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شماره بیست وهفتم

بهمن 1392

از همان ابتدا که تمدن به وجود آمد، ماه مورد توجه بشر واقع شد. 
در آن زمان، تصورات بشر نسبت به ماه محدود به افسانه بود. ولی با 
گذشت زمان و باال رفتن درک بشر نگرش ها نسبت به ماه علمی تر 
شد. در مورد این جرم آسمانی سه مفهوم وجود دارد که غالبًا با هم 
اشتباه گرفته می شوند؛ آن سه مفهوم گرانش، هوا و صدا است. هنوز 
بسیاری هستند که نمی دانند در ماه هوا وجود ندارد؛ یا برخی افراد 
به دلیل آنکه در ماه صدا انتقال پیدا نمی کند، فکر می کنند گرانش 

)جاذبه( نیز وجود ندارد و این مفاهیم را با هم اشتباه می گیرند.
براساس گفته های  ماه  به  تلسکوپ، تصورات نسبت  از عصر  پیش 
تلسکوپ  اختراع  با  اما  گرفت.  می  شکل  ارسطو  نظیر  دانشمندانی 
نگاه بشر به این جرم آسمانی متفاوت تر شد. بررسی های دقیق تر 
در زمینه کره ماه، توسط ستاره شناس ایتالیایی، به نام گالیله، حدود 
بلندی  و  ها  پستی  گالیله  تلسکوپ  پیش صورت گرفت.  قرن  چهار 
هایی را روی سطح ماه دید و گالیله آنها را کوه ها و دره های موجود 
روی آن دانست. بعد از گالیله، نیوتن با پایه ریزی قانون »گرانش«، 
باب جدیدی را پیش روی دانشمندان باز کرد. گرانش همان نیرویی 
است که زمانی که یک جسم را به سمت باال پرتاب می کنیم، پس 
از چند لحظه به طرف زمین برمی گردد. این نیرو سبب می گردد 
تمام ذرات و اجسام روی سطح و اطراف یک جرم آسمانی تا جایی 

که توان داشته باشد، تحت تاثیر آن قرار بگیرد.
وارد  یکدیگر  به  اجسام  که  گرانشی  نیروی  گرانش،  قوانین  طبق 
مستقیم  نسبت  جرم  با  و  وارون،  نسبت  فاصله  مجذور  با  کنند  می 
دارد. بنابراین، اگر جسمی جرم بیشتری داشته باشد، نیروی گرانش 
بیشتری نیز وارد می کند. نیروی گرانش کم سبب می گردد عناصر 
گازی موجود روی سطح یک جرم توانایی بیشتری برای فرار داشته 
باشند. نیروی گرانش اجرام آسمانی می تواند دارای سه حالت باشد: 
حالت نخست آن است که این نیرو آنقدر زیاد باشد که حتی عناصر 
سیاره  باشند.  نداشته  را  آن  جاذبه  از  گریختن  توانایی  گازی  سبک 
مشتری و کیوان به همان دلیل حتی می توانند اتمهای سبک مانند 
هیدروژن و هلیوم را در اتمسفر)جو( خود نگه دارند. حالت دوم آن 
تنها  اجرامی  چنین  باشد.  متوسط  حد  در  گرانش  نیروی  که  است 
معروف  نمونه  کنند.  خود  جذب  را  وزن  سنگین  عناصر  توانند  می 
آن، سیاره زمین خود ماست که دو عنصر نسبتًا سنگین اکسیژن و 
نیتروژن به فراوانی در جو آن وجود دارد. حالت سوم، آن است که 
نیروی گرانش یک جرم آسمانی خیلی کم باشد، در این صورت حتی 
عناصر سنگین را نیز نمی تواند به سمت خود جذب کند، که کره ماه 
از این دسته است. همین گرانش ضعیف ماه که حدود 6/1 گرانش 
زمین است، سبب شده که این جرم فاقد اتمسفر باشد. یکی از دالیلی 
که فضانوردان روی سطح ماه از لباس های ضخیم و سنگین استفاده 
می کنند همین موضوع است. یک فرد 60 کیلوگرمی در ماه دارای 
وزنی معادل 10 کیلوگرم است بنابراین دور از ذهن نیست که اثری 

از مولکول های سبک بر روی آن وجود نداشته باشد. 

طبق برخی از نظریه ها ماه در ابتدا دارای جو بوده است ولی به دلیل 
گرانش ضعیف، به تدریج گازهای تشکیل دهنده جو آن، از سطحش 
فرار کرده اند. تا اینجا متوجه شده ایم که کره ماه دارای گرانشی 
ضعیف و خالی از جو است. یک روش نسبتًا ساده برای فهمیدن آنکه 
آیا کره ماه دارای جو است یا فاقد آن، رصد ماه به هنگام عبور یک 
ستاره از اطراف آن است. اگر شما با تلسکوپ به این ستاره در حال 
گذر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که ستاره در هنگام عبور ماه برای 
لحظه ای ناپدید می گردد. اما، اگر ماه دارای اتمسفر بود، در نتیجه 
آن ستاره »به تدریج« کم نور می شد، چون در این حالت نور آن از 

درون الیه های هوا عبور می کرد و به ما می رسید.
وجود ذرات هوا در جو زمین سبب می گردد، این ذرات در جای 
خود نوسان کرده و به یکدیگر ضربه بزنند؛ با توجه به شدت این 
یا  کم  اجسام،  توسط  آمده  وجود  به  آن، صدای  و وسعت  ضربات 
زیاد به گوش می رسد. اما در سطح ماه که فاقد چنین ذرات و جوی 
ماه  در  نبود صدا  آمد.  نخواهد  وجود  به  هم  طبیعتًا صدایی  است، 
سبب شده است که این کره آسمانی ساکت ترین جرم آسمانی لقب 
بگیرد. عدم وجود اتمسفر در ماه، عالوه بر آنکه مانع انتقال امواج 
صوتی در آنجا شده است، موجب شده برای این کره پدیده فلق و 
شفق1  نیز وجود نداشته باشد. همچنین، با نگاه از روی ماه نمی توان 

شاهد چشمک زدن ستارگان بود. 
اختالف سایه و روشنایی روز نیز، در سطح ماه قابل مقایسه با سایه 
جو  نبود  دلیل  به  نیز  ماه  آسمان  و  نیست  زمین  روشنایی سطح  و 
سیاه رنگ به نظر می رسد. در روی ماه، سایه اجسام بسیار تاریک 
و سطوحی که در معرض روشنایی هستند خیلی روشن تر می باشند. 
عالوه برآن، سطح ماه به علت نداشتن پوششی نظیر اتمسفر زمین، 
های  سنگ  مستقیم  بمباران  معرض  در  و  محافظ  بدون  همواره 
آسمانی و تابش پرتوهای ویرانگر است. کره ماه به دلیل عدم وجود 
فشار جو، شرایطی مشابه فضایی خالی را دارد که در آن مایعات فوراً 
جوشیده و به بخار تبدیل می شوند و چیزی هم برای تنفس موجود 
نیست. عالوه بر همه این موارد،  نبود جو در ماه سبب شده که اثری 
از وزش باد وجود نداشته باشد و رد پای آرمسترانگ به عنوان اولین 

امضای بشر روی ماه بیش 
خط  بدون  دهه  چهار  از 

خوردگی باقی بماند.

  محسن پورنگ 

1. پدیده ای که در هنگام طلوع و غروب خورشید هوا نور آبی با طول موج بیشتر 
را زیاد تر از نور زرد و قرمز خورشید منحرف کرده و حذف می کند                                                         

جاذبه، جو و صدا 
در »کره ماه«

طراح:
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مفهوم نیوتنی فضا و زمان
قسمت دوم
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فلسفه و فیزی

فعال3   ]بلکه[ همگی  ندارد،  لَختی2 وجود  بشکند.1 هیچ جسم  را  پیوندها  این  تواند  نمی  است،  تهی  نیرویی  هر  از  دارد. خالء که  نگه می 
هستند و فعالیت آنها نه به سبب حرکت مکانیکی که به آنها وادار شده است4، بلکه به سبب پنیوما است.5 » این، پنیوما است که به درون 
ماده نفوذ می کند، همانند آتش که به درون آهن گداخته نفوذ می کند. سرچشمة حرکت و زندگی در خود ماده است و نه بیرون از 

آن.6 مفهوم رواقی ناظر به جهان، ]مفهومی[ دینامیکی  بود و در برابِر مفهوم مکانیکی  مطرح شده به وسیلة دموکریتوس قرار داشت. 7 

ادامه دارد...

نوشتة استانیسالو مازیِرسکی، دانشگاه کاتولیکی لوبلین، لهستان8
ترجمة آرش کرامتی

1. همانگونه که در پانوشت 3 اشاره شد، رواقیان، تنها، جسم را موجود می دانستند و با قایل شدن به دو بنیان جسمانی- یعنی عقل و ماده- 
یکی را )عقل را( فعال و دیگری را )ماده را( منفعل می دانستند. در واقع از نظر رواقیان، تنها اجسام هستند که قابلیت فعل و انفعال دارند و 

»غیر جسمانیات« که به آنها »معقوالت« نیز می گفتند )مانند زمان و مکان و خالء و واژه ها(، عاری از هرگونه فعل و انفعالی هستند. )توضیح 
مترجم با توجه به: »تاریخ فلسفه- جلد دوم: دورة انتشار فرهنگ یونانی و دورة رومی«، امیل بریه، ترجمة دکتر علی مراد داودی، مرکز نشر 

دانشگاهی، تهران، 1374، چاپ دوم، صص 60 و 61(
2. inert
3.active
4. the forced mechanical motion

5. در واقع بنابر دیدگاه فیلسوفان حوزة رواقی قدیم، باید گفت که هیچ جسمی نیست که فعال یا منفعل نباشد و غیر جسمانیات از دایرة فعل 
و انفعال بیرون هستند. )ن. ک. پانوشتهای 3 و 6 در باال( عقل، از نظر این فیلسوفان رواقی، سرچشمه یا منشاء فعل یا اثرگذاری است و ماده، 

منفعل است و پذیرای تأثیر عقل. در طبیعت شناسی رواقی، عقل به عنوان »علت«، منشاء اثر است و اثرگذار بودن آن، از متحرک بودن آن می 
آید. ماده نیز تأثیر این علت- یعنی عقل- را بدون مقاومت می پذیرد. به این ترتیب، در این نظریة طبیعت شناسی، گونه ای دیدگاه دینامیکی 
وجود دارد و در آن، اینگونه بیان می شود که جسم فاعل در جسم منفعل- یعنی عقل در ماده- نفوذ می یابد )تداخل می کند(. عقل که همان 

پنیوما )نفخه( است، در اندیشة رواقی، با داخل شدن به درون ماده، به آن جان می بخشد و جنبش و حرکت ماده را باعث می شود. این دیدگاه 
دینامیکی با برداشتهای مکانیکی از سازوکار طبیعت تفاوت دارد. توضیح آنکه در برداشتهای مکانیکی، عامل یا علت حرکت ماده را امری غیر 
مادی یا جدا از ماده می دانند که بر ماده اثر می کند و آن را به حرکت وادار می کند و گونه ای از »ضرورت« را در رخ دادن حرکت، بیان 
می کند. ضرورت را می توان در برابر غایت در نظر گرفت، به این معنا که به جای بیان علت رخ دادن امور بر پایة هدف و نهایت آن امور، 

به دلیل یا علتی اشاره کرد که به ضرورت، چیزی را شکل می دهد. در این رابطه باید به این امر توجه نمود که اگر غایت )هدف و نهایت( را 
نیروی محرکة شکل گیری امور بدانیم، هر مرحله ای که پیموده می شود تا از یک مرحلة آغازین به مرحلة بعدی دست یافته شود، وسیله ای 

است برای نزدیکتر شدن به هدف؛ اما اگر ضرورت را به جای غایت در نظر بگیریم، حالت بعدی بنابر ضرورت حالت آغازین شکل گرفته 
است، بدون اینکه غایت و نهایتی از پیش تعیین شده باشد و در واقع، »علت«، ضرورتی کور و مکانیکی است. )توضیح مترجم با توجه به: »تاریخ 

فلسفه- جلد دوم: دورة انتشار فرهنگ یونانی و دورة رومی«، امیل بریه، ترجمة دکتر علی مراد داودی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1374، 
چاپ دوم، صص 61 و 62؛ و »تاریخ فلسفة یونان )جلد 9: اتمیان قرن پنجم. لئوکیپوس- دموکریتوس(«، دبلیو. کی. سی. گاتری، مترجم: مهدی 
قوام صفری، انتشارات فکر روز، تهران، 1377، چاپ اول، صص 48 و 78 و 80؛ و »سیر حکمت در اروپا«، نگارش محمد علی فروغی، انتشارات 

صفی علیشاه، تهران، چاپ ششم، 1379، 3ج در یک مجلد، جلد اول، ص 46؛ و »حکمت یونان«، شارل ورنر، ترجمة بزرگ نادرزاد، شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، بهار 1382، چاپ سوم، ص200(

6. ن. ک. پانوشت 9 در باال.
7. در پانوشت 9 در باال، مفهوم دینامیکی بودِن حرکت در اندیشة رواقی و تقابل آن با دیدگاه مکانیکی، مد نظر قرار گرفت. در نظریة اتمی 
که به وسیلة دموکریتوس و لئوکیپوس شکل گرفت، علت حرکت اتمها به گونة مکانیکی شرح داده و بیان شده بود که با حرکت گردابی که 
اتمها در آن می افتند، جهان ها آغاز به شکل گیری می نمایند. توضیح آنکه در نظریة یاد شده، اتمها از آغاز، متحرک بوده اند و در حرکتی 
که در خالء نامتناهی دارند، با یکدیگر برخورد می نمایند و در اثر این برخوردها، گاهی پیش می آید که به یکدیگر گیر می کنند )زیرا اتمها 
دارای شکلهای متفاوتی هستند و از جمله شکلهای قالب دار و کوژ و توخالی( و به هم می چسپند. همین امر است که موجب می شود اشیاء 

شکل بگیرند. شکل گیری جهان ها هم، مانند شکل گیری اشیاء، با برخورد و درگیر شدن اتمها با یکدیگر صورت می گیرد، به این ترتیب که 
پیش می آید که اتمها به درون بخشی از خالء که تُهی است، سرازیر می شوند و در آنجا به گرد هم می آیند و جهانی را شکل می دهند. به 

این ترتیب، تفاوتی مهم را میان دیدگاه رواقیان در مورد سازوکار جهان و علت حرکت، با دیدگاه بنیانگذاران نظریة اتمی- یعنی لئوکیپوس 
و دموکریتوس- می یابیم که همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت، به تفاوت دو دیدگاه دینامیکی )به صورت توجه به بیان علت حرکت به 
صورت گونه ای جاندارانگاری نزد رواقیان( و مکانیکی)به صورت توجه به حرکت اتمها به عنوان امری ازلی و شکل گیری جهان ها در اثر 

برخوردهای کور و تصادفی اتمها نزد لئوکیپوس و دموکریتوس( بر می گردد. )توضیح مترجم با توجه به: »تاریخ فلسفة یونان )جلد 9: اتمیان 
قرن پنجم. لئوکیپوس- دموکریتوس(«، دبلیو. کی. سی. گاتری، مترجم: مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز، تهران، 1377، چاپ اول، صص 

46 تا 48 و 50 و 57 تا 64(
8. “The Newtonian Concept of Space and Time”, Stanislaw Mazierski, Catholic University of Lublin, Poland. )In: “Lectures on Issac 
Newton’s Mathematical Principles of Natural Philosophy”.(

پیشگفتار مترجم
در بخش نخست ترجمة این مقاله، به دیدگاه دموکریتوس، فیلسوف یونانی، در مورد خالء، اشارة مختصری شد تا به شکل گیری توجه 
به مفهوم فضا نزد فیلسوفان یونانی اشاره شده باشد. پس از آن نیز به بحثی مفصل در مورد دیدگاه های ارسطو دربارة حرکت و مکان 
پرداخته شد و در آن بیان شد که حرکت اجسام با توجه به مکان های طبیعی، چگونه توضیح داده می شوند. پس از آن نیز، دیدگاه 
ارسطو در مورد زمان شرح داده شد و در آن، به رابطة حرکت با زمان- به این صورت که ذهن از روی حرکت، زمان را به صورت مقدار

یا شمارة حرکت، شکل می دهد- از نظر ارسطو پرداخته شد.
اکنون در بخش دوم ترجمة این مقاله، دیدگاه های گروهی از فیلسوفان یونانی به نام »رواقیان« در مورد فضا و حرکت مطرح می شود.

موضع فیلسوفان رواقی1 متفاوت ]از ارسطو[ بود. آنها به مفهوم خالء که توسط دموکریتوس ارایه شده بود، بازگشتند. مفهوم خالء بر این 
موضوع پافشاری می کرد که کیهان، به وسیلة آن ]خالء[ از هر سو احاطه شده است.2 اگر این گفته درست باشد، چرا با گذر زمان، همة 
کیهان از هم جدا و ناپدید نمی شود؟3 فیلسوفان رواقی پاسخ جالبی به این پرسش دادند. بدانگونه که: »بخشهاِی منفرِد جهان مادی، به 
وسیلة نیروهایی که از پنیوما4  سرچشمه می گیرند، با یکدیگر پیوند داده می شوند. این نیروی پیوند دهنده، ]اجزای[ جهان را با یکدیگر 

1. پس از کشورگشایی های اسکندر- و در زمانی پس از ارسطو- فرهنگ یونانی در متصرفات اسکندر رایج شد. این دوره به نام دورة »یونانی 
مآبی« )Hellenistic( خوانده می شود. رواقیان، فیلسوفانی بودند که در این دوره ظاهر شدند. فیلسوفان رواقی، محور اندیشه های خود را به 
اخالق اختصاص داده بودند و تالش می کردند تا به تعیین چگونگی زیستن بپردازند. ایشان را از آن روی رواقی می خواندند، چون گردهمایی 

ایشان در یکی از رواقهای شهر آتن برگزار می شد. )توضیح مترجم با توجه به : »مبانی اندیشه های فلسفی )فلسفة عمومی(«، دکتر منوچهر 
صانعی دره بیدی، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1384، چاپ اول، صص 9-58؛ و »سیر حکمت در اروپا«، محمد علی فروغی، انتشارات صفی 

علیشاه، تهران، 1379، چاپ ششم، 3ج در یک مجلد، جلد اول، ص71(
2. تفسیر هایی که از دیدگاه های لئوکیپوس و دموکریتوس، بنیانگذاران فلسفة اتمی و طبیعت شناسی بر بنیان فرض کردن اتمها، ارایه شده 

اند، بیان می دارند که از نظر ایشان، »خالء« مانند محفظه ای است از هر سو نامتناهی؛ و از این رو می تواند بیشمار اتم را در خود جای دهد. 
این محفظه )یا ظرف( به عنوان فضایی در نظر گرفته می شد که در درون آن، اتم ها با حرکتهای گردآبی که داشتند، به ِگرد هم می آمدند و 
جهان های گوناگون را پدید می آوردند. رواقیان تنها به آنچه که جسم بود قایل بودند و البته بجز اشیاء، آنها عقل را نیز جسمانی می دانستند 
و بنابراین، آن را موجود می شمردند. آنها »خالء« را که مانند ظرفی برای اشیاء می دانستند، جزو اشیاء و امور جسمانی به شمار نمی آوردند، 
بلکه می گفتند که وجود داشتن اشیاء، فرصتی را برای تصور کردن خالء فراهم می آورد. رواقیان نیز خالء را بی پایان )نامحدود( می دانستند 
که جهان در درون آن قرار داشت، اما در درون خود جهان، نمی توان خالئی را در نظر گرفت. توضیح اینکه آنها عقل را از این روی جسمانی 

می دانستند که فعال است، یعنی منشاء تأثیر است؛ و در همان حال، شیئی را که تأثیر عقل را تحمل می کند و به عبارت دیگر، منفعل می 
شود، نیز جسم می دانستند و آن را ماده می خواندند. بنابراین، رواقیان به دو بنیان جسمانی در طبیعت قایل بودند که یکی مبداء فعل است 

که آن را عقل یا همان خدا می دانستند و دیگری مبداء انفعال است که ماده است و آمادة پذیرش فعل الهی. رواقیان که عقل را جسمانی 
دانستند، آن را همچون آتش در نظر گرفتندکه به سبب لطافت فوق العادة خود، در عالم منتشر است. انتشار این عقل جسمانی در عالم، باعث 

می شود که هیچ مکان خالی در درون عالم، باقی نماند و از این روی در درون جهان نمی توان قایل به خالء شد. )توضیح مترجم با توجه به: 
»تاریخ فلسفة یونان )جلد 9: اتمیان قرن پنجم. لئوکیپوس- دموکریتوس(«، دبلیو. کی. سی. گاتری، مترجم: مهدی قوام صفری، انتشارات فکر 

روز، تهران، 1377، چاپ اول، صص 28، 31، 43، 58 تا 65؛ و »تاریخ فلسفه- جلد دوم: دورة انتشار فرهنگ یونانی و دورة رومی«، امیل بریه، 
ترجمة دکتر علی مراد داودی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1374، چاپ دوم، صص 60، 61و 64؛ و »حکمت یونان«، شارل ورنر، ترجمة 

بزرگ نادرزاد، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، بهار 1382، چاپ سوم، ص200(
3. این پرسش به این امر می پردازد که چرا سیاره ها و ستارگان در کنار هم قرار گرفته اند و با وجود آنکه جهان در درون خالء نامتناهی 

قرار دارد، سیاره ها و ستارگان از هم دور نمی شوندتا هر کدام به گوشه ای دور دست از این خالء نامتناهی بروند و از چشم ما ناپدید شوند؟ 
پرسش از علت کنار هم ماندن ستارگان و سیاره ها، پرسشی بوده است که پیش از رواقیان، مورد توجه برخی دیگر از اندیشمندان یونانی قرار 

گرفته بود. بنابر گفتة شارحان، افالطون پاسخ چرایی این یکپارچگی جهان را به این صورت ارایه داده است که چون جهان از روی یک الگو 
)ُمدل( ساخته شده است و آن الگو یکپارچه بوده است، پس جهان نیز یکپارچه می ماند و می توانیم بگوییم که به دلیل این یکپارچگی جهان 

است که سیاره ها و ستارگان در کنار هم باقی مانده اند و پراکنده نمی شوند. ارسطو نیز- بر پایة گفته های شارحان- دلیل یکپارچگی جهان را 
وحدت ماده و مکان طبیعی هرکدام از عناصر می دانست. )توضیح مترجم با توجه به: »تاریخ فلسفه- جلد دوم: دورة انتشار فرهنگ یونانی و 

دورة رومی«، امیل بریه، ترجمة دکتر علی مراد داودی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1374، چاپ دوم، صص 63 و 64(
4. pneuma
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مفهوم 
هلیسیتی، کایرالیتی و ارتباطشان 

به جرم

مفاهیم بنیادی
مفاهیم بنیادی

مفهوم هلیسیتی، کایرالیتی و ارتباطشان به جرم
در این مقاله می خواهیم یک مبحث بسیار مهم از مدل استاندارد را 
بررسی کنیم. این مبحث »کایرالیتی« و معنی جرم )ذرات( است. این 
جنبه از مدل استاندارد کمی متفاوت از دیگر مباحث است، اما نکاتی 

زیرکانه در فیزیک ذرات دارد.
برای شرح مفهوم »کایرال« ابتدا بهتر است درباره مبحثی مرتبط، به 
نام »هلیسیتی«، که به اسپین ذره بستگی دارد بپردازیم. سپس از این 
مبحث برای توضیح و فهم بهتر کایرالیتی بهره می بریم، پس از آن، 

چگونگی تاثیر اجرام روی نظریه های کایرال و هیگز را می بینیم. 

هلیسیتی
ها،  )الکترون  ماده  ذره ی  هر  که  است  این  دارد  وجود  که  حقیقتی 
کوارک ها و ...( در حال چرخش است. بنابراین، هر ذره ماده تکانه 
زاویه ای ذاتی را حمل می کند. باید بدانید که اسپین یک خاصیت 
کوانتومی ذرات بنیادی است، و درواقع، هیچ شاهد کالسیکی برای 
این چرخش کوچک کروی وجود ندارد. شکل زیر به صورت مناسبی 

اسپین را نشان می دهد: 
پیکان عمودی جهت اسپین ذره را نشان می دهد. پیکان افقی جهت 

حرکت ذره را نشان می دهد.
است،  »راستگرد«  ذره  این 
راستتان  دست  جهت  چون 
اگر  زیرا  دهد؛  می  نشان  را 
شما  راست  دست  شصت 
باشد،  افقی  پیکان  جهت  در 
جهت  در  شما  انگشتان 
شود.  می  خم  عمودی  پیکان 
گیری  جهت  این  فیزیکدانان 

را »هلیسیتی« ذره می نامند.
ما همچنین می توانیم ذره راستگردی را بکشیم که در خالف جهت 
حرکت می کند )جهت چپ(. به یاد داشته باشید که اگر شما انگشت 
جهت  در  نیز  شما  انگشتان  بگیرید،  مخالف  جهت  در  را  شصتتان 
بنابراین،  شود،  می  خم  مخالف 
نیز  عمودی(  )پیکان  اسپین  جهت 

باید تغییر کند.
به نظر جالب می آید؟ حال، ما می 
توانیم ذره ای چپگرد )با هلیسیتی 
بعد،  شکل  در  کنیم.  تصور  چپ( 
جهت  دو  در  که  چپگرد  ذرات 
حرکت می کنند، نشان داده شده 

اند. 

تغییر  ناگهان  را  افقی  پیکان  تنها جهت  اگر  باشید،  داشته  خاطر  به 
این  بطور دقیق، همانند  این  دارید.  اسپین مخالف  با  ای  دهید، ذره 
موضوع است که وقتی فردی در آینه نگاه می کند )چپ و راستش 

جا به جا می شود(.

ما توجهمان را به ذرات مادی )فرمیون ها( معطوف کرده ایم. داستان 
مشابهی نیز برای ذرات میدانی مربوط به نیروها )بوزون های پیمانه 
ای( وجود دارد، اما به دلیل عدد اسپینشان پیچیدگی بیشتری دارند. 
آن  اسپین  )عدد  ندارد  اسپین  اصال  که  است  موردی  هیگز  بوزون 

صفر است(.

هلیسیتی، نسبیت و جرم 
حال بیایید درباره ی معنای جرم فکر کنیم. راه های بسیاری برای 
تفکر در زمینه جرم است، برای مثال، اینکه جرم را بر اساس سنگینی 
اجسام بسنجیم خیلی شهودی است. ما می خواهیم نقطه نظر دیگری 

را که بر خواسته از نسبیت خاص است بررسی کنیم. 
یک ذره بدون جرم )مثل فوتون( با سرعت نور حرکت می کند و شما 
هرگز نمی توانید آن را بگیرید. هیچ دستگاهی نیز وجود ندارد که با 
سرعت نور حرکت کند. در مقایسه، شبیه رانندگی در آزاد راه است. 
اگر شما با سرعتی همانند سرعت ماشینی که در کنارتان در حرکت 
است، حرکت کنید، به نظر می رسد که اتومبیل کناریتان )نسبت به 

شما( حرکت نمی کند. حال، اتومبیل را با یک ذره جایگزین کنید. 
نور  از سرعت  کمتر  با سرعتی  دار  جرم  ذره  یک  دیگر،  از سوی   

حرکت می کند که شما می توانید سرعتی به آن نسبت دهید و با  
سرعت دیگر ذرات مقایسه کنید. بنابراین، ذره ی در حالت سکون 
برد. همچنین، شما می  به سر می  به شما، در حالت سکون  نسبت 
توانید سریع تر از یک ذره جرم دار حرکت کنید و چنین به نظر می 
رسد که ذره در جهت مخالف در حرکت است )برای نشان دادن 
این موضوع جهت پیکان افقی را تغییر دهید(. به خاطر داشته باشید 
که جهت اسپین تغییر نمی کند! به هر حال، قباًل خاطر نشان کردیم 
که تغییر تنها شامل حال جهت حرکت ذره می شود، و نه اسپین آن؛  
چپگرد  به  راستگرد  از  چون  کند.  می  تغییر  ذره  هلیسیتی  بنابراین، 
تبدیل شد. به طور واضح، تمام کاری که انجام دادیم، رفتن به چار 
چوب مرجع دیگری است و اصول نسبیت خاص می گوید که هر 
تا کنون به وجود آمده  چارچوب مرجعی معتبر است. نکته ای که 
هلیسیتی  بودن  ذاتی  یا غیر  ذاتی  است که  است: »جرم چیزی  این 
ذره را مشخص می کند. یعنی اگر ذره ای بدون جرم باشد، هلیسیتی 

آن در تمام چارچوب های مرجع مقدار ثابت دارد. از طرف دیگر، 
اگر ذره ای هرگونه جرمی داشته باشد، دیگر هلیستی خاصیتی ذاتی 
نیست. از آنجا که مشاهده گرهای مختلف و در چارچوب های مرجع 
کنند  گیری  اندازه  هلیسیتی  برای  مختلفی  مقادیر  توانند  می  معتبر، 
)هلیسیتی چپ یا راست(. بنابراین، اگرچه هلیسیتی کمیتی به آسانی 
نیست.  ذرات  بیشتر  برای  بنیادی  خاصیتی  اما  است،  مشاهده  قابل 

حال، سؤال جالبی پیش می آید: 
آیا کمیتی مربوط به هلیسیتی وجود دارد که برای ذره ذاتی باشد؟ 
به عبارت دیگر آیا خاصیتی وجود دارد که در حد بدون جرم، معادل 
مقدار  معتبر،  مرجع  چارچوبهای  در  ناظرها  همه  و  باشد؟  هلیسیتی 

یکسانی برای ذره اندازه گیری کنند؟          
خبر خوبی وجود دارد و آن، این است که کمیتی وجود دارد که نامش 
»کایرالیتی« است. اما، در این باره ظرایف و باریک بینی های زیادی 
در مدل استاندارد وجود دارد که می بایست نسبت به آن محتاطانه 

و با دقت عمل کنیم.

کایرالیتی 
هستند.  یکدیگر  به  نزدیکی  بسیار  های  ایده  هلیسیتی  و  کایرالیتی 
همان گونه که یک ذره می تواند هلیسیتی چپگرد یا راستگرد داشته 
باشد، کایرالیتی چپگرد یا راستگرد نیز می تواند داشته باشد. همانطور 
که قباًل گفتیم، برای ذرات بدون جرم کایرالیتی و هلیسیتی یکسان 

هستند. یک ذره بدون جرِم چپ کایرال، هلیستی چپ نیز دارد.
ذره  مثاًل  دارد.  مشخصی  کایرالیتی  جرمدار  ذره  یک  حال،  هر  به 
جرمدار چپ کایرال، بسته به این که چارچوب مرجع شما نسبت به 
ذره چه باشد، ممکن است هلیسیتی چپ یا راست داشته باشد. در 
باقی می ماند.  همه چارچوب های مرجع ذره همچنان چپ کایرال 
متاسفانه، تعریف کایرالیتی کمی زیرکانه است. »کایرالیتی یک کمیت 
ذاتی کوانتومی است که وابسته به چپ یا راستگرد بودن آن است.«

»اسپین  که  کنیم  معطوف  ها  فرمیون  به  را  توجهمان  بیایید  حال، 
نیمه« هستند. این بدان معنی است که اگر شما الکترونی را به اندازه 

نخواهید رسید،  یکسانی  کوانتومی  به حالت  بچرخانید،  360 درجه 
به  منفی  عالمت  این  رسید!  می  منفی  عالمتی  و  یکسان  حالتی  به 
تداخل کوانتومی مربوط می شود. کایرالیتی یک فرمیون با جمالتی 
از یک عدد مختلط، به شما می گوید که چطور به این عالمت منفی 

می رسیم. 

را  کایرال  راست  چپ/  فرمیون  یک  شما  که  هنگامی  دهد،  می  نشان  باال  شکل 
اقتد. هر دو ذره یک  اتفاقی می  بچرخانید، چه  360 درجه حول جهت حرکتش 
صفحه  حول  را  مسیر  یک  چپ-کایرال  فرمیون  اما  گزینند:  برمی  منفی  عالمت 
مختلط طی می کند، درحالی که فرمیون راست-کایرال راه دیگری می رود. دایره 
فاز مختلط حالت کوانتومی ذره است. همچنان که ما  سمت راست نشان دهنده 
یک ذره را می چر خانیم مقدار فاز در راستای دایره حرکت می کند. اگر ذره را 
به اندازه 360 درجه بچرخانیم، تنها تصف مسیر را حول دایره در راستایی که به

 کایرالیتی فرمیون وابسته است طی می کند.

چرخش یک فرمیون تابع موج کوانتومی اش را تغییر می دهد. کایرال چپ/ 
راست در جهات مختلف تغییر می یابند و این کاماًل پدیده ای کوانتومی است.

که شما یک  هنگامی  است.  ذره  موج  تابع  فاز  آن،  فیزیکی  معنای 
تابع موج کوانتومی آن به صورتی که به  فرمیون را می چرخانید، 

کایرالیتی فرمیون بستگی دارد شیفت پیدا می کند. 
ما نباید نسبت به معنای این تغییر فاز کوانتومی نگران باشیم: نکته 
کوانتومی ذره است.  ذاتی  از خواص  کایرالیتی عمیقًا  این است که 
این خاصیت کایرالیتی هنگامی که جرم را معرفی می کنیم هیجان 

بیشتری دارد.
برخی نکات فنی

موارد گسترده ای که تا اینجا مطرح شد، به صورت نظریه گروه می 
تواند فهمیده شود. آنچه ما ادعا می کنیم این است که ذرات جرم 
دار و بدون جرم تحت نمایش های مختلف گروه پوانکاره منتقل می 
اسپین   2⁄1  نمایش  به دو حالت  فرمیون  کایرالیتی  مفهوم  شوند. 

گروه  پوانکاره برمی گردد.
ذراتی که کایرالیتی مختلف دارند واقعًا ذرات مختلفی هستند، اگر 
ما ذره ای با هلیسیتیچپ داشته باشیم، می دانیم همچنین نوعی از 
آن با هلیسیتی راستگرد باید موجود داشته باشد. از سوی دیگر، یک 
ذره با کایرالیتی چپ احتیاجی به داشتن شریکی با کایرالیتی راست 
ندارد. این جایی است که جادوی هیگز در مدل استاندارد نمایش 

داده می شود.

Flip Tanedo | USLHC | USA
http://www.quantumdiaries.org

مترجم: مینا سعیدحسینی
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زمان  احتماالً  مقیاس کل جهان، جهان  در  و  است  نادر  خیلي  حالت 
کافي براي پدید آوردن چنین حالتي را ندارد. بنابراین اگر ما سیستم 
هاي موجود در این جهان را به حال خود رها کنیم، سیستم به حالت 
بي نظمي مي رود و نه به حالت نظم و این حالت به ما پیکان زمان را 

تحویل مي دهد.
پیکان زمان دیگر، پیکان زمان انفجار بزرگ )Big-Bang( است و مي 
توان آن را به عنوان پیکان زمان نهایي در نظر گرفت. در هر جا و 
هر زمان که در جهان هستي باشید، انفجار بزرگ همیشه در قسمت 
گذشته زمان قرار دارد. ما همان پیکان را در انبساط جهان مي توانیم 
مشاهده کنیم. هرچه جهان پیرتر و منبسط تر مي شود، کهکشان ها از 
یکدیگر دورتر مي شوند. کهکشان هایي که به یکدیگر نزدیکتر هستند 
گذشته را و کهکشان هایي که از یکدیگر دور شده اند آینده را نشان 

مي دهند.
قانون اول ترمودینامیك نیز مي گوید که مقدار انرژي در یك سیستم 
انرژي موجود در جهان، هنگام  بسته همیشه ثابت است. مقدار کل 
آفرینش آن، مقدار دهي شده است. ولي قانون دوم ترمودینامیک به ما 
مي گوید که مقدار انرژي »قابل استفاده« رو به کاهش است. هنگامي 
که تمامي ستاره ها و منابع دیگر انرژي موجود در جهان گرماي خود 
را از دست بدهند، جهان به حالت تعادل گرمایي مي رسد و دیگر هیچ 

چیز تغییر نمي کند.

 از مطالعه ترمودینامیك، در ارتباط با پیکان زمان چه چیزي 
آموختیم؟

 آموختیم که دلیل برگشت پذیري واکنش ها و برهم کنش ها در 
مقیاس میکروسکوپي و عدم برگشت پذیري در مقیاس ماکروسکوپي 
)چرا پیکان زمان رو به آینده است(، آن است که قانون افزایش بي 
نظمي، قانونی ثابت است؛ البته مقدار کمي کاهش در بي نظمي زیاد 
مشکل ساز نیست و مانعي براي آن وجود ندارد. پس نتیجه مي گیریم 
که زمان در مقیاس ماکروسکوپي در یک جهت جریان دارد و آن هم 
از گذشته به آینده است، که در ادامه بحث بیشتر به این موضوع مي 

پردازیم.

 آیا یك »زمان ثابت جهاني« وجود دارد؟
اگر ما دو عدد ساعت اتمي را کنار هم قرار دهیم و با یکدیگر تنظیم 
کنیم که هر دو یک ساعت را نشان دهند، مي دانیم که حتي اگر سال 
ها هم تیک-تاک کنند، باز هم هر دو یک ساعت را نشان خواهند داد. 
ولي اگر آنها را از هم جدا کنیم و یکي از آنها را بر روي کره زمین نگه 
داریم و دیگري را به یک »سفر به دور دنیا« بفرستیم، هنگام بازگشت 
خواهیم دید که ساعتي که در سفر به دور دنیا بوده است، کسري از 
ثانیه عقب تر است. سفر به دور دنیا واقعًا شما را جوان تر نگه مي 
دارد! این فقط یک نظریه نیست، بلکه آزمایش های مختلفي، از جمله 
آزمایش ذکر شده انجام شده است و نتیجه ثبت شده، این نظریه را 
تایید مي کند. دلیل این موضوع را مي توان در نظریه نسبیت انیشتین 
یافت. این نظریه به ما مي گوید که هر چه جسمي سریعتر حرکت 
نور  به سرعت  آنکه  تا  براي آن جسم کندتر مي گذرد.  زمان  کند، 
برسد که در آن حالت زمان براي جسم به صفر مي رسد. این حالت 
تحت عنوان »تاخیر زمان« شناخته مي شود و در حرکت هاي روزانه 
قابل  باال  باشد. ولي در سرعت هاي  ناملموس مي  و  ناچیز  بسیار  ما 
لمس مي گردد. براي مثال، یک فضانورد که به مدت یک سال در 
ایستگاه فضایي زندگي مي کند، 0,0085 ثانیه کمتر از ما که بر روي 
زمین زندگي مي کنیم، زمان برایش گذشته است، که این مقدار زمان 

قابل لمسي نمي باشد.
باید به این نکته توجه داشت که سرعت هاي باال و نزدیك به سرعت 

بلکه  گذارد،  نمي  تاثیر  ساعت  حرکت  سرعت  روي  بر  نور، 
زمان،  گذر  سرعت  البته  شود.  مي  کند  که  است  زمان  خود 

ارتباط مستقیم با سرعت ناظر دارد. 
مورد دیگري که باید مد نظر گرفت، جاذبه است، که در ادامه 
آنچه  مانند  قوي،  اي  جاذبه  هاي  میدان  پردازیم.  مي  آن  به 
در نزدیکي سیاهچاله ها یافت مي شوند، باعث گذشت زمان 

بیشتري مي شوند.
جهاني«  ثابت  »زمان  یک  آیا  که  اصلي،  سوال  به  پاسخ  براي 
وجود دارد؟ باید گفت که جواب این سوال صریحًا خیر است. 
تنها نکته اي که قابل ذکر است آن است که تمامي ما زمان را 
با سرعت هاي متفاوت که بستگي به سرعتمان و جاذبه حاکم 

بر ما دارد تجربه مي کنیم.

 فضا-زمان با تعریف تکمیلي جدید
تا اینجا مروري بر ماهیت زمان نمودیم و آنچه گفته شد، نتیجه 
تحقیقات و تئوري دانشمنداني مانند اینشتین بود. در این قسمت 
مي خواهیم مروري بر تعریف فضا-زمان اینشتین نموده و آن را 
با تئوري هاي جدید تکمیل کنیم، تا در ادامه بتوانیم به برخي از 

سواالت بدون پاسخ در فیزیک کوانتومي پاسخ دهیم.
توجه کنید که از این قسمت به بعد، تقریبًا تمامي مطالب ذکر 
کمي  با  و  کلي  صورت  به  نظریات  و  باشند  مي  جدید  شده 

توضیح بیان شده اند.
نیوتن مي گوید هرگاه دو جسم در مجاورت یکدیگر قرار گیرند، 
از مرکز جسم اول به مرکز جسم دیگر نیرویي وارد مي شود که 
جهت آن عمودي و به سمت جسم با جرم بیشتر است. در نظریه 
نیوتن، جاذبه نیرویي است که اجسام کوچکتر را به سمت اجسام 
بزرگتر مي کشد. سپس اینشتین آمد و نظریه فضا-زمان را داد. 
با زمان  ترکیب شده  اجسام در فضایي  اینشتین گفت که همه 
قرار دارند. هرچه جرم جسم بیشتر باشد، فضا-زمان اطراف آن 
فشرده تر است . او گفت اگر جسمي را بر روي زمین تصور کنیم، 
چرا باید جاذبه از پایین جسم را به سمت خود بکشد، شاید دارد 
از باال به آن نیرو وارد مي کند! او مي گفت جهان در فضا-زمان 
غوطه ور است و اجسام در این فضا-زمان، هرچه جرم بیشتري 
به سمت  بیشتر  را  به اصطالح صفحه فضا زمان  باشند،  داشته 
)البته اگر آن را دو بعدي در نظر بگیریم(.  خود خم مي کنند 
اجسام دیگري که بر روي این صفحه قرار دارند، به سمت جسم 

با جرم بیشتر هدایت و به سمت آن جذب مي شوند.

البته همانطور که مي دانیم، این نظریه )وجود فضا-زمان به جاي 
وجود نیروي جاذبه نیوتني( با آزمایش های مختلفي ثابت شده 

است )مانند آزمایش نور در هنگام کسوف و …(
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و  جدید  نظریات  اینشتین،  نسبیت  نظریه  اساس  بر  مقاله  این  در 
تکمیلي ارائه خواهد شد.

و  مسائل  حل  براي  جدید  هاي  حل  راه  ارائه  مقاله،  این  از  هدف 
)سفر  زمان  در  سفر  مانند  کوانتومي  فیزیک  در  موجود  مشکالت 
بزرگ  پدر  پارادوکس  دوقلوها،  پارادوکس  آینده(،  و  گذشته  به 
چگونگي  بررسي  و  جاذبه(  براي  جدیدي  )تعریف  جاذبه  توجیه  و 

ساختن ضدجاذبه مي باشد.
مطالب ارائه شده در این مقاله، مطالبي کاماًل جدید و تمامي نظریه 
ها، نظریات جدید در حوزه فیزیک کوانتومي مي باشند و فقط براي 
درک بهتر، در برخي قسمت ها، اشاره هایي به نظریه هاي دیگر در 

حوزه فیزیک کوانتومي شده است.

 مقدمه
نیروهاي  تمام  به  یابي  به دنبال کشف جهان و دست  بشر همیشه 
اطراف خود بوه است. در این میان دو چیز ذهن او را بسیار به خود 
مشغول نموده است، یکي نور و دیگري زمان. تا به این لحظه، بشر 

موفق به توجیه و تشخیص کامل این دو پدیده نشده است.
هاي  درب  جدید،  هاي  حل  راه  ارائه  با  خواهیم  می  مقاله  این  در 
باز کنیم. امید داریم، تئوري هاي  جدیدي از علم را به سوي بشر 
هستي  جهان  از  را  خود  شناخت  مقاله،  این  در  جدید  شده  ارائه 

افزایش دهیم.

 زمان چیست؟
هنگامي که به زمان فکر مي کنیم، به وسایل اندازه گیري گذشت 
زمان مانند ساعت و یا شاید بازه اي از زمان، مانند ساعت یا دقیقه 
و  کنیم! زمان چیست؟  نمي  فکر  ولي درباره خود زمان  کنیم.  فکر 

دقیقًا ما چه چیزي را اندازه گیري مي کنیم؟
پاسخ می تواند چنین باشد که ما با استفاده از واحدهایي که براي 
این منظور تعریف کرده ایم، در حال اندازه گیري بازه بین رویدادها 
هستیم. حال،  مي خواهیم بررسي کنیم که دقیقًا این »بازه« چیست.

ما همیشه زمان را به گونه اي که »در حال حرکت است« در نظر 
در جریان  ناپذیر  و جدایي  پیوسته  به حالت  که  به صورتي  داریم، 
بیان  به گونه اي  این نظریه درست است؟ زمان را  است. ولي آیا 
مي کنیم که از گذشته به حال، و سپس به آینده در جریان است. 
همه ما خاطراتي از اتفاقات گذشته داریم، ولي البته هیچ خاطره اي از 
آینده نداریم . زمان براي ما این خط مرجع را به وجود مي آورد که 
اتفاقات به ترتیب وقوع مي توانند بر روي آن قرار گیرند. این حالت 
»پیکان زمان« را براي ما به وجود مي آورد.  الزم به ذکر است که 
در قوانین فیزیک موجود، هیچ توجیهي براي جریان زمان از گذشته 
به حال و سپس به آینده وجود ندارد! پس چه چیزي است که به 

زمان جهت مي دهد؟

براي درک بهتر، مرور کوتاهي بر قوانین ترمودینامیک مي کنیم.
بین  تمایزي  هیچگونه  اتمی(،  )زیر  اتم  از  کوچکتر  هاي  مقیاس  در 
گذشته و آینده وجود ندارد. در یک واکنش میان ذرات زیر اتمی، 
اثر  بر  که  کنند،  برخورد  یکدیگر  با  نحوي  به  ذره  دو  است  ممکن 
واکنش آنها با یکدیگر، دو ذره متفاوت دیگري بوجود آیند. با توجه 
به قوانین کنوني فیزیک، هیچ دلیلي وجود ندارد که بتواند مانع از 
آن شود که این دو ذره مجدداً با یکدیگر برخورد کنند و به حالت 
قبل از واکنش خود بازگردند. با مطالعه بر روي این ذرات، تشخیص 
ترتیب واکنش ها و یا حتي اینکه آیا واکنشي رخ داده است یا خیر، 
غیر ممکن است. »در این مقیاس، تشخیص گذشته از آینده با نگاه 

کردن به ذرات امکان پذیر نیست!«
پیکان  راحتي  به  ما  با چشم(،  رویت  )قابل  ماکروسکوپي  دنیاي  در 
پر  لیوان  یک  از  تصویري  اگر  دهیم.  تشخیص  توانیم  مي  را  زمان 
از آب بر روي یک میز را ببینیم و در کنار آن تصویر یک لیوان 
شکسته، که از روي همان میز بر روي زمین افتاده و آب هاي درون 
ترتیب  توانیم  مي  راحتي  به  ببینیم،  را  ریخته  زمین  روي  بر  لیوان 
مراحل این اتفاق را تشخیص دهیم. ما مي دانیم که ذرات شکسته 
لیوان هرگز قادر به ترکیب مجدد و بوجود آوردن لیوان نشکسته را 
ندارند و همچنین مي دانیم آبي که بر روي زمین ریخته شده است، 

قادر به جمع شدن و بازگشت به لیوان را ندارد، ولي چرا؟ 
با توجه به قوانین فیزیک فعلي، هر واکنشي شامل واکنش میان اتم 
هایي است که قابل برگشت به حالت قبل از واکنش هستند، مانند 
شیشه لیواني که شکسته است، براي آب لیوانی که ریخته شده نیز 
این حالت صدق مي کند. ولي یک پیکان زمان درون این اتفاق وجود 
دارد، که از گذشته به سمت آینده مي رود. این حالت هنگامي صدق 
مي کند که ما با سیستم هاي پیچیده و متشکل از مقدار زیادي ذره 
بر اساس آنالیز و  توانیم  روبرو هستیم. در چنین سیستم هایي مي 
تجزیه تغییر اجسام و با کمک علم ترمودینامیک و ریاضیات مربوطه 

روند تغییر از گذشته به آینده را تشخیص دهیم.
یکی از بنیادي ترین قوانین فیزیک، قانون دوم ترمودینامیك است. 
بر اساس این قانون، جهان همواره به سمت بي نظمي پیش مي رود.  
به عبارت دیگر در یک سیستم بسته )جهان ما نیز یک سیستم بسته 
محسوب مي شود(، بي نظمي همیشه در حال افزایش است. اجسام 
هرگز نسبت به آنچه هستند منظم تر نمي شوند. براي مثال، اگر شما 
یک جعبه اي که درون آن یک پازل قرار داده اید را به شدت تکان 
باشید  داشته  انتظار  توانید  نمي  باز کردن جعبه شما  از  بعد  دهید، 
پازل به خودي خود ساخته شده باشد. توضیح این حالت خیلي ساده 
است. عدم درست شدن پازل به این دلیل است که حالت درست 
زیادي  اشتباه  است، در حالي که حالت هاي  فقط یک حالت  پازل 
اگر  روبرو مي شویم.  اشتباه  با حالت  مدام  ما  بنابراین  دارد.  وجود 
براي مدت زمان طوالني این حرکت را ادامه دهیم، احتمال بسیار 
بسیار ضعیفی وجود دارد که پازل به صورت صحیح چیده شود، این 

فصلی نو در نظریه نسبیت
قسمت اول

مفاهیم بنیادی
دیمفاهیم بنیادی
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ادامه از صفحه 9..

آن  و  اضافه  نظریه  از  قسمت  این  به  خواهیم  مي  اینجا  در  آنچه 
را کامل کنیم، آن است که هر ذره موجود در جهان، فضا-زمان 
ور  غوطه  عالم  کلي  فضا-زمان  در  و  دارد  را  خود  به  مخصوص 
نیست! البته، پس از در نظر گرفتن جهان در یك نگاه، به همان 
قرار  هم  کنار  آن  دلیل  که  رسیم،  مي  فضا-زمان  در  وري  غوطه 
است  یکدیگر  کنار  در  مختلف  اجرام  و  اجسام  فضا-زمان  گرفتن 
جزیي  حالت  در  ولي  دهند.  مي  را  واحد  فضا-زمان  یک  تشکیل  و 
بدین صورت نیست و هر جسم فضا-زمان نسبي خود را دارد که 
بیشتر، خمیدگي  ذره  هرچه جرم  است.   پیچیده شده  اطرافش  در 
فضا-زمان و به اصطالح نیروي جاذبه اطراف آن بیشتر خواهد شد. 
با ترکیب ذرات با یکدیگر، فضا-زمان آنها با یکدیگر ادغام شده و 
تشکیل فضا-زمان بزرگتري را مي دهند. )منظور از ذره، هر نوع ذره 
یا  و  اند  نمود که کشف شده  بتوان آن را تصور  کوچکي است که 
حتي هنوز کشف نشده اند، چه در حد میکروسکوپي و چه در حد 

ماکروسکوپي(
اساس  بر  توان  مي  را  ذرات  اطراف  فضا-زمان  خمیدگي  و  تراکم 
با فرمول هاي ریاضي بدست  جرم اتمي ذرات تشکیل دهنده آنها 
آورد. البته آنچه از فیزیک کالسیک در مورد جاذبه در این تئوري 
بر  آن  بودن جهت  عمود  است،  قبول  قابل  هنوز  و  است  باقیمانده 

جسم است.
نکته قابل توجه در این است که اگر ذرات متفاوتي با یکدیگر ترکیب 
شوند، ذراِت داراي فضا-زمان بیشتر )تراکم و خمیدگي بیشتر( بر 
ذرات داراي فضا-زمان کمتر غلبه نموده و فضا-زمان اصلي را، فضا-

زمان ذرات با جرم اتمي بیشتر تشکیل مي دهند و کل جسم داراي 
یک فضا-زمان واحد با قدرت فضا-زمان بیشتر خواهد شد. البته، این 
حالت را در صورتي در نظر مي گیریم که جرم ذرات با فضا-زمان 

هاي متفاوت، هنگام ترکیب یکسان باشند.
نکته قابل توجه دیگر آن که هر ذره فضا-زمان مخصوص به خود را 
دارد و هیچ ذره اي نمي تواند از فضا-زمان تعریف شده براي خود 
فضا-زمان،  فشردگي  مقدار  کاهش  ببرد.  بین  از  را  آن  یا  و  بکاهد 
دیگر  آن صورت  در  که  باشد،  مي  ذره  ماهیت  در  تغییر  مستلزم 
به  تبدیل  و  نیست  قبلي  ذره  فضا-زمان جدید(، آن  )با  ذره جدید 
یک ذره کاماًل متفاوت شده است. همانطور که گفتیم، اگر ذره در 
محیط فضا-زمان فشرده تري قرار گیرد، فضا زمان فشرده غالب مي 
شود ولي اگر به هر نحوي به جایي که فضا-زمان اطراف آن داراي 
فشردگي کمتري باشد )حتي اگر وسعت آن بیشتر باشد( وارد شود، 
فضا زمان جرم کاهش پیدا نمي کند و کاهشي در فضا-زمان نسبي 

جسم رخ نمي دهد.
نکته بعدي که باید توجه داشت آن است که، اگر ذره اي با فضا-

وارد  کمتر  فشردگي  با  فضا-زماني  با  محیطي  وارد  فشرده  زمان 
شود، حداکثر تاثیري که مي تواند فضا-زمان فشرده بر اطراف خود 

بگذارد، به اندازه ي جرم خود است و نه بیشتر.

باشد،  زیاد  جسم  یك  اطراف  فضا-زمان  فشردگي  که  هنگامي 
زمان براي آن جسم کند تر مي گذرد نسبت به جسمي که فضا-

زمان اطراف آن فشردگي کمتري دارد.

ادامه دارد...

نویسنده : محمد سعید دلشاد
منبع: پارس اسکاي

نشسته اند.
به دلیل شکل های بلوری طال، اتم های موجود در گوشه های بلور 
توسط تعداد کمتری اتم نسبت به اتم های موجود در سطح طالی 
حجمی احاطه شده اند. اتم های در معرض در گوشه های بلور بسیار 
واکنش پذیرتر از اتم های طال در شکل فله هستند، که اجازه می 

دهد نانوذرات طال توانایی کاتالیز واکنش ها را داشته باشند.

چگونه رنگ نانوذرات تغییر میکند
به نظر می رسد که توانایی طال برای کاتالیز واکنش ها تنها چیزی 
نیست که در مقیاس نانو تغییر می کند. در واقع طال می تواند تغییر 

رنگ وابسته به اندازه ذرات داشته باشد..
یکی از ویژگی های فلزات این است که براقند زیرا نور را از سطوح 
خود منعکس می کنند. این بازتاب دهندگی به دلیل برهمکنش با 
ابرهای الکترون سطح فلزات است. از آنجا که فوتون های نور نمی 
توانند از این ابرها عبور کنند توسط الکترون های وابسته به اتم ها در 
فلزات جذب نمی شوند و در نتیجه، فوتون ها به چشم شما منعکس 

شده و شما آنها را براق می بینید .
الکترونی سطح  ابر  نانو،  مقیاس  در  است.  نور  کننده  منعکس   طال 
نانوذرات طال با طول موج های متفاوت نور را بسته به فرکانس آن 
دچار تشدید می شود. بسته به اندازه نانوذرات، ابر الکترونی با طول 
موج خاصی از نور تشدید می شود و آن طول موج را جذب می کند.
نانوذرات با اندازة حدود 90 نانومتر رنگ های لبة  زرد و قرمز طیف 
را جذب کرده و نانوذرات سبز آبی به نظر می رسند. ذرات کوچکتر 
با اندازة حدود 30 نانومتر، آبی و سبز را جذب می کنند، و در نتیجه 

ظاهر قرمز رنگ دارند.

چگونه نانو ذرات در دمای پایین تر ذوب می شوند
ویژگی دیگر که در ابعاد نانو تغییر می کند، دمایی که ماده در آن 
ذوب می شود. در شکل حجمی، یک ماده، مانند طال، بدون در نظر 
می  ذوب  را  طال  از  نوار  یک  یا  و  کوچک  حلقه  یک  اینکه  گرفتن 
کنیم دمای ذوب خاصی دارد. با این حال، هنگامی که به مقیاس نانو 

می رویم، دمای ذوب صدها درجه تغییر می کند.
این تفاوت در درجه حرارت ذوب، بازهم به تعداد اتمهای موجود 
در سطح و گوشه های نانوذرات طال بستگی دارد. با تعداد بیشتری 
اتم  بین آنها و  پیوند  تواند  اتم های های در دسترس، گرما می  از 
های همسایه را دمای پایین تری بشکند. ذرات کوچکتر، نقطه ذوب 

پایین تر آن دارند.

منبع: 
2nd Edition ,Nanotechnology For Dummies
Earl Boysen, Nancy C. Muir

اخبار نانو فن اوری
اخبار نانو فن آوری

نانوذرات آنقدر کوچکند که تنها دارای چند تا چندهزار اتم هستند 
برخالف مواد حجمی که حاوی چند میلیارد اتمند. این تفاوت همان 
با همتایان حجم  نانو متفاوت  چیزی است که باعث می شود مواد 

خود عمل کنند.

چگونه نانو ذرات با عناصر دیگر واکنش نشان می دهند
آنها در  رفتار  نانو ذرات چگونگی  متفاوت  از جنبه های عمل  یکی 
رفتار  های  نمونه  ترین  جالب  از  یکی  است.  شیمیایی  واکنشهای 

شیمیایی نانوذرات، طال است.
طال یک ماده خنثی در نظر گرفته شده است که زنگ زدن و یا لکه 
دار کردن در آن راه ندارد. به طور معمول، استفاده از طال به عنوان 
کاتالیزور برای واکنش های شیمیایی کار احمقانه ایست، زیرا کمک 
زیادی به واکنش نمی کند. با این حال، با شکستن طال به ابعاد نانو 
) حدود 5 نانومتر ( می توان از آن به عنوان یک کاتالیزور استفاده 
کرد که می تواند واکنش هایی مانند اکسید کردن مونواکسید کربن 

را انجام دهد.
طرز عمل این تحول به این صورت است که نانوذرات کوچکتر، کسر 
بزرگتر اتم های موجود در سطح، و درصد بیشتری از اتمهای موجود 

در گوشه های بلور را نتیجه می دهد.
از  کمی  )به جز درصد  اتم طال  هر  در شکل حجمی،  که  حالی  در 
اتم دیگر طال احاطه شده  آنها که در سطح هستند( توسط دوازده 
است، حتی اتم طالی روی سطح شش اتم طال در همسایگی دارد. 
سطح  در  طال  های  اتم  از  بزرگتر  بسیار  درصد  طال،  نانوذرات  در 

چگونگی تغییر مواد در 
مقیاس نانو 

شنید  خواهید  تصویر  پخش  درباره  آینده  در  که  جدید  واژه  کلید 
بر  عالوه  کیو-دی  نمایش  صفحات  بود.  خواهد   Quantum Dot
اینکه مصرف انرژی کمترداشته و تصاویر با وضوح باالتر پخش می 
کنند، به اندازه ای انعطاف پذیر هستند که می توانید آن را لوله کنید 

و در کوله پشتی تان قرار دهید.
در تلویزیون های LCD کنونی از نور پس زمینه ای استفاده می شود 
که کیفیت رنگ را افزایش می دهد. در تلویزیون های نسل جدید، 
نقطه ای کوانتومی را روی یک ورقه نازک مات چاپ می کنند. پشت 
این صفحه ردیفی از LED  ها قرار دارند که نقطه های کوانتومی را 

از طریق پرتوافشانی روشن می کنند.
البته هیجان انگیزترین کاربرد QD این است که تلویزیون های جدید 
را قابل انعطاف می کند. نقطه های کوانتومی با جریان برق برانگیخته 
می شوند. ورقه ای از پالستیک رسانا صفحه نمایش را تشکیل می دهد 
و نقطه های کوانتومی بین ترانزیستور و یک صفحه محافظ فشرده می 
شوند. دوباره نقطه های کوانتومی روی صفحه مات چاپ می شوند اما 
این بار به ترتیب قرمز، سبز و آبی ردیفی از پیکسل ها را تشکیل می 
دهند. درخشندگی و رنگی که توسط هر پیکسل روی صفحه نمایش 
داده می شود به این بستگی دارد که کدام نقطه و چقدر برانگیخته 

شده است.
 شرکت سوني نام تریلومینوس را براي این فناوري برگزیده، که بیانگر 
طیف نور گسترده تر در مقابل هزینه اي کمتر از دیگر تلویزیون ها 
بلندگوي  یک  داراي  تلویزیون  این  باشد.  مي  مشابه  هاي  ویژگي  با 
 ،NFC ، MHL قوي داخلي با قابلیت بهینه سازي صدا و استاندارد
قیمت  و  بوده   QD فناوری  و  فای  وای  نمایش  پروتکل  از  پشتیبانی 
پیشنهادي شرکت براي مدل 55 اینچي برابر با 3299 دالر مي باشد.

منبع :
http://www.engadget.com و telegraph.co.uk 
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نمایشگرهای HD  و سه بعدی را 
فراموش کنید!
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ساعت با فرم نوین 24 ساعتی، حداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده 
بوده است. حدود شش قرن قبل از میالد، بابِلی ها »در عصر امپراطوری 
دوم« چند مورد ابداعی از خود به جای گذاشته اند که امروزه نیز مورد 
استفاده کلیه کشور ها است. مرسوم داشتن هفت روز هفته و تعیین 
عدد پایه 60 برای ساعت، از یادگارهای بابلی ها بشمار می رود. بابلی 
ها عقیده داشتند چون عدد 60 به اعداد 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 20، 
مبنای  و  نظر گرفته  پایه در  را  این عدد  لذا،  است.  تقسیم  قابل   30
تقسیم بندی ساعت قرار دادند. همچنین تقسیم بندی دایره به 360 

درجه »مضربی از 60« از کارهای بابلی ها می باشد.

انواع ساعت های ابتدایی
بد نیست بدانیم که در گذشته بشر برای دانستن وقت و ایام، با توجه 
به تجربه و دانش زمانه، ساعت هایی را اختراع کرده و مورد استفاده 

قرار داده است که مهم ترین آنهابه شرح زیر هستند.
ساعت سایه ای: مصریان قدیم ساعتی ساختند که به آن ساعت سایه 
بود که سایه قطعه ای چوب  به گونه ای  این ساعت  ای می گفتند. 
عمودی برروی یک قطعه چوب افقی می افتاد و زمان را با آن اندازه 

می گرفتند.

ساعت آبی: 
از  ساعت،  نوع  این  در  شد.  اختراع  مصریان  توسط  نیز  آبی  ساعت 
جریان یک نواخت آب استفاده می شده، به این ترتیب که داخل ظرف 
مدرج سوراخ دار را با آب پر می کردند که آب قطره قطره از سوراخ 
کوچک می چکیده و با توجه به مقدار آب خروجی، زمان تا حدودی 

معلوم می شده است.

ساعت آفتابی
در ساعت خورشیدی، میله ای عمودی بر سطح افقی نصب می شده 
است که با اندازه گیری سایه آن میله، زمان معلوم می شده است 

)در ادامه به این نوع ساعت بیشتر پرداخته می شود.(

ساعت شنی یا ماسه ای:
 از دو حباب شیشه ای چسبیده به 
هم تشکیل می شده که میان آن، 
سوراخ باریکی برای رد شدن شن 
یا ماسه تعبیه می کردند تا شن ها 
بتدریج از حباب باال به حباب پایین 
جمع شود. بعد ظرف را وارونه می 
کردند و همان عمل تکرار می شد. 
با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا 
حدود  ها،  حباب  در  ها  شن  شده 

تقریبی زمان مشخص می گردید.

ساعت شمعی:
  در این نوع ساعت، بدنه شمع مدرج می شد و 
با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه 

می کردند.

انواع جدیدتر ساعت
تر  دقیق  های  ساعت  تدریج  به  بشری،  دانش  و  علم  پیشرفت  با 
مکانیکی، وزنه ای، فنردار، برقی، باطری دار و کامپیوتری جای ساعت 
استفاده  زمان  از  مخصوصا  گرفتند.  را  ای  ماسه  و  آفتابی  آبی،  های 
انسان از فنر جهت راه انداختن چرخ های دندانه دار، که به ساعت 
شمار و دقیقه و حتی ثانیه شمار متصل هستند، سنجش دقیق زمان 
اوایل قرن شانزدهم  برای همه به طور ساده امکان پذیر گردید. در 
اولین ساعت مچی آهنی، که نسبتا زمخت بود، توسط فردی آلمانی 
ساخته شد .بعدها در اواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ دنده 
به وجود  امکان ساختن ساعت های مچی ظریف  های بسیارکوچک، 
آمد، به طوری که اولین ساعت های مچی شبیه ساعت های امروزی، 

در کشور سوئیس »از سال های 1790 به بعد« ساخته شد.
ترین و  ترین، حجیم  تا 1868 میالدی بزرگ  بین سال های 1865 
جسیم ترین ساعت دیواری جهان، در کلیسای سن پیِر در فرانسه نصب 
ارتفاع ساعت 12/1 متر عرض آن 6/09 متر و ضخامتش  گردید. 
2/7 متر بوده که از 90000 قطعه تشکیل شده است. در مقابل بزرگ 
ترین ساعت، ظریف ترین ساعت دنیا فقط 0/98 میلی متر قطر دارد.

ساعت هایی با تکنولوژی های جدید
تکنولوژی امروزی، انسان را قادر ساخته ساعت های بسیار ظریف و 

دقیق مکانیکی، تمام الکترونیکی، کامپیوتری و حتی اتمی بسازد.

ساعت آفتابی
ها  انسان  زندگی  بر  آن  تأثیر  و  ها  فصل  توالی 
نیازی  به  را  تقویم  داشتن  دور،  های  زمان  از 
اساسی برای انسان در تمدن های بزرگ تبدیل 
کرد. موضوع اصلی تقویم، سنجش و اندازه گیری زمان بود. همچنین 
حضور  نمود.  می  مهم  بسیار  آن  زمان  داشتن  و  روز  مدت  دانستن 
خورشید در آسمان و تکرار روز و شب اندیشه ساخت نخستین ابزار 
این ترتیب ساعت  به  ایجاد کرد و  انسان  برای سنجش زمان را در 
های آفتابی به عنوان اولین ساعت ها ساخته شد و با درک بهتر انسان 
های  نوشته  براساس  کرد.  بیشتری  پیشرفت  آسمانی  کره  کارایی  از 
هرودوت1، قدمت این ساعت ها به 5000 سال قبل برمی گردد. او 
ساخت این ابزار را به سومری ها و کلدانی ها نسبت می دهد، اقوامی 

که در منطقه بین النهرین می زیستند.
بر مبنای مدارک موجود، نخستین کسی که به محاسبات نظری ساعت 
های آفتابی توجه کرد و باعث رواج آن ها شد، آنکسیماندر اهل ملطیه 
در قرن 6 پیش از میالد بود. در این دوران بود که ساعت های آفتابی 
تمدن  از  خارج  یافت.  گسترش  یونان  امپراطوری  مختلف  نقاط  در 

یونان، در حدود 340 سال پیش از میالد، ستاره شناسی کلدانی به نام 
بروسوس نخستین ساعت آفتابی کروی را طراحی کرد. در این ساعت 
آفتابی جذاب شاخص درون نیمکره ای واقع بود که عالوه بر نشان 
دادن زمان بر حسب یک تقسیم بندی 12 ساعته طول روز، بلندای 

سایه و نیز فصل ها را مشخص می کرد. 
نخستین ساعت های آفتابی که شاید حتی پیش از این اقوام نیز بوده 
است، تنها گذر خورشید را از نصف النهار ناظر مشخص می کرد که 
همان ظهر شرعی است. سومری ها این ساعت را گسترش دادند و 
اولین نمونه ساعت های آفتابی عمودی را ساختند. در این ساعت ها 
عمودی  شاخص  یک  است،  آفتابی  های  ساعت  نوع  ترین  ساده  که 
سایه ای بر صفحه ای می اندازد که تقسیم بندی آن نشانگر ساعت 

های روز است. 
ساعت آفتابی وسیله ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید 
ای  میله  از  آفتابی  ساعت  نوع  ترین  معمول  سنجد.  می  آسمان  در 
ساخته شده است که روی صفحه ای قرار دارد و ساعت های شبانه 
روز روی صفحه نشانه گذاری شده اند. وقتی مکان خورشید در آسمان 
عوض می شود، مکان سایه میله هم روی صفحه جابه جا می شود و 

ساعت را نشان می دهد.

ساعت های آفتابی در فرهنگ اقوام مختلف
این ساعت ها در میدان اصلی نصب می  بیشتر شهرهای بزرگ  در 
شد تا مردم ساعت را بدانند. نمونه های بسیاری از اولین ساعت های 
آفتابی تا امروز وجود دارد که با پیشرفت علم و دانش انسان در زمینه 
ریاضیات، کامل تر و دقیق تر شده است و امروزه این ساعت ها به 

عنوان نمادی از تمدن هر سرزمین مورد توجه قرار می گیرند.

دقت ساعت های آفتابی
بیشتر ساعت های آفتابی تزئینی، برای عرض جغرافیایی 45 درجه 
طراحی می شوند. اگر بخواهیم چنین ساعت هایی را برای عرض های 
جغرافیایی دیگر به کار ببریم، باید صفحه ساعت را کج کنیم تا محور 
ساعت )راستای میله ساعت( موازی با محور چرخش زمین قرار بگیرد 

و راستایش )در نیم کره شمالی( به سمت قطب شمال باشد. 
می  نشان  را  خورشیدی  ظاهری  زمان  معمولی،  آفتابی  های  ساعت 
دهند. این زمان با زمانی که از ساعت می خوانیم کمی فرق دارد و در 
طول سال تا حدود 15 دقیقه جابه جا می شود. این ساعت ها تنها 4 
روز در طول سال با ساعت های مکانیکی مطابقت دارند )16 آوریل، 
14 ژوئن، 2 سپتامبر و 25 دسامبر(. این پدیده به این خاطر است که 
راستای محور چرخش زمین به دور خود کاماًل ثابت نیست و زمین 
هنگام چرخش به دور خود کمی تاب می خورد. ساعت های آفتابی 
دقیق همیشه جدول یا نموداری در کنار خود دارند که این اختالف 
از  دیگر  برخی  کند.  می  تصحیح  سال  مختلف  های  ماه  در  را  زمان 
با خمیده کردن خط ساعت ها روی  نیز  ساعت های آفتابی پیچیده 
صفحه خود یا با روش های دیگر مستقیمًا ساعت درست را نشان می 

دهند. 

توضیحات:
1.ِهرودوت، زاده 484 قبل از میالد، نخستین تاریخ نگار یونانی زبان است که آثارش 
تا زمان ما باقی مانده است. هرودوت سفرهای متعدد در ممالک مشرق زمین کرده و 

تحقیقات خود را راجع به احوال و تاریخ این کشورها نوشته است.

منبع:
 http://hosc.blogfa.com/post212-.aspx

تهیه شده در
 http://www.newdesign.ir/search.asp?id=353&rnd=3089 
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منظومه خورشیدی که در 4/6 بیلیون سال پیش شکل گیری خود را آغاز کرده، طی گذشت زمان با فرایندهای تکاملی زیادی مواجه شده که 
تحت بررسی قرارگرفته اند. اما کیهان شناسان تاکنون تنها موفق به کشف برخی رازهای پایدار این منظومه عظیم و مرموز شده اند.

زمانی که انسان از وجود تعداد نامعینی کهکشان، ستاره، سیاره و دیگر اجرام کیهانی آگاه شود،  ناشناخته های سیاره سبز زمین در نظر انسانها 
بسیار کوچک خواهد بود. پدیده هایی که در نهایت عظمت به شکل نقاطی ریز و درخشان، آسمان شبهای سیاره زمین را می آرایند. منظومه 
خورشیدی یکی از این پدیده هاست که به دلیل قرار گرفتن درون آن، انسان توانایی مشاهده کامل آن را از سطح زمین نخواهد داشت. این سازه 
به این دلیل خورشیدی نام گرفته است که منصب قدرت در این منظومه در اختیار ستاره داغ و درخشان خورشید است. تا کنون نزدیک به 
هشت سیاره، سه کوتوله سفید، صد و شصت و دو قمر و اجرامی مانند شبه سیاره ها، ستاره های دنباله دار و غبارهای کیهانی در میان این منظومه 

شگفت انگیز و مرموز یافته شده است. سیاره زمین نیز به عنوان تنها سیاره قابل سکونت یکی از هشت سیاره این منظومه را تشکیل می دهد.
در گذشته های دور، سیاره زمین که یکی از کوچکترین اجزاء منظومه خورشیدی به شمار می رود، بر اساس نظریه بطلمیوس، جغرافیدان و منجم 
یونانی مرکز جهان هستی بوده و جهان هستی نیز فضایی بسته و در حصاری از پوشش کروی تصور می شد که ورای آن چیزی وجود نداشت. 
گذشت زمان کیهان شناسان و منجمان قدرتمندی را برای زمین به ارمغان آورد که به تدریج و با پشت سر گذاشتن مشکالت فراوان از جمله 

مبارزه با دستگاه تفتیش عقاید کلیساها موفق به تغییر این دیدگاه شده و خورشید را به عنوان مرکز یک منظومه بزرگ معرفی کردند.
نیکالس کوپرنیک، فیزیکدان و اخترشناس لهستانی، گالیله، جوردانو برونو و کپلر از جمله افرادی بودند که طی سالها تاثیر عمیقی بر علم نجوم 
گذاشتند. گالیله به عنوان پدر علم نجوم از مشهور ترین این افراد است زیرا وی در سال 1609 با اختراع اولین تلسکوپ نجومی موفق به کشف 

چهار ماه سیاره مشتری و ساختارهای ستاره ای کهکشان راه شیری شد.
منظومه خورشیدی در حدود 5 بیلیون سال پیش به شکل توده ای عظیم از ابرها و گازهای کیهانی وجود داشت که به تدریج شکل گیری و تراکم 
مولکولها در آن آغاز شد. تراکم مولکولی به اندازه ای ادامه یافت که توده ایجاد شده، توانایی تحمل وزن خود را از دست داده و قسمتی از این 

توده در خود فروریخت. این فروریختگی در نهایت آغازی بر حیات ستاره سوزان خورشید شد.
تاکنون دلیل اصلی شکل گیری خورشید معین نشده است. این فرایند می تواند در اثر امواج شدید ناشی از ستاره ای در حال تولد آغاز شده 
باشد. با این حال، این رویداد به صورت متوالی و تا زمان آغاز حیات کهکشان راه شیری در 13 بیلیون سال پیش ادامه یافته و همچنان پس 
از شکل گیری خورشید نیز در نقاط دوردستی از کهکشان زمین ادامه دارد و پدیده آغاز شکل گیری ستاره خورشید همچنان ناشناخته و بی 
همتا باقی مانده است. از صفحه به جامانده از تولد خورشید به تدریج هشت سیاره شکل گرفته و در گرانش مداری خورشید اسیر شدند. سیاره 
زمین سیاره ای است که در میان این هشت جرم کهکشانی قرار گرفته و ساکنانش همچنان به دنبال کشف اطالعات جدید در زمینه کهکشان 

و منزلگاه خود هستند.
با وجود تاریخچه ای که در زمینه فعالیتهای نجومی درباره منظومه شمسی در تاریخ به جا مانده است، منظومه خورشیدی همچنان رازهای سر به 
مهری دارد که بشر تاکنون موفق به گشودن آنها نشده است. چگونگی شکل گیری منظومه خورشیدی یکی از این رازهاست که تاکنون پاسخی 
قطعی برای حل آن ارائه نشده است. مشاهده سیاره های همسایه زمین و کشف تفاوتهای شگرف در ساختار آنها امری است که کشف منشا این 

سازه های کیهانی را با ابهام مواجه ساخته است.
دلیل برابری ابعاد خورشید و ماه در آسمان زمین نیز در دسته سوالهای بی جواب بشر قرار گرفته است. در حالی که ستاره خورشید 400 برابر 
سیاره ماه است و در فاصله ای بسیار دور قرار گرفته است، ابعاد این دو حجم آسمانی از سیاره زمین مساوی به نظر می رسد. وجود سیاره ایکس 
در منظومه خورشیدی شایعه ای است که در مورد منظومه خورشیدی شکل گرفته و تاکنون به اثبات نرسیده است. بر اساس این نظریه سیاره 
ای منجمد در ابعاد مریخ یا زمین در قسمتهای ناشناخته منظومه قرار گرفته و به دلیل ناشناخته بودن ایکس نامیده شده است. منشاء ستاره های 
دنباله دار و چگونگی شکل گیری آنها نیز، موضوعی است که تحقیقات فراوانی به دنبال داشته است. اما، تاکنون هیچ یک از نظریات ارائه شده 

پایدار نمانده و قطعی نشده اند.
یکتا بودن منظومه خورشیدی، از زمانی که سیاره دیگری در حال چرخش بر مدار ستاره اش در سال 1992 کشف شد؛ زیر سوال رفته و از 

آن زمان تاکنون بیش از 280 منظومه خورشیدی بیگانه در جهان هستی یافت شده است که هیچ شباهتی به منظومه خورشیدی زمین ندارند.
چگونگی مرگ منظومه خورشیدی نیز رازی سر به مهری است که تاکنون چگونگی آن فاش نشده است. از زمان شکل گیری سیاره های این 
منظومه در 100 میلیون سال اول شکل گیری جهان، پدیده ای مشابه رخ نداده است و به همین دلیل هیچ اثر تهدید کننده ای برای حیات 

منظومه شمسی تاکنون کشف نشده است...

سعید رستمی هراتی

منظومه 
خورشیدی و رازهای آن

ساعت 5:30 بامداد روز 2 آبان ماه سال 1374. هواپیمای دورنیه 228 
سازمان نقشه برداری از باند پرواز فرودگاه مهرآباد برمی خاست، تا گروهی 
نه نفره، سفري به یادماندنی و تاریخی در سایه خورشیدگرفتگی را ثبت 
یک  و  مهندس  خلبان، یک  )دو  نقشه برداری  از سازمان  نفر  کنند.چهار 
نقشه بردار(، چهار نفر از گروه دانش شبکه 1 صدا و سیما، و یک منجم 

آماتور به نمایندگی از سوی تمامی منجمان آماتور ایرانی. 
بیش از بیست سال بود که برای دیدن این گرفت لحظه شماری می کردم. 
نخستین بار در سال 1351 بود که دانستم قرار است در ایران کسوف رخ 
بدهد. یکی در سال 74 و دیگری در سال 78. همانجا تصمیم گرفتم در 
قلب این دو کسوف باشم. شوق نجوم از کودکی درونم ریشه دوانده بود. 
در شب های پر ستاره تهران،  به ویژه در تابستان که خوابیدن در پشت بام 
خانه پدري لذت بسیاری داشت، گذر شهاب هاي کوتاه و بلند را دنبال 
مي کردم. همین نقاط ریز و روشن ستاره هاي شب زمینه هاي وارد شدن 

به دنیاي ستاره شناسي در سال  58 را برایم فراهم ساخت. 
در کنکور نیز، یکی از مالک های انتخاب من، دانشگاهی بود که رصدخانه 
باستانی و دیدنی فراوان! در سال 64 در  البته آثار  داشته باشد، و صد 
رشته مهندسی برق دانشگاه شیراز پذیرفته شدم. پس از استقرار، نخستین 
کار من رفتن به رصدخانه ابوریحان بیرونی و دیدار از دنباله دار هالی و 
دو  و شاگردی  آشنایی  افتخار  که  بود  آنجا  در  بود.  آندرومدا  کهکشان 
بزرگ مرد دانش ستاره شناسی ایران، استاد ثبوتی و دانشجوی ایشان استاد 
قیداری نصیبم شد.  در درس های عمومی انتخابی هم درس نجوم عمومی 
زیست شناسی  نیز  انتخابی  دیگر  گرفتم. درس  بود،  که  قیمتی  هر  به  را 
با استقبال دانشجویان، به بحث درباره  عمومی بود که استاد این درس 
امکان زندگی در سیارات دیگر و تاثیر محیط بر چنین جانداران احتمالی 
پرداخت؛ )برای گرفتن این دروس عمومی، دانشجویان رشته های گوناگون 

ساعت ها در نوبت می ایستادند(. 
از سال 64 که با گروه دانش شبکه 1در زمینه برنامه های نجومی همکاری 
داشتم، طرح درس »ستاره شناسی برای کوهنوردان« را نیز نوشتم. سال 
72 طرح فیلمبرداری از خورشیدگرفتگی سال 74 از درون هواپیما را به 
گروه دانش شبکه 1 ارائه نمودم و دو سال پی گیر آن بودم. مهرماه سال 
74 پس از پذیرش این طرح، هماهنگی با سازمان نقشه برداری آغاز شد. 
نقشه برداری،  سازمان  هواپیمای  یک  خورگرفت1،  روز  در  که  شد  قرار 
ضمن انجام امور محوله، گروه فیلم برداری سیما را هم با خود به درون 
سایه کسوف ببرد. پس از طی آزمایش های پزشکی، پیشنهاد حضور در 
این پرواز به عنوان منجم آماتور به من نیز داده شد. از آنجا که این نوع 
هواپیما pressurized نبود، پرواز با آن نیازمند آزمایش های تندرستی 
)جسمی و روانی( و تایید پزشکان  بود. )در هواپیمای مسافربری، فشار 
با فشار سطح زمین است و در شرایط عادی مسافر  برابر  درون کابین 

هیچ گونه تغییری در فشار هوا را حس نمی کند(. 
پرواز در سایه سار کسوف، شاید از بزرگ ترین آرزوهای یک ستاره شناس 
آماتور باشد، و من تمامی هماهنگی ها  جهت رفتن به بیرجند و تماشای 

این خورگرفت بی مانند از فراز دژ باستانی فورگ را انجام داده بودم. 
دیدن خورشید هاللی شکل چیزی نبود که هر روز به دست بیاید. اگر 
پرواز به هر دلیل کنسل می شد، آرزویی که از دوران کودکی ذهن مرا 

می کاوید، نقش بر آب می شد!
فرودگاه مهرآباد  به  پرواز  از  پیش  نیمه شب و حدود شش ساعت 
رفتیم. حدود ساعت 4/30 بامداد بود که مهندس نقشه بردار و رئیس 
پدیده  و  ابرناکی  دلیل  »به  که  گفت  و  آمد  من  پیش  پروازی  گروه 
ما یک هواپیمای سبک  ندارد. هواپیمای  پرواز وجود  امکان  تالطم2 
است و اگر تا نیم ساعت دیگر این دو پدیده از بین نرود، پرواز کنسل 

خواهد شد.« به ناگاه اشک از چشمانم روان شد... 
ساعت  می کردم.  حس  وجود  تمام  با  را  ساعت  عقربه های  سنگینی 
بودم، مي توانستم هر چه  رفته  اگر  نشد.  و خبری  بامداد گذشت   5
بی مانندترین  از  یکی  دیدن  انتظار  چشم  فورگ  دژ  فراز  بر  زودتر 
چشم اندازهای آفرینش باشم. اندوهگین خاطرات 20 سال پیشین از 
مرور  خود  اندیشه  در  را  کسوف  این  برای  آمادگی  و  ستاره شناسی 
»پاشو  گفت:  و  آمد  دوان دوان  گروه  رئیس  ناگهان،  اما  می کردم... 
را  پرواز  اینکه چگونه گیت  از  انجام می شه«.  هنوز هم  پرواز  بریم، 

با ابزارهاي سنگین فیلمبرداري چون پرکاهي طي کردم در حیرتم! 
داشت.  همراه  به  وصف ناپذیری  افتخار  احساس  هواپیما  به  ورود 
خلبانان این هواپیما کاپیتان »قدیری« و کاپیتان »قاسمی« از رزمندگان 
در  بازنشستگی،  از  پس  اینک  که  بودند  مقدس  دفاع  هوایی  نیروی 
از  هواپیما  صبح،  ساعت5:30  داشتند.  فعالیت  نقشه برداری  سازمان 
باند پرواز برخاست. تپش قلب خود را به روشنی می شنیدم. دقایقی 
پس از آن، بر فراز روستای کاج قم قرار گرفتیم. غربی ترین مکانی که 
امکان دیدن کسوف در آن وجود داشت. انبوه خودروهای عالقمندان 
در گرگ ومیش بامدادی به چشم می آمد. هواپیما در ارتفاع کم پرواز 
می کرد و تمامی نگاه ها را به سوی خود می کشید. اینک ما در مسیر 

سایه سار کسوف بودیم. 
فیلم برداری  و  کردیم  مستقر  هواپیما  وسط  را  فیلم برداری  دوربین 
آغاز شد. به ناگاه کاپیتان قاسمی فریاد زد »اوناهاش اونجاست«، باور 
کردنی نبود. چشم اندازی را که بیش از 20 سال چشم انتظار آن بودم، 
می دیدم. هالل درخشان خورشید زیر پای مان طلوع می کرد. خلبانان 
به سرعت فیلترهایی را برای جلوگیری از تابش پرتوهای خورشیدی 
روی شیشه جلوی هواپیما نصب  می کردند. چنان محو جمال صورتگر 
آسمان بودیم که صدایی از کسی بر نمی خاست. شاید در زندگی قلبم 

تا این درجه از تپش نرسیده بود! 
با  همواره  که  ماه  می شد.  باریک تر  دم  به  دم  خورشیدی  هالل 
آرایش  با  اینک  می آراست،  را  آسمان شب  سیم فام خود  درخشش 
دگرگون تاریکی به ارمغان می آورد. در پهنه آسمان، اینک ماه تابان، 
تُرنج خورشید را به خاک می افکند3!  نارسیده  سیه مهره ای بود که 
با گسترده شدن تاریکی، ستارگان آسمان را آراستند. ما همچنان در 
مسیر سایه سار کسوف پرواز می کردیم. شاید گروه ما در این پهنه سار 

کسوف بیشترین زمان طی شده در سایه را داشته است. 
ببندیم.  را  کمربندها  نشسته  بر صندلی  تا  شد  خواسته  ما  از  سپس 
هواپیما چند مانور جانانه داشت و رئیس گروه پرواز با دوربین کف 
هواپیما چندین عکس از خورگرفت تهیه کرد. هواپیمای نقشه برداری 
را  کامل  دید  توانایی  و  است  نیم کروی  دو شیشه  دارای  در طرفین 
بود  این شیشه ها  از  یکی  کنار  در  می دهد. صندلی من  ره نوردان  به 
از درون آن می دیدم.  را  زیباترین چشم اندازهای هوایی زندگانیم  و 
نقشه برداری  پروازی سازمان  گروه  گرفت خورشیدی،  پایان  از  پس 
به انجام امور محوله در آن منطقه پرداخت. سپس به سوی مهرآباد 

بازگشتیم...
       جعفر سپهری
2 آبان ماه 1392

سفر بر 
فراز ابرها

)خورشیدگرفتگی آبان 1374(

وم
نج

وم
نج نجوم

نجوم



17 16

شماره 27، بهمن 1392شماره 27، بهمن 1392

فرهنگسرای  در  فضا«  و  »انسان  عنوان  با  نمایشگاهی  است،  چندی 
ادامه  نیز  جاری  سال  پایان  تا  که  است  شده  برگزار  تهران  اشراق 

خواهد داشت. 
موسس این نمایشگاه، »سیروس برزو« از کودکی به فضا عالقه مند 
شد و کار جمع آوری پوسترها و تصویرهای فضایی را از همان زمان 
آغاز کرد. بعدها معلم آموزش و پرورش شد. پس از آن به موسسه 
کیهان رفت و کیهان علمی را منتشر کرد. انتشار ماهنامه »مرزهای 
بیکران فضا« از دیگر فعالیت های اوست. پس از تعطیلی این نشریه 
به روسیه و جمهوری های شوروی سابق رفت و بیش از 20 سال در 
آنجا اقامت کرد. در این مدت با فضانوردان و موسسه های فضایی 
روسیه آشنا شد و کم کم مجموعه ای منحصر به فرد از یادمان های 
فضایی تهیه کرد که در بسیاری از شهرها )مانند شهرهای شوروی 
سابق، اصفهان و تهران( برگزار کرد. او تا کنون با هزینه شخصی خود، 
چند فضانورد روس را به ایران دعوت کرده و آنها را به شهرهای 

مختلف برده است، تا برای دانشجویان سخنرانی کنند.
در این نمایشگاه کاالهای بسیاری به نمایش در آمده است، از جمله:

- قرآنی که خود سیروس برزو به یک فضانورد روس سپرده بود تا 
به فضا ببرد )در پاسخ به بی احترامی کشیش آمریکایی و سوزاندن 

قرآن( 
- کارت پستال های مینیاتور استاد فرشچیان که برزو به یک فضانورد 
روس سپرده بود تا به فضا ببرد و در ایستگاه فضایی یک نمایشگاه 

هنری تشکیل دهد.
- نمونه هایی از غذاهایی که در فضا مصرف می شود.

- ماکت فضاپیماها و موشک های فضایی و ...
این نمایشگاه بسیار منحصر به فرد است و نمونه دیگری یا مشابه آن 
را در کشورهای همسایه نمی توان یافت. برای مثال روزنامه هایی که 
خبر سفر انسان به فضا یا ماه را 40، 50 سال پیش منتشر کرده اند، 
در آن عرضه شده است. این نمایشگاه می تواند بستر مناسبی برای 

عالقه مند ساختن جوانان به فضا و علوم جدید باشد ...
و حال، ادامه قسمت قبل ...

* غیبت از مدرسه به عشق »نیل آرمسترانگ«
برزو درباره شدت عشق و عالقه اش به فضانوردی می گوید: »وقتی 
در  و  بودم  ساله  نوجوانی 16  من  رفت،  ماه  به  آرمسترانگ«  »نیل 
شهر کوچک سرخس زندگی می کردم. تقریبا دو، سه سالی بود که 
طور  به  را  فضایی  خبرهای  و  بودم  شده  عالقه مند  فضانوردی  به 
مرتب پیگیر می شدم. ساعت تقریبا نه و نیم شب یکشنبه 29 تیر 
آمد.  فرود  ماه  در  آمریکا  »مه نشین«  اعالم کرد  رادیو  که  بود  ماه 
یادم هست هیجان زیادی حتی در مردم عادی به چشم می خورد. 
من روز دوشنبه به مدرسه نرفتم، تا خبرها را پیگیری کنم و خیلی 

هیجان داشتم.«
* یادی نیك از خانواده

وی درباره واکنش والدینش به فعالیت های غیردرسی اش می گوید: 
»از کودکی عاشق کتاب بودم و پدرم برای تامین این گونه نیازهای 

من، هرچه در توان داشت، انجام می داد و از چیزی دریغ نمی کرد. 
پدر به کتاب عالقه داشت و من و برادر و خواهرانم را به خواندن 
کتاب تشویق می کرد. خاطرم هست زماني که حقوق پدر تنها 900 
تومان بود، در مورد خرید یک دایره المعارف که 60 تومان قیمت 
داشت، ذره ای تردید نکرد و به من »نه« نگفت. در آن موقع 12-13 
سال بیشتر نداشتم، ولی او اصاًل نپرسید یک پسربچه با این سن و 
سال، دانشنامه کامل و بزرگي با این قیمت زیاد را مي خواهد چه کند. 
چنین اخالقي بود که به من اجازه داد بیشتر به کتاب و کتابخواني 
عالقه مند شوم. کتاب خواندن باعث شد که همیشه در جامعه یک 

سر و گردن از همسن و ساالنم باالتر باشم.«
با این همه، مادر معتقد بود اول درس، بعد مطالعه غیردرسي: »مادرم 
همیشه اصرار داشت که خوب درسم را بخوانم و شاگرد اول کالسم 
نمی توانست ذهن  کتاب درسی  و  بودم  کنجکاو  بسیار  من  اما  شوم 
جست وجوگر مرا ارضا کند. به همین دلیل همیشه دلم می خواست 
چیزهای تازه را خودم تجربه و همانند دانشمندان آزمایش کنم. یادم 
هست در همان دوران نوجوانی، مدتی در خانه ای زندگی می کردیم 
ساخته  کبوترهایش  برای  اتاقکی  آن،  بام  روی  قبلی  مستاجر  که 
برای  دانش آموزی  آزمایشگاه  یک  و  کردم  تمیز  را  آنجا  من  بود. 
خودم راه انداختم. هر چه خرده ریز و اسباب و اثاث به دردنخور هم 
دور  دیگران  که  را  ماشین ها  معیوب  قطعه  یا  داشتیم،  خانه  در  که 
می انداختند، جمع می کردم و با آنها برای خودم کاردستی های علمی 
می ساختم. البته چون می دانستم مادرم شیفته درس و مدرسه و با 
این کارها مخالف است، همیشه بعدازظهرها که همه می خوابیدند، به 
باید  بود که همه  آزمایشگاهم می رفتم. آن موقع در خانه ما رسم 
ناهار چرتی بزنند، من هم خودم را به خواب می زدم و هر  از  بعد 
وقت مطمئن می شدم که مادر خواب است به آزمایشگاهم می رفتم. 
تا اینکه یک روز که از مدرسه به خانه برمی گشتم، دیدم بسیاری از 
وسایل آزمایشگاهی جالب را در زمین زباله دانی کنار خانه ما ریخته 
بودند. من خیلی متاسف شدم و پیش خودم گفتم حیف شد، ای کاش 
صاحبش به جای اینکه اینها را دور بیندازد، به من می داد. به هر حال 
رفتم خانه و بعد از ناهار خودم را به خواب زدم تا دیگران بخواند 
و من به کارم برسم. وقتی مطمئن شدم که مادرم به خواب رفت، 
یواشکی از جایم بلند شدم تا به آزمایشگاه بروم اما مادر همچنانکه 
چشم هایش بسته بود، گفت بخواب پسرجان! من همه آنها را ریختم 
بیرون، دیگه این بازی ها تعطیل شد، بشین پای درس و مشقت! ...« 
صفحه  در  و  است  مادر  زحمت های  قدردان  هنوز  او  همه،  این  با 
)از  امروز«  تا  آغاز  از  فضانوردی،  »نخستین های  کتاب  اهداییه 

مجموعه دانشنامه فضایی( نوشت:
»تقدیم به مادرم که همیشه دوست داشت شاگرد اول کالس شوم، 

اما هیچگاه نتوانستم آرزویش را برآورده کنم!«
او از همسرش نیز به نیکی یاد می کند و می گوید: »همسرم با بردباری 
تحمل  را  فضانوردی  به  من  عشق  که  است  سال  سال های  تمام، 
می کند. من همه وقت و انرژیم، و حتی می شود گفت بخش مهمی از 
درآمد زندگیم را صرف فضانوردی کرده ام. اما او همیشه صبور بود 

و هیچگاه اعتراضی نمی کند... 
* موزه، مدرسه دوم دانش آموزان

»برزو« طی دیدار من از این نمایشگاه برای تهیه گزارش، بارها به 
نوجوانان  و  جوانان  به  علوم  آموزش  برای  موزه هایی  چنین  اهمیت 
نمایشگاه های  و  موزه ها  پرسیدم  او  از  دلیل  همین  به  کرد.  صحبت 
علمی چه نقشی می توانند در آموزش علوم ایفا کنند. وی معتقد است 
تا زمانی که ما علوم را به شکل نظری به کودکان انتقال می دهیم، این 
علوم آنچنان که باید و شاید، جذب ذهن کودک نمی شود و خیلی 
زود فراموش می شود. از طرف دیگر، این گونه آموزش ها، خالقیت 
و کنجکاوی دانش آموزان را برنمی انگیزد که خود دانش آموز پیگیر 

علوم شود اما وقتی که ماکت یک موشک یا فضاپیما را از نزدیک به 
او نشان می دهیم، یا در اختیار او می گذاریم، هم توجهش کامال جلب 
آسان تر  فضانوردی  یا  فیزیک  پایه  مفاهیم  آموزش  هم  و  می شود 

می شود. کشورهایی که می خواهند آینده شان 
آینده سازان شان  همه،  از  اول  بسازند،  را 
می سازند.  را  نوجوانان شان  و  جوانان  یعنی 
ما  آینده سازان  حقیقت  در  کودکان مان 
را  کودکان مان  می خواهیم  ما  اگر  و  هستند 
به سمت علم و دانش سوق بدهیم یا آتش 
شعله ورتر  آنها  در  را  دانستن  به  اشتیاق 
کنیم، باید با استفاده از ماکت ها و ابزارهای 
کمک آموزشی دیگر که در موزه های علمی 

وجود دارد، توجه شان را به علوم جلب 
کشور  در  آموزشی  ابزارهای  کنیم. 
حافظه  و  سیاه  تخته  و  گچ  شامل  ما 
کشورهای  در  اما  است.  دانش آموزان 
نظام های  در  نیست.  گونه  این  دیگر 
و  کردن  لمس  تجربه،  دیگر،  آموزشی 
جانورشناسی  است.  مهم  بسیار  دیدن 
نمی دهند  کتاب درس  از روی  فقط  را 
موزه  به  می برند  را  دانش آموزان  بلکه 
را  موضوع ها  این  آنها  تا  جانورشناسی 
به چشم ببینند. در کشورهای پیشرفته، 
ندارد،  تفریحی  و  تجملی  جنبه  موزه ها 
دارد.  آموزشی  کامال  کارکردی  بلکه 
که  فضانوردان  از  بسیاری  با  من 
عالقه  و  عشق  گفتند  کردم،  صحبت 
به فضانوردی هنگام دیدار از موزه های 
ما  اگر  آمد.  پدید  آنها  در  فضایی 

که  باشیم  داشته  نمایشگاه هایی  و  موزه ها 
مستقیم  تجریه  برای  ایزارهایی  آنها،  در 
ترویج  در  باشد،  موجود  علمی  پدیده های 
و  پدید آمدن فضانوردان  و  دانش فضایی 
تاثیرگذار  بسیار  آینده،  فضایی  مهندسان 
خواهد بود. به همین دلیل، من هم در اینجا 
ماکت ایستگاه فضایی میر، موشک سایوز، 
گذاشته ام  نمایش  به  را  شاتل  فضاپیمای 
را  آن  داخلی  اجزای  و  بخش ها  شما  که 
حتی  کنید.  مشاهده  می توانید  راحتی  به 

خواهش  و  زده ام  تابلوهایی  نمایشگاه،  جای  چند  در  که  می بینید 
کرده ام که از ما سوال کنند تا به پرسش های شان پاسخ دهیم.

* برترین های موزه از دید تماشاگران
نمایشگاه  یادمان های  جذابترین  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
کدام ها هستند؟ می گوید: برخی از اشیاء این موزه را بازدیدکنندگان 
از قبل می شناسند و سراغش را از ما می گیرند، مثل قرآنی که به 
فضا رفت یا آثار استاد »فرشچیان«. اما بقیه موارد را معرفی می کنیم. 
به  نمایشگاه، مواد غذایی فضانوردان  این  از  برای مثال، در بخشی 
این اقالم می گوید: »بسیاری  نمایش درآمده است. او در توصیف 
تیوپ خمیر  شبیه  لوله هایی  یا  تیوپ  درون  فضایی  غذایی  مواد  از 
اینجا دو نوع لواشک مختلف هم داریم. لواشک  دندان قرار دارد. 
در حقیقت پوره و عصاره میوه های مختلف است و به همین دلیل 
غذایی  جیره  در  باید  حتما  ماده  این  می گفتند  روس  دانشمندان 
فضانوردان باشد. البته برخی لواشک ها، فقط میوه پخته شده است. 
مغزهای  و  گردو  و  بادام  بلغور  دیگر  لواشک های  از  برخی  در  اما 

دیگر وجود دارد که ماده ای بسیار مغذی است. خمیردندان فضایی 
نیز، با خمیردندان های معمولی که ما استفاده می کنیم، فرق دارد. این 
خمیردندان ها را پس از مصرف، می توان خورد زیرا فضانوردان پس 
نمی توانند  دندان های شان،  زدن  مسواک  از 
همان  باید  و  بریزند  دور  را  دهان شان  آب 

را بخورند!
پرواز  سال  امین  سی  مناسب  به  که  مدالی 
یادمانی  است،  شده  ضرب  گاگارین  یوری 
که روس ها به مناسبت سفر آمریکایی ها به 
سفر  برای  روس ها  که  یادمانی  ساختند،  ماه 
ماکت های  ساختند،  ماه  به  نشده شان  انجام 
دست ساز لباس های فضایی که یک مهندس 
باز  زمان  در  واقعی  موشک های  طراح  
از  است،  ساخته  چوب  از  نشستگی اش 
او  است.  این مجموعه  دیگر دیدنی های 
در ادامه تاکید می کند که اهمیت اقالم 
این نمایشگاه آن است که همه اینها را 
اینها  و  دادند  هدیه  من  به  فضانوردان 
بتوانند  دیگر  افراد  که  نیست  چیزی 
خودشان در بازار تهیه  کنند. برای مثال 
زمانی که »سالیجان شاریپف« به آمریکا 
رفت، این ماکت شاتل فضایی را از یک 
زمانی  گرفت.  آمریکایی هدیه  فضانورد 
هم که وی به ایران آمد، ظاهراً  خیلی 
برگشت  در  او خوش گذشت، چون  به 
نکته  کرد.  هدیه  من  به  را  شاتل  این 
که  است  آن  شاتل  این  درباره  جالب 
در  واقعی  شاتل  یک  جزئیات  همه  اوالً 
آن رعایت شده است. دوم اینکه برخی 
از قسمت های آن شفاف است و در نتیجه 
بخش های درونی آن قابل دیدن است و در 
نتیجه برای کارهای آموزشی بسیار مناسب 
است. ماکت ایستگاه فضایی و کره زمین نیز 
درون یک گوی شیشه ای است و به روش 
لیزری حکاکی شده است. در این نمایشگاه 
»گوردون  فضایی  دستکش  یک  همچنین 
کوپر« هم در معرض دید تماشاگران قرار 

دارد.
وی در پایان دیدار من از نمایشگاه و موزه 
»انسان و فضا« می گوید: »دِر این موزه همیشه به روی دانش آموزان 
و دانشجویان باز است و معلمان و مدیران مدارس نیز می توانند با 
هماهنگی  قبلی، دانش آموزان شان را به صورت گروهی، یا در قالب 

اردوهای دانش آموزی چند ساعته به تماشای این موزه بیاورند.« 
وی خواهشی هم از عموم مردم دارد و می گوید: »من از همه مردم 
خواهش می کنم چنانچه در منزل روزنامه، مجله، کتاب یا هر چیزی 
دیگری دارند که به نوعی به فضانوردی مربوط می شود، در صورتی 
که عالقه مند هستند به این نمایشگاه هدیه کنند تا در معرض دید 
از  انقالب، چند فضانورد  از  بگیرد. من می دانم که قبل  قرار  عموم 
جمله فضانوردان آپولو-11 به ایران آمده اند و ممکن است عکسی، 
روزنامه ای و چیزهایی از این دست، از آن زمان پیش افرادی مانده 
باشد، حتی اگر مایل به فروش این اقالم هم باشند، من عالقه دارم 

بخرم و در این نمایشگاه، برای دیدارکنندگان به نمایش بگذارم.«
ادامه دارد...
سلیمان فرهادیان، خبرنگار افتخاری لذت فیزیک

نجوم
ومنجوم

نج
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گشت  و گذاری در نمایشگاه 
»انسان و فضا« 

»رهاوردی از سرزمین های یخ زده شمالی«
در فرهنگسرای اشراق تهران

قسمت دوم
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است و جالب است بدانید که علوم رایج تاکنون هیچ ساختاري براي 
هسته ي اتم ارائه نکرده اند و چسندگي پروتون ها و نوترون ها در درون 

هسته در کنار هم را به نیروهاي مرموز )هسته ای( نسبت مي دهند.

در روابط این مقاله، عالئم: 

الکترون،  الکتریکی  بار  e بوهر،  اتمی  شعاع  0a الکترون، شعاع  er

جرم سکون  nm جرم سکون پروتون،  pm جرم سکون الکترون،  em
αضریب  اتمي،  جرم  واحد   U هیدروژن، اتم  جرم  1Hm نوترون، 

ثابت  0ε خالء،  در  نور  سرعت  c پالنک،  ثابت  h اتمي،  ساختمان 

 Ry هارتري، انرژي   Eh خال، مغناطیسي  ثابت  0µ خال،  الکتریکی 
انرژی ریدبرگ است. همگي اینها ثابتهاي فیزیکي هستند که مقادیر 
در   CODATA به  موسوم  اي  دوره  گزارش  در  آنها  تجربي  دقیق 

دسترس است.

20

21
4

1
r

qqF ××= πε

استفاده  کولن  قانون  از  اتم  الکترودینامیکی  مدل  تحلیل  و  درساخت 
کردم.

فرض قطر صفر برای ذره الکتریکی در فرمول کولن را با قطر واقعی 
ذره جایگزین، و رابطه کولن را اصالح نمودم. )دفتری در فراز دانش/ 

علی واثقی/1381/ شابک 978-964-06-0632-2(

pΟ

eΟ

path of electron at hourglass shape of atom                           

x y, z, ( تصویر2- مسیر حرکت الکترون در اتم، براساس مدل الکترودینامیکی اتم، واحد اندازه (
در سه بعد آنگستروم است.

انتگرال گرفته  از رابطه فوق  الکترون،  الکتریکی  انرژی  برای محاسبه 
و مختصات مکانی الکترون نسبت به زمان را با توجه به رابطه فوق 

حدس زدم.
در  و  الکترودینامیکی،  مدل  در  الکترون  حرکت  مسیر  تصویر2  در 
تصویر3 تراز انرژی الکترون بر اساس محاسبات الکترودینامیکی فوق 

ترسیم شده است.
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تصویر3- نمایش تراز اول انرژی الکترون در اتم هیدروژن، واحد محور افقی شعاع 
اتمی بوهر، و واحد محور عمودی انرژی ریدبرگ است. 

خوانندگان عزیز:
در این بخش صرفا افکار، سواالت و ایده های فیزیکی افراد 

مطرح می شود و 
مبحث مطرح شده اثبات شده و دقیق نیست!

شما می توانید نظرات خود را درباره مطالب این بخش، 
درمیان بگذارید...                                                

اگرچه در دهه هاي اخیر مطالعات وسیعي با ابزارهاي فوق پیشرفته بر 
روي ساختار اتم انجام شده و مي شود، این ساختار تاکنون بسیاری از 

اسرار خود را فاش نکرده است.
با تغییراتی که در معادالت الکترومغناطیس ماکسول وارد نمودم، این 
امکان فراهم گردید که ساختار اتم عناصر مورد بررسي و بازنگري قرار 
گیرد. در ادامه مطلب، مدل اتمي عناصر را با نام مدل الکترودینامیکی 
اتم، که نسبت به مدل اتمي کالسیک کارآمدتر و منطقي تر است ارائه 

مي نمایم.
 بارزترین مشخصات شناخته شده اتم قبل از مدل اتمی بوهر)1913( 

عبارتند از:
از زمان فرانهوفر)1819 میالدي( تاکنون، طیف نور  1. طیف اتمي– 
صادره از اتم را مثل اثر انگشت عناصر میدانیم. بررسي خطوط طیفي، 
شناخت  است.  عناصر  شناخت  براي  راه  ترین  دقیق  و  ترین  ساده 
فرمول  است.  غیرممکن  طیفي  خطوط  بررسي  بدون  اتمي  ساختار 
طیفی  خطوط  بالمر)1885(،  فرمول  از  اقتباس  با  ریدبرگ)1890( 

عنصر هیدروژن را ساماندهی می کرد. 
2. بار الکتریکي– وجود ذرات با بار الکتریکي منفي )الکترون( ، مثبت 
بود.  رسیده  اثبات  به  اتم  ساختمان  در  )نوترون(  خنثي   ، )پروتون( 

پروتون و نوترون حامل عمده جرم اتم در هسته اتم متمرکز هستند.
و  آن  هسته  برابر حجم  میلیارد  یکصد  که حدود  اتم  خالي  3. حجم 
توسط  اتم  ای  منظومه  مدل  و  شده  تجربه  است،  الکترونها  جوالنگاه 

رادرفورد )1909 میالدي( ارائه شده بود.
به  و  کرد  معرفی  را  سیاه  تشعشع جسم  کوانتای   )1900( پالنک   .4

دنبال او اینشتن نظریه فتوالکتریک را ارائه نمود.  
نیلز بوهر براساس مستندات فوق، مدل اتمي خود را ارائه نمود. مدل 
اتمي بوهر از مدل منظومه شمسي رادرفورد الهام گرفته و بر فرمول 
هم  الکترونها  مدل،  این  در  است.  استوار  پالنک  کوانتای  و  ریدبرگ 
به دور خود و هم به دور هسته مي چرخند. )مشابه گردش سیارات 
به دور خورشید( مدل اتمي بوهر بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت 
موجي  مکانیک  افزود.  آن  به  مفیدی  بسیار  توضیحات  سامرفیلد  و 
شرودینگر نیز در توجیه آن به کار گرفته شد. با تمام اینها، مدل اتمی 
بوهر و مکانیک موجی شرودینگر، با نظریه الکترودینامیک و با واقعیت 

هاي تجربي به شرح زیر تناقض دارد:
1. فرض مدار منظومه اي در مدل اتمي بوهر، یا ابر الکترونی مکانیک 
نظریه  در  هستند.  ناسازگار  الکترودینامیک  نظریه  با  دو  هر  موجی، 
مسیر  که  شده  ثابت  تجربی  صورت  به  همچنین  و  الکترودینامیک 

حرکت ذره باردار در میدان، به صورت مارپیچی و استهالکی است.
الکتروني و عدم قطعیت هایزنبرگ در مکانیک موجي،  ابر  2. فرض 

یک انتزاع ریاضي و مغایر با تجربه است.

توانسته  با مکانیک موجي شرودینگر فقط  اتمي بوهر همراه  3. مدل 
خطوط طیفي اتم هیدروژن را با استفاده از فرمول ریدبرگ و اعداد 
کوانتایی سامرفلد تعریف کند، و از تعریف طیف سایر عناصر عاجز 

است.
با  یکي  الکترون  نوع  دو  وجود  فرض  سامرفیلد،  بوهر-  مدل  در   .4
اسپین 1/2+ و دیگري با اسپین 1/2- که با سرعت دورانی حیرت 
انگیز ده میلیارد میلیارد دور در ثانیه حول محور خود مي چرخند، به 

خرافات نزدیک است و علمي نیست.
بررسي هاي بنده، به منظور پاسخگویي به مشکالت مدل اتمي بوهر، 
به نتایج جالبي رسید. و نشان داد که مدل منظومه شمسي که یک 
ساختار گرانشي است، مدل مناسبي براي ساختار الکترودینامیکی اتم 
الکترودینامیکی  مدل  را  آن  پس  این  از  که  جدید  مدل  در  نیست. 
اتم مي نامم، توانستم با فرض حرکت مارپیچی پاندولی الکترون، به 
تفاوت ظاهري مدل هاي  پاسخ دهم. در تصویر1،  تناقضات موجود 

اتمي را براي اتم هلیم نشان خواهم داد.
را  آن  هسته  و  هلیم  اتم  الکترودینامیکی  مدل  نمایش  تصویر1،  در 
توسط مدل هاي کالسیکی مشاهده مي کنید. به منظور نمایش بهتر، 
شکل ها بدون مقیاس است. در جدول تصویري از ساختار اتمي هلیوم 
و همچنین ساختار هسته ي هلیوم، هر دو بر اساس حرکت مارپیچي 
اندازه ي محاسباتي ساختار  است.  ارائه شده  الکترودینامیکی  پاندولي 
02aL ( . در حالي که  ≅ الکترودینامیکی با واقعیت تطبیق مي کند )
0 ( همانطور که در 

2anr = اندازه ي محاسباتي مدل هاي کالسیک )
جدول مشاهده مي شود، غیرواقعي است و علوم رایج سعي مي کند که 
این مشکل را با اصلي غیرطبیعي یعني اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 
توجیه نماید. ساختار ارائه شده براي هسته نیز یک ساختار پاندولي 

تفاوت های مدل اتمي الکترودینامیکی نسبت به مدل اتمي کالسیک:
1. الکترون به دور هسته نمي چرخد. بلکه به صورت مارپیچی بطرف 
هسته پاندول میگردد. مدار مارپیچی با نظریه الکترودینامیک سازگار 

است.
2. مجبور به فرض دو نوع الکترون با دو حرکت وضعي مخالف )با 
اسپین هاي 1/2+ و 1/2-( نیستیم. و اصوال فرض موهومي چرخش 
الکترون حول محور خود )مشابه چرخش محوري سیارات(، با فرض 

حرکت راست گرد و حرکت چپ گرد الکترون جایگزین مي شود.
3. اعداد کوانتومي در مدل اتمي بوهر و مکانیک موجي شرودینگر 
به صورت قراردادي است. این اعداد در مدل الکترودینامیکی اتم، از 
تعداد حلقه هاي حرکت مارپیچی قابل استخراج است. فرض مدل 
الکترودینامیکی اتم آن است که مسیر فنرمانند الکترون شامل تعداد 
معیني حلقه است. این تعداد که با کوانتای عمل تناسب دارد را به 
جای اعداد فرضي که در مدل اتمي بوهر از خطوط طیفي استنباط مي 
شوند جایگزین می کنم. اعداد کوانتایی شماره مدار  )n(، شکل مدار 
)L ( و زاویه مدار )m( از مدل الکترودینامیکی قابل استخراج هستند.

 بدین ترتیب، مدل الکترودینامیکی اتم نه تنها پاسخگوي اسرار داخل 
اتم خواهد بود بلکه حتي مي توان ماکت ساختار اتم را تهیه کرد و 
انتزاعي عدم قطعیت هایزنبرگ  قطعیت طبیعي را جایگزین نظریه 
تجربي  مقادیر  اصول محاسبه  از  یکي  واقع  نمود. )عدم قطعیت در 
اندازه گیري در محاسبه وارد  ابزار  آزمایشگاهي است. زیرا خطاي 
مي شود و گسترش اصل عدم قطعیت به واقعیت کوانتمي طبیعت 

ناصحیح است(
انرژي هاي داخلي ساختار الکترودینامیکی که با روش هاي ساده قابل 
محاسبه است، منطبق با تجربه هستند. تعدادي از روابط بین ثابتهاي 
فیزیک که از بررسیهای بنده نتیجه مي شود را در ذیل مشاهده مي 

کنید: 
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این روابط پس از تایید می تواند خطای اندازه گیری در گزارش دوره 
اي موسوم به CODATA را کاهش دهد.

اتم  هسته  ساختار  براي  مدلي  تاکنون  رایج  علوم  که  نمایید  توجه 
از  واپاشي فوق  انرژي  اند. فرمول محاسبه نظري  بیني نکرده  پیش 
جدید  نظریه  این  شود.  مي  استنباط  جدید  پاندولي  مارپیچي  مدل 
امکان بررسي ساخت نیروگاه جوش هسته اي را فراهم میآورد. قابل 
ذکر است که با قدمت 60 ساله نظریه ساخت نیروگاههاي جوش 
هسته اي، کشورهاي صنعتي تاکنون موفق به ساخت پایلوت نیروگاه 
جوش هسته اي نیز نشده اند! اولین پایلوت نیروگاه جوش هسته اي 
با مشارکت چند کشور صنعتي احتماال در سال 2020 میالدي در 

فرانسه راه اندازی خواهد شد.    
 برقراري روابط دقیق و ساده فوق بین ثابتهاي فیزیک که از ساختار 
مارپیچي پاندولي اتم و هسته آن بدست میآید، مي تواند نشان دهنده 

صحت این مدل اتمي جدید باشد.

علی واثقی، 1392/6/1

مدل الکترودینامیکی عناصر

شما
کی 

فیزی
کار 

اف
افکار فیزیکی شما

                      تصویر1: نمایش ساختار اتم هلیم و هسته آن- 
شعاع اتمي r در محاسبه سطوح انرژي در مدل هاي اتمي

 کالسیک، چندین برابر شعاع واقعي اتم محاسبه مي گردد. 
این مشکل با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که یک انتزاع 
ریاضي است توجیه مي شود. در حالیکه شعاع اتمي در محاسبه سطوح انرژي در مدل 
الکترودینامیکی اتم، همان شعاع واقعي اتم محاسبه مي گردد. همچنین اوربیتالها را به 

جای فرض کردن، به صورت واقعی نمایش داده ام. 

محاسبه ثابت پالنک  

انرژي یونیزاسیون اتم هیدروژن        

انرژي چسبندگی هسته اتم     

حداقل سرعت الکترون در حلقه آخر ساختار مارپیچي پاندولي اتم 
هیدروژن در مرز یونیزاسیون 

حداکثر سرعت الکترون درعبور مماس با هسته  

انرژی واپاشی نوترون  
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وجود  اثر  در  شود  می  گرم  رسانایی  خاصیت  اثر  در  کلکتورها  در 
اختالف دما چگالی بین ابتدا و انتهای رایزر متفاوت است. این پدیده 
باعث بوجود آمدن خاصیت ترموسیفون در رایزر می شود و بنا به 
این خاصیت سیال گرم به باال حرکت کرده و به منبع ذخیره وارد 
می گردد. درصورتی که در سیستم مستقیم سیال گرم شده همان 
آب مصرفی می باشد که مورد مصرف قرار خواهد گرفت و چنانچه 
)مخزن دو جداره باشد( سیال گرم شده محلول آب و ضد یخ است 
که در جداره بیرونی مخزن را گرم و سپس به کلکتور باز می گردد.

 
 آبگرمکن های خورشیدی پمپ دار  

از آبگرمکن های خورشیدی، عمل گردش سیال در  این سری  در 
گیرد.  می  انجام  کوچک  پمپ  یک  توسط  کلکتورها  بسته  سیکل 
بنابراین مخزن ذخیره در سیستم می تواند در پائین تر از کلکتورها 
های  کلکتور  تنها  بام  روی  بر  و  گیرد  قرار  ساختمان  داخل  در  و 
آبگرمکن  های  مزیت  از  این  البته  شوند.  می  نصب  خورشیدی 
خورشیدی پمپ دار نسبت به آبگرمکن خورشیدی با سیستم های 
چرخش طبیعی)ترموسیفون( بوده و می توان مخزن ذخیره آن را در 
موقعیت دلخواه و مناسب مثاًل در فضای زیر شیروانی، داخل حمام و 

یا در اطراف سقف قرار گیرد. 
در شکل مقابل طرحواره ای از یک آبگرمکن خورشیدی پمپ دار 
نشان داده شده است. مجتمع های مسکونی، سرویس های بهداشتی 
عمومی، کارخانجات صنعتی، هتل ها و سایر مکان هایی که نیازمند 
آب گرم در مقیاس عمومی می باشند، نیازمند این سیستم ها هستند

آبگرمکن های خورشیدی پمپ دار]2[

ویژگی ها و مزایای این نوع آبگرمکن ها
دار  پمپ  خورشیدی  های  آبگرمکن  مزایای  و  ها  ویژگی  مهمترین 

عبارتند از:
حذف بار مخزن از روی پشت بام، طول عمر بیشتر و اتالف دمای 
بیشتر  زیبایی  باال،  کارآیی  بودن مخزن(،   Indoor دلیل  )به  کمتر 
سیستم  از  استفاده  قابلیت  است(،  بام  روی  کلکتور  )فقط  ساختمان 
جبران سازگازی یا برقی، مجهز به پمپ برقی کم مصرف، مجهز به 

سیستم کنترل هوشمند، طرح پکیجی.

 آبگرمکن خورشیدی عمومی
سیستم های آبگرمکن خورشیدی عمومی از نوع سیستم های پمپ 
دار هستند. از نظر مدار عملکرد در بخش خورشیدی، این سیستم 

اشتراک نشریه

اشتراک الکترونیکی 6 شماره، 
• با دسترسی به آرشیو مجالت در سایت 20.000 تومان	
• بدون دسترسی به آرشیو مجالت، 10.000 تومان	

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

یا ایمیل ارسال کنید.

توجه:
نشریه موقتا، تا مدتی، فقط اشتراک الکترونیکی خواهد داشت.

بنابراین، حتما بخش پست الکترونیکی را تکمیل نمایید.

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

تلفکس: 021-88672727
joyofphysics@yahoo.com :ایمیل

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

***
تلفکس: 88672727
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مزایای آبگرمکن های خورشیدی با مخازن پر فشار
این نوع آبگرمکن ها دارای مخزن پر فشار می باشند که باعث 
می شود تحمل آب شهر را داشته باشند. مخازن این نوع آبگرمکن 
کننده،  و مصرف  به آب شهر وصل می شوند  به طور مستقیم  ها 
آب گرم پر فشار استفاده می کند. اتصال آب گرم به لوله های آب 
ساختمان بالمانع است و می توان خروجی آب گرم را به آب گرم 

مصرفی، پیش گرم موتورخانه یا پیش گرم پکیج وصل کرد.

معایب آبگرمکن های خورشیدی با مخازن پر فشار
از جمله معایب آبگرمکن های خورشیدی با مخزن پر فشار، می توان 
به هزینه تمام شده محصول اشاره کرد. به دلیل استفاده از ورق با 
ضخامت بیشتر، هزینه تولید و نهایتًا هزینه کل محصول بسیار باالتر 

از نوع بی فشار آن است.

مزایای آبگرمکن های خورشیدی با مخازن بی فشار
این نوع آبگرمکن ها به علت استفاده از ورق های با ضخامت کمتر 
و همچنین تک جداره بودن آن، هزینه کمتری را به مصرف کننده 
با  که  جداره  دو  های  لوله  از  استفاده  علت  به  نماید.  می  تحمیل 
تکنولوژی لوله خالء ساخته شده اند، نیازی به ریختن ضد یخ در این 
نوع آبگرمکن نیست و در صورت استفاده از آن در مناطق سردسیر 

آب داخل کلکتور یخ نمی زند.

معایب آبگرمکن های خورشیدی با مخازن بی فشار
و  ها  آپارتمان  مانند  شهری  مصارف  برای  ها  آبگرمکن  نوع  این 
این  نیستند. آگر  مناسب  دارند،  پر فشار  به آب  نیاز  ویالهایی که 
گردند،  نصب  چنینی  این  های  ساختمان  در  ناچار  به  ها  آبگرمکن 
الزم است که حتی االمکان انشعاب جدایی برای آن در نظر گرفته 
شود و به لوله آب گرم ساختمان وصل نگردد. زیرا به لحاظ پر فشار 
بودن آب شهری و کم فشار بودن آب این نوع آبگرمکن ها به جای 
ورود آب گرم از آبگرمن به سمت مصرف کننده آب سرد پر فشار 
لوله به صورت معکوس وارد مخزن می شود و کار آبگرمکن را بی 
نظر  از  ترموسیفون  آبگرمکن های خورشیدی  البته  نتیجه می کند. 
شیوه کارکرد به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. 
در سیستم غیر مستقیم در اثر تابش نور خورشید به صفحات جاذب 
این صفحات سیال موجود  انرژی گرمایی توسط  کلکتورها و جذب 

ها هم می توانند به صورت تخلیه ای و هم به صورت مداربسته عمل 
کنند. سیستم های تخلیه ای به گونه ای طراحی شده اند که نیاز به 
منبع انبساط و ضدیخ ندارند. اما از نظر اختالف ارتفاع بین کلکتور ها 
و مخازن دارای محدودیت می باشند. در سیستم های بسته می توان از 
منابع انبساط باز یا منابع انبساط بسته تحت فشار استفاده نمود و ضد 
یخ خوراکی به میزان حداقل 30درجه در سیال کلکتور ها ریخته شوند. 
غلظت ضدیخ بسته به شرایط آب و هوایی و طبق جدول سازنده ضدیخ 
قابل افزایش است. سیستم های آبگرمکن خورشیدی عمومی می توانند 
خورشیدی  کلکتورهای  از  متفاوتی  تعداد  به  خود  ظرفیت  براساس 
نوع  و  بر اساس موقعیت جغرافیایی  انتخاب کلکتور ها  متصل شوند. 

کاربری دستگاه انجام می شود.

نتایج
هایمان  خانه  در  ما  که  است  مؤثر  خیلی  انرژي،  ارزش  به  توجه  با 
مصرف انرژي را کنترل نماییم. براي گام اول آب گرم کمتري و در 
و  اندازه  این عمل، خود  که  نماییم  استفاده  تري  پایین  درجه حرارت 
قیمت آبگرمکن خورشیدي را کم خواهد کرد. در گام بعدي می توان 
با نصب محدود کننده هاي جریان در سر دوش ها و کلیه شیرها و 
همچنین عایق کاري نمودن آبگرمکن و لوله هاي آبگرمکن از مصرف 
نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی شهر  با در  نهایت،  انرژي کاست. در 
محل سکونت و جهت مناسب کلکتور ها می توان به راندمان باالتري 

از کارآیی در آنها دست یافت.

نویسنده: 
مهدی شاهسوند
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غالبا تصور می شود که آنچه نوع بار ایجاد شده در اثر مالش اجسام 
از  منظور  است.  جسمها  جنس  تنها  کند،  مي  تعیین  را  یکدیگر  به 
جنس اجسام، احتماال تفاوت درمیزان وابستگی الکترونهای الیه آخر 

اتم به هسته، یا همان الکترونگاتیویته، است.
اما تجربه زیر نشان مي دهد که مطلب تنها این نیست .

وقتی یک شیرازه پالستیکی را از طرف پهن آن به یونولیت مالش 
دهیم، شیرازه بار منفی مي گیرد . اما مالش قسمت نوک تیز شیرازه 
با یونولیت موجب ایجاد بار مثبت در آن محل می شود . این تجربه 
نشان میدهد که جدا شدن الکترون از یک جسم به جسم دیگر به 
هنگام مالش، به جز بحث الکترونگاتیوی به زبری یا صافی سطح و 
شکل سطح نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، کاغذ سنباده از سطح 
آهنی صاف براده جدا مي کند؛ اما ممکن است در اثر مالش با سطح 

آهن زبر ذرات خود سنباده زودتر وبیشتر جدا شود!
مثالی دیگر اینکه با مالش سطح صیقلی شیشه با کیسه نایلونی، شیشه 
 sandplast با سطح زبر )شیشه  اما برای شیشه  بار مثبت میگرد 
شده( لزوما چنین نیست. برای امتحان و بررسی این موضوع، ساخت 

دو وسیله را پیشنهاد می کنیم: 
1.ساخت یك برقنمای الکترونیکی با المپ فازمتر و دیود

این وسیله که توسط آقای مهدوی مدرس فیزیک از استان خراسان 
ابداع شده، از دو المپ فازمتر، دو عدد دیود و دوتکه کوچک سیم 
تشکیل شده، و وسیله ای ساده،  کوچک و کارآمد در کالس درس 

است .
اجازه عبور جریان  تنها  دانیم، دیود قطعه ای است که  چنانکه مي 
از یک جهت را مي دهد. برای این وسیله مي توانید دیود با شماره 

1N4001 یا 1N4148 تهیه کنید.

نوار مشکی یا سفیدی که یک گوشه دیود قرار دارد، سر منفی یا کاتد 
دیود است . جریان الکترونها از این سر به سر دیگر مي تواند جاری 

شود، اما در جهت مخالف جلوی این جریان گرفته مي شود .
مطابق شکل دو دیود و دوالمپ فازمتر را به هم وصل کرده و از 
بارداری را  نگه دارید. سپس میله  انگشتان خود  با  را  A آن  نقطه 
به سر B نزدیک کنید. اگر میله دارای بار منفی باشد، کدام المپ 
روشن  کدامیک  باشد  داشته  مثبت  بار  میله  اگر  شود؟  می  روشن 
مشخص  مستقیما  بار جسم  نوع  وسیله  این  در  بنابراین  شود؟  می 
می شود .اگر بار میله زیاد باشد به دلیل یونیزه شدن هوای اطراف 
ممکن است هر دو المپ روشن شود. اگر سیم B رابلندتر بگیریم 

این مشکل برطرف می شود. 

2- ساخت یك برقنمای الکترونیکی با خازن
خازنها به دلیل پلمب بودن ارزش آموزشی چندانی در کالس درس 
)غیر  معمولی  های  استارترمهتابی  در  موجود  خازن  .ولی  ندارند 

الکترونیکی( را مي توان برای این منظور به کار برد .
مطابق شکل، این خازن استوانه ای با یک کلید دی متال که درون 
خازن  این  نقش  است.  )موازی شده(  گذاشته شده  کار  حباب  یک 
جذب جرقه هایی است که درون کلید دی متال به هنگام قطع و 
وصل این کلید روی مي دهد، تا این کلید به زودی خراب نشود. با 
دقت پایه های خازن را از روی فیبر آن قطع کنید. و با کمک تیغ، 
این خازن لوله شده را باز کنید و الیه های آن شامل دوالیه فویل 
آلمینیوم ویک الیه سلفون به عنوان دی الکتریک را بازکرده نشان 

دهید .

به عنوان کار عملی مي توانید با فویل آلمینیوم نازک ونوار چسب، 
خازنی مشابه در منزل بسازید. به این ترتیب :

دو نوار از فویل نازک به طول 10 سانت وعرض 1 سانت )کمتر از 
عرض نوارچسب( آماده کنید .ورقه های فویل را روی میزی صاف 
)مثال شیشه( جداگانه بازکرده، سپس سر یک تکه سیم تک رشته 
را لخت کرده به طریقی به یک سر فویل اتصال دهید. آنگاه با نوار 
چسب آنها را روی شیشه بچسبانید. سپس یکی از این دومجموعه را 
از شیشه جدا وروی دیگری بچسبانید. مجموعه را به تدریج از شیشه 

جدا و همزمان به دور چیزی مثل لوله خودکار، لوله کنید . 
به کمک باتری و المِپ فازمتر، شارژ و تخلیه خازن دست ساخته 

را ببینید.
- سوال:  آیا مقاومت رشته یک المپ خاموش را تنها با یک اُهم 

سنج مي توان بدست آورد؟ چطور ؟
بگویید چرا  دما،  به  الکتریکی  مقاومت  بستگی  به  توجه  با  - سوال: 
روشن کردن یکباره تمام چراغ های یک منزل (یا مثال روشن کردن 
یکباره چند رشته المپ( موجب قطع فیوز برق منزل می شود، ولی 
با روشن کردن تدریجی همان تعداد المپ چنین چیزی روی نمی 

دهد؟
»باتری های قلمی را مي توان پس از، از کارافتادن تا مدت طوالنی 
دیگری به کار گرفت. مطابق شکل با موازی کردن دوعدد ازآنها به 
کمک دوتکه سیم ونوار چسب، مقاومت داخلی مجموعه نصف شده 

و باتری با همان ولتاژ به کار مي افتد.« 

 آزمایش هایی ساده در

کارگاه الکرتیسیته

 گزارشی از کارگاه الکتریسیته اقای حیدری فرد در کنفرانس
 آموزش فیزیک سال 90
با سپاس از آقای یدملت

سردترین اشیا در جهان، به حدی شکننده هستند که حتی یک فوتون 
می تواند آنها را گرم و نابود کند!

آنها به عنوان تراکم بوز-اینشتین )BEC(1 شناخته می شوند و تنها 
شامل پوسته ای از اتم ها هستند. تاکنون، اندازه گیری و کنترل این 

انواع خاص ماده به طور هم زمان غیرممکن بوده است.
با مطالعاتی که اخیرا در انجمن فیزیک آلمان انجام شده، گروهی از 
محققان انگلیسی و استرالیایی به راهی دست یافته اند که می توان 
BEC ها را اندازه گرفت. بدین طریق که با  استفاده از یک فیلتر، 

زیان های ناشی از تشعشعات نوری که نوعا برای اندازه گیریشان 
بکار می رود را حذف کرده و آنها را اندازه گیری می کنند.

این فیلترنه تنها بهترین تخمین از حالت BEC ها را با از بین بردن 
»NOISE«2 بوجود آمده از اندازه گیری ها فراهم می کند، بلکه می 

تواند بخشی از گرما که بر اساس آنچه از قبل مشاهده شده است را 
نیز از بین ببرد.

امید می رود با درک این نظریه بصورت تجربی، محققان قادر به جمع 
آوری اطالعات بیشتری درباره BEC ها شوند و استفاده از آنها را 
در علوم پایه گسترش دهند. به عنوان مثال، در لیزرهای اتمی برای 
اندازه گیری دقیق گرانش و به عنوان مدلهایی برای مطالعه تشعشع 
تابش هاوکینگ از سیاهچاله ها می توانند به کاربرده شود. همچنین 
در آینده، شاید آنها بتوانند توسط ارتش برای شناسایی زیردریایی 
ها، انبارهای زیرزمینی، تهدیدها و نیز تکنولوژی پنهان استفاده شوند. 
سرپرست این گروه تحقیقاتی، میکائیل هاش، از دانشگاه ناتینگهام، می 
گوید: »مثل این است که شما تالش می کنید بفهمید که یخچالتان 
هنوز کارمی کند یا خیر، اما نمی خواهید اجازه دهید هوای سرد با 
 BEC گشودن در بیرون آید. کوچک ترین مقدار گرما می تواند یک
ابزارهای تصویری آخرین مدل، پس  از  نابود کند، حتی بسیاری  را 

1. Bose-Einstein Condensates
2. مزاحم

آورند.  می  ارمغان  به  را   BEC نابودی  تصویر،  یک  تنها  گرفتن  از 
مدت  برای  تواند  می  تنها   BEC یک  اند  داده  نشان  آزمایشگران 
زمانی بسیار محدودی، بدون تخریب، عکس )تصویر( برداری شود. 
اما کار ما اجازه خواهد داد که برای مدت بسیار بسیار طوالنی تری 

از آنها عکس )تصویر( برداری شود، بطور بالقوه نامحدود.«
BEC ها پوسته ای از اتم ها هستند که تنها تا 100 نانوکلوین بیش از 
صفرمطلق سرد می شوند. در این دما، اتم ها ماهیت انفرادی خود را 
از دست داده و مثل یک موجود ماکروسکوپیکی واحد عمل می کنند، 

تقریبا مشابه یک اَبَراتم3.
کوچک  »نویز«های  هستند،  سرد  نهایت  بی  ها   BEC اینکه  بدلیل 
تحقیقات  برای  بنابراین،  هستند.  همراه  آنها  با  که  دارند  بسیاری 
فیزیکی که شامل اتم ها هستند، مثل کاوش ساختار اتمی، ایده آل 

هستند )چون تداخالت بسیار کمی نشان خواهند داد(.
ارتعاش4  بدون  نور  از  استفاده   ،BEC گیری یک  اندازه  راه  بهترین 
شود،  می  آنها  جذب  جای  به  ها  اتم  باالپریدن  به  منجر  که  است 
جذب اتمها هنگامی رخ می دهد که از نور مرتعش5 استفاده شود. نور 
بدون ارتعاش، طول موج بسیار متفاوتی دارد که به صورت طبیعی 
اندازه نور مرتعش به  اتمها جذب و تابش می شود، پس به  توسط 
ساده  بسیار  را  آنها  گیری  اندازه  و  کنند،  نمی  وارد  زیان  BECها 
خواهد کرد. با این حال، نور بی ارتعاش می تواند منجر به مقداری 
تشعشعات خودبخودی شود که گرما ایجاد می کند و می تواند یک 
BEC را نابود کند. بنابراین، محققان یک فیلتر فراهم نموده اند که 
این اثر گرمایی را کنترل می کند، و سرد شدن شبکه ای BEC را 

نتیجه می دهد.
دنیای  مشاهده  برای  ای  پنجره  لزوما  ما   « دهد:  می  ادامه  هاش 
امیدواریم  پنجره،  این  از  استفاده  با  ایم.  کرده  خلق  مواد  سردترین 
دانشمندان بتوانند پدیده های غیرقابل دسترس مرتبط با BEC ها را 
به صورت بالقوه مشاهده کنند و شروع به فهمیدن کاربردهای آنها 
کنند. مقاله این تحقیق، در تاریخ 28 نوامبر 2013 به چاپ رسیده 
http://iopscience.iop. الکترونیکی  آدرس  طریق  از  و  است 
article/113060/11/15/2630-1367/org قابل دریافت است.
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3. Superatom
4. off-resonant light
5. resonant light

فيزیک راهی برای مطالعه سردترین اشيای 
جهان یافته است!!!
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