


فرض را بر این بگیرید که آینده ی شغلی شما فعال در هاله ای از ابهام 
قرار دارد، اما این دلیل نمی شود که بی خیال درس و دانش و تحقیق 
شوید!! بدون شک یک بیکار باسواد بودن، خیلی بهتر از یک بیکار بی سواد 
بودن است. زندگی را رو به عقب باید فهمید و رو به جلو باید زیست... 
اگر بتوانید در شرایط سخت از خودتان یک ستاره بسازید، نور حاصل از 
انفجار هیچ اَبَرنواَختری به َگرِد پایتان نیز نخواهد رسید. در هر جایگاهی 
که هستید، هرچه از دستتان بر می آید و در توانتان است را به کار گیرید. 
تنبلی و برخی هم  گاهی به شما می گویند: بدو. ُخب برخی ها از روی 
اختیاری می دانند،  بینند و آن را  اینکه دلیلی برای دویدن نمی  بخاطر 
نمی دوند. اما بعضی اوقات، دیگر کسی به شما نمی گوید بدو، بلکه یک 
این هنگام شما مجبورید  یا حیوان وحشی دنبال شما می کند. در  سگ 
بدوید یعنی آن موقع آدمیزاد دیگر تنبلی نمی شناسد و هیچ دلیلی بهتر از 
دویدن با تمام سرعت و انرژی برایش وجود ندارد. در زندگی همیشه باید 
این طور فکر کنید، تا هیچ بهانه ای نتواند شما را از تالش باز بایستاند. 

خوِد راه بگویََدت که چون باید رفت...
هرچیزی که به ذهنتان خطور می کند، حتی تمام فکرهایتان، را بنویسید، 
رسند!  می  نظر  به  اشتباه  و  هستند  دار  خنده  بسیار  که  هایی  آن  حتی 
که  باشید  مطمئن  کنید؛  نگاه  خود  های  نوشته  به  ماه،  چندین  از  پس 
توانید  می  بهتر  خیلی  حاال  و  شد  خواهد  دستگیرتان  زیادی  چیزهای 
بیشتر فکر کنید... بیاندیشید. فکر کردن رایگان است.  در مورد آن ها 
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بلژیک، و من، پُل دیراک، با 25 سال 
بزرگترین  فیزیکدان  جوانترین  ِسن، 
جهان  در  فیزیک  تاریخ  کنفرانس 
گاه  هیچ  شاید  که  کنفرانسی  هستم؛ 
تکرار نشود. امروز به نحوی، مجلس 
هست.  نیز  کالسیک  فیزیک  ترحیم 
قاب عکس غول های بالمنازع فیزیک 
قدیم از جمله ارشمیدس، کپلر، گالیله، 
نیوتن، فارادی، ماکسول و ... نیز اینجا 
به چشم می خورد. بحث های چالش 
نُه  بین  کوانتوم  نوظهور  علم  برانگیز 

نفر از برندگان جایزه نوبل طنین انداز شده 
است. دل ها با اینشتین است و عقل ها با بور!

جمعی  با  خواهیم  می  و  گذشته  روز  دو 
حدودا سی نفره عکسی یادگاری بیاندازیم... 
یکی از دالیلی که پشت سر اینشتین نشسته 
ام این است که او را مثل یک پدر دوست 
دارم. پیرترین ما ماکس پالنک 69 ساله با 

کاله و سیگارش در کنار ماری کوری در ردیف جلو نشسته است و با 
چهره ای به نظر خسته، به ایده های انقالبی اش در سال 1900 درمورد 
کوانتاها می اندیشد. اینشتین معروف که یکی از مخالفان سرسخت نظریه 
کوانتوم بود، با لباس رسمی شق  و رقش و با جسارتی بی مثال، در وسط 
ردیف جلو نشسته است. شخصی که با نظریه نسبیت، اثر فوتوالکتریک 

ی  گوشه  در  بود.  کرده  منقلب  را  دنیا  خود،  جرم-انرژی  ارزی  هم  و 
سمت راست عکس پروفسور 42ساله ای به نام نیلز بور در اوج توانایی، 
آرام و مطمئن در ردیف وسط نشسته و به فکر این است که چطور می 
تواند با تعبیر احتماالتی اش از کوانتوم، اینشتین را راضی کند؛ رضایتی 
که تا مرگ اینشتین در سال 1955 نیز هیچ گاه حاصل نشد. پشت سر 
اینشتین، اروین شرودینگر با ژاکت و پاپیون و چهره ی به یاد ماندنی اش 
کامال بی قید به نظر می رسد. کسی که معادله مشهور خود را بر پایه 
مفهوم امواج مادی بنا کرد و بزرگترین دستاورد تفکر قرن بیستم را شکل 
داد. البته او هم با گربه ی خود سعی در نفی کوانتوم داشت. در سمت 
راست او، و با یک فاصله، دو جوان افراطی به نام های ولفانگ پائولی و 
ورنر هایزنبرگ که با من فاصله سنی زیادی ندارند، حضور دارند. پائولی 
همان شخصی است که در 21سالگی مقاله ای انتقادی درباره ی نسبیت 
عام منتشر کرد، و تمجید انیشتین از وی باعث شد تا او به یک افسانه 
تبدیل گردد. وی همچنین یدک ِکش اصل َطرد خود نیز بود. هایزنبرگ 
نیز دوست صمیمی پائولی و یک فیزیکدان کوهنورد و موسیقی دان بود 
که درنهایت با استعداد استثنایی خود باعث شگفتی بور شد. اصل عدم 
قطعیت وی شهره ی عام و خاص است. جلوی آن ها نیز من به همراه 
شاهزاده ی فرانسوی، لویی دوبروی، و ماکس بورن نشسته ایم. دوبروی 
اقرار  او  و  فرستاد  اینشتین  برای  را  کارش  نتایج  که  است  فردی  همان 
به همراه  نیز  بورن  برداشته است.  پرده  بزرگی  راز  از  کرد که دوبروی 
هایزنبرگ مکانیک ماتریسی را ابداع 
مکانیک  بر  تاییدی  ُمهر  و  کردند 
سال  از  زدند.  احتماالتی  کوانتومی 
1925 تا 1926نیز، سه طرح متفاوت 
کوانتومی  کامل  نظریه  از  مستقل  و 
شد  داده  نشان  بعدا  که  شد  منتشر 
اولی  یکدیگرند.  معادل  ها  آن  هرسه 
بود؛  هایزنبرگ  ماتریسی  مکانیک 
شرودینگر  موجی  مکانیک  دومی 
بود. بنده  کوانتومی  جبر  سومی  و 

یک  فولر،  رالف  استادم،  روز  یک 
نشده  چاپ  نوشته  دست  از  نسخه 
گفت:  و  داد  من  به  را  هایزنبرگ  ی 
ببین درباره اش چه فکر می کنی؟ من که 
انجام می دادم و  انفرادی  همه کارهایم را 
به فردی گوشه گیر معروف بودم، فهمیدم 
که این نظریه قادر به رفع مشکالت نظریه 
نظریه  و  بور-انیشتین  قدیمی  کوانتومی 
از دو ماه مقاله ای  پالنک است. در کمتر 
نظر  اظهار  برای  و  نوشتم  ای  صفحه  سی 
گرفته  قرار  فراوانی  تاثیر  تحت  بور  و  هایزنبرگ  فرستادم.  هایزنبرگ 
مکانیک جدید،  بذر  از بدست آوردن  بعد  ماه  تنها چهار  بودند. سپس، 
تحقیقات  اصلی  مراکز  برای  و  کردم  تهیه  مقاله  چهارتایی  سری  یک 
کوانتومی یعنی کپنهاک، گوتینگن و مونیخ فرستادم. هیات علمی دانشگاه 
کمبریج با خوشحالی به من مدرک دکتری دادند. همچنین، نشان دادم 

دی
 بنیا

هیم
فا

م

3

شماره 31، آبان 1393

ـی
ـخــ

ـاری
ت

کنفرانس 1927 سولِوی
رویایی تکرار نشدنی

نویسنده : پیمان فهیمی
PFahimi@mail.kntu.ac.ir



شماره 31، آبان 1393شماره 31، آبان 1393

45 4

حتما همگی شما نوسان سیم های یک تار یا سه تار را در هنگام نواختن 
دیده اید. نوازنده با صرف انرژی معین و محدود، با انگشت خود ارتعاشی 
روی سیم تار ایجاد می کند و تار شروع به نوسان کرده و تولید صدا می 

نماید.
هارمونی  مرتعش  اجسام  ارتعاشات،  تحلیل  در  فیزیک  اصول  اساس  بر 
های مربوط به مد اصلی ارتعاش را تولید می کنند که جمع این هارمونی 
اختالف  متوجه  که  است  شکل  همین  به  و  سازد،  می  را  رنگ صدا  ها 
صدای پیانو، ویالون و سه تار می شویم. این در حالی است که ُمد اصلی 
ارتعاشی آن ها ممکن است یکسان باشد. مثال هنگامی که نُت »ال« را در 
ویالون، تار یا پیانو به صدا در می آوریم، علی رغم آنکه فرکانس پایه 
همه آن ها یکسان است، رنگ صدای آن ها کامال متفاوت بوده و از هم 

قابل تشخیص است.
به صورت نظری، با نوسان یک تار مرتعش، تمامی ضرایب فرکانسی آن 
ُمد نیز تولید می شود. یعنی اگر فرکانس پایه ارتعاش  f باشد، فرکانس 
های 4f ,3f ,2f و ... و همچنین f/4 ، f/3 ، f/2 و ... نیز تولید می شوند. 
حال، اگر به هر یک از مدهای فرکانسی تولید شده یک انرژی نسبت داده 
شود، و آن ها را به ترتیب                   و... و همچنین                     و... 
تار  یک  های  هارمونی  که  هایی  انرژی  مجموع  صورت  این  در  بنامیم، 

مرتعش را تولید می کنند با رابطه زیر برابر خواهد بود: 

اگرچه n، در رابطه باال به سمت بینهایت می رود و انرژی نسبت داده 
شده به هارمونی nام کاهش می یابد، اما این انرژی همواره از صفر بیشتر 
است. به راحتی می توان اثبات کرد که با میل نمودن n به بینهایت، جمع 
کل انرژی هارمونی ها نیز به بینهایت میل خواهدکرد... در حالی که همه 
می دانیم انرژی صرف شده برای به ارتعاش درآوردن تار، یک انرژی 
محدود بوده است، پس به یک تناقض می رسیم! درواقع به یک تار انرژی 
محدود وارد کرده ایم، و تار در هنگام ارتعاش انرژی بینهایت بروز داده 

است، که با قوانین فیزیک نیز در تناقض است...

مشابه همین اتفاقات در محاسبات جسم سیاه و انرژی محصور شده ی 
امواج الکترومغناطیسی در یک کاواک فلزی اتفاق افتاد که آن را فاجعه 
فرابنفش نامیدند. انرژی محدودی به یک کاواک داده می شد، درصورتی 
نهایت می  به سمت بی  بین دیواره های آن کاواک  انرژی محصور  که 

رفت!! ولی چرا این تناقض پیش می آید؟!

ورنر  ماتریسی  مکانیک  هم  و  شرودینگر  اروین  موجی  مکانیک  هم  که 
هستند.  من  طرح  تر  عمومی  بندی  از صورت  خاصی  حالت  هایزنبرگ 
مکانیک  منطقی  اِعمال  با  آن  از  پس  هستند.  یکسان  کامال  هردو  یعنی 
نمونه شناخته شده  اولین  الکترومغناطیس ماکسول،  کوانتومی در نظریه 
دوگانگی  تازگی  به  اینکه  با  کردم.  تدوین  را  میدان  کوانتومی  نظریه  از 
تنها  نور  که  کرد  می  ایجاب  سلیم  عقل  اما  بود،  شده  احیا  ذره  و  موج 
کوانتوم  نظریه  که  دادم  نشان  من  ولی  باشد،  دو  این  از  یکی  تواند  می 
تناقض آشکار دارد. یعنی نظریه من هردو رفتار ذره  این  برای  پاسخی 
فاینمِن  ریچارد  نیز،  بعداز من  داد.  پوشش می  را همزمان  و موجی  ای 
ابداع  را  کوانتومی  الکترودینامیک  همکارانش  با  همراه  داشتنی  دوست 
کردند و تحقیقات مرا ادامه دادند. من هم دست از تالش بر نداشتم و 
تعبیر  به  انیشتین را وارد معادالتم کنم.  بودم که نسبیت  این  در صدد 
دیگران، این کار به شیوه ای خارق العاده، استداللی و هنرمندانه توسط 
این  با  است.  معروف  دیراک«  »معادله  به  امروزه  که  شد  انجام  من 
آزمایشگاه  بعد در  به کشف ضدماده شدم که چند سال  موفق  معادله 
قطبی  تک  وجود  من،  های  پیشگویی  دیگر  از  همچنین  شد.  تایید  نیز 
مغناطیسی است که در سال های آتی، بازار آن بسیار گرم خواهد شد. 
تمام این تالش ها برای اثبات کوانتوم بود، اما همانطور که می دانید هزاران 
دلیل نیز، نمی تواند یک نظریه را بطور قطع ثابت کند ولی تنها یک دلیل 
کافی است تا بتوان آن را رد نمود. اینشتین برای نقض کوانتوم، کار خود 
را با حمله به اصل عدم قطعیت شروع کرد. او با استفاده از آزمایش های 
فکری استادانه ای می کوشید این قانون را نقض کند، اما بور هربار در 
طرح اینشتین نقطه ضعفی می یافت و استدالل او را رد می کرد. از مهم 
ترین تالش های او برای این کار مسئله ی جعبه نور و در ادامه، پارادوکس 
EPR1 بود که با پودولسکی و روزن طرح ریزی کردند. هنوز هم تا به 

امروز اینشتین و EPR زنده هستند و تحقیقات فراوان جهانی درباره این 
پرسش ادامه دارد. مشاجره معروف اینشتین و بور نیز تاریخی و جالب 
است؛ جایی که اینشتین می گوید: »خداوند برای اداره ی جهان تاس نمی 

کامال  است  ممکن  اگرچه  که  زنیم  می  مثالی  موضوع،  این  درک  برای 
درست نباشد، ولی موجب نزدیک شدن ذهن می گردد ...

فرض کنید فردی درحال باال رفتن از پلکانی با شرایط زیر است:
1. طول قدم های فرد، هنگام باال رفتن از پلکان ثابت است.

2. اندازه پلکان ها در حال افزایش است.
تا هنگامی که طول قدم های فرد از طول پلکان ها بزرگتر است، فرد می 
از پله های بیشتری باال برود. تا جایی که طول قدم فرد از طول  تواند 
پلکان کوچکتر می شود و دیگر فرد توانایی طی کردن پله فوق را نخواهد 
داشت. هرچند که هنوز فرد انرژی برای باالرفتن از پلکان را داشته باشد!

در فیزیک نیز، می توان طول پلکان را انرژی الزم برای هر مد فرکانسی 
فرکانس و h ثابت پالنک( نشان داده می شود.  f( h.f درنظر گرفت که با
هرچه فرکانس باالتر رود، انرژی hf نیز افزایش می یابد، تا جایی که طول 
قدم های فرد باالرونده )یعنی انرژی ذخیره شده در سیم مرتعش(، توان 
عبور از پله ها )یعنی انرژی هر مد فرکانسی( را نداشته، و خود به خود 
سیم دیگر از یک جایی به بعد، نوسان هارمونی ها را متوقف خواهد کرد.

نداشته  مطابقت  پالنک  انرژی  گسستگی  بحث  با  کامال  شاید  مثال  این 
باشد، اما می تواند نزدیک ترین و ملموس ترین مثالی که تاکنون برای 
درک »بسته ای یا کوانتومی بودن انرژی« آورده شده است باشد... چرا 
که بسیاری از دانشجویان و عالقمندان درباره چیستی و چگونگی بسته 
ای بودن انرژی بحث می کنند ولی درک آن را دور از دسترس دانسته 

و صرفًا به عنوان مبحثی علمی به آن می نگرند! 

اندازد!« و بور در پاسخش می گوید: »لطفا برای خدا تکلیف تعیین نکن ...«
ترین  باورنکردنی   ،1927 کنفرانس  چهارم  روز  در  خواستیم  می 
ببریم.  خود  با  را  بودند  بافته  هم  به  دانشمندان  تاکنون  که  را  افکاری 
و  پالنک  و  اینشتین  کپنهاگ،  به  بور  و  هایزنبرگ  کمبریج،  به  من 
به  دوبروی  و  زوریخ  به  پائولی  گوتینگن،  به  بورن  برلین،  به  شرودینگر 
پاریس رفت. البته اکثر ما در باطن، با اینشتین موافق بودیم؛ چرا که فکر 
می کردیم کوانتوم فقط گامی به سوی نظریه ای کاملتر است که نهایتا 
شد.   خواهد  جایگزین  باشد،  سازگارتر  سلیم  عقل  با  که  بهتر  چیزی  با 

شنیدن جمالت جان آرچیبالد ویلر، فیزیکدان کوانتومی که چندین سـال 
پیش دار فانی را وداع گفت نیز خالی از لطف نیست:

را  شرم  و  افتخار  عنوان  من  کوانتوم،  نظریه  از  تجلیل  »برای 
از  ای  شاخه  هیچ  اینکه  برای  افتخار؟  چرا  کنم.  می  پیشنهاد 
شرم  و  باشد،  نپرداخته  آن  به  کوانتوم  که  ندارد  وجود  فیزیک 
است!« شده  حاصل  چگونه  کوانتوم  دانیم  نمی  هنوز  ما  اینکه  برای 

را  فیزیک  که  سالی   30 و  کوانتوم  تاریخ  از  روایتی  باال  ی  نوشته 
اینشتین؟ یا  هستید  موافق  بور  با  چیست؟  شما  نظر  بود.  داد،  تِکان 

توضیحات:
آزمایشی   EPR پارادکس  یا   EPR فکری  آزمایش  کوانتومی،  مکانیک  در   .1
است که بنیادهای فلسفی مکانیک کوانتومی را به چالش می کشد. این آزمایش 
ناتان روزن در  اینشتین، بوریس پودولسکی و  فکری را در سال 1935 آلبرت 
مقاله ای نوشتند تا نشان دهند که مکانیک کوانتومی نظریه فیزیکی کاملی نیست.

منبع:
اسکار  و  ایُوی  جی.پی.مک  نوشته  اول«  قدم  کوانتوم،  »نظریه  از  برگرفته 
1388  ،1 چاپ  کتاب،  شیرازه  نشر  سلطانی،  مجتبی  ترجمه   زارات، 

ـی
زشـ

مو
آ تـاریـخـــی

شکل 1 
)باال-از چپ به راست( اوگوست پیکار، امیل هنریوت، پائول ارنفست، ادوارد هرزن، تئوفیل دو دونده، اروین شرودینگر، ژولس امیل ورشفلد، 

ولفگانگ پاولی، ورنر هایزنبرگ، رالف فاولر، لئون بریلوئین
)وسط-از چپ به راست( پیتر دبای، مارتین نادسن، ویلیام لورنس براگ، هنریک آنتونی کرامرس، پل دیراک، آرتور هالی کامپتون، لویی دوبروی، 

ماکس بورن، نیلز بور
)پایین-از چپ به راست( ایروینگ النگمویر، ماکس پالنک، ماری کوری، هندریک لورنتس، آلبرت اینشتین، پل النژون، چارلز گوی، چارلز تامسون 

ریس ویلسون، اون ویالنز ریچاردسون

درک عدم پیوستگی انرژی 
                  با نوسان تار مرتعش

نویسنده : امیر راد
intheway  @yahoo.com2
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انسان به وسعت تفکرش آزاد است ...

وقتی بیدار شد، همه ی اشیاء اطرافش را قهوه ای می دید. حس عجیبی 
درونش را آزار می داد، انگار می خواست اتفاقی ناگوار بیافتد. شاید به 
خاطر قهوه ای بود که دیشب خورده بود. فقط به این فکر می کرد که 
آیا بادکنک پالسمایی فضایی اش می تواند او را تا نزدیکی های خورشید 

ببرد یا نه! 

را  خود  فضایی  کوانتومی  مخصوص  لباس  لوئیس  مک  جاناتان  دکتر 
پوشید، عینک تلسکوپی اش را بر چشم زد و مقداری کیک زرد درون 
بادکنکش قرار داد. جرقه ی چاشنی که خورد، بادکنک به اندازه ی دو 
برابر یک زمین فوتبال باد شد و با سرعتی بیش از 2 کیلومتر در ثانیه 
از جو زمین فرار کرد. همچنان در حال دور شدن بود که ناگهان تراژدی 
غم انگیزی را به چشم دید. بله، یک شهاب سنگ غول پیکر با سرعت 
و دمایی اعجاب انگیز به صورت شاخ به شاخ به کره زمین برخورد کرد 
تا در کسری از ثانیه، تمام خاطرات مک لوئیس با اهالی زمین را از بین 
ببرد. عینک تلسکوپی اش را به کار انداخت تا اتفاقات را با جزئیات کامل 
ضبط کند. جاناتان می دانست که فقط یک لحظه توقف زمین از حرکت 
به دور خودش و به دور خورشید کافی است تا جذب نیروی جاذبه ی 
قوی،  آهنربایی  مانند  آسا شود. خورشید  این ستاره ی غول  وحشتناک 
کره ی خاکی را به سمت خود کشید. او سریعا خودکار و کاغذ خود را 
درآورد و شروع به محاسبه کرد تا بفهمد چه مدت زمانی طول خواهد 
کشید تا سیاره زمین به سطح خورشید برسد و سپس توسط آن بلعیده 
شود. باورکردنی نبود ستاره ای که میلیاردها سال در خود سوخته تا نور 

و گرما به زمینیان ببخشد، حاال...
دکتر شروع به زمزمه کرد: 

را  زمین  به  اجازه ی حرکت مجدد  توقف، خورشید  لحظه  از یک  پس 
نداده و سریعا با گرانش خود، زمین را به سمت خود کشید. اگر زمین 
ابتدا در فاصله ی d از خورشید باشد، با استفاده از اصل پایستگی انرژی 

می توانیم بنویسیم :

آن،  به  شدن  نزدیک  با  و  کرده  سقوط  خورشید  سمت  به  زمین  یعنی 
دمایش باال و باالتر می رود. در مسیر به عطارد می رسد و در نهایت از 
کنار زهره هم عبور می کند. به مرور زمان، حالت آن از کره به بیضی 
شیئی  هیچ  با  خود  مسیر  در  اینکه  فرض  با  و  داد  خواهد  شکل  تغییر 
برخورد نکند، پس از حدودا 65 روز به سطح خورشید رسیده و بلعیده می 
شود. رنگ خورشید نیز برای لحظه ای قرمز خواهد شد! انگار خورشید 

نیز ناراحت است.
ناگهان جاناتان از خواب پرید! : 

» اگر در مدار خود نباشی، ........ «

به دنیای اطرافتان نگاه کنید، عمیق تر و عمیق تر! انسان ها، حیوانات، گیاهان، 
کوه ها، سنگ ها ... همه چیز....، ما برروی آن ها اسم گذاشته ایم، اسامی ای 
که برروی طبیعت گذاشته ایم، اسامی ای است که به ماهیت آن ها تعلق 
می گیرد، مانند درخت، گاو، برگ و... . هیچ تعریف دقیقی از شکل درخت 
برای اسم آن وجود ندارد و ما لفظ درخت را به هر آنچه ماهیت »درختی« 
دارد اطالق می کنیم، ولی تمامی آنچه به صورت مجرد در ذهن ایجاد 
کرده ایم دارای شکل دقیق قابل بیان است مانند پنج ضلعی، مثلث و غیره! 

فرق کلّی آن ها در این است که هیچ دو درختی مانند هم در عالم وجود ندارد، 
یعنی بیلیاردها بیلیارد درخت در عالم وجود دارد که همه درخت هستند؛ 
ولی هیچ دو درختی عینًا و دقیقًا مثل هم نیست، اما می توان بی نهایت پنج 
ضلعی با اضالع 3 سانتی متر را تصور کرد که عینًا و دقیقًا مثل هم باشند!

و  مشاهده  این  هم  هستی  عالم  اجزاء  دیگر  و  طبیعت  بقیۀ  مشاهدۀ  با 
بیلیاردها  انسان،  بیلیاردها  ماهی،  بیلیاردها  است،  تکرار  قابل  استنتاج 
دارای  همه   ... و  گاو  گوسفند،  بیلیاردها  برف،  دانۀ  بیلیاردها  سنگ، 
یگانه  و  نبوده  هم  مثل  عینًا  تایی  دو  هیچ  ولی  هستند  یکسان  ماهیت 
عین  در  جزئش  به  جزء  اجزائش،  همۀ  عالم،  همۀ  چرا  چرا؟  ولی  اند!! 
را  مجزا  ماهیت  یک  تولید  که  حدی  به  خود  های  گونه  هم  با  تشابه 
بنماید تشابه دارد ولی در عین حال منحصر به فرد و کاماًل یگانه است؟!

فیزیکی،  آونگ  زنم، یک  مثالی ساده می  این مطلب  برای روشن شدن 
یعنی آونگی که از یک نخ به طول معین و یک وزنه تشکیل شده باشد را 
تصور نمایید. نوشتن معادالتی که حرکت این آونگ را تحلیل می نماید 
بسیار ساده بوده و هرکس کمی مکانیک بلد باشد از عهدۀ آن برمی آید. 
کافی است با اضافه کردن یک وزنه و نخ دیگر این آونگ را به یک آونگ 

دوگانه تبدیل نمایید. خواهید دید که حرکات این آونگ دوگانه بر اساس 
اینکه هریک از وزنه ها در هنگام رها شدن آونگ در کجا قرار دارند و 
طول نخ ها چقدر است بسیار بسیار پیچیده می گردد که تعداد حاالت آن 
را به بی نهایت حالت تبدیل می نماید. برای دیدن شبیه ساز آونگ دوگانه 
به لینک های زیر مراجعه کرده و از دیدن این همه حاالت گوناگون برای 
یک آونگ که فقط از دو ذره تشکیل شده تعجب کرده و لذت ببرید. 

http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/
pendulum-lab_en.html
http://www.tapdancinggoats.com/double-pendulum
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سف
فل ک پایه )آموزشی-داستانی(

فیزی

تأثیر کل بر جزء
پایداری ماهیت و ایجاد یگانگی

65 دقیقه تا جهنم!؟
نویسندگان :

سعید عبدی - مجید دیبافر
Saeed.abdee@gmail.com
Majid.dibafar      @ahoo.com68
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بوده  وابسته  ها  وزنه  از  یک  هر  اولیۀ  شرایط  به  دقیقًا  آونگ  حرکت 
اولیۀ  شرایط  در  تغییر  کوچکترین  کنم،  می  تأکید  کوچکترین،  و 
نماید. می  دگرگون  کاماًل  را  آونگ  نوسان  شکل  ها،  وزنه  از  هریک 

تصور تعداد حاالت حرکت یک آونگ سه ذره ای و اصوالً تحلیل آن بسیار بسیار 
پیچیده بوده و تنها از طریق محاسبات عددی توسط رایانه قابل حل تقریبی است!
این امر برای اجسام فضایی و نوع گردش آنها به دور یکدیگر نیز صادق است. 
بعنوان نمونه، حرکت سیارات به دور خورشید را می توان مثال زد که معموالً 
به صورت کروی، بیَضوی و هذلولَوی هستند و قابل شبیه سازی می باشند. 

پیدا می کند  تغییر  ای  به سه ذره  وقتی  ای  ولی همین سیستم دو ذره 
و  می شود  پیچیده  بسیار  بسیار  و  قابل حل  غیر  معادلۀ  یک  به  تبدیل 
نوسان  از  متفاوت  بسیار  نوِع  یک  اجسام،  این  از  یک  هر  اولیۀ  شرایط 
اولیۀ یکسان در دو آونگ  ایجاد شرایط  واقع  نمود. در  ایجاد خواهد  را 
نوسانی  ها  آن  تا  است  زیاد  بسیار  مستلزم دقت  آزمایشگاه  در  دوگانه 
آونگ  دو  این  اولیۀ  شرایط  هم  هرچقدر  و  نمایند.  ایجاد  یکسان  دقیقًا 
دید  زمانی مشخص خواهید  از گذشت مدت  بازهم پس  باشد،  یکسان 
به  که  چرا  کرد،  خواهد  فرق  هم  با  آرام  آرام  ها  آن  نوسان  شکل  که 
هرحال این دو آونگ نمی توانند دقیقًا در یک مکان و زمان کامال یکسان 
آونگ  دو  این  برروی  که  ای  خارجی  عوامل  پس  باشند  داشته  حضور 
مؤثر خواهند بود، ولو بسیار اندک، تفاوت های بسیار اندکی برروی این 
هم«  مثل  »کاماًل  از  را  آونگ  دو  این  اولیه  شرایط  و  داشته  آونگ  دو 
داشته  توجه  است.  داده  تغییر  یکدیگر«  به  نزدیک  زیادی  حد  »تا  به 
باشید که داریم در مورد یک آونگ دوگانه با دو جزء صحبت می کنیم، 
نهایت مشکل است! با پنج وزنه! که تحلیل آن بی  نه مثاًل یک آونگ 

دارای  ما  اطراف  اشیاء  یا  موجودات  از  هریک  که  است  این  واقعیت 
تحت  کاماًل  که  هستند  هم  به  متصل  و  پیچیده  بسیار  بسیار  اجزائی 
عالوه  درخت،  یک  های  شاخه  رشد  دارند.  قرار  اطراف  محیط  تأثیر 
به  مربوط  های  سلول  ساخت  دستور  و  درخت  آن  داخلی  ژنتیک  بر 
گرفته  قرار  نیز  خود  اطراف  عالم  و  بیرونی  شرایط  تأثیر  تحت  درخت، 

می  گرفته  نظر  در  معادله  یک  مرزی  شرایط  عنوان  به  هرلحظه،  و 
که  زیاد  اجزاء  با  پیچیده  بسیار  بسیار  آونگ  یک  همانند  درست  شود. 
سازد. می  را  آن  نوسان  شکل  شدن،  رها  هنگام  در  آن  اولیۀ  شرایط 
این اتفاق هرلحظه و هر آن در این عالم در حال تکرار است. هنگامی که 
درختی سر از تخم درمی آورد، یا نوزادی درحال شکل گیری و رشد است 
و... گویی آونگ بسیار پیچیده ای براساس شرایط اولیه ای کاماًل منحصربه 
فرد رها شده است و شکل نوسانی کاماًل منحصربه فردی را خواهد ساخت. 
آونگ ها همه مثل هم بوده و »آونگ« نام دارند و این ماهیت آن هاست، 
ولی شکل نوسان هیچ دو آونگی یکسان نیست و این یگانگی آن است!
عالم در هر آن، در شرایطی کاماًل منحصربه فرد قرار دارد که نه قبل از 
آن این گونه بوده و نه بعد از آن این گونه خواهد بود و هر آن نیز در حال 
زایش بیلیاردها، بیلیاردها و بیلیاردها و شاید بتوان گفت بینهایت اتفاق 
جدید با شرایط کاماًل منحصر به فرد است که حاصل آن بینهایت فرآیند 
کاماًل منحصر به فرد خواهد بود. بیلیاردها درخت که هیج دو تای آن 
منطبق برهم نیست، بیلیاردها باکتری یکسان ولی یگانه، بیلیاردها موجود 
زندۀ یکسان ولی یگانه، بیلیاردها موجود زندۀ یکسان ولی منحصربه فرد...

و بدین سان هیچ دو چیزی کاماًل مثل هم نیست...

توضیحات:
دقت داشته باشید که اصل تمیزپذیری درمورد تمام موجودات و اشیاء و ذرات، 
فقط در ابعاد کالسیکی صدق می کند. البته می توان امیدوار بود که فیزیکدانان 
در آینده، این ویژگی را در سیستم های کوانتومی نیز ثابت کنند. اما متاسفانه 
از  توان  نمی  را  ها  الکترون  مثاًل  که  دارد  وجود  ای  کننده  مجاب  شواهد  فعاًل 
یکدیگر تمیز داد. اگر چنین نبود، برای مثال، طیف یک اتم مانند هلیوم متناسب 
با اینکه چه نوعی از الکترون ها در نمونه ی تحت آزمایش قرار دارند، بایستی 
از آزمایشی به آزمایش دیگر تغییر می کرد. در حقیقت، چنین تغییراتی تاکنون 
مشاهده نشده است. به طور مشابه طیف های مولکولی و هسته ای هم همیشه 
یکسان هستند، که نشان می دهد پروتون ها هم تمیزناپذیرند، و همینطور نوترون 
ها هم بدین گونه می باشند. شواهد مشابهی از فیزیک انرژی باال قویًا نشان می 
دهد که سایر ذرات، مثال پایون ها هم تمیز ناپذیر هستند. همین مسئله برای 
فوتون ها هم برقرار است، که از این خاصیت مهم در لیزرها استفاده می شود.

سپر راه راه 
میدان مغناطیسی زمین، این سیاره را مانند یک سپر احاطه کرده است. 
این میدان مغناطیسی از زمین در برابر بمباران ثابت ذرات باردار خورشید 
محافظت می کند. شیب بسیار جزئی در محور این میدان مغناطیس به 
صورت یک میدان الکتریکی ضعیف است که نفوذ تابش درونی، حالت 
توزیع  میدان،  دو  این  میان  تعامل  کند.  می  ایجاد  آن  در  را  کمربندی 
های   الکترون  متمرکز 
به  انرژی  پر  بسیار 
میدان  در  افتاده  دام 
ایجاد  را  زمین  مغناطیسی 
می کند. این ویژگی ها از
دید انسان مخفی هستند. 

گوید:  می   Ukhorskiy
الکترونی  کمربند  این 
یک  عنوان  به  داخلی 
بسیار  چسبناک  سیال 
شبیه به آب نبات کشیده 
یک  در  خورده  تا  و  شده 
آب  فروشگاه  ماشین 
این  البته  که  است،  نبات 
مقایسه یک  فقط  مثال 
 است. این کشش نتیجه روند الگوی راه راه در تمام کمربند الکترونی درونی است.

پیش از کشف این یافته های جدید، دانشمندان فکر می کردند این زمینه 
ایجاد شده توسط چرخش زمین  به شکل بسیار کم ممکن است راه راه باشد. 
زیرا سرعت ذرات تنها 1 تا 2 کیلومتر در ثانیه تغییر می کند که با توجه به 
اینکه ذرات تقریبا 100،000 کیلومتر بر ثانیه سرعت دارند، چندان زیاد 
نیست. در عوض، دانشمندان این شکل گیری را همیشه تعامل بادهای 
خورشیدی و وجود طوفان های وابسته به جاذبه زمین نسبت داده بودند.

 

میدان مغناطیسی زمین کمک می کند تا آن را از تابش های کیهانی حفظ 
کند و می تواند به مهندسان برای ایمنی ماهواره ها و فضانوردها کمک کند. 
شکل زیر، تفسیر هنرمندانه ای از میدان مغناطیسی است که زمین را از 
خطرناک ترین ذرات باردار خورشید حفظ می کند. این ویژگی عجیب 
باعث ایجاد نواری در میدان مغناطیسی زمین با چرخش سیاره ای می شود. 
دانشمندان قبال تصور می کردند که  با بمباران ثابت ذرات خورشیدی این 

گیرد.  می  صورت  اتفاق 
گورخر  راه  »راه  اصطالح 
می  رخ  هنگامی  مانند« 
الکتریکی  میدان  که  دهد 
توسط  زمین  اطراف  در 
ایجاد  سیاره  این  چرخش 
شد  می  تصور  قبال  شود. 
ذراتی  تاثیر  بدلیل  این 
در  سرعت  به  که   است 
این  هستند.  حرکت  حال 
راه  الگوی  یک  فرآیند 
الکترونی  کمربند  در  راه 
کند. می  ایجاد  درونی 

 Sasha Ukhorskiy
هاپکینز  جان  ازدانشگاه 

قبل  گورخرمانند  راه  راه  مشابه  های  ویژگی  گوید:  می  مریلند  در 
مطالعه  از  و  شده  می  استنباط  ارتفاع  کم  الکترون،  گیری  اندازه  از 
چرخش  با  ها  آن  متقابل  اثر  و  بررسی  مورد  باردار  ذرات  الگوهای 
راه  فرآیند  شد  می  تصور  قبال  گرفت.  می  صورت  سازی  مدل  زمین 

راه گورخرمانند توسط تغییر جریان ذرات خورشید ایجاد می شود.
 

از  زمانی  تفکیک  قدرت  و  باال  انرژی  دلیل  به  گفت:   Ukhorskiy
َون  »کاوشگر  ماموریت  از  بخشی  در   RBSPICE انرژی  پر  ذرات 
الگوهای  واقع،  در  ها  الکترون  دانیم  می  اکنون  ما  که  است  ناسا  آلِن« 

راه راه را سازمان دهی می کنند و همیشه یک کمربند درونی دارند.

سی
شنا

ن 
یها

و ک
ک 

فیزی
ختر

ا فلسفه علـم

میدان مغناطیسی زمین
شبیه گورخر راه راه است!

مترجم : نسرین مرادی مجد
Moradymajd@yahoo.com          
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کار Ukhorskiy با یک تیم از دانشمندان، نشان داد که »کمربندهای 
و  هستند  زمین  مغناطیسی  میدان  در  ثابت  و  راه  راه  آلن«،  ون 
نیست. خورشیدی  باد  تغییرات  های  ویژگی  ها،  آن  وجود  دلیل 

Ukhorskiy گفت: حضور میدان راه راه تنها در طول دوره آرامش اولین 
نشانه آن است که بادهای خورشیدی آرام  نیروی محرک آن ها هستند.

 Ukhorskiy و تیم او در ادامه مدل تعامل بین میدان مغناطیسی و میدان 
الکتریکی ضعیف تولید شده توسط چرخش این سیاره را بررسی کردند. آن 
ها نتیجه گرفتند که این تعامل از میدان راه راه گورخرمانند ایجاد شده است.

از  دارد، که  الکترونی درونی وجود  تنها در کمربند  راه گورخرمانند  راه 
جو زمین تا حدود 8000 مایل )13000 کیلومتر( باالتر از سطح سیاره 
می  را  خورشیدی  باد  فشار  هم  خارجی  الکترونی  کمربند  دارد.  ادامه 
کند.  ایجاد می  ثبات  بی  رقابتی یک محیط  فرآیندهای  این  و در  گیرد 

این یافته های جدید در مجله Nature منتشر شده است.

سیستم خورشیدی راه راه

در سال 2012، کاوشگر َون آلِن متشکل از دو فضاپیمای واقع در مناطق 
متمرکز میدان الکتریکی زمین، به عنوان کمربند َون آلِن شناخته شد. ماهواره 
های پژوهشگر، الکترون ها را در کمربند تابش با درنظر گرفتن چگونگی تغییر 
در طول زمان و در نتیجه تعامل با ذرات خورشیدی، مورد مطالعه قرار دادند.

 
جریانات  از  حاصل  مضر  مواد  از  بسیاری  تابش  کمربند  چند  هر 
خورشیدی را منحرف می کند ولی توفان عظیم خورشیدی گاهی اوقات 
مقدار زیادی از مواد را به سوی این سیاره پرتاب می نماید که می تواند 
بگذارد.  تاثیر  قدرت  های  شبکه  و  ارتباطی  های  ها، سیستم  ماهواره  بر 
کند  کمک  دانشمندان  به  تواند  می  زمین  سپر  ساختار  چگونگی  درک 
دهند. انجام  را  ها  سیستم  این  از  حفاظت  برای  نیاز  مورد  اقدامات  تا 

 
را  شمسی  منظومه  در  دیگر  سیارات  است  ممکن  گورخرمانند  راه  راه 
احاطه کرده باشد. Ukhorskiy می گوید که نیروهای چرخشی مشتری 
و زحل بر محیط پالسمایی خود، به مراتب موثرتر می باشند و ساخت 
آن  تابش  کمربند  های  ویژگی  از  یکی  زیاد  احتمال  به  متمرکز،  الگوی 
 Juno ماموریت  ناسا  سازمان   ،2011 سال  تحقیقات  ادامه  در  هاست. 
داد.  خواهد  انجام   2016 جوالی  ماه  در  مشتری  به  رسیدن  برای  را 
گفت:   Ukhorskiy شد،  پرسش  بعدی  گام  مورد  در  که  هنگامی 
مشابه  های  ویژگی  آیا  که  دارد  بستگی  این  به  چیز  همه  من،  نظر  به 

و یا برجسته تر در سیارات بیرونی وجود داشته باشد یا خیر...

منبع:
http://www.mnn.com/earth-matters/space/stories/earths-
zebra-striped-magnetic-field-has-surprising-source
By: Nola Taylor Redd, April2014

همۀ ما سرعت نور در خأل را به عنوان سقف سرعت در دنیای فیزیکی 
سرعت  نمودن  عنوان  و  انیشتین  نسبیت  از  بعد  خصوصًا  دانیم،  می 
این موضوع  با  کمتر  ولی  معادالت!  عنوان حداکثر سرعت در  به  نور 
مواجه شدیم که اصوالً چرا سرعت نور را به عنوان حداکثر سرعت در 
عالم می دانیم؟ چه عواملی موجب پدید آمدن این سرعت حداکثری 
در  است؟  عالم  در  باالترین سرعت  نور  چرا سرعت  اصوالً  و  است؟ 
حالی که به لحاظ ذهنی دلیلی برای محدود بودن سرعت وجود ندارد! 
با مثالی شروع می کنم، که گرچه ممکن است صحیح نباشد اما ذهن را 
نزدیک می کند. طبق معادالت نیوتونی، هر جسم شتابدار می تواند با 
گذشت زمان سرعت خود را افزایش دهد. چه چیز مانع این می گردد 
که جسم هنگامی که نیرویی به آن وارد می شود به طور غیر منقطع و 
پیاپی سرعت خود را افزایش نداده و بیشتر و بیشتر نکند؟ بی شک دلیل 
این موضوع باید در ساختار عالمی که در آن هستیم نهفته باشد، همانند 
موضوع اصطکاک. طبق قوانین نیوتونی جسمی که رها می شود، باید به 
طور مستقیم الخط یکنواخت با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه دهد، 
ولی همۀ ما مشاهده کرده ایم که این گونه نیست و سرعت جسم پس از 

مدتی کاهش یافته و در نهایت متوقف 
نام  به  عاملی  که  آنجا  از  گردد.  می 
میزان  بودن  بزرگ  دلیل  به  اصطکاک، 
حرکت،  راستای  در  مخالف  نیروی 
مشاهدات  در  را  خود  سریع  خیلی 
نشان می دهد، به صورت مأنوس همه 
آن  ذهن،  در  و  اند  شده  مواجه  آن  با 
را پذیرفته اند. به همین دلیل، در ابتدا 
می  نظر  به  نامأنوس  نیوتن  اول  قانون 
رسید : »هر جسم که به آن نیرویی وارد 
الخط مستقیم  صورت  به  باید  نگردد، 

یکنواخت به حرکت خود ادامه دهد!«
حال، فرض کنید عامل اصطکاک وجود 

خارجی داشت، ولی بسیار قدرت ضعیفی  داشته و اثر آن خیلی خیلی 
دیر مشاهده می گشت! مثاًل بعد از یک میلیون سال به آرامی سرعت 
به عمر  توجه  با  این صورت  جسم کاسته شده و متوقف می شد. در 
انسان ها و مشاهده ی روزمره، اصوالً چیزی به نام اصطکاک ادراک 
نگشته و صحبت از آن نامأنوس می شد و مثاًل اگر کسی عنوان می 
اثر اصطکاک به صفر می  کرد که اجسام بعد از مدتی سرعتشان در 
رسد، شاید با مشاهدات روزمره امکان اثبات آن وجود نداشته و تنها از 
طریق آزمایش های دقیق در آزمایشگاه های معتبر و جدال های علمی 

زیاد این موضوع به اثبات می رسید!!
برای  اتفاق  این  دیگر  شکلی  به  حال 
آن  ردپای  که  است،  افتاده  سرعت 
ماکسول  معادالت  در  توان  می  را 
مشاهده نمود! در معادالت    ماکسول 
ضریب   - خوریم  برمی  ضرایبی  به 
در  که  تراوایی-  ضریب  و  گذردهی 
عین سادگی بسیار پراهمیت هستند! 

با ذکر یک مثال که دقیقًا منطبق با موضوع نیست، تقریبی ذهنی ایجاد 
می شود. همۀ ما در فیلم های وسترن دیده ایم که شخصی از اسب پیاده 
شده و با چسباندن گوش خود به ریل های راه آهن می گوید »قطار داره 
میاد« در حالی که نه صدای قطار می آید و نه قطار در دوردست دیده 
می شود، ولی پس از دقایقی قطار از دوردست دیده شده و صدای آن 
نیز پس از مدتی شنیده می شود! این نشان دهندۀ آن است که هرچه 
ها  آن  در  باشد، سرعت صوت  بیشتر  مادی  اجسام  فشردگی  میزان 
افزایش می یابد، کمااینکه سرعت صوت در فوالد نسبت به هوا بیشتر 
بوده و طبیعتًا زودتر شنیده می شود. میزان سرعت صوت در اشیاء را 
می توان به ضریبی نسبت داد که معرف میزان چگالی اجسام باشد. 
میدان  مقابل  در  اجسام  گذردهی  میزان  برای  اتفاقی  چنین  شبیه 
الکتریکی و میدان مغناطیسی هم وجود دارد که به یکی ضریب گذردهی 
الکتریکی و به دیگری ضریب تراوایی مغناطیسی اشیاء می گوییم و از 
آنجا که نور یک موج الکترومغناطیس است، یعنی هم میدان الکتریکی 
و هم میدان مغناطیسی دارد، سرعت آن به هردو ضریب وابسته است.

طبق معادلۀ موج و بر اساس معادالت ماکسول، سرعت نور در هر محیط 
برابر است با  را ضریب 
را  و   الکتریکی محیط  گذردهی 
ضریب تراوایی مغناطیسی محیط می 
دانیم و جالب آن است که بر اساس 
ضریب گذردهی الکتریکی خأل یعنی 
 
مغناطیسی  تراوایی  ضریب  و 

یعنی  خأل 
خأل  در  نور  سرعت  میزان   ،
 
کاماًل  که  گردد  می 
اندازه  سرعت  با  منطـبق 

گیـری شده ی دقیـق ترین دستگاه ها می باشد!

بازدارنده  عامل  که  است  آن  ی  دهنده  نشان  علمی  حقیقت  این 
مغناطیسی  تراوایی  و  الکتریکی  گذردهی  ضرایب  نور،  سرعت  برای 
می  )اگر  نور!  سرعت  مقابل  در  اصطکاک  جور  یک  مثل  هستند. 
در درک  ها  آن  این ضرایب چه هستند، چیستی  که  بدانید  خواهید 
این  البته  است!(  نهفته  مغناطیسی  میدان  و  الکتریکی  میدان  ماهیت 
می  نزدیک  را  ذهن  حدودی  تا  ولی  نیست،  درست  اصاًل  قیاس 
و  گذردهی  که  حالی  در  است  نیرو  یک  اصطکاک  که  چرا  کند، 
باشند. می  محیط  ساختار  از  برخاسته  که  هستند  ضرایبی  تراوایی، 

به  نزدیک  های  سرعت  که  کردیم  می  زندگی  دنیایی  در  اگر 
عامل  این  راحتی  به  بود،  دسترس  در  و  بدیهی  امری  نور  سرعت 
این  ساختار  از  بدیهی  جزئی  را  آن  و  کرده  احساس  را  بازدارنده 
حرکت!  مقابل  در  اصطکاک  احساس  مثل  دانستیم؛  می  عالم 
حال فرض کنید با وجود اینکه می دانیم ضرایب گذردهی و تراوایی، ویژگی 
هایی ذاتی و غیر قابل تغییر هستند، بتوان آن ها را دستکاری کرد و .....

ک و کیهان شناسی
اخترفیزی

ـی
وزش

آم

نویسنده : امیر راد
intheway  @yahoo.com2

تأثیر ماهیت محیط بر سرعت نور
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در ورزش کوهنوردی نیز، وجود اصطکاک بسیار ضروری است. این اصطکاک 
توسط کفش های مخصوصی که کوهنوردان استفاده می کنند تامین می شود. 
همچنین، حالت قرارگیری بدن به صورت عمودی نسبت به کوه نیز می 
تواند برای افزایش اصطکاک و حفظ تعادل بیشتر مورد استفاده قرارگیرد.

کرده  استفاده  فیزیک  مسائل  حل  در   ،)p=F/A( فشار  رابطه  از  حتما 
که  است  ورزشی  ابزار  ساخت  در  معادله  این  کاربردهای  از  یکی  اید. 
در  مثال،  عنوان  به  کند.  کمتر  را  ورزشی  های  آسیب  میزان  تواند  می 
تری  بزرگ  های  دستکش  از  یکی،  که  وزن  هم  بوکسور  دو  رقابت 
باشد؟  تر  موفق  تواند  می  کدامیک  کند،  می  استفاده  دیگری  به  نسبت 
کرده،  استفاده  تر  کوچک  دستکش  از  که  ورزشکاری  نکنید،  شک 
بوکسور  دستکش  از  کمتر  او  دستکش  مقطع  سطح  اینکه  به  باتوجه 
 F( کند  ایجاد  را  بیشتری  نیروی  تواند  می  کوچکتر(،   A( است  اولی 
است. اولی  بوکسور  به  بیشتر  آسیب  رساندن  آن،  نتیجه  که  بیشتر( 

همچنین اگر از تماشاچیان راجع به تاثیرات دست و پا در بوکس سوال 
نکته  اما  دانند  می  مهم  بوکس  رشته  در  را  دست  تاثیر  اکثریت  شود، 
نیرویی که  از رشته های ورزشی، ورزشکاران  بسیاری  اینجاست که در 
تحت عنوان نیروی عمودی زمین )N( به آنها وارد می شود را نادیده می 
گیرند. یک بوکسور زمانی موفق است که رقص پای بسیار خوبی داشته 
باشد و بتواند از پاهایش برای نیروگرفتن از زمین استفاده کند و سپس 
تکواندوکارها  انرژی(.  )انتقال  کند  منتقل  ُمشت  و  کمر  به  را  نیرو  این 
نیز، زمانی می توانند ضربه ای موثر با پاهایشان به حریف واردکنند که 
انتقال دهند. پاهای  خود  به  تامین و سپس  را  مناسب  نیروی  از زمین 

 

یکی از مهم ترین بحث ها در فیزیک و ورزش، تعادل است. در رشته 
کشتی  و  جودو  ژیمناستیک،  گاوبازی،  بندبازی،  مانند  ای  ورزشی  های 
این  در  دارد.  مهمی  بسیار  نقش  آن  زدن  برهم  یا  تعادل  حفظ   ... و 
شرایط  کند.  می  بازی  اساسی  نقشی  جرم  مرکز  نام  به  ای  واژه  راستا، 
وارد  نیروهای  برآیند  اوال  که  است  این  سیستم  یک  در  تعادل  ایجاد 
گشتاورهای  برآیند  ثانیا  باشد.  آن صفر  مرکز جرم  به  نسبت  بر جسم 
با  برابر  جرم  مرکز  دستگاه  در  ثابتی  محور  هر  حول  جسم  بر  وارد 
شد.  خواهد  جسم  تعادلی  بی  موجب  جرم  مرکز  جابجایی  باشد.  صفر 

حفظ  برای  ای  میله  از  بندباز  یک  که  اید  کرده  مشاهده  حتما 
دقیقا  بندباز  جرم  مرکز  که  وقتی  تا  زیرا  کند،  می  استفاده  تعادلش 
تعادل  او  قراردارد،  طناب  روی  او  پاهای  اتکای  محل  راستای  در 
شود،  منحرف  چپ  یا  راست  سمت  به  بندباز  که  زمانی  اما  دارد، 
مرکز  همچنان  تا  کند  منحرف  مخالف  سمت  به  را  میله  بایستی 
نشود.  تعادل  رفتن  دست  از  موجب  و  گیرد  قرار  طناب  روی  جرمش 

توسط  که  شود  می  استفاده  هایی  تکنیک  از  معموال  جودو  در  همچنین، 
آنها  مشهورترین  بیافتد.  که  شود  زده  بهم  چنان  حریف  تعادل  ها  آن 
فن پرتاب از مفصل ران در جودو است که در آن شما به طریقی باعث 
می شوید حریف از پشت، روی َکَپل تان بچرخد تا روی تُشک بیافتد. 

ی(
ربرد

)کا
ش 

ورز
ک و 

فیزی
ش )کاربردی(

ک و ورز
حرکات فیزی اجرای  پیشبرد  برای  بسیاری  تالش  بشر  اخیر،  های  دهه  طی 

ورزشی قوی و ماهرانه داشته است، که اجرای این حرکات خارق العاده، 
نیز، »سریع  المپیک  نیز هست. شعار  آدمی  پایان  بی  استعداد  از  حاکی 
است. انسان  کمال  و  شکوفایی  بارز  مصداق  نیرومندتر«  و  باالتر  تر، 

 این گونه پیشرفت های سریع، و در برخی شرایط غیرقابل تصور انسان، مرهون 
دستاوردهای پژوهشی دانشمندان علوم حرکتی طی دهه های اخیر بوده است. 
مربیان  بدنی،  تربیت  رشته  دانشجویان  ای  حرفه  فعالیت  امروزه، 
حرکات  با  نحوی  به  که  هایی  رشته  سایر  و  ها  فیزیوتراپیست  ورزشی، 
راجع  هایی  دستورالعمل  ارائه  و  ارزیابی  مستلزم  دارند،  سروکار  انسان 
جهت  مکانیک  علم  از  آگاهی  رو،  این  از  است.  انسان  حرکات  به 
رسد. می  نظر  به  ارزشمند  و  ضروری  ها،  رشته  این  در  موفقیت 

بدن  رباط ها عناصر ساختاری هستند که  و  ها  استخوان  آنجایی که  از 
را حمایت می کنند، عضالت نیز موتورهایی هستند که این ساختارها را 
از طریق  نیروها  این موضوع که چگونه  آورند. درک  به حرکت درمی 
استخوان ها و رباط ها باعث حمایت بدن می شوند، و چگونه نیروهای 
بدن  های  اندام  حرکت  باعث  آنها  از  حاصل  گشتاورهای  و  نظر  مورد 
است.  گشته  انسان  حرکات  بهتر  درک  و  مطالعه  به  منجر  شوند،  می 

را  فیزیک  قوانین   ،1914 سال  در   )Watts( واتز  خانم  بار  اولین 
ایشان  کار  این  دلیل  برد.  کار  به  انسان  بدن  حرکات  تحلیل  برای 
های  آسیب  از  جلوگیری  و  ورزش  در  بدن  از  بهینه  استفاده 
ورزش  در  فیزیک  قوانین  نیز،   1950 سال  در  بود.  بدنی  شدید 
گردید.  استفاده  المپیک  در  سابق  شوروی  توسط  )بیومکانیک( 
بنابراین، می توان اظهار کرد، برای آنکه ورزشکاران نتایج بهتری بگیرند 
یا رقابت های عادالنه تری داشته باشند، فیزیک وارد میدان عمل شد..

تنیس  توپ  از  استفاده  اید که  فکر کرده  این موضوع  به  به حال  تا  آیا 
کلیدی  واژه  در  آن،  جواب  دارد؟  نو  توپ  به  نسبت  مزیتی  چه  کهنه 
بیشتری  پُرز  که  آنجایی  از  نو  توپ  واقع،  در  است.  نهفته  »اصطکاک« 
دارد، اصطکاک بیشتری نیز با هوا ایجاد می کند که نتیجه آن می تواند 
کندی در سرعت توپ نو باشد. برعکس، توپ کهنه می تواند با سرعت 
بیشتری به حریف برسد و برای دریافت، او را دچار مشکل بیشتری کند.

استفاده از دستکش های دروازه بانی برای جلوگیری از ُسر خوردن توپ، 
یکی دیگر از کاربردهای اصطکاک است. 

ژیمناستیک کارها و وزنه برداران نیز، برای آنکه بتوانند حرکاتشان را به خوبی 
انجام دهند و دستشان روی وسایل ُسر نخورد،  از پودر منیزیم استفاده می کنند. 

یک ورزشکار حرفه ای، یک فیزیکدان باسواد است...

نویسنده : مجید دیبافر
Majid.dibafar     @yahoo.com68
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نکته ی اساسی این است که او را در همان حرکت اولیه خم کنید. اگر این 
کار را نکنید، مرکز جرم او در داخل بدنش باقی می ماند و باعث می شود 
شما مجبور شوید برای پیروزی، بر وزن او غلبه کنید که این کاِر شما را 
بسیار سخت می کند. همانطور که می بینید، تعادل در بسیاری از ورزش 
ها حائز اهمیت است. حتما متوجه شده اید که گاوبازها نیز، برای حفظ 
تعادل خود، یک دست خود  را باز می گذارند تا مرکز جرمشان در صورت 
انحراف به طرفین همچنان روی گاو باقی بماند و تعادلشان حفظ شود.

بپرسند:  داند  می  فیزیک  که  فردی  عنوان  به  شما  از  اگر  حال، 
کنند،  برگزار  جنوب  قطب  در  را  وزنه  پرتاب  مسابقات  »اگر 
دهید؟  می  پاسخ  چه  استوا؟«  در  یا  شود  می  زده  بیشتری  رکوردهای 

ورزش  در  تواند  می  که  مکانی  های  موقعیت  مورد  در  فیزیک 
نیروی  از آنجایی که  بازی می کند.  نیز نقش موثری  باشد  رکوردشکن 
رابطه  ها  آن  فاصله  مجذور  با  اجسام،  به  زمین  طرف  از  شده  وارد 
با  بیشتری  فاصله  استوانه،  در  وزنه  کننده  پرتاب  فرد  و  دارد  عکس 
فرورفته  ها  قطب  در  که  زمین  خاص  شکل  )بدلیل  دارد  زمین  مرکز 
استوا  در  که  شخصی  به  زمین  توسط  کمتری  نیروی  بنابراین  است(، 
بزند. را  بهتری  رکورد  تواند  می  شخص  و  شود  می  وارد  قراردارد 

نگاهی به مخزن داخل ماشین لباسشویی بیاندازید. آیا سوراخ های ریز و 
بسیار آن را می بینید؟ آنها به چه کار می آیند؟ چرا مخزن می چرخد؟

مواد الزم:

- بطری استوانه ای پالستیکی 2 لیتری
- یک دیسک پالستیکی برای قرارگرفتن داخل استوانه و هم قطر با آن 

)مثال یک درپوش پالستیکی(
- مقداری طناب
- حوله مرطوب

گام به گام

بخش  که  نحوی  به  بیاندازید،  دور  و  بُبرید  را  بطری  باالیی  قسمت 
حدودا  کوچک  سوراخ  دو  باشد.  داشته  ارتفاع  سانتیمتر   10 آن  پایینی 
دو  از  را  طناب  کنید.  ایجاد  استوانه  باالی  طرف  دو  در  سانتی   2/5
استوانه  برای  ای  دسته  تا  بزنید  گره  محکم  و  داده  عبور  باالیی  سوراخ 
ایجادشود. این دسته را به قسمت بلندتر طناب گره بزنید )مانند تصویر(. 

سپس، سوراخ های بسیاری را در دیسک پالستیکی ایجاد کنید و آن را 
در استوانه قرار دهید.حوله ای خیس یا تکه ای کاغذ را نیز باالی دیسک 
قراردهید. انتهای طناب را بگیرید و بطری را دایره وار بچرخانید و بچرخانید.

چه اتفاقی برای حوله خیس می افتد؟ آب کجا رفت؟ 
استوانه  یک  زیرین  بخش  با  را  دار  سوراخ  پالستیکی  دیسک  اکنون، 
»مخزن«  اگر  نمایید.  جایگزین  سوراخه  تک  کوچکتِر  پالستیکی 
بگیرد؟  قرار  باید  کجا  سوراخ  این  بچرخد،  عمودی  محوری  حول 

)نکته: مقداری آب در استوانه بریزید تا این تغییر جدید  را بیازمایید.( 
آیا اکنـون مـی توانید بفهـمید چرا مخزن ماشین لباسشویـی همـه این 

سوراخ های کوچک را داراست؟

یک گام جلوتر: »آب واژگون«

مواد الزم:

- مدلی مشابه قسمت اول آزمایش
- آب

گام به گام

استوانه  و  بگیرید  را  طناب  انتهای  کنید.  پر  آب  مقداری  با  را  استوانه 
طناب  برای  اتفاقی  چه  بچرخانید.  فرضی  عمودی  ی  صفحه  در  را 
ریزد؟ می  زمین  روی  بر  آب  آیا  چطور؟  آب  برای  افتد؟  می 

حقایق جالب

هچنان که شما استوانه را باالی سرتان می چرخانید، شما دارید آن را به 
پایین می کشید، و به سرعت شتابی رو به پایین به آن می دهید. آب و 
حوله خیس در مخزن معکوس باقی می مانند، چون شتاب استوانه بیشتر از 
شتاب جاذبه است و به هردو شتاب می دهد. اگرچه، آب و حوله مرطوب 
می توانند آزادانه سقوط کنند، اما استوانه با شتابی که دارد، آن ها را گیر 
می اندازد و از سقوطشان جلوگیری می کند. در نتیجه، آب و حوله مرطوب 
به زیر استوانه و دیسک پالستیکی می چسبند. بدلیل اینکه تنها آب می 
تواند از سوراخ های دیسک عبور کند، شما آب را از حوله جدا کرده اید. 
راه دیگری نیز برای مشاهده این پدیده وجود دارد. هنگامی که استوانه 
شتاب می گیرد، همچنانکه شما آن را می چرخانید، گرانشی ساختگی ضد 
شتاب مخزن درون آن ایجاد می شود، که در راستای طناب کشیده شده 
است. این گرانش مصنوعی بزرگ تر از گرانش زمین است و بنابراین از 
سقوط آب و حوله در حال چرخش، هنگامی که وارونه هستند جلوگیری 
آب  و  شوند،  می  فشرده  استوانه  زیر  به  خیس  حوله  و  آب  کند.  می 
همچنان که از میان سوراخ ها عبور می کند از حوله جدا می شود. هرچه 
این چرخش سریع تر باشد، آب بیشتر از لباس جداشده و خشک می شود.

منبع: 
Physics, fun, and beyond برگرفته از کتاب

Edurado de Campos Valdares نوشته
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ورزش  در  آسیب  یا  ضربه  با  و  باشید  ورزشکار  است،  غیرممکن 
کند.  می  تعریف   I=F.t رابطه  با  را  »ضربه«  فیزیک،  نباشید!  آشنا 

هنگامی که یک ورزشکار پرش با نیزه از روی میله ای با ارتفاع زیاد می 
پرد و بر روی تشک فرود می آید و آسیب نمی بیند، علت را در چه می 
بینید؟ با توجه به رابطه ضربه، تُشک باعث می شود زمان برخورد با زمین 
افزایش یافته و متناسب با آن نیروی وارد شده به ورزشکار کاهش یابد و 
در نتیجه ضربه و آسیب کمتری به او وارد شود. در دستکش های بوکس 
نیز، این موضوع به خوبی استفاده شده است و برای آنکه حریف مقابل 
آسیب کمتری ببیند، دستکش ها را ضخیم تر می سازند، تا زمان رسیدن 
دست به صورت حریف را افزایش و درنتیجه نیروی دست را کاهش دهند.

الکـساندرو زیبارس، اسـتاد فیزیـک دانشـگاه والنسیا، درباره کریستیانو 
رونالدو )یکی از بهترین فوتبالیست های جهان( چنین می گوید:

 »رونالدو، یک فیزیکدان است، او به خوبی می داند چه زمانی باید استارت 
بزند، چه وقت بر سرعتش بیفزاید، با چه سرعتی به توپ ضربه بزند و... 
همین  و  کند  استفاده  فوتبال  در  فیزیک  قوانین  از  توانسته  خوبی  به  او 
موضوع او را به یکی از بهترین ها در ورزش فوتبال تبدیل کرده است.«

مترجم : 

مینا حسینی

Nobel1388 @gmail.com

ماشین لباسشویی
استخراج کننده آب
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جایزه فیزیک سال 2014 به اختراعـی اختصاص یافت که مـی تواند 
مصرف جهانی برق را کاهش دهد.

یافت  جا  همه  در   )LEDs( نور  کننده  ساطع  دیودهای  امروزه 
و  کامپیوتر  نمایش  صفحه  تا  گرفته  هوشمند  گوشی های  از  می شوند؛ 
گرفتن  قرار  با  که  هستند  دستگاه هایی  ال ای دی ها  پربازده.  المپ های 
نسخه های  می کنند.  گسیل  نور  خود  از  الکتریکی،  جریان  معرض  در 
گسیلنده های  اما  بوده اند  موجود   1950 دهه ی  از  آن ها  قرمز  و  سبز 
چندین  برای  که  می رفتند  شمار  به  فنی  چالش  یک  آبی رنگ، 
بودند. رسانیده  بن بست  به  را  صنعتگران  تالش های  همه ی  دهه 

 Isamu( آکاساکی  ایسامو  ژاپنی،  پژوهشگران   1990 دهه ی  در 
 -  Hiroshi Amano( آمانو  هیروشی  و  راست(  سمت   -  Akasaki
 Shuji( از دانشگاه ناگویا ژاپن به طور همزمان با شوجی ناکامورا )وسط
مواد  تولید  از یک شرکت  برق  مهندس  Nakamura - سمت چپ(، 
شیمیایی به نام نیچیا در ژاپن موفق شدند یک ال ای دی آبی رنگ بسازند.

ساخت  برای  را  خود  تالش  همه ی  پژوهشگران   1980 دهه ی  از 
)GaN( گالیم  نیترید  ماده ی  روی  بر  پرقدرت  آبی رنگ  ال ای دی های 

از  یکی  شدند.  روبرو  فنی  موانع  چندین  با  اما  بودند.  کرده  متمرکز 
که  بود  ماده  این  از  باال  کیفیت  با  و  نازک  کریستال های  تولید  آن ها 
نیترید  به  ناخالصی  افزایش  دیگر  مانع  بود.  دشوار  بسیار  آن  رشد 
باشد. برخوردار  باالیی  بازده  از  نور  انتشار  که  گونه ای  به  بود  گالیم 

مواد  سراغ  به  آمده  وجود  به  موانع  دلیل  به  سایرین  آنکه  از  پس 
در  خود  تالش  به  همچنان  پژوهشگران  این  بودند،  رفته  دیگری 
غلبه  در  آن ها  موفقیت  سرانجام  دادند.  ادامه  گالیم  نیترید  مورد 
که  گشود  سفیدرنگ  ال ای دی های  سوی  به  را  دری  موانع،  این  بر 
باشند. داشته  معمولی  برابر المپ های  به 20  نزدیک  بازدهی  می توانند 

تراشه  یک  شامل  سفیدرنگ  ال ای دی  بر  مبتنی  نورهای  همه ی 
ترکیب  دیگر  درخشان  ماده  چند  یا  یک  با  که  است  آبی  ال ای دی 
می کند. تبدیل  بلندتر  به طول موج های  را  آبی  نور  از  بخشی  و  می شود 

مصرف  در  درصدی   20 صرفه جویی  باعث  می تواند  کار  این 
دانشگاه  از  پژوهشگران  از  یکی  گفته ی  به  بنا  و  شود  برق 
دهد. رخ  روشنایی  صنعت  در  انقالبی  می تواند  بلژیک  گنت 

در آینده ال ای دی های آبی رنگ می توانند در دستگاه های پرتابل کاربرد 
داشته باشند. به عنوان مثال برای ضد عفونی کردن و یا استریل کردن 
آب و یا شاید در حافظه های رایانه ای از نور به جای جریان الکتریکی برای 
ذخیره سازی اطالعات استفاده شود. لیزرهای آبی اختراع شده توسط این 
سه تن نیز در فناوری دیسک های بلو-ِری مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع:
مونا عجمی، خبرنامه ی انجمن فیزیک ایران

          جایزه نوبل 2014 فیزیک
برای اختراعی که    

          صنعت روشنایی را متحول می کند


