ای ساخته شده که هنگامی که  از شیشه  است،  از میالد 
نقره  نانوذرات آلیاژ طال و  مي تابد تغییر رنگ مي دهد. شیشه حاوی 
اما  است،  سبز  نور  انعکاس  در  که  شده اند  توزیع  طوري  که  است، 
هنگامی که نور از جام عبور کند، به رنگ قرمز درخشان دیده مي شود.
یک رنگدانة الجوردی مقاوم در برابر خوردگی به نام آبِی مایا، برای 
اولین بار در سال هاي 800 قبل از میالد تولید شده و در شهر مایایي 
چیچن ایتزا کشف شده است. این یک مادة ترکیبي حاوی خاک رس 
با حفره هاي نانویي است که برای ایجاد رنگدانه های پایدار سازگار با 

محیط زیست با رنگ نیل شیمیایی ترکیب شده است.
تا   1700 هاي  سال  بین  خاورمیانه  در  دمشقي  فوالدي  شمشیرهاي 
300 قبل از میالد ساخته شدند و به دلیل قدرت قابل توجه، مقاومت 
در مقابل شکستن و لبه هاي بُرندة فوق العاده تیز، بسیار مشهور هستند. 
تیغه های فوالدی شامل ساختارهاي لوله اي و سیمي نانومقیاس هستند 

که قطعًا خواص مواد را بهبود مي دهند.
در دنیاي مدیترانة عصر رنسانس، سفال اغلب با لعاب رنگین کمانی 
فلزی به نام درخشش )lustre) تزئین مي شد، که رنگ و درخشندگي 

آن به دلیل وجود نانوذرات مس یا نقره است.
بنابراین آیا می توانیم صنعتگران سازندة این مواد را  نانو تکنولوژیست 
بنامیم؟ یان فریستون از موسسه باستان شناسی دانشگاه کالج لندن، 

که در مورد فنجان Lycurgus مطالعه 
می  او  کند.  نمي  فکري  چنین  مي کند، 
نانو  اما  بودند  ماهر  بسیار  »آنها  گوید: 
تکنولوژیست نبودند. آنها نمی دانستند 
که در ابعاد نانو مشغول به کار هستند.«
پیتر پافلر از دانشگاه فنی درسدن، که 

پژوهش او بر روی شمشیر دمشق است نیز، 
با  با آزمون و خطایی مشابه  را  مواد  »آنها  موافق است:  گفته  این  با 
در  که  را  فرآیندهایي  اما  داده اند.  توسعه  شناسی  زیست  در  تکامل 

        در آثار باستانی، نانوذرات توسط مردم دمشق برای ساخت شمشير با لبه های فوق العاده تيز، و در 
 Lycurgus فنجان حيرت آور  قرار گرفته است.  استفاده  ساخت ظروف رنگين كمانی توسط روميان مورد 
هنگامی كه نور از طريق بخش هاي شيشه ای حاوی نانوذرات آلياژ طال- نقره می گذرد رنگ قرمز درخشاني 

نشان می دهد.

Lycurgus فنجان

امپراطوری باستانی ماچوپیچو در پرو
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نانوفناوري قابلیت هاي متنوعي به صنعت نساجي داده است؛ ما مي توانیم نانوذرات خاصي را روي پارچه قرار دهیم، یا به عبارت دیگر نوعي 
تکمیل نانومتریک روي پارچه انجام دهیم تا به پارچه یک ویژگي تعریف شده مانند ضدلک یا آنتي باکتریال بودن بدهیم. جالب است بدانید که 
در ضدلک کردن پارچه ها از خواص طبیعي برخي گل ها که به آن خاصیت گل بنفشه مي گویند استفاده شده است. محققان با مطالعه برگ گل ها 
متوجه شده ا ند که روي سطح آنها برجستگي هایي در سطح نانو وجود دارد که مانع نفوذ آب در گل ها مي شود. در پارچه ها هم از همین خاصیت 

طبیعي الگوبرداري شده است.
در زمینه هاي دیگر مثال پزشکي، مي توانیم در ساخت داربست هاي پزشکي که نوعي نانوالیاف1 در ساخت آنها استفاده مي شود محیطي ایجاد کنیم 
که قسمت هاي آسیب دیده سریع تر و بهتر  التیام پیدا کنند؛ به عبارت دیگر با  استفاده از الیاف نانو  مي توان زمان بهبود را کاهش داد یا از همین 
الیاف مي توان به عنوان باند زخم استفاده کرد. در ساخت این باندها از پلیمرهاي طبیعي خاص استفاده مي شود که به صورت الیاف نانو در آمده اند. 
باندها، هم خاصیت ضدعفوني دارند و مصرف آنتي بیوتیک ها را کاهش مي دهند و هم سریع تر زخم را التیام مي دهند و حتي درصورتي که این 

پلیمرها جذب بافت هاي بدن شوند مشکلي براي بیمار ایجاد نمي کنند.
همچنین ما مي توانیم نانوالیافي تولید کنیم که قابلیت هدایت الکتریکي داشته باشند؛ یعني در لیفي که به ابعاد نانو است ذرات نانومتریکي مانند 
نانوتیوب هاي کربن اضافه کنیم. این الیاف هدایت الکتریکي غیرقابل مقایسه اي با دیگر هادي ها دارند و مي توانند میلیون ها بار کارایي بیشتري 
داشته باشند. با این الیاف مي توان کامپوزیت هاي تقریبا عایق را به کامپوزیت هاي کامال عایق تبدیل کرد و از آنها در صنایع مختلف استفاده 
کرد. امروزه، در این بخش قادریم به جاي استفاده از یک کالف مثال 5کیلوگرمي مسي از یک نانولیف چندگرمي براي انتقال جریان الکتریسیته 

استفاده کنیم. 
در واقع، تمام صنایع به هم پیوسته اند. نانوتیوب ها را بخش دیگري از صنعت تولید مي کنند، ما نانولیف ها را با آنها مي سازیم و در بخش دیگري 
از صنعت با توجه به ویژگي هاي این نانولیف ها، مانند هادي بودن استفاده مي شوند. حتي اگر در سطح و مقیاس صنعتي مورد استفاده قرار بگیرند، 
در تحقیقاِت متعلق به دیگر صنایع مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نانوفناوري امکانات دیگري هم براي محققان و صنایع در بخش نساجي 
فراهم کرده است که مستقیما در صنعت نساجي مورد استفاده قرار نمي گیرند؛ اما مي توانند باعث تحول در دیگر صنایع شوند. یکي از این موارد، 

تولید نانوالیاف و استفاده از آنها در بخش هاي دیگر صنعت و به ویژه در بحث تولید نانوفیلترها است.
یکي از اولین کاربردهاي مهم نانوفیلترها تصفیه ذرات در حد نانو است. فیلترهاي معمولي، ذرات را در حد میکرو تصفیه مي کنند، اما برای ذراتي 
در اندازه نانو پاسخگو نیستند. به عنوان نمونه، در حال حاضر در صنایع خودروسازي نوعي فیلتر نانو براي تصفیه روغن موتور طراحي شده است 
که با استفاده از آنها مي توان مدت زمان کارکرد روغن موتور را از 2هزار مایل به 10هزار مایل رساند. چون حین کارکردن روغن موتور ناخالصي 

جذب مي کند و کثیف مي شود. 
فیلترهاي معمولي در این شرایط تا حدود 2هزار مایل کارکرد دارند؛ اما فیلترهاي نانو با توجه به استفاده از الیاف نانو در آنها در همین شرایط تا 
10هزار مایل کارایي دارند. در این شرایط مصرف روغن موتور کاهش پیدا مي کند و از هدر رفتن آن جلوگیري مي شود. از فناوري نانو همچنین 
در فیلترهاي هوا نیز استفاده مي شود. براي نمونه در بیمارستان ها و اتاق هاي عمل، هوا باید کامال تصفیه شده و عاري از میکروب باشد. در اینجا 

هم مي توان با استفاده از فیلترهایي که منافذ ریز بسیاري دارند هوا را تصفیه کرد.

توضيحات:

1. الیاف )جمع لیف) یا فیبر ماده ای است که در عین انعطاف پذیری و ظرافت، طول بلندی نسبت به قطرش دارد. نسبت طول به قطر لیف باید بیش از 1000 باشد تا آن را 
لیف بنامیم. الیاف از نظر فیزیکی به صورت کوتاه و قطعه قطعه یا بلند و یکسره هستند. آنها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. الیاف سلولزی پنبه از مهم ترین 

الیاف طبیعی به شمار می رود. الیاف مصنوعی را به این جهت مصنوعی می 
گویند که آنها را انسان ساخته است. 

امروزه صدها نوع لیف مصنوعی در سراسر دنیا تولید می شوند که هر یک 
ویژگیهای مختص به خود را دارند، 

بسیار  آنها  و کارایی  نانومتری)نانوالیاف) در خواص  مقیاس  الیاف در  تفاوت 
موثر است. 

با ایجاد یک تغییر کوچک در ابعاد نانومتری پارچه ای از الیاف تولید می شود 
کاربرد متفاوتی خواهد داشت.

درابعاد نانومتری امکان تغییرات روی مولکول های زنجیره های پلیمری وجود 
الیاف  الیاف را تغییرداد.مولکول های تشکیل دهنده  دارد و می توان خواص 

نساجی اکثرا از زنجیره های هیدروکربنی شکل گرفته اند.

دکتر سیداحمد شوشتري
به نقل از همشهری آنالین

نانو فن آوری کاربردی

ده استفاده مهم 
نانوتکنولوژی در صنایع 

غذایی
نانوتکنولوژي در بسیاري از زمینه ها زندگي بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکي از مهم ترین این زمینه ها صنایع غذایي است. نانوذرات 

ممکن است قادر به شناسایی باکتری ها، افزایش زمان مصرف غذا، افزایش سالمت، و یا بهبود عطر و طعم خوراکي ها باشند.
علي رغم اینکه فناوری نانو شامل هیچ گونه دستکاری ژنتیکی نیست، بسیاری از شرکت ها فعالیت هاي خود را فاش نمي کنند. زیرا این 
کار می تواند از تقلید رقبا جلوگیري کند، ولي در عین حال مدیریت خطر و ایجاد قوانین برای این فن آوری های نوظهور را برای سازمان 

های نظارتی دشوار مي نماید.
با این حال، فناوری نانو تعداد زیادي منافع بالقوة جذاب برای کیفیت و ایمنی مواد غذایی ارائه می دهد که ده مورد بارز آن در ادامه 

آمده است.

1.حسگر آلودگی: به صورت روشن شدن نور براي آشکار کردن حضور نوعی باکتری.

2. بسته بندی های ضد ميکروبی: نوعی فیلم غذایي خوراکی ساخته شده از دارچین و روغن پونه، یا نانو ذرات روی، کلسیم و مواد دیگر، 
که باکتری ها را از بین مي برد.

3. بهبود ذخيره سازی مواد غذايی: حصار بهبودیافتة نانویي که غذاهای حساس به اکسیژن را تازه نگه می دارد.

4. بهبود غذارساني: نانو کپسوله سازی حاللیت ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها، که چربي های امگا و دیگر مواد غذایی را بهبود می بخشد.

5. بسته بندی سبز: نانو الیاف ساخته شده از پوسته خرچنگ دریایی، یا ذرت آلی که هر دو ضد میکروبی و قابل تجزیه در محیط زیست 
هستند.

6. كاهش آفت كش: پارچه اشباع شده با الیاف نانو که به آرامی آفت کش ها را آزاد مي کند.

7. رديابی و حفاظت از نام تجاری: براي برچسب زدن محصوالت خاص و ردیابی آنها می توان »نانوبارکدها« را ایجاد کرد.

8. تركيبات: محصوالت غذایی با افزودن چربی ها و بلورهای نانویي برای کم چرب شدن غذاها بهبود یافته و پایدارتر مي شوند.

9. عطر و طعم: توسط مسدود کنندة تلخي و یا افزایش دهنده های 
شیریني و شوري به زبان، حقه زده و طعم را بهتر مي کنند.

10. شناسايی و از بين بردن باكتری ها:  ذرات نانویي کربوهیدرات 
با اتصال به باکتری ها می توانند آنها را شناسایی و حذف کنند.

منبع:
http://www.environmentalleader.com

ترجمه راضیه اکبرنژاد
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ادامه در صفحه 17 ...

آشنایی با انواع نانولوله های کربنی و خواص متفاوت آنها

نانو لوله کاغذی بسازیم!

ری
ن آو

و ف
ش نان

زمای
آ

مراحل فعاليت 
ساختار نانولوله های کربنی مانند یک صفحه ی گرافیت است که دو سر آن به هم متصل شده و یک استوانه ساخته اند. همان طور که می دانید، 
دو سر یک صفحه را به سه شکل متفاوت می توان به هم متصل کرد و بر این اساس سه نوع نانولوله  خواهیم داشت که برخی از خواص آن 

ها با هم فرق می کند.

الف) نوع زيگزاگ:
در این نانولوله، اتمهای متصل به هم، شکل زیگزاگ پدید می آورند. شکل زیر را ببینید.

                             ب) نوع صندلی:
در این نانولوله، اتم ها طوری به یکدیگر اتصال یافته اند که فرم صندلی را برای ما تداعی می کنند. شکل زیر را ببینید.

ج) نوع نامتقارن:
در این نانو لوله، ردیف های اتمی به صورت اریب قرار می گیرند. بنابراین اگر این نانولوله را مقابل آینه قرار دهید، تصویری متفاوت از اصل 

خواهید دید و به همین علت هم، نا متقارن نام گرفته است. شکل زیر را ببینید.

برای ساختن انواع نانولوله های باال با کاغذ، شکل های باز سه نوع نانولوله را )از صفحه بعد) جدا کنید یا از روی آن ها کپی بگیرید. این صفحات، 
شش ضلعی های منتظم اتم های کربن را نشان می دهد. برای ساختن نانو لوله ها، صفحات را طوری به یکدیگر بچسبانید که کلمات »زیگزاگ«، 

»صندلی« و »نامتقارن« کامل شوند. صفحه بعد را ببینید.

به نقل از کتاب »آزمایش های ساده نانو«
گردآوری و تدوین: علیرضا منسوب بصیری
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نخستين نانوداروي درمان »سالک« 

 در ایران عرضه مي شود

رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اعالم تولید اولین نانوداروي درمان لیشمانیوز )سالک) در کشور، از عرضه 

این دارو به بازار در آینده اي نزدیک خبر داد. 

به گزارش ایسنا، دکتر محمودرضا جعفري اظهار کرد: »سالک بیماري عفوني پوستي بدون درد و تب است که ضایعه آن حدود یک 

سال طول مي کشد و سپس بهبود مي یابد که البته اثر زخم باقي مي ماند. این بیماري از دیرباز در کشور به صورت بومي وجود داشته و 

در بسیاري از مناطق استان خراسان نیز مشاهده مي شود. عامل ایجاد سالک لیشمانیا نامیده مي شود که یک موجود تک سلولي است.«

وي با بیان اینکه داروي موثري براي درمان این بیماري وجود ندارد، افزود: »داروي گلوکانیتم بیش از 50 سال است که در دنیا مورد 

استفاده قرار مي گیرد که عوارض جانبي بسیار زیادي دارد و مصرف آن به صورت تزریق انجام مي شود. دارویي که در مرکز تحقیقات 

نانوفناوري تولید کردیم، یک داروي ضد انگلي لیشمانیا است. در فرم هاي معمولي مانند پماد، این دارو قادر به عبور از پوست نیست 

و بیماري را درمان نمي کند. براي اثبات اثر فرآورده، از آزمایش هاي مختلفي استفاده کردیم و در مدل آزمایشگاهی آن را به اثبات 
رساندیم.« 

وي با بیان اینکه این دارو اولین دارو در ایران و جهان است که علیه سالک پوستي کارایي موثري دارد، عنوان کرد: »اخیرا با استفاده از 

این دارو یک کارآزمایي بالیني روي بیماراني که مبتال به سالک بودند انجام دادیم که در این بیماران نیز موثر واقع شد...«

منبع 

منبع: روزنامه خراسان رضوي 

***ادامه از صفحه 15

برای نخستين بار در جهان

ق گير با فناوری نانو درایران
توليد قرص بر

ری
ن آو

و ف
ر نان

اخبا

توزیع برق کشور کاربرد فراوانی دارد.پژوهشگران وزارت نیرو موفق شدند برای نخستین بار در جهان با ابداع روشی جدید، قرص برقگیر اکسید روی با فناوری نانو را تولید کنند که در شبکه 

نانو پودر اکسید روی و افزودنی ها برای استفاده در  دکتر نسترن ریاحی، مدیر گروه پژوهشی مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو و پژوهشگر پروژه »سنتز 

ویستور« در گفت و گو با خبرنگار گفت: از آنجا که ترانس ها یکی از گران ترین تجهیزات در بخش انتقال و توزیع محسوب می شوند و به تغییرات ولتاژ 

بسیار حساس هستند و افزایش ولتاژهای ناگهانی درخطوط انتقال برق موجب تخریب آن ها می شود، به همین علت حفاظت از تخریب آن ها در اثر افزایش 

ولتاژهای ناگهانی ناشی از صاعقه و دیگر مواردی که می تواند درخطوط به وجود آید، موضوعی ضروری و حائز اهمیت است.

بنابراین برای حفاظت ترانس ها نیاز به تجهیزاتی داریم که در حالت عادی و بهره برداری به صورت عایق عمل کرده و اجازه عبور ولتاژ بهره برداری را به 

ترانس بدهد که نام این تجهیز برقگیر است که عالوه بر کاربرد باال می تواند در هر مدار الکتریکی یا الکترونیکی برای جلوگیری از تخریب قطعات بعد از 
نقش اكسيد روی در صنعت برقآن در اثر افزایش ولتاژهای ناگهانی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر گروه پژوهشی مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو اضافه نمود، یکی از متداول ترین و کارآمدترین نوع برقگیرها برقگیرهای اکسید روی است، این برقگیرها 

عالوه بر عملکرد بسیار خوب و مطمئن، مدت پاسخگویی در حدود نانو ثانیه دارند. ماده اولیه این قرص ها را اکسید روی به همراه مقادیر جزئی اکسیدهای 

افزودنی ازجمله اکسید بیسموت، منگنز، نیکل، آنتیموان و کبالت تشکیل می دهد، اما از آنجا که دانش فنی تولید قرص های برقگیر اکسید روی به وسیله 

کارشناسان پژوهشگاه نیرو به دست آمده است و از طرفی تهیه مواد اولیه این قرص ها با توجه به قیمت باالی آن ها دارای اهمیت زیادی است تهیه مواد 
اولیه با استفاده از منابع داخلی بسیار مورد توجه خواهد بود.

وی گفت: به طور کلی قرص های برقگیر اکسید روی قطعات سرامیکی است که توانایی حفاظت از مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی را در برابر ولتاژهای 

مازاد ناخواسته، دارا هستند. مقاومت الکتریکی این قرص ها و ولتاژ شکست آن ها نیز به شدت به ریزساختار وابسته است، بنابراین اندازه دانه و یکنواخت 
بودن ریزساختار از اصلی ترین نیازها در تهیه قرص های برقگیر است.

یکی از راه های تهیه این قرص ها، استفاده از نانو پودر همگن برای تهیه قرص های برقگیر اکسید روی است، زیرا چنین پودری می تواند عالوه بر یکنواخت 

استفاده از نانو فناوری در توليد پودر اكسيد رویکردن ریزساختار، مشخصه های الکتریکی قرص های برقگیر را نیز به شدت تقویت کند.

دکتر ریاحی با اشاره به تازه ترین دستاورد پژوهشگران در صنعت برق با استفاده از فن آوری نانو، گفت: در این پروژه که برای نخستین بار در دنیا انجام 

شده، یک تیم کارشناسی و محقق که متشکل از افراد خبره در صنعت برق و مواد کشور است نیز، فعالیت نموده اند. 

در این تحقیق نانو پودر اکسید روی و افزودنی ها شامل اکسیدهای بیسموت، آنتیموان، کروم، کبالت، نیکل و... به روش ژل احتراقی سنتز شده و سپس 

با استفاده از نانوپودر، قرص های برقگیر ساخته شد. آزمون های الکتریکی استاندارد بر روی قرص ها انجام شد که آزمون ها را با موفقیت گذراندند. در 

مقایسه با نمونه های ساخته شده با پودر میکرونی، در ضریب غیرخطی و در ولتاژ شکست قرص های نانویی به ترتیب 30 و 35 درصد افزایش مشاهده 

و هم اکنون در حال بهره برداری است.شد. به منظور ارزیابی میدانی، از قرص های ساخته شده، سه عدد برقگیر کامل ساخته شد و این برقگیرها در خط توزیع منطقه وردآورد تهران نصب شده 

منبع 
روزنامه ایران 



شماره 26، شهریور 92شماره 26، شهریور 92

1819

به  مربوط  محاسبات  انجام  بدهند.  جهت  تغییر  آنها  با  همراه  لزوم 
کنترل رادیوتلسکوپ ها و هماهنگ کردن آنها با سفاین فضایي هم بر 

عهده کامپیوترهاست.

 • طراحي، ساخت و آزمايش سفاين فضايي
و  ساخته  آن  از  هایي  مدل  باید  فضایي،  سفینه  یک  ساختن  از  پیش 
آزمایش شود. ساختن مدلها نیاز به هزینه گزافي داشته و زمان زیادي 
مي برد. با شبیه سازي به وسیله کامپیوتر، در زمان و هزینه به مقدار 
زیادي صرفه جویي شده و از خطرهایي که در این مسیر وجود دارد 

جلوگیري مي شود. 

• كنترل سفاين با سرنشين و بدون سرنشين
یک موشک پیش از پرتاب از سکو، باید در مسیر از پیش تعیین شده اي 
حرکت کرده به سوي مقصد برود. این موشک به هردلیلي ممکن است 
منحرف شود. کامپیوترهاي درون موشک و یا کامپیوترهاي ایستگاه هاي 
زمیني وظیفه دارند تا میزان خطا را بدست آورده و موشک را به مسیر 
درست بازگردانند. همچنین سفاین بدون سرنشیني که روي سیارات 
و آزمایش هاي مربوط  دارند  قرار  یا در مدار آن  و  دیگر نشسته اند 
به کشف حیات و آب را انجام مي دهند، همگي به وسیله کامپیوترها 

کنترل مي شوند.

• فرآهم كردن اطالعات مورد نياز براي فضانوردان.
را همواره در دسترس داشته  نیاز  باید اطالعات مورد  یک فضانورد 
در  باید  که  است  پیچیده اي  محاسبات  نیازمند  اطالعات  این  باشد. 
عهده  از  تنها  هم  کار  این  شود.  فراهم  زمان  کمترین  و  وقت  اسرع 
پردازشي  توان  و  محاسباتي  قدرت  داراي  که  مي آید  بر  کامپیوترها 

بسیار باالیي هستند.

• ارتباطات به ويژه در رابطه با انتقال تصاوير از كرات ديگر
براي درک شرایط محیطي سیارات دیگر، هیچ چیزي روشن کننده تر و 
بهتر از یک عکس نیست. وظیفه کامپیوترها گرفتن عکس، ارسال آنها 
به زمین، رتوش کردن و قابل رویت کردن آنها براي ماست. تصاویري 
که توسط سفاین فضایي و تلسکوپ هاي فضایي ارسال شده اند، همگي 

به وسیله کامپیوترها پردازش مي شوند.

• آزمايش هايي در جهت پيداكردن حيات در كرات ديگر
یک  که  است  وظیفه اي  مهمترین  دیگر  سیارات  در  حیات  کشف 
کامپیوتر مستقر در سفینه انجام مي دهد. سفینه هایی که در سیارات 
دیگر فرود مي آیند وظیفه دارند که آن سیاره را از جهت مواد معدني 
براي  را  حاصله  نتایج  کنند،  بررسي  حیات  وجود  امکان  همینطور  و 
پردازش به کامپیوترها داده و نتیجه نهایي را به زمین ارسال کنند. به 
این ترتیب ما مي توانیم بفهمیم که چه کواد معدني و شاید هم آلي در 

آن سیاره وجود 
دارد و آیا اصوال امکان ظهور حیات در آن سیاره وجود دارد و یا 

خیر.

• شبيه سازي سفرهاي فضايي براي فضانوردان.
شبیه سازي یک سفر فضایي براي فضانوردان یکي از مهمترین وظایف 
کامپیوترها است. یک فضانورد نیاز به تمرین دارد و در این تمرینات، 
 خطرهاي زیادي او را تهدید مي کند. اما در شبیه سازي کامپیوتري، یک 
فضانورد مي تواند به فضا برود، در میان سیارات مسافرت کند، با انواع 
خطرات مواجه شود و بدون اینکه خطري او را واقعا تهدید کند، سر 

جاي نخست خود باز گردد. 
• حفظ ايمني پرواز به ويژه در رابطه با قدرت انفجاري موشک

کردن  خنثي  براي  زیادي  انفجاري  قدرت  نیازمند  فضا  به  مسافرت 
خطراتي  با  همواره  باال،  انفجاري  قدرت  این  است.  زمین  ثقل  شتاب 
انفجار فضاپیماهاي  همراه بوده که مشهورترین آنها در سالهاي اخیر 
چالنجر است. همچنین انهدام فضاپیماي کلمبیا به هنگام بازگشت به 
زمین هم نمونه اي از نصرات فراواني است که در کمین کیهان نوردان 
است. براي جلوگیري از بروز چنین حوادثي باید هماهنگي الزم میان 
عهده  از  تنها  هماهنگي  این  و  باشد  قرار  بر  سفینه  دستگاه هاي  تمام 

کامپیوتر برمي آید.
تکنولوژي  مي بینیم  ما  که  است  مشکالت  و  مسایل  این  به  توجه  با 
و  داشته  پیشرفت  و  رشد  امکان  کامپیوتر  کمک  با  تنها  فضانوردي 
بشر  دست  ساخت  فضایي  سفاین  امروزه  که  کامپیوتراست  کمک  با 

توانسته اند از منظومه شمسي خارج شوند.
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***

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

در صورت ارسال با پست عادي، 
نشريه در قبال عدم دريافت مجله، مسئوليتي به عهده ندارد.

اشتراک نشريه لذت فيزيک

هزینه اشتراک 12 شماره از مجله با پست عادی، مبلغ 33.000 تومان،      *
    و با پست سفارشی مبلغ 40.000 تومان است.

در  مجله  آرشیو  به  دسترسی  با  الکترونیکی،  اشتراک  شماره   12  *
    سایت 30.000 تومان

* برای اشتراک 6 شماره،  هزينه ها نصف می شود.

* جهت اشتراک، مبلغ مربوطه جهت اشتراک مورد نظر را به  شماره حساب 
    جام 4106103184  بانک ملت یا شماره کارت 6104337770040218  به نام  
              لذت فیزیک واریز کرده و به همراه اطالعات ذیل با دفتر اجرایی نشریه تماس بگیرید.

 نام:
 نام خانوادگی:

 نام پدر: 
 تاریخ تولد:                 

 میزان تحصیالت/رشته تحصیلی:
 تلفن ثابت/تلفن همراه:

 آدرس پستی:

 کد پستی/صندوق پستی:
 آدرس پست الکترونیک:

ک
شترا

ا
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نقش کامپیوترها در فضانوردی
دکتر جعفر سپهري

بدون اغراق استفاده از کامپیوتر، موجب گسترش شگرف کلیه علوم و به ویژه دانش فضا در رابطه اي تنگاتنگ و دوسویه بوده است. همان اندازه 
که کامپیوتر در گسترش فضانوردي سهیم بوده، دانش فضا نیز در راستاي خود و براي نیل به اهداف خود و بیشتر از هر دانش دیگري، موجب 

پیشرفت کامپیوتر شده است. علوم و تکنولوژي فضانوردي و علوم کامپیوتر، دو روي یک سکه و مدیون همدیگر هستند.

نقش کامپیوترها در تکنولوژي فضانوردي، آنچنان مهم است که اساسا 
بدون آن، این فن آوري به هیچ وجه امکان رشد و پیشرفت نداشت. 
کامپیوترها که در اواخر دهه 1940 میالدي ساخته شدند، در آغاز به 
بزرگي یک ساختمان بوده و هزینه گزاف و مصرف برق بسیار باالیي 
مقدار  به  ترانزیستور  از  سودجستن  از  پس   1960 دهه  در  داشتند. 
کاسته  کامپیوتري  دستگاههاي  برق  مصرف  و  وزن  حجم،  از  زیادي 
شد. تکنولوژي فضایي که از پیشرفت تمام صنایع در جهت گسترش 
خود استفاده مي کرد، همزمان آن صنایع را در جهت پیشرفت نیازهاي 
خود رشد مي داد. مهمترین نیاز این تکنولوژي عبارت بود از کاستن از 
حجم، وزن و مصرف برق دستگاههایي که موشکها و ماهواره ها، آنها را 
با خود حمل مي کردند. درحقیقت، در ارتباط با همین نیاز بود که در 
دهه 1970 مدارهاي مجتمع اختراع شده و تکامل پیدا کردند و امروزه 
جمله  از  درآمده اند.  ابررایانه  و   PC متکامل  صورت  به  کامپیوترها 
سودجستن از کامپیوتر در علوم فضایي مي توان موارد زیر را بر شمرد:

1. پیدا کردن مختصات سفینه ها در فضا.
2. کنترل رادیوتلسکوپ ها و هماهنگي آنها با سفاین فضایي.

3. طراحي، ساخت و آزمایش سفاین فضایي.
4. کنترل سفاین با سرنشین و بدون سرنشین.

5. فرآهم نمودن اطالعات مورد نیاز براي فضانوردان.
6. ارتباطات به ویژه در رابطه با انتقال تصاویر از کرات دیگر.

7. آزمایش هایي به ویژه در جهت پیداکردن حیات در کرات دیگر.
8. شبیه سازي سفرهاي فضایي براي فضانوردان.

9. حفظ ایمني پرواز به ویژه در رابطه با قدرت انفجاري موشک.

• پيدا كردن مختصات سفينه ها در فضا
پیدا کردن مختصات یک سفینه در فضا و همچنین مختصات سیارات 
سنگیني  و  پیچیده  محاسبات  نیازمند  فضا،  در  شناور  اجرام  دیگر  و 
طول  ماه ها  کامپیوتر،  از  استفاده  بدون  محاسبات  این  انجام  است. 
مي کشد. در حالیکه با کمک کامپیوتر مي توانیم در ظرف چند دقیقه و 
با دقتي بسیار باال، اطالعات مورد نیاز خود را در دست داشته باشیم.

• كنترل راديوتلسکوپ ها و هماهنگي آنها با سفاين فضايي.
رادیوتلسکوپ ها همیشه باید همراه با سفاین حرکت کنند و در صورت 
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اختالالت  درمان  در  روش  این  از  میالدي  سوم  قرن  در  جالینوس 
فعالیت روده بزرگ استفاده مي کرده و یا ابوعلي سینا در قرن یازدهم 
از این روش در درمان مالیخولیا استفاده مي کرده است. مطالعات و 
تحقیقات طي قرون متمادي در کشور چین جریان داشته به طوري که 
این روش درماني مي دانند. همچنین مطالعات  این سرزمین را مهد 
در اروپا از قرن 18 میالدي آغاز شد. در این زمان نوبل، ضمن انجام 
سلطنتي طب  انجمن  به  را  خود  کار  زمینه،  این  در  دقیقي  مطالعات 
مامور  جمعي  انجمن  طرف  از  آن  متعاقب  کند.  مي  ارسال  فرانسه 
بررسي راجع به خواص درماني مغناطیس مي شوند. انجام یک سري 
را  خود  کار  نتیجه  و  گرفت  صورت  ژاپني  محققان  توسط  مطالعات 
چنین بیان کردند: کاربرد میدان مغناطیسي بسیاري از عالیم دردناک 

بیماران را برطرف مي کند.

 اثر مغناطيس بر اندام هاي بدن
اعمال  کننده  کنترل  ارگان  که  مغز  عصبي  هاي  سلول  شده  ثابت 
وات   30 متوسط  طور  به  بزرگسال  افراد  در  است  رواني  و  فیزیکي 
انرژي الکتریکي تولید مي کند. قلب، معده، اندام ها و عضالت نیز براي 
پیشبرد اعمال خود، الکتریسیته تولید مي کنند. وجود الکترولیت هاي 
مختلف در بدن ازجمله کربن، نیتروژن، فسفر و سایر مواد شیمیایي 
الکتریسیته هستند.  تولید  بازسازي مي شوند، مسئول  از راه غذا،  که 
اگر تولید الکتریسیته به علت بیماري، گرسنگي و یا عدم تعادل ذهني 

نقصان پیدا کند، احساس خستگي مي کنیم. 

اصول و وسايل درمان الکتريکي
مي  مغناطیسي  الکتریسیته،  عبور جریان  با  که  آهني  ابزار ساده  یک 
شود. این ابزار شامل یک هسته آهني است که داخل یک سیم پیچ 
استوانه اي از جنس سیم روکش دار قرار گرفته است. با اتصال این 
سیم پیچ به جریان الکتریسیته، هسته آهني مغناطیسي شده و مانند 
آهن  و وصل جریان خاصیت  قطع  با  و  کند  مي  ربا عمل  آهن  یک 
ربایي خاموش و روشن مي شود و توسط یک تنظیم کننده قدرت آهن 
به جریان  بودن  وابسته  ابزار  این  نقایص  زیاد مي شود.  و  کم  ربایي 
الکتریسیته، داشتن قدرت زیاد و عدم امکان استفاده از آن به روي 
اندام هاي نرم و حساس است. امواج مغناطیسي حاصل از آهن رباهاي 
الکتریکي متفاوت با امواج اشعه ایکس است. این امواج به استخوان ها 
و عضالت و مغز و اعصاب نفوذ مي کند و ایجاد احساس ناخوشایندي 
مي کند. ولي در درمان التهاب مزمن مفاصل، درد، تورم و بیماري هاي 

استخوان موثر است.
آهن رباهاي مورد استفاده در درمان

بر اساس تجربه از نوعي آهن رباي گرد و مسطح که حاوي دو قطب 
را در  و آن  استفاده مي شود  انتهاي خود هستند  ربایي در دو  آهن 
غالفي از یک پوشش خاص به نام پالستیک که مقاوم به خراش است 
شود)  مي  نامیده  پریمر  ربایي  آهن  چنین  )اصطالحا  دهند.  مي  قرار 
آهن رباهاي الکتریکي در نزدیکي آهن رباي پریمر و پایین دو آهن 
رباي پریمر و یا در دو طرف، مقابل آهن رباي پریمر، روي قسمت 
آهن  درماني،  مغناطیس  ابزار  دیگر  از  گیرد.  مي  قرار  دیده  آسیب 
در محل  و  دارد  کمي  قدرت  که  است  قوسي شکلي  رباي سرامیکي 
هایي از بدن که انحنا دارد، مثل چشم، گوش، گلو، بیني و در درمان 
خردساالن زیر سه سال به کار مي رود. آهن رباهاي پرقدرت آلیاژي 
براي  آلیاژي  متوسط  رباهاي  رود. آهن  کار مي  به  بزرگساالن  براي 
جوانان زیر   16 سال و همچنین براي بیماران ضعیف به کار مي رود. 

این آهن رباها در حفاظي از چوب قرار داده مي شود. 
چگونگي استفاده از آهن رباهاي الکتريکي

درمان مغناطیسي در درمان بیماري هاي مختلف موثر است. به عنوان 
مثال درمورد سردرد، قطب شمال یک آهنرباي سرامیکي روي شقیقه 
راست و  قطب جنوب آهنرباي مشابه روي شقیقه چپ قرار داده مي 
شود و در این حالت آهنرباي الکتریکي پنج دقیقه روي هر گونه قرار 
مي گیرد.  یا براي درد سیاتیکي قطب شمال آهنرباي پریمر در قسمت 
فوقاني اندام گرفتار جایي که درد شروع مي شود قرار داده مي شود و 
آهنرباي الکتریکي در کنار آن قرار داده مي شود. سپس قطب جنوب 
آهنرباي پریمر دیگري کف پاي همان طرف و آهنرباي الکتریکي روي 

پا همان طرف قرار داده مي شود.
انواع بندهاي مغناطيسي

براي  و  شود  مي  بسته  پیشاني  روي  سربند  این  مغناطيسي:  سربند 
مشکالت پیشاني، شقیقه و کل سر مفید است و در درمان میگرن، بي 

خوابي، ضعف قواي مغزي و کم حافظه بودن به کار مي رود.
گلوبند مغناطيسي: دور گلو بسته مي شود و براي شکایاتي نظیر سرفه، 
مفید  غیره  و  لوزتین  التهاب  و  درد  گلو  گلو،اوریون،  تحریک  التهاب، 

است.  
مچ بند تنظيم جريان خون: این مچ بند براي تنظیم فشارخون به کار 

مي رود.  
شکم بند مغناطيسي: براي رفع بیماري هاي شکم و پشت مفید است. 
همچنین براي اختالالت گوارشي، دردشکم، پشت و کمردرد، دردهاي 

عضالني، درد مربوط به سنگ کلیه و دیسک به کار برده مي شود.  
التهاب  نظیر  زانو  مختلف  مشکالت  رفع  براي  مغناطيسي:  زانوبند 
مناسب  مفصل  تورم  و  خشکي  روماتیسم،  عضالني،  دردهاي  مفصل، 

است.  
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    مغناطیس درمانی یک روش مطمئن و بی ضرِر استفاده از میدان 
های مغناطیسی برای بدن، به جهت کسب اهداف درمانی است.

این روش کمک شایانی به افزایش فرایند درمانی و بهبود کیفیت خواب 
بدون هیچ عوارض جانبی مضر می کند. چه از این روش به صورت 
مستقل یا همراه با درمان حاضر استفاده شود، مغناطیس درمانی می 
تواند یک راه موثر برای به دست آوردن آرامش در دردهای مفاصل، 

التهاب ها و سفت شدن عضالت باشد. 
از فرهنگها  ثابت شده است که در بسیاری  در طول چند دهه اخیر 
مانند چین باستان یونان و مصر از مغناطیس برای کاهش درد و دیگر 

عالئم بیماری استفاده می شده است.
از  استفاده  زمان  آن  در  موجود  مغناطیس  وزن  و  میزان  اگرچه 
و کوچکتر  قویتر  مواد  امروزه  بود.  را کاری دشوار ساخته  مغناطیس 
منجر به استفاده محصوالت درمانی مغناطیس مدرن شده که درحال 
محصوالت  این  از  دنیا  سراسر  در  نفر  میلیون  از120  بیش  حاضر 

استفاده می کنند.
مغناطیس  که  است  داده  نشان  متحده  ایاالت  در  بالینی  مطالعات 
درمانی یکی از روشهای موثر برای از بین بردن درد و ناراحتی است. 
ژاپن و بسیاری از کشورهای شرق اروپا تحقیقاتی را در 30 سال انجام 
داده اند و محققان دریافته اند که مغناطیس درمانی مهیا کننده فواید 
در  پزشکان  است.  درمانی  موقعیتهای  از  دامنه وسیعی  برای  فراوانی 
خود  عملکردهای  در  درمانی  مغناطیس  از  استفاده  با  متحده  ایاالت 
برای  اند که در آن فواید زیادی  از موارد را گزارش کرده  بسیاری 

بیماران بعد از مغناطیس درمانی مشاهده شده است. 

 نحوه عملکرد مغناطيس درمانی به چه صورت است؟
تمام عملکردهای فیزیکی و ذهنی هر فرد با میدان های الکترومغناطیسی 
کنترل می شود که با حرکت یون های الکتروشیمیایی در بدن تولید 
می شوند. وقتی جایی از بدن زخم می شود و بافتی از بدن آسیب می 
بیند یون های مثبت به سمت مکان آسیب دیده حرکت کرده و باعث 
ایجاد درد و ورم می شوند. برای اینکه این زخم بهبود یابد می بایست 
مواد  بازگردد،  خود  طبیعی  منفی  های  یون  به  دیده  آسیب  قسمت 
الکترو شیمیایی مربوط به ورم و درد نیز می بایست برداشته شده و 

اکسیژن و مواد مغذی به منطقه آسیب دیده برسد. 
میدان مغناطیسی با بازگشت باالنس الکترومغناطیس به حالت متعادل 
اولیه به بهبود منطقه آسیب دیده کمک می کند. میدان مغناطیسی 
دیواره های مویرگهاو همچنین ماهیچه های بدن و بافتهای مربوط به 
افزایش جریان خون می  باعث  آن را به حالت آرامش در آورده و 
شود.  اکسیژن و مواد غذایی بیشتر به منطقه آسیب دیده رسیده و 
باعث از بین رفتن مواد الکتروشمیایی مضرو موادشیمیایی دردآور و 

خود درد می شود.
زمان پاسخگویی در افراد متفاوت می باشد و ممکن است از چند دقیقه 
تا چند هفته طول بکشد. تاثیر مغناطیس درمانی بستگی به استفاده از 

میدان های الکترومغناطیسی ...
مفید یا مضر؟!!

مغناطيس درمانی            
    قسمت دوم

دی
اربر

ت ک
قاال

م

محصوالت اصلی مغناطیسی، مدت زمان استفاده از محصوالت و نوع 
و شدت مشکل دارد.  

نیرو و دستگاههای  احاطه کننده خطوط   میدان های مغناطیسی که 
از میدانهای مغناطیسی هستند و هیچ  الکتریکی هستند نوع متفاوتی 
ارتباطی به میدان های شفادهنده و طبیعی تولیدشده بوسیله محصوالت 

مغناطیس نیروی مغناطیس ندارند. 

آينده روشن استفاده از اين علم در پزشکي
شایان  و  اهمیت  پر  دانشي  حیات،  بر  مغناطیس  اثرات  بررسي  علم 
بیماري ها و حفظ  از  توجه است و در آینده در درمان و پیشگیري 
پیدا  اي  ویژه  جایگاه  پزشکي  حرفه  در  طورکلي  به  و  ها  انسان  جان 

خواهد کرد. 
کاربرد مغناطیس تنها محدود به چیني ها نبوده است. به عنوان نمونه، 
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فیزیکی  قوانین  اساس  بر  اطرافمان  ابزارهای  تمامی  گفت،  می توان 
درست شده اند. از اّره و چکش و پیچ گوشتی گرفته تا دستگاه جوش 
و فِِرز و ... به عنوان مثال، پیچ گوشتی نوعی اهرم است. اهرم وسیله 
ای است که ما اجسام سنگین را که قدرتمان برای جابجا کردنشان 
اما در  و حرکت می دهیم.  کنیم  توسط آن جابجا می  نیست،  کافی 
ازای جابجایی زیاد ما، جسم سنگین جابجایی اندکی می نماید. بدین 
دلیل که طبق قانون بقای انرژی، حاصل ضرب نیروی وارد شده در 
جابجایی در یک طرف اهرم برابر حاصل ضرب نیروی ایجاد شده در 

جابجایی طرف دیگر است:            
 

یعنی جسم سنگین اندکی جابجا می شود، در حالی که دست ما مسافت 
بیشتری حرکت می کند و در مقابل ما نیروی کمتری وارد می کنیم و 
جسم سنگین تری را جابجا می کنیم. معروف است که ارشمیدس در 
جایی گفته است: »تکیه گاهی به من بدهید تا زمین را جابجا کنم! در 

پیچ گوشتی هم دقیقا همین اتفاق به شکل دیگری تکرار 
گردیده است. اگر به شکل یک پیچ گوشتی دقت کنید )شکل 

روبرو):

در واقع، همان ساختار اهرم را خواهید دید، نسبت نوک 
افزایش  نسبت  همان  واقع  در  آن،  دسته  قطر  به  گوشتی  پیچ 
نیروی دست در باز کردن پیچ های محکم است. بنابراین، هرچه 

قطر دسته پیچ گوشتی بزرگ تر باشد، نیروی ما برای 
باز کردن پیچ ها افزایش می یابد.

در مورد چکش نیز از قوانین فیزیکی بهره می گیریم.
سوال: چرا چکش در ضربه زدن به میخ ایجاد نیرو می کند؟

می کند؟
- جواب: به دلیل وجود مفهومی به نام »اندازه حرکت«.

بیان مفهوم اندازه حرکت به زبان ریاضی، عبارت است از 
حاصل ضرب مقدار جرم یک جسم در سرعت آن. چکش 

در هنگام فرود آمدن بر روی میخ به دلیل وزن خود و سرعتی که 
دست ما به آن می دهد، دارای اندازه حرکت می گردد. 

x1

x2

تکیه گاه

اهرم دوم

اهرم اول

امیر راد

می کند.  نیرو  تولید  حرکت  اندازه  تغییرات  فیزیک،  قوانین  مطابق 
دارای  کند،  می  میخ  به سمت  به حرکت  که چکش شروع  هنگامی 

سرعت و جرم است.
در صورت ضربه و توقف چکش، سرعت آن به صفر تقلیل پیدا می 
کند. بنابراین، اندازه حرکت ثانویه پس از برخورد چکش به میخ صفر 
می گردد. برای محاسبه نیرویی که چکش به میخ وارد می کند، می 
بایست اندازه حرکت اولیه را از اندازه حرکت ثانویه کاسته و بر زمانی 
که این تغییرات صورت گرفته تقسیم نماییم. یعنی فاصله رفتن میخ 
به داخل چوب با نیرویی که چکش به میخ وارد می کند برابر است. 

مطابق قوانین فوق اثبات می شود که اگر چکش به گونه ای به میخ 
ضربه وارد کند که متوقف نشود و با همان سرعت به عقب برگردد، 
نیروی وارد بر میخ دو برابر حالتی است که چکش به میخ ضربه وارد 

کرده و متوقف می شود.

این تکنیک ساده می تواند قدرت ضربات شما را به راحتی دو برابر 
کند.

ابتدای این  انبردست نیز، یک اهرم دوگانه است. همان طور که در 
مقاله درباره اهرم توضیح دادیم، اهرم از یک میله به همراه تکیه گاه 
بیشتر  دسته  تا  گاه  تکیه  قسمت  طول  هرچه  که  است  شده  تشکیل 
باشد، یا طول تکیه گاه تا جسم کمتر باشد، می توان جسم بزرگ تری 
را حرکت داد ولی در عوض دستمان باید مقدار بیشتری حرکت کند. 
انبردست شامل دو اهرم است که دارای تکیه گاه مشترک هستند. به 

شکل آن توجه کنید و آن را با یک اهرم مقایسه کنید.

در این اهرم دوگانه، دست ما هم زمان به دو اهرم فشار وارد می کندو 
باعث می شود نیروی کوچک دست ما، در سر این دو اهرم نیرویی 
چندین برابر ایجاد نماید. بنابراین هرچه نیروی ایجاد شده از طرف 
دست ما به انتهای انبردست بیشتر باشد، نیروی بیشتری در سر آن 
ایجاد می شود؛ چرا که فاصله دست تا تکیه گاه را افزایش می دهیم. 
برای مثال، فیزیک ساخت سیم چین های قوی نیز، همانند انبردست 
بنابراین می توانند سیم های  است و دسته های خیلی بلندی دارند. 

فلزی ضخیم را نیز برش دهند...

گردنبندهاي مغناطيسي: در درمان بیماري هاي قفسه سینه، بیماري 
هاي ریوي مثل آسم، برونشیت، التهاب، درد قفسه و تجمع مایع در 

فضاي جنب مفید است.  
ميدان های درون زا 

ما در میدان مغناطیسی بزرگی زندگی می کنیم و در معرض حوزه 
های میدان مغناطیسی که در اثر آن به وجود آمده قرار می گیریم . 
زندگی تمام موجودات و مخلوقات زنده بستگی به حوزه و میدان های 
درون زا دارد، انرژی الکتریکی داخلی و حوزه های مغناطیسی عالئمی 

را در پیرامون و اطراف بدن به اعصاب و ماهیچه ها می فرستند.
مغز انسان نیز میدان مغناطیسی ساطع می نماید که قابل اندازه گیری 
یا نمونه گیری است. این موارد اثبات نموده اند که مغز انسان ممکن 
است شیمی بدن را از طریق حوزه میدان های مغناطیسی خاص کنترل 

کند.
يون ها

یون های مثبت که در هوا موجود هستند، ممکن است دارای تأثیرات 
مضر و خطرناک باشند و برای سالمتی و تندرستی مضر باشند. در 

حالی که یون های منفی دارای فواید و منافعی هستند.
بدن ما استفاده گسترده ای از یون هایی مثل کلسیم )Ca2+ ) پتاسیم 
)K+ ) سدیم )Na+) برای انتقال دادن سیگنال های الکتریکی بین مغز 
و اعصاب می کند . یون ها با سیستم ارتباطات داخلی بدن ما تداخل 
می نمایند، رگ های بدن و سلول های قرمز خون به طور جزئی بار 
منفی پیدا می کنند. سلول های خونی به جداره های رگ های خونی 
نمی چسبند و  به یکدیگر وصل نمی شوند؛ چون آنها در برابر همدیگر 
قرار گرفته اند و یکدیگر را دفع می کنند )دارای بار منفی هستند)، 
و از جریان یکنواخت و آرام خون در کانال های باریک ما را مطمئن 

می نمایند.
هنگامی که یون های مثبت را استنشاق می کنیم )نفس می کشیم) 
آنها وارد ریه ها می شوند و سپس وارد جریان خون می شوند تا جایی 
که آنها باعث می شوند بارمنفی روی سلول های خونی کمتر شوند. 
بنابراین چسنبدگی روی جداره های رگ افزایش یافته و بازده سیستم 
گردش خون کاهش می یابد، برخالف یون های منفی که بازده سیستم 

گردش خون را افزایش می دهند. 
چگونه اين كار انجام می گيرد؟

به  موسوم  هایی  کانال  طریق  از  بدن  انرژی  که  است  این  بر  اعتقاد 
مدارهای انرژی، جریان پیدا می کند. به این مدارهای انرژی اصطالحًا 
جریان  با  توان  رامی  ها  این  گویند.  می  نیز  انرژی  النهارهای  نصف 
هایی مقایسه کرد که در میدان مغناطیسی وجود دارد . از طریق نقاط 
النهارهای انرژی  سرسوزنی سوراخ شده روی سطح پوست به نصف 
از طریق طب سنتی )طب سوزنی) و  پیدا کرد و  توان دسترسی  می 
اساس آن ها از قبیل نقاطی که سوزن روی پوست فرو می رود و نقاطی 

که فشار وارد می نمایند، معالجات خود را انجام می دهند.
انرژی  باشد،  خوبی  وضعیت  در  تندرستی  و  سالمتی  که  مواقعی  در 
از طریق این نصف النهارها جریان پیدا می کند به طریقی که توازن 
برقرار می شود. در مواردی که بیمار می شویم، اعتقاد بر این است 
که دچار عدم توازن و یا ایجاد موانع جریان انرژی در بدن می شود. 
بسیاری از بیماری ها روی عملکرد و وظایف بیولوژیک سلول ها تاثیر 

می گذارند. 
هنگامی که جریان انرژی غیر طبیعی می شود، نقاط سرسوزنی روی 
می  درد  و  شده  کشیدگی  دچار  پوست  سطح  پیرامون  های  محیط 
کشیم. ایجاد سوراخ های سرسوزنی در این نقاط باعث که تحریک می 
شوند و به وسیله سوزن های خیلی ظریف ایجاد پالس های الکتریکی 
با  معالجه  در  می شود.  قرار  بر  را  انرژی  موازنه  مجدداً  و  کنند  می 

روش مغناطیسی، نقاط ریز سوراخ شده با سوزن، به وسیله پالس های 
خیلی ظریف از انرژی الکترومغناطیسی مورد تحریک قرار می گیرند 
و جریان بهتری برای خون در نقاط مختلف بدن ایجاد می شود که به 

اعضا و جوارح کمک می کند عملکرد بهتری داشته باشند.
امروزه بدن های ما در محیط هایی پرورش یافته اند که غنی از آب 
اکسیژن دار و  مواد غذایی سرشار و مغناطیس نیز در آن وجود دارد. 
تمام سیستم های طبیعی بدن که در انسان وجود دارد، از نظر ماهیت، 
الکترومغناطیسی هستند و به مغناطیس طبیعی که در زمین وجود دارد 
عکس العمل نشان می دهند. حوزه مغناطیسی طبیعی بدن به وسیله 
الکتریکی هستند ایجاد می شوند که  بار  جریان یون هایی که دارای 
به سلول ها داخل شده یا از آن خارج می شوند و انتقال پالس های 

الکتریکی از طریق پوسته و غشاء سلول انجام می گیرد.
به دلیل توسعه مداوم تکنولوژی و پیشرفت جامعه، حوزه ژئومغناطیسی 
زمین در سال های اخیر نسبت به گذشته رشد خیلی زیادی داشته 
است. این میدان به طور مداوم توسط ما انسان ها به وسیله کارهایی 
که روز مره انجام می دهیم و صنایعی که مورد استفاده قرارمی دهیم 
هواپیما،  ترن،  اتومبیل،  چون،  صنایعی  گیرد.  می  قرار  پوشش  مورد 

کشتی ها و ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی هستند.
به کارگیری داروها و عوامل مداخله گر فیزیکی  با  محققین بسیاری 
سعی در تسهیل روند ترمیم بافتی نموده اند دراین راستا استفاده از 
میدان مغناطیسی درمان از سال 1979 به تصویب انجمن غذا ودارویی 
آمریکا رسید امروزه بالغ بر 173 میلیون دالر ساالنه در آمریکا هزینه 

خرید ادوات مغناطیسی می شود.
ترمیم بافت های نرم و سخت متعاقب صدمات و جراحی ها از جمله 
مغناطیسی  های  میدان  است.  پزشکی  علم  در  برانگیز  بحث  موارد 
رباط  صدمات  عضالنی،  های  کشیدگی  درمان  در  ایستا  و  ضربانی 
علی  اند.  رفته  کار  به  آرتروز  و  ها  متعاقب جراحی  وکاهش درد  ها 
رغم اثبات اثرات مثبت میدان مغناطیسی به دلیل عدم دسترسی به 
بیومگنت های تجاری در ایران کاربرد درمانی آن در مجامع پزشکی 

ایران هنوز مرسوم نگردیده است.
الزم به ذکر است: »استفاده از این محصوالت برای خانمهای باردار، و 
بیمارانی که برای درمان از دستگاههای الکترونیکی استفاده می کنند و 

بیماران سرطانی ممنوع است.«  

منابع:
www. radiation.ir

www.drfarkhani.com/
www.ebtekarnews.com

www.rasekhoon.net
www. amega-ir.com

سایت نواندیش
کتاب مغناطیس درمانی; استاد آرام

کتاب مبانی نظریه الکترومغناطیس میلفورد
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شکل 2- در یک آنالما که در سال 2001 در یونان تهیه شده است، به نظر می رسد 
که خورشید از پشت تپه های نزدیک تولوس، بنای سنگی دایره ای در منطقه باستانی 

دلفی طلوع می کند.

سال خورشيدگرفتگی
بقیه نوردهی ها مسیر خورشید را در شهر بورسا در 500 کیلومتری شمال این شهر، 
بین ماه های جوالی 2005 تا جوالی 2006 / تیرماه 1384 تا تیر 1385 به تصویر 
کشیده است. خورشیِد گرفته در این آنالما روشن تر دیده می شود، زیرا عکس آن 

بدون فیلتر خورشیدی گرفته شده و مدت زمان نوردهی آن طوالنی تر است.

شکل 3- در این آنالما که یک کسوف کامل را به تصویر کشیده است، یکی از قرص های 
خورشید شبیه یک آویز در این گردن بند سماوی می درخشد. این تصویر ترکیبی شامل 

یک نوردهی مربوط به خورشیدگرفتگی سال 2006 در آنتالیای ترکیه است.

اولين تصوير آنالما
بین  آمریکا  نیوانگلند  در  دنیا  در  آنالما  تصویر  نخستین 
سال های 1978 و 1979 خلق شد. این تصویر یکی از اندک 
تصاویر آنالما در دنیا است که پس زمینه آن جداگانه تهیه 

نشده است. 
طی  است،  کرده  تهیه  را  آنالما  این  که  دی سیسکو  دنیس 
اعتدال های  از  یکی  طی  در  و  تابستانی،  و  زمستانی  انقالب 
یک  از  استفاده  با  را  طوالنی تری  نوردهی  پاییزی،  یا  بهاری 
این  در  عکس  نوردهی  است.  کرده  اعمال  خورشیدی  فیلتر 
تا ساعت 8:30 صبح  و  از طلوع خورشید آغاز شده  روزها 
ادامه داشته است. نتیجه کار بخشی از کمان خورشید را در 
این سه روز نشان می دهد. دی سیسکو در وب سایت آسمان 
شب نوشته است: »بسیاری از مردم عقیده دارند که شما باید 
نوردهی خورشید  را صرف  تمام  باشید که یک سال  دیوانه 
البته آنهایی هم که موفق شده اند احتماال با این نظر  بکنید. 

موافق هستند«

منابع: 
 /www.major-physics.blogfa.com

به نقل از خبرآنالین
www.haftaseman.ir دانشنامه ستاره شناسي

برای کسب اطالعات بیشتر درباره آنالما به زبان انگلیسی به آدرس زیر 
مراجعه نمایید:

/http://www.analemma.com شکل 5- اولین تصویر آنالما- این عکس شامل 44 نوردهی خورشید و تصویری از یک 
خانه است که همگی بر روی یک فریم از فیلم عکاسی ثبت شده است.

حلقه ای بر فراز صخره ها
 اگرچه آنالما به طور سنتی مسیر خورشید را به تصویر می کشد، می توان آنالمای 
ماه را نیز به تصویر کشید. به دلیل مدار کج و بیضوی ماه اطراف زمین، به نظر 
می رسد که ماه هر روز پس از 51 دقیقه به جای قبلی خود در آسمان باز می گردد. 
این بدان معنی است که عکس برداری 51 دقیقه دیرتر در هر روز به مدت یک 

ماه قمری، شکل مشابهی را در آسمان ایجاد می کند.

وم
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لما
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آنالما، پدیده ای بصری است كه بيضوی بودن مدار و انحراف محور دوران 
زمين را به وضوح نشان می دهد؛ اما برای دیدن آن باید 1 سال صبر كرد 

 ...

آنالما شکلی است به صورت عدد هشت التین کشیده که با ترسیم 
موقعیت دقیق، یا عکسبرداری از قرص خورشید )در یک قاب عکس) 
در فواصل زمانی یکسان و منظم طی یکسال )مثال صبح جمعه هر هفته 
ساعت 7/5 صبح) به دست می آید. شکل ویژه آنالما نشان دهنده 
کشیدگی استوای زمین با مدار آن، 23/5 درجه، و بیضوی بودن مدار 
است. منحنی آنالما در واقع نموداری از ِمیل خورشید بر حسب معادله 
مکان  به عرض جغرافیایی  توجه  با  است.  کامل  زمان طی یک سال 
انجام رصد زاویه تمایل آنالما با افق تغییر می کند. در سیاره مریخ 

منحنی آنالما به شکل یک قطره اشک کشیده است.
به گزارش نشنال جئوگرافی، تصاویر آنالما با عکس برداری از خورشید 
این  می آید.  دست  به  روز  خاص  ساعت  یک  در  و  ثابت  مکانی  از 
تصاویر هر یک یا دو هفته یک بار تهیه می شوند و در مجموع، سی تا 
پنجاه عکس گرفته می شود، تا این شکل زیبا ثبت شود. به گفته بابک 
امین تفرشی، بنیان گذار آسمان شب و پروژه جهانی TWAN، تهیه 
آنالما به دلیل زمان و دقت مورد نیاز بسیار دشوار است و تاکنون تنها 

بیست نفر در دنیا توانسته اند تصاویر صحیحی از آنالما تهیه کنند.
در پدیده آنالما، هم ارتفاع خورشید در طول سال تغییر می کند و هم 
موقعیت آن در ساعت های یکسان تغییر می کند. تغییر ارتفاع خورشید 
به دلیل انحراف 23,5 درجه ای محور دوران وضعی زمین نسبت به 
صفحه منظومه شمسی است که موجب می شود در تابستان، خورشید 
به بیشترین ارتفاع در آسمان برسد و در زمستان، به کمترین ارتفاع 
خود برسد. در حالی که یکی از نیمکره های زمین شیب بیشتری نسبت 
به خورشید دارد، کمان مسیر روزانه خورشید از مکانی پایین تر از افق 
دیده می شود. وقتی که این شیب معکوس می شود، کمان خورشید در 
آسمان باالتر می رود. باالترین نقطه خورشید در آسمان هنگام انقالب 
تابستانی رخ می دهد، در حالی که پایین ترین نقطه قرارگیری آن مربوط 
به انقالب زمستانی است. این همان دلیلی است که موجب پیدایش 

فصول مختلف در سیاره زمین می شود.
جلوتر یا عقب تر قرار گرفتن خورشید راس یک ساعت مشخص در 
روزهای مختلف نیز شبیه به جابجا شدن زمان اذان ظهر در طول سال 
است که به دلیل انحراف مدار زمین و بیضوی بودن مدار زمین اتفاق 
می افتد. شبانه روِز قراردادی 24 ساعته، با حرکت واقعی خورشید در 
آسمان متفاوت است و به همین دلیل، خورشید در بعضی روزهای سال 
سریع تر از زمان قراردادی و بعضی اوقات کندتر از آن حرکت می کند.

مسير خورشيد در سال 2010
این تصویر که در شهر وسپرم لهستان تهیه شده، 36 عکس خورشید 
هم  با  است،  شده  گرفته  محلی  وقت  به  ساعت 10 صبح  در  که  را 

ترکیب کرده است.

شکل 1- آنالما با عکس برداری از خورشید، از یک مکان ثابت و در یک ساعت خاص 
از روز به دست می آید. این تصاویر یک یا دو بار در هفته تهیه، و در مجموع 30 تا 

50 عکس گرفته می شود. 

يک سال در معبد دلفی
از  استفاده  با  و  فیلم،  بر روی یک فریم  آنالماها  تمام  در روش سنتی، 
نوردهی چندگانه و قرار دادن دوربین روی یک پایه ثابت تهیه می شود. 
آنالماهای جدید عموما با قرار دادن دوربین های دیجیتال بر روی همان 
پایه ثابت، گرفتن یک تصویر در هر بار و ترکیب تمام فریم ها در آخر 

کار تهیه می شود.
تصاویر  شامل  که  فریم،  یک  در  کالسیک  آنالمای  یک  تهیه  امکان 
خورشید و یک پس زمینه زیبا باشد وجود دارد، اما این کار بسیار پرخطر 
است. به همین دلیل معموال تصویر پس زمینه در طی کار و هنگامی که 
خورشید در چارچوب تصویر قرار ندارد تهیه شده، و سپس به آنالما 

اضافه می شود.
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نظرشان درباره ایران عوض می شد و فضانوردان بعدی، همراه همسرشان به  ایران می آمدند و مطمئن 
بودند ایران در امنیت است و مردم ایران مردمی با فرهنگ و انسان دوست هستند. برخی از فضانوردان 
به ما می گفتند شما ما را به زور به ایران آوردید و به زور هم بیرون کردید که نشان از این داشت که در 

مدت اقامت در ایران، به آنها خوش گذشته است.
* كلسيونی برای همه نسل ها

وقتی به عنوان خبرنگار »لذت فیزیک« از او می پرسم ایده برپایی این نمایشگاه چگونه شکل گرفته است، 
می گوید: »اصوال تشکیل این نمایشگاه، چیزی نبوده که یکباره در ذهنش شکل گرفته باشد، بلکه سابقه 
می خواستم  ساالنم  و  هم سن  همه  مثل  بودم  ساله ای  چهارده  سیزده،  دانش آموز  که  زمانی  دارد.  بسیار 
کلکسیونی داشته باشم. در دوره نوجوانی ما رسم بود که نوجوانان و جوانان عکس هاي مختلف هنرپیشه ها، 
فوتبالیست ها، خواننده ها و ... را جمع مي کردند. من هم دلم می خواست یک مجموعه یا کلکسیونی تهیه 
کنم اما نمی دانستم چه کلکسیونی داشته باشم. از جمع آوری تمبر و کبریت و سکه هم خوشم نمی آمد؛ 
زیرا بسیار تکراری بود، و من به دنبال یک چیز جدیدتر و تازه تر بودم. معلمي داشتم که که به او بسیار 
عالقه مند بودم و هنوز هم برای او احترام بسیاری قائل هستم. از او پرسیدم چه مجموعه اي جمع کنم؟ 
جواب داد مجموعه اي که وقتي 40 ساله هم شدي، جمع آوري اش را ادامه بدهي و خجالت نکشي. پرسیدم 
یعني چه؟ گفت به نظرت یک مرد 40 ساله، باز هم می تواند عکس هنرپیشه یا فوتبالیست جمع کند؟ اگر 
چنین آدمی را ببینی، در موردش چگونه فکر می کنی؟ گفتم فعاًل چند سالی جمع مي کنم، وقتي که بزرگ 
شدم دور مي ریزم! خندید و گفت پسرم آنچه دور مي ریزي، عمر و جوانی ات است، نه عکس ها! گفتم پس 
شما جمع آوري چه چیزي را پیشنهاد مي کنید؟ مکثی کرد و گفت االن نمي دانم و چیزی به ذهنم نمی رسد 
ولي فکر می کنم و بعداً مي گویم. این گفت و گو خرداد ماه اتفاق افتاد و بعد مدرسه ها تعطیل شد و او هم 
به سفر رفت. در شهریور که از سفر برگشت، برایم دو کتاب درباره فضانوردي آورد که عکس هاي رنگي 
بسیار جالبی داشت که من هنوز هم یکی از این کتاب ها را دارم. بعد به من یاد داد که چطور عکس ها 
را آرشیو کنم، برای شان زیرنویس بنویسم و خالصه یک مجموعه عکس فضایي با اطالعات مفید درست 
به جمع آوري عکس و مطلب درباره فضانوردي کردم. مجموعه من ظرف  از آن، من شروع  بعد  کنم. 
چند سال بقدری جذاب و جالب شد که از همان دوران جوانی، نمایشگاه هایی را در هنرستانی که درس 
می خواندم، برگزار کردم. بعدها در زمان تحصیل در مرکز تربیت معلم مشهد نیز نمایشگاه هایی از این 
عکس ها برگزار کردم که مورد استقبال واقع شد و به من دلگرمی داد. بعدها در سال 1369، زمانی که 
سردبیر »کیهان علمی« بودم، در برج آزادی نمایشگاه دیگری گذاشتم و در سال 1370 هم نمایشگاه بسیار 
خوبی از عکس های فضایی را در تهران برگزار کردم که مرحوم دکتر »حسابی«، استاد شناخته شده فیزیک 
ایران، در مراسم گشایش آن حضور داشت که این هم خاطره ای ماندنی برایم شد. در سال های بعد نیز، 

به دعوت آموزشگاه ها و مراکز علمی، نمایشگاه های کوچکتری را در تهران و شهرستان ها برگزار کردم. 
ادامه دارد ...

توضيحات:
1. برای مثال در هنگام افتتاح نمایشگاه تهران در سال 1386، »گئورگی گرچکو« به ایران آمد که در چند جای مختلف در 

تهران سخنرانی کرد. یا در سال 1390 نیز با حمایت ماهنامه »آسمان شب« نمایشگاهی در اصفهان تشکیل داد که در آن زمان 
هم »ویکتور گارباتکو« را به برای افتتاح نمایشگاه و موزه فضایی به تهران دعوت کرد. عالوه بر اینها، »الکساندر باالندین«، »ایگور 

ولک«، »سالیجان شریپوف« نیز به »دعوت سیروس برزو« به ایران آمده اند.

فضانورد شویم، باید در چه رشته ای تحصیل کنیم؟ و ... که همین 
استقبال ها و پرسش ها نشان از جلب توجه جوانان به فضانوردی 

داشت.
وی از خاطراتش در مورد دعوت از فضانوردان خارجی به ایران 
می گوید: »من در روسیه با بسیاری از آنها دوست هستم و حتی 
رفت و آمد خانوادگی داریم به همین دلیل دعوت از آنها برای 
سفر به ایران خیلی سخت نیست، و تاکنون پنج  فضانورد را به 
دعوت  ایران  به  را  فضانوردی  که  اوایل  ام.  کرده  دعوت  ایران 
می کردم، با بی میلی برخورد می کردند و چندان تمایلی نداشتند 
ایران در رسانه  های  از  اخباری که  ایران سفر کنند، زیرا  به  که 
خارجی منتشر می شود، در مجموع اخبار خوب و مناسبی نیست 
و به همین دلیل، فضانوردان چندان تمایل نداشتند که به ایران 
بیایند. برای مثال برخی فکر می کردند مردان ایرانی با همسرشان 
یا  می کنند  برخورد  همسرشان  با  خشونت  با  و  نیستند  مهربان 
زنان ایرانی حق حضور در اجتماع را ندارند اما وقتی که به ایران 
می آمدند و واقعیت های زندگی در ایران را از نزدیک می دیدند، 

وم
نج گشت و گذاری در نمایشگاه

 »انسان و فضا«
رهاوردی از سرزمين یخ زده شمالی

وم
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* بی مهری به موزه های علوم
»امروزه  برزو:  گفته  به  می پرسم.  علمی  موزه های  کارکردهای  درباره  »برزو«  از  گفت وگو،  ابتدای  در 
همین  به  و  دارند  و سرگرمی  تفریح  با  همراه  علمی  مفاهیم  آموزش  در  اساسی  بسیار  نقشی  موزه ها 
در  متاسفانه  دارد.  وجود  موز ها  این  از  زیادی  تعداد  جهان،  مهم  شهرهای  همه  در  که  است  دلیل 
ایران موزه های علمی چندانی دایر نشده، زیرا طراحی و ساخت موزه ها نیازمند هزینه های بسیار زیاد 
و همچنین وجود کارشناسان باتجربه است. هر چند، از سال های گذشته برخی از فعاالن ترویج علم 
ایران )مانند اساتید دانشگاه  و دبیران آموزش و پرورش) تالش کرده  اند با همکاری سازمان های دولتی، 
موزه های علوم )البته با نام هایی جدیدتر مانند فیزیک سرا و ...) تشکیل دهند؛ اما به دلیل کمبود بودجه 
و کمبود کارشناسان متخصص، کمتر موزه  علمی توانسته است دستاوردهای چشمگیری داشته باشد.«

در وضعیتی که بسیاری از این موزه ها، به سرنوشت غم انگیزی دچار شده اند، این بار »سیروس برزو« 
عزمش را جزم کرده است تا موزه ای تخصصی درباره فضانوردی و تجهیزات آن برپا کند. این موزه و 
نمایشگاه فضانوردی که در فرهنگسرای اشراق تهران در خیابان جشنواره برپا شده است، هر روزه از 

ساعت 10 تا 18 پذیرای عالقه مندان، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان است.
* برپايی موزه  به تشويق دوستان

»سیروس برزو« درباره انگیزه اش از تشکیل این موزه و نمایشگاه یادمان های فضایی می گوید، هنگامی 
که اقالم این موزه را تهیه می کرده، هیچگاه به فکر راه اندازی یک موزه نبوده و یادمان های این موزه را 
صرفا به دلیل عالقه شخصی جمع آوردی کرده است. اما بعدها هرکس از دوستان و آشنایانش که به 
خانه او می آمد، از دیدن این همه کاالی ارزشمند مربوط به تاریخ و تجهیزات فضانوردی شگفت زده 

می شد و از او می پرسید که چرا این یادمان ها را در یک موزه به نمایش عمومی نمی گذارد؟!
و اینگونه بود که »برزو« با تشویق دوستان و برخی اساتید، تصمیم گرفت مجموعه ای از یادمان های 
فضایی اش را در نمایشگاهی در معرض دید مردم قرار دهد. اما نکته جالب اینکه وی نه فقط در ایران، 
نیز تشکیل داد که مورد استقبال خوبی واقع شد. همچنین، زمانی که  بلکه نمایشگاهی را در روسیه 
»سیروس برزو« به ایران آمد، در چندین شهر مختلف از جمله اصفهان، دامغان و ... نیز نمایشگاه موقتی 

از این یادمان ها برگزار کرد. 
* ايران ميزبان فضانوردان برجسته جهان

یکی از نکته های جالب در برگزاری این نمایشگاه ها آن بود که وی برای افتتاح برخی نمایشگاه هایش، 
فضانوردانی را به ایران دعوت کرده است، تا در مراسم افتتاح نمایشگاه حاضر باشند و برای دانشجویان 
و سایر عالقه مندان سخنرانی کنند و همچنین موجب تقویت ارتباطات بین المللی شوند1.هدف ایشان 
از دعوت این فضانوردان به ایران، جلب توجه جوانان و عالقه مندان به علوم فضایی و فضانوردی در 
زندگی امروز ما است و حضور یک فضانورد شناخته شده جهانی در ایران، می تواند توجه جوانان را 
تا  ایران دعوت شد،  به  این موضوع بسیار جلب کند. برای مثال زمانی که »گئورگی گرچکو« را  به 
نمایشگاهی را در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران با حضور وی افتتاح کنیم، عالقه مندان زیادی جمع 
شدند و پرسش های بسیاری از وی پرسیدند مثال اینکه چگونه می توان فضانورد شد؟ یا برای آنکه 

نخستین نمایشگاه و موزه دائمی فضایی و یادمان های فضانوردی در خاورمیانه، از 25 اردیبهشت سال جاری در فرهنگسرای اشراق تهران برپا شده 
است. این نمایشگاه که به ابتکار و پیگیری های »سیروس برزو« روزنامه نگار علمی پیشکسوت و سردبیر ماهنامه »مرزهای بیکران فضا« برپا است، 
شامل اقالم بسیار گوناگونی می شود از جمله ماکت های انواع فضاپیماها )مانند شاتل، سایوز)، ایستگاه های فضایی )مانند میر)، انواع موشک ها، 
استفاده  آن  از  فضانوردان  که  ابزارهایی  و  استفاده می شود  فضا  در  که  غذاهایی  برجسته،  فضانوردان  تندیس های  فضایی،  پروازهای  یادمان های 
می کنند. تمبرهای فضایی، پاکت هایی که فضانوردان آنها را امضا کردند، آرشیو جالبی از روزنامه ها و مجله هایی که اخبار اکتشاف ها و پیشرفت های 
فضایی را در چند دهه قبل منتشر می کردند، از دیگر دیدنی های این مجموعه است. اما شاید قرآنی که »الکساندر کالری« در سال 1389 به پیشنهاد 
»سیروس برزو« به ایستگاه فضایی بین المللی برد و همچنین مجموعه کارت پستال های »محمود فرشچیان« که  »پاول وینوگرادوف« در سال 1386 
به پیشنهاد »سیروس برزو« به فضا برد و اولین نمایشگاه هنری را در ایستگاه فضایی تشکیل داد، از دیدنی ترین اقالم این موزه باشند. به همین دلیل 

تصمیم گرفتم با هماهنگی مسئوالن نشریه »لذت فیزیک«، از این موزه دیدار و گزارشی از آن را برای مجله تهیه کنم.

تهيه و تنظيم: سليمان فرهادیان
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کیهانشناسان توانسته اند با پیشنهاد یک ذره ی فرضی بسیار سبک که حامل برهمکنش های بلندبرد بین ذرات ماده تاریک 
ونوترینوها هستند، سه مشکل حال حاضر کیهانشناسی را حل کنند.

به نظر می رسد اخترفیزیک دانان در تالش برای درک 95 درصد کائنات که از ماده معمولی ساخته نشده است، به مدلی از 
انرژی و جرم نامرئی به نام مدل الندا سی دی ام )کوتاه شده عبارت ثابت کیهان شناسی به اضافه ماده تاریک سرد) روی 
آورده اند. این مدل در مقیاس های باالی کیهانی بسیار موفق عمل می کند، اما در مقیاس های کوچکتر دارای سه نقص اساسی 
است: نخست اینکه طبق مشاهدات انجام شده، تعداد نواحی کوچکی که در آن ها کهکشان ها در حال شکل گیری اند بسیار 
کمتر از چیزی است که مدل پیش بینی می کند. دوم اینکه مدل الندا سی دی ام چگونگی توزیع ماده تاریک در نواحی بین 
کهکشانی را متفاوت با آنچه که مشاهده می کنیم پیش بینی می کند، و سوم اینکه بزرگترین و چگال ترین قمرهای راه شیری 
که توسط شبیه سازی ها پیش بینی شده اند تاکنون مشاهده نشده اند. پرفسور آرسن و همکارانش از دانشگاه هامبورگ آلمان، 
به تازگی در مقاله ای که در مجله ی Physical Review Letters چاپ کرده اند، نوع جدیدی از برهمکنش های دور برد را 

میان ذرات ماده تاریک پیشنهاد می کنند که هر سه مشکل نام برده را حل می کند.

هسته ی اصلی فرضیه گروه آرسن، پیشنهاد یک ذره ناشناخته ی بسیار سبک به عنوان واسطه ی برهمکنش های دور برد است 
که می تواند هم با ذرات ماده تاریک و هم با نوترینوها جفت شود. در واقع آن طور که گروه آرسن می گوید، چنین ذراتی 
برهمکنش های وابسته به سرعتی را بین ذرات ماده تاریک القا می کنند که ماده ی تاریک بیشتری را از مرکز کهکشان خارج 
می کند. این پیشنهاد کامال با مشاهدات ما سازگاری دارد و چگونگی شکل گیری کهکشان های کوچکتر را نیز به خوبی توضیح 

می دهد.

اگرچه تقویت این دیدگاه تالش بیشتری را می طلبد، اما مطرح کنندگان آن معتقدند که ذرات فرضی مطرح شده ممکن است 
به نوترینوهایی با انرژی حدود 1 ترا الکترون ولت تبدیل شوند، و اگر این فرض درست باشد، ما قادر خواهیم بود ردپایی از 
این ذرات را در مشاهدات آینده مان از کهکشان راه شیری توسط آشکارساز نوترینوی آیس کیوب )IceCube) در قطب 

جنوب مشاهده کنیم.

psi.ir

سه پيروزی برای 

کيهان شناسی
یونانیان باستان، شهاب ها را به عنوان ستارگان تیر کشنده می شناختند، ولی می دانستند که آنها سقوط می کنند. ارسطو معتقد بود که ستاره تیر 

کشنده، پدیده ای است که در جو زمین روی می دهد. از آن زمان این اجسام را شهاب نامیدند. 

 شهاب سنگ های باستانی 
شهاب هایی را که به سطح زمین می رسند، شهاب سنگ می گویند. نیاکان ما حتی ناظر سقوط برخی از این شهاب سنگ ها نیز بوده اند.

• هیپاوکوس از مردم فنیقیه نیز گزارشی از یک چنین سقوطی داده است.
• تصور می شود که حجراالسود، یعنی سنگ سیاه کعبه در مکه، یکی از این شهاب سنگ ها است و حرمت آن به واسطه مبدأ آسمانی آن است.

• ایلیاد به کلوخه زبری از آهن اشاره می کند که در مراسم تشییع جنازه به پاتروکلوس هدیه شد. این سنگ می بایستی مبدأ شهابی داشته باشد، 
زیرا آن زمان عصر برنز بود و هنوز استخراج و ذوب سنگ معدن آهن متداول نشده بود. در واقع، آهن شهابی احتماال بیش از 3000 سال پیش 

از میالد به کار می رفته است. 

جرقه مطالعه 
در 13 نوامبر سال 1833، ایاالت متحده آمریکا در معرض بارانی شدید قرار گرفت که لیونید یا اسدی نامیده می شدند، زیرا به نظر می رسید 
که از نقطه ای واقع در صورت فلکی اسد می تابند. در آن هنگام این شهاب ها به مدت دو ساعت در آسمان به نمایش آتش بازی جالب توجهی 
پرداختند و درخشش آسمان به حدی رسید که نه تا آن زمان دیده شده بود و نه بعدها دیده شد. تا آنجا که می دانیم هیچ شهاب سنگی به زمین 

نرسید. اما این منظره شگرف، انگیزه بررسی شهاب ها شد و اخترشناسان برای نخستین بار بطور جدی به مطالعه آنها پرداختند.
چند سال بعد »یونس یاکوپ برسالیوس«، شیمیدان سوئدی، کار تجزیه شهاب سنگها را آغاز کرد. نتیجه چنین تجزیه هایی اطالعاتی ارزشمند 

درباره عمر کلی منظومه شمسی و حتی ساختمان عمومی شیمیایی جهان در اختیار اخترشناسان قرار داد. 
وقايع و فجايع 

• در کوکونینو واقع در آریزونا، دهانه مدوری وجود دارد که قطر آن حدود 1200 متر و عمق آن 180 متر است. اطراف این دهانه را تا ارتفاع 30 
تا 50 متر خاک پوشانده است. این دهانه شبیه دهانه های آتشفشانی کره ماه به نظر می رسد. مدت ها تصور می شد که این دهانه مربوط به یک 
آتشفشان خاموش است. اما یک مهندس معدن به نام »دانیل مورو بارینگر« معتقد بود که این دهانه نتیجه برخورد یک شهاب سنگ با کره زمین 
است. از آن به بعد این دهانه، حفره بارینگر نامیده شده است. منشأ شهابی این دهانه با کشفی که در سال 1906 به عمل آمد، مجدداً تأیید شد. 

این دهانه حدود چهل هزار سال پیش ایجاد شده است.
  

• 3500 سال پیش، شهاب سنگ واکاموارتا در شیلی به زمین اصابت کرد که حدود 1 متر عرض و چندین تُن وزن داشت.
• در سال 1908 بر اثر سقوط یک شهاب سنگ در سیبری شمالی، چاهی حفر شد که قطر دهانه آن متجاوز از 45 متر بود و همه درختانی را که در 
30 کیلومتری اطراف محل سقوط بود، از جا کند. خوشبختانه این منطقه غیر مسکونی بود. اگر این شهاب از همین قسمت آسمان حدود 5 ساعت 
بعد سقوط می کرد، ممکن بود در سن پطرزبورگ که تا آن زمان پایتخت روسیه بود، فرود آید. اگر چنین اتفاقی می افتاد، شهر سن پطرزبورگ 

چنان ویران می شد که گویی با یک بمب هیدروژنی ویران شده است، وزن این شهاب سنگ حدود 40000 تن بود.
• یک بار نیز، یک شهاب سنگ به وزن چندین کیلوگرم در وسط اتاق نشیمن یک خانواده آمریکایی سقوط کرد.

• شهاب سنگی به اندازه یازده سانتیمتر، در سال 1991 درست در فاصله 3,5 متری دو پسر بچه در ایالت ایندیانای آمریکا سقوط کرد.
• در سال 1992، یک شهاب سنگ 12 کیلوگرمی به صندوق عقب اتومبیلی که در پیکسویل نیویورک پارک شده بود، برخورد کرد. گزارش شده 
است که این قطعه از گوی آتشین که درخشانتر از ماه بود، جدا شد و هنگامی که با سرعت 700 کیلومتر در ساعت در آسمان در حرکت بود، 
تکه تکه شد. عده زیادی از این واقعه فیلم تهیه کردند. دانشمندان با استفاده از اطالعات فوق توانستند از منشأ این اجرام اطالع حاصل کنند، که 

مدار آن در فاصله سه واحد نجومی و در نزدیکی مدار زهره قرار داشته است.
• یک حفره شهابی نیز، به نام »گاسربالف« در استرالیا وجود دارد که 22 کیلومتر عرض دارد و دور آن کوه است. این حفره 130 میلیون سال پیش 

تشکیل شده است و شاید قدیمیترین گودال شهاب سنگی روی زمین باشد. 

منبع: دانشنامه رشد

تاریخچه شهاب سنگ ها

وم
نج
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بوجود می آید.
پمپ  یک  از  سیال  این  اجباری  گردش  برای  فعال:  يا  اجباری    -

استفاده می شود.
بطور کلی با توجه به توضیحات فوق می توان برای گرم کردن آب 
زیر مورد  نوع سیستم خورشیدی  از چهار  یکی  بهداشتی،  یا  مصرفی 

استفاده قرار گیرد:
- سيستم گردش اجباری- مدار بسته 

- سيستم گردش اجباری- مدار باز
- سيستم گردش طبيعی- مدار باز

- سيستم گردش طبيعی- مدار بسته 

* سيستم گردش اجباری- مدار بسته
باالتری  هزینه  و  باالتر  بازده  دارای  اجباری  گردش  های  سیستم 
نسبت به سیستم های گردش طبیعی هستند. برای جلوگیری از یخ 
زدگی در مناطق سردسیر، از مواد ضد یخ و سیستم دو مداره استفاده 
می شود. ضد یخ در یک حلقه بسته قرار دارد و با عبور از کلکتور 
خورشیدی، مستقیما گرم می شود. ضد یخ در سیستم، با آب مصرفی 
تبادل حرارتی دارد و آب مصرفی بطور غیر مستقیم گرم می شود و 
با استفاده از پمپ به گردش درمی آید. با قطع برق، پمپ از کار می 

شکل )1) سیستم گردش اجباری- مدار بسته

شکل )2) سیستم گردش اجباری- مدار باز

افتد و امکان یخ زدگی سیستم وجود دارد، بدین منظور از شیر انجماد 
استفاده می شود. در این سیستم، مخزن آب مصرفی بصورت مستقل 

عمل می کند و نیازی نیست که در کنار یا باالی کلکتور قرارگیرد.
* سيستم گردش اجباری- مدار باز

خصوصیات این سیستم همانند سیستم گردش اجباری- مدار باز است 
با این تفاوت که این سیستم تک مداره بوده و فاقد ضد یخ است. لذا 
از سیستم اجباری مدار بسته ساده تر می باشد. آب مصرفی با عبور از 
کلکتور مستقیما توسط خورشید گرم می شود. در این سیستم آب گرم 
مصرفی در مخزن ذخیره می شود، به همین علت در زمانی که تابش 

خورشید کم باشد مناسب هستند.

* سيستم گردش طبيعی  )ترموسيفون(
می دانیم وزن مخصوص آب گرم از وزن مخصوص آب سرد کمتر 
بدون  خورشیدِی  آبگرمکن  یک  کار  در  که  است  اصلی  این  و  بوده 

استفاده از پمپ به کار می رود. تشعشعات خورشیدی پس از عبور 
از صفحات پوشش )شیشه) به سطح صفحات جذب کننده انرژی که 
لوله هایی روی این صفحه لحیم شده اند و برای جذب بهتر به رنگ 
درجه حرارت  رفتن  باال  باعث  و  نموده  برخورد  اند،  درآمده  مشکی 
می گردد. ازدیاد درجه حرارت باعث گرم شدن آب درون لوله ها 
گردیده و وزن مخصوص آب کاهش یافته، در نتیجه به قسمت باالی 
کلکتور حرکت نموده و جای خود را با آب سردی که قبال گرم بوده و 
حرارتش را درون منبع از دست داده و ضمنًا وزن مخصوص آن زیاد 
شده می دهد و این عمل تا زمانی که نور خورشید به سطح کلکتور 

می تابد ادامه خواهد داشت و از این طریق آب منبع گرم می شود. 

در مناطق سردسیر که زمستان احتمال یخبندان و در نتیجه ترکیدن 
کلکتور وجود دارد، از منابع دو جداره استفاده می شود و در عین حال 
تا حدودی در  می توان در داخل کلکتور محلول ضد یخ ریخت که 
مقابل یخ زدگی مقاومت نماید. همچنین این محلول در روزهای آفتابی، 
عمل گرم کردن آب داخل جداره اول را انجام می دهد. نکته قابل 
توجه اینکه در این سیستم منبع ذخیره آب باید در باالی کلکتور قرار 
گیر؛د زیرا در صورت نبودن تابش کافی خورشید، یا هنگام شب، به 
علت اینکه نیروی شناوری رو به باال نمی تواند بر افت های اصطکاکی 
سیال داخل لوله غلبه کند. در نتیجه سیستم بر عکس کار کرده و تمام 

آب سرد خواهد شد. 

از ویژگی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- این سیستم فاقد هرگونه اجزای الکتریکی است.

-  این سیستم دارای انعطاف پذیری بیشتر، هزینه نگهداری کمتر و 
عمر باالتر می باشد.

- بازده پایین از معایب این سیستم است.
مناطقی که  برای  و  دارند  بیشتر مصارف خانگی  ها  این سیستم  ت) 

خیلی سرد هستند کاربرد ندارند.
ادامه دارد ...

توضيحات:
]1[ اصغر حاج سقطی)1380)، » اصول و کاربرد انرژی خورشیدی » انتشارات 

دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول.
]2[ بهادری نژاد، مهدی)1371)، »جایگاه انرژی خورشیدی در ایران« مجله 

مهندسی مکانیک.

نویسنده: مهدی شاهسوند
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آبگرمکن خورشیدی

مقدمه
خورشید از منابع انرژی تمام نشدنی محسوب می شود. طبق آخرین 
برآوردهای رسمی اعالم شده عمر این گوی آتشین بیش از14 میلیارد 
سال می باشد. در هر ثانیه 4/2 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی 
تبدیل می شود. با توجه به وزن خورشید که حدود 333 هزار برابر 
عظیم  منبع  عنوان  به  توان  می  را  نورانی  کره  این  است.  زمین  وزن 
انرژی تا 5 میلیارد سال آینده به حساب آورد. خورشید از گازهایی 
و 63 عنصر دیگر  )3 درصد)  هلیوم  نظیر هیدروژن )68/8 درصد) 
که مهم ترین آنها اکسیژن، کربن، نئون و نیتروژن است تشکیل شده 
میلیون درجه  تا 14  در مرکز خورشید حدود 10  دما  میزان  است. 
سانتیگراد می باشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به 5600 درجه 
زمین  شود.  می  منتشر  فضا  در  الکترومغناطیسی  امواج  به صورت  و 
و  دقیقه   8 و  است  واقع  کیلومتری خورشید  میلیون  فاصله 150  در 
18 ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم 
زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی 

آن می باشد.

 سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژی های شناخته شده تاکنون شامل 
)سوخت های فسیلی ذخیره شده درزمین، انرژی های بادی، آبشارها، 
انرژی  است.  خورشید  از  زمین  کره  در  موجود   (... و  دریاها  امواج 
خورشید همانند سایر انرژی ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند 
و.... و  الکتریسیته  انرژی تبدیل شود، همانند گرما و  به دیگر اشکال 
لیکن موانعی شامل )ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل به علت کمبود 
دانش و تجربه میدانی، متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی به دلیل 
بسیار  توزیع  محدوده  تابش-  جهت  و  سال  فصول  و  جوی  تغییرات 
وسیع) موجب گردیده که نتوان استفاده مناسبی از این محبت خدایی 

داشته باشیم.

بانک جهانی در سال 1983،  به عمل آمده توسط   در بررسی های 
آمده است که چنانچه کشورهای در حال توسعه سیاست های بهینه 
سازی مصرف انرژی را معمول می داشتند تا سال 1991 می توانستند 
انرژی  یعنی حدود 15 درصد  روز،  نفت در  بشکه  میلیون  معادل 4 
تجاری شان را صرفه جویی نمایند1. چنانچه اگر تنها یک درصد از 
درآید،  خورشیدی  حرارتی  های  نیروگاه  اشغال  به  جهان  صحراهای 
انرژی تولیدی برای تأمین کل برق ساالنه کشورهای دنیا کافی خواهد 
بود. ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته 
که این منطقه به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط زمین، 
تابش خورشیدی  میزان  که  نحوی  به  دارد  قرار  ها  رده  باالترین  در 
ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر متر مربع تخمین  در 
به  است. همچنین  متوسط جهانی  از  باالتر  بسیار  که  است  زده شده 
طور متوسط سالیانه بیش از 300 روز آفتابی در ایران گزارش شده 
است که بسیار قابل توجه است. این آمار نشان دهنده پتانسیل بسیار 

باالی امکان پذیر در زمین، مخصوصا در ایران جهت استفاده از انرژی 
و  انرژی خورشیدی  لحاظ دریافت  به  ایران  است. کشور  خورشیدی 
امکان استفاده از این انرژی جهت تأمین نیازهای خود بسیار غنی است 
و دریافتی انرژی خورشیدی در آن حدود 4000 برابر انرژی مصرفی 
انرژی  از  استفاده  با  را  کشور  نیازهای  کلیه  توان  می  باشد،  می  آن 

آفتاب تأمین نمود2. 

دور،  چندان  نه  ای  آینده  در  فسیلی  های  سوخت  اتمام  به  توجه  با 
بشر الزم است تا حد امکان باید از انرژی های جایگزین که قابلیت 
تجدیدپذیری را دارا هستند، استفاده کند. گرمایش آب و فضا مجموعًا 
بیش از 80 درصد انرژی را در ساختمان ها مصرف می کند و بنابراین 
بیش از یک سوم کل انرژی مصرفی جهان در جهت گرمایش مصرف 
می شود. از این میان گرمایش آب به طور متوسط 20 تا 30 درصد 
کل انرژی مصرفی در خانه را مصرف می کند. بنابراین با استفاده از 
مورد  انرژی  تا 70درصد   60 سالیانه  توان  می  آبگرمکن خورشیدی 
نیاز برای گرمایش آب را تأمین کرد. در این مقاله به معرفی انواع 

آبگرمکن های خورشیدی پرداخته شده است.

* انواع آبگرمکن های خورشيدی
سيستم های آبگرمکن خورشيدی، بر حسب اینکه آب مصرفی در 

آنها چگونه گرم می شود، به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) سيستم باز: آب مصرفی به طور مستقیم با عبور از کلکتور)جمع 

کننده) گرم می شود. 
مبدل  یک  توسط  مستقیم،  بطورغیر  مصرفی  آب  بسته:  ب( سيستم 
حرارتی که خود در یک سیکل بسته توسط سیال داخل کلکتور گرم 

شده است، گرم می شود .
در این آبگرمکن ها سیال عامل نیز به دو صورت جابجا می شود:

جاذبه)  نیروی  اثر  ترموسیفون)  پدیده  اثر  بر  فعال:  غير  يا  طبيعی   -
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برای ساخت این موتور از هیچ آهنربای دائمی استفاده نمی شود، در عوض از سیم پیچ دومی برای این منظور استفاده می کنیم، که این سیم 
پیچ ثانویه را »سیم پیچ میدان« می نامیم. سیم پیچ اولیه را که از جثه کوچکتری برخوردار است را »سیم پیچ چرخنده« می نامیم. برای ساخت 

این موتور باید از نمودار زیر استفاده کرد.
    

 همانطور که از نمودار باال مشخص است، حرکت الکترون ها از قطب منفی باطری شروع شده و با گردش در سیم پیچ میدان از طریق یک 
قطعه سیم به سیم پیچ چرخنده می رسد و با گذر از حلقه های آن، سرانجام به قطب مثبت باطری می رسند. هنگامی که جریان الکتریکی در 
یک چنبره برقرار است، در چنبره دیگر نیز جریان دارد. وقتی که چنبره چرخنده می چرخد و عایق جریان الکتریکی چرخنده را قطع می کند، 
جریان چنبره میدان را نیز هم زمان قطع می کند. به دلیل اینکه هر دو چنبره با هم روشن و خاموش می شوند، و ما حالتی را که یکی روشن و 

دیگری خاموش است  را نداریم و در واقع هدر رفت الکتریسیته به وجود نمی آید.
در شکل زیر شکل کامل شده این موتور را در می توان مشاهده کرد .

 
    به منظور تشخیص بهتر از سه رنگ سیم استفاده شده است. برای 
سیم پیچ میدان از سیم سبز قطورتر که شامل 50 دور سیم پیچیده شده 
به روی یک شیء با قطر 3/5 سانتی متر است، استفاده شده است. الزم 
به ذکر است که ادامه این سیم سبز برای محکم نگه داشتن سیم پیچ به 
دور آن بسته شده است. یکی از قسمت های انتهایی سیم پیچ میدان را 

عاری از روکش کرده و به حالت قابل مشاهده در سمت چپ تصویر در می آوریم و از سمت دیگر برای اتصال به باطری استفاده می کنیم، 
با طی این مراحل کار ما با سیم پیچ میدان تمام شده است. از سیمی قهوه ای رنگ استفاده می کنیم و قسمت بدون روکش را به حالت قابل 

مشاهده در سمت راست تصویر در می آوریم. 
مرحله بعدی مربوط به سیم پیچ چرخنده می باشد که شامل 25 دور سیم نازک پیچیده شده به دور باطری 1/5 ولت معمولی است. دو سر 
این سیم پیچ را نیز برای محکم کردن پیچه چند دور به دور سیم پیچ مطابق شکل می پیچیم. می توان از قطعات پالستیکی مروارید شکل برای 

وسط نگه داشتن سیم پیچ نیز استفاده کرد.
  با وصل کردن سر مربوط به سیم پیچ میدان و سر مربوط به سیم پیچ چرخنده به باطری 9 ولت، شاهد گردش سریع تر سیم پیچ چرخنده 

هستیم. 

منابع:
.http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/electro/electro3html#two_coil

ترجمه و تنظیم: نوید آقاابراهیمی

 ساخت یک موتور الکتریکی ساده
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قبل از شروع به کار، الزم است اندکی با موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و ترانسفورماتورها آشنا شویم. 

هر وسیله ای که به نحوی نوعی از انرژی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند، موتور خوانده می شود. 
در مورد خاصی که انرژی اولیه الکتریکی باشد، به آن وسیله موتور الکتریکی می گویند. در حالی که 
ژنراتورها دقیقا برعکس موتورهای الکتریکی، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند 
که از آنها در نیروگاه های برق استفاده می شود. ترانسفورماتورها )ترانس یا مبدل) نیز صرفا با تغییر 
جریان الکتریکی و ولتاژ، انرژی الکتریکی را به انرژی الکتریکی با ولتاژ و جریان دیگری تبدیل می 
کند که از آنها در شبکه توزیع برق استفاده زیادی می شود. با دانستن این مقدمه، می خواهیم انرژی 
الکتریکی را به صورت بسیار ساده به انرژی مکانیکی تبدیل کنیم و در واقع موتور الکتریکی بسازیم.  

    ما ساخت این موتور را با درست کردن پیچه که قسمت گردنده موتور است، شروع می کنیم. بدین 
منظور از یک باطری 1/5 ولتی معمولی برای پیچیدن سیم به دور آن استفاده می کنیم. با چرخاندن 
25 دور سیم  روکش دار به دور باطری همانند شکل زیر، قسمت دایره ای شکل پیچه ساخته می شود. 

   سپس آن را از باطری بیرون آورده و برای اینکه در فرم مناسب خود 
ثابت بماند همانند شکل زیر آن را می بندیم . 

    برای هدایت جریان الکتریکی از باطری به پیچه نیاز به چیزی شبیه شکل زیر داریم، که در واقع 
واسطه رسیدن جریان به پیچک است، که از تابیدن سیم مسی بدون روکش بدست می آید. 

مرحله پایانی، مونتاژ سیم واسط و پیچه است که با وصل کردن سیم های واسط به دو سر باطری صورت می گیرد. در پایان، با قرار دادن 
پیچه در دو سر دایره ای شکل سیم های واسط، و قرار دادن یک آهن ربای دائمی بر روی باطری، شاهد چرخش پیچه می باشیم. ضمنا 

الزم است آن قسمت از پیچه که در قسمت گرد سیم های واسط می رود عاری از روکش باشد. )تا جریان بتواند از پیچه عبور کند)

  الزم به ذکر است برای اینکه بتوان موتور را در زمان های دلخواه به 
نحو هر چه آسان تر روشن و خاموش کرد می توان از یک تکه کاغذ 
مطابق شکل نیز استفاده کرد تا در صورت لزوم با برداشتن آن بتوان 
حرکت  از  را  موتور  آن،  مجدد  دادن  قرار  با  و  کرد  روشن  را  موتور 

بازداشت. 

  شکل پایانی موتور االکتریکی ما، به صورت روبرو است. 




