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یکی از ایرادهایی که به علم فیزیک می گیرند، آن است که 
فیزیک خشک و بی روح است، ربطی به احساسات و عواطف 
بشری ندارد و کسل کننده است! در حالی که شنیدن نوای الالیی 
مادر، یا یک موسیقی دلنشین احساس شادی یا غم را در انسان 
و  باعث سکته  گاهی  فوتبال  مسابقه  مشاهده  یا  انگیزد،  برمی 
مرگ ناشی از هیجان می شود و .... یک فیلم خوب یا شعر خوب 
یا ... می تواند باعث خنده یا ریزش اشک غم یا شادی شود ... 
شاید به خاطر آورید که چگونه رودکی با سرودن شعر »بوی 
و  شهر  سوی  به  برهنه  پای  سلطان  شد  باعث  مولیان«  جوی 

دیارش سفر کند! ولی فیزیک چه؟ 

در زمان فارادی، دولتمرادن عقیده داشتند که اگرچه پدیده الکتریسیته بسیار سرگرم کننده است، اما احتماال کاربرد مفیدی 
دربر نخواهد داشت. با موسیقی و سرودهای میهنی سربازان تهییج می شوند و حتی شترها با صدای زنگوله های خود مسافت 

بیشتری را در بیابان ها طی می کنند و ... حتی می توان با موسیقی افراد غمگین و دلسرد را درمان کرد.

نقش فیزیک در باورهای مردمی )گرایش فیزیک و جامعه شناسی(، یکی از دستاوردهای فیزیک است. در قرن اخیر نقش 
فیزیک در روانشناسی نیز به خوبی نشان داده شده است. همین براورد احساسات بشری توسط فیزیک میان رشته ای به نام 
»سایکو اکوستیک« )psychoacoustics( انجام می شود که کاربردهای زیادی در تشخیص روحیه افراد با اصواتشان دارد و 
 )subjective( بسیاری از ویژگی های شخصیتی فرد را نشان می دهد. در واقع، سایکواکوستیک عبارت است از مطالعه ذهنی
یا درونی درک بشر از صوت. یا می توان آن را به عنوان مطالعه ارتباطات فیزیولوژیکی صوت نیز تعبیر کرد. به طور دقیق تر، 
شاخه ای از فیزیک است که پاسخ های روانشناسی و فیزیولوژیکی وابسته به اصوات را با ابزارهای حساس فیزیکی-الکترونیکی 

مورد مطالعه و سنجش قرار می دهد. 

توان آلودگی های  این وسایل می  با  المللی است.  بین  تهیه در سطح  قابل خرید و  امروزه  اندازه گیری ها  این  ابزار دقیق 
صوتی محیط زیست را کنترل کرد و آنها را کاهش داد. یا به عنوان مثال، با دالیل عینی مشخص کرد که جه کسی و چرا در 
خواندن آواز یا نواختن یک آلت موسیقی مهارت دارد ولی دیگری چنین نیست. راه اندازی چنین گرایشی در دانشکه های 
هنر، روانشناسی و نظامی توصیه می شود. البته، در این گرایش دانشجو نیاز به آشنایی با اصول اولیه فیزیک امواج، اصوات، 

الکترواکوستیک و ... دارد.
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فرایند بوییدن از طریق تونل زني الکترون: 
بخش  به  را  خود  راه  بیني  گیرنده ي  در  موجود  الكترون  یک  الف- 

گیرنده پیدا مي کند؛ 
ب و ج- بسامد ارتعاش مولكول معطر به الكترون امكان تونل زني بین 

حالت هاي مختلف انرژي را مي دهد؛
د- الكترون وارد واحد گیرنده مي شود و مولكول آن را ترك مي کند. 

 
 LCN - London Centre for( دانشمندان مرکز نانو فناوري لندن
Nanotechnology( در کالج لندن، نظریه ي 10 ساله و کنجكاوي بر 
انگیز بوییدن را تحلیل کرده و دریافته اند که این ایده بسیار منطقي است.

 
دانشمندان درباره ي بوییدن فقط چند قطعه از پازل را در اختیار دارند 
و هنوز معلوم نیست که آن ها چگونه در تصویر بزرگ قرار مي گیرند. 
اصوالً دانشمندان مي دانند که مولكول هاي بودار موجود در هوا چند 
کار  به  باعث  سپس  انگیزند،  مي  بر  را  ما  هاي  بیني  در  گیرنده  نوع 
حالي  در  شوند.  مي  بو  تحلیل  جهت  مغز  عصبي  هاي  یاخته  افتادن 
باعث  تواند  اندازه ي مولكول ها مي  که دانشمندان مي دانند شكل و 
متفاوت شدن بوي آن ها شود، اما برخي مولكول ها ي با شكل تقریبًا

همانند بوي یكساني ندارند.
 

این معماي ظاهراً الینحل، ناشي از عدم شناخت ما از چیز هایي است 
که در هنگام و پیش از برهم کنش مولكول هاي بودار با گیرنده هاي 
باید شامل  اتمي  اولیه و در مقیاس  فرایندهاي  این  بیني رخ مي دهد. 
ها  گیرنده  چرا  دهد  مي  توضیح  که  باشند  گزینش  معیارهاي  برخي 
به صورت متفاوت  )یا مختلف(  با شكل هاي یكسان  به مولكول هایی 

واکنش نشان مي دهند. 
 

و آن است که  اند،  بررسي کرده   LCN فیزیكدانان  برخی  امكاني که 
اگر بسامد ارتعاش مولكول هاي بودار، نظیر اختالف انرژي بین حالت 
هاي انرژي شود، الكترون هاي گیرنده را مي توان واداشت تا بین این 
حالت هاي انرژي تونل بزنند. گروه  LCN امكان فیزیكي این ساز و 
کار را که ابتدا دانشمندي به نام لوکاتورین )Luca Turin( در سال 
1996 مطرح کرده بود بررسي کردند و دریافتند که یک مدل کلي این 
تونل زني الكترون با قانون هاي فیزیک و همین طور جنبه هاي شناخته 

شده بوییدن سازگار است.
 

قرار  استفاده  فناوري مورد  اغلب در  فرایندي که  تونل زني کوانتومی، 
مي گیرد، وقتي رخ مي دهد که ذره اي در سد تونل بزند که به لحاظ 
مكانیک کالسیک ممنوع است. براي اجسام زیر اتمی، مانند الكترون ها، 
به واسطه ي ویژگي هاي موج گونه شان رخ مي دهد. اگر ارتعاش هاي 
الكترون هاي موجود  باعث شود که  فونون ها(  )یا  بودار  مولكول هاي 
سیگنال  بزنند،  تونل  مختلف  هاي  حالت  بین  بیني  ي  گیرنده  یک  در 
را  ارتعاش  مختلف  بسامدهاي  شود.  مي  فرستاده  مغز  به  عصبي  هاي 
هاي  مولكول  چون  بنابراین،  سازند.  مي  آشكار  مختلف  هاي  گیرنده 
را  ها  آن  ما  مشام  هستند،  متفاوت  بسامدهاي  داراي  مختلف  بودار 

متفاوت حس مي کند.

مكانیک كوانتمي شاید فرایند 
بوییدن انسان را توضیح دهد 

که  شدم  متعجب  »من  گفت:  گروه،  دانشمندان  از  یكی  استونهام، 
پاسخ هاي ما تا این اندازه قاطع به نظر مي رسد. چون ما مجبور شدیم 
چیزي را سر هم بندي کنیم تا مقدار هاي مفید خاصي را براي پارامتر 
بار  اولین  واقع وقتي  نبودیم. در  ابتدا اصاًل مطمئن  اختیار کنیم. در  ها 
این ایده را تقریبا 10 سال قبل شنیدیم، اصاًل انتظار نداشتیم که عملي 

باشد.« 
 

در حالي تصویر بنیادي شیمیایي بو در گذشته یک مدل »قفل و کلید « 
بود که در آن مولكول هاي به شكل متفاوت به گیرنده ها مختلف راه 
بیان مي کند که چگونه ساز و کار تونل زني   LCN یافتند. گروه مي 
الكترون بیشتر از یک مدل مشابه »کارت خواني« است. گیرنده هایي 
که طیف ارتعاش مولكول بودار را گرفته اند، مثل یک کارت اعتباري

)با همساز شدن با شكل آن( مي خوانند. 
استونهام اظهار داشت »نظریه هاي مهم دیگر، در مورد چگونگي تولید 

سیگنال هاي منحصر به برخي مولكول ها، نظریه هایي است که به 
شكل مولكولي بستگي دارد؛ یعني عمدتًا ساز و کارهاي »قفل وکلید« 

همان طور که در مقالۀ خود نیز بیان کرده ایم، براي مولكول هاي 
معطر کوچک با شكست بدي مواجه مي شود.« 

 
روش  این  دهد،  مي  نشان   LCN گروه  هاي  محاسبه  که  طور  همان 
سیگنال  است؛  قبول  قابل  فیزیكي  لحاظ  به  مكانیكي  غیر  انگیزش  بر 
رسد  مي  نظر  به  کرد؛  گشایي  رمز  توان  مي  را  ناکشسان  الكتروني 
باشد.  داشته  وجود  آن  بوي  و  مولكول  ارتعاش  طیف  بین  ارتباطي 
ویژگي  ي  درباره  را  بسیاری  هاي  چیز  باید  هنوز  دانشمندان  گرچه 
مورد  در  را  بینشي  خواني،  کارت  مدل  اما  بدانند،  ها  گیرنده  هاي 
چگونگي عمل گزینش گري براي مشاهده ي انسان به دست مي دهد. 
در  بوییدن  کامل  شناخت  امكان  مورد  »در  که  داد  توضیح  استونهام 
آیندۀ نزدیک، سطح هاي شناخت متفاوتي وجود دارد. اما تا سطحي که 
بتوان بوها را طراحي کرد، احتماالً آري )در واقع لوکاتورین و شرکت او 

فلكسیترال  )Flexitral( نسبتًا موفق بوده اند.

توضیحات:
تونل زنی کوانتومی )Quantum tunneling( به فرایندی کوانتومی گفته می شود 
که در آن ذره ای که انرژی اش کمتر از ارتفاع سد پتانسیل است، از سد پتانسیل 

می گذرد. این فرایند کاربرد بسیاری در فناوری دارد. برای نمونه میكروسكوپ های 
الكترونی تونلی از این ویژگی استفاده می کنند. این پدیده با استفاده از قوانین کالسیک 

توجیه ناپذیر است و خود دلیلی بر ضعف مكانیک نیوتنی است .
  

ترجمه :دکتر منیژه رهبر
http://avangnews.googlepages.com/news15  :منبع

در صنایع نیمه رسانا برای حک کردن الگوهای نانومقیاس روی ویفرهای سیلیكون که با ماده ای به نام فوتورزیست پوشیده شده اند از نانولیتوگرافی 
نانومقیاس مدارهای  ایجاد طرح های  نانومقیاس هستند. برای  الگوها مدارها را روی تراشه می سازند و شامل ساختارهای  این  استفاده می کنند. 

مجتمع روی ویفرهای سیلیكون به دستگاهی به نام stepper نیاز داریم.
استپرهایی که ساخته شده اند برای تولید خطوط با حجم باال مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین مجبورند در هر ساعت بیش از صد ویفر را 
فرآوری کرده و هرروز هفته با کمترین زمان نگهداری و تعمیر کار کنند. یک ماشین با این قابلیت تفكیک با کمترین سطح نقایص و زمان بیكاری 

کوتاه، بیش از ده میلیون دالر قیمت دارد.
اما اگر شما یک محقق نانوفناوری باشید، احتماالً ده میلیون دالر برای خرید یک استپر حجم باال ندارید. اگر به دنبال خرید یک سیستم لیتوگرافی 

با حجم پایین برای آزمایشگاه خود باشید، ممكن است سیستمی را که از dip-pen nanolithography استفاده می کند انتخاب کنید.
این سیستم ها با اصالح میكروسكوپ نیروی اتمی )AFM(1 که از سطح تصویر می گیرد ایجاد شده اند و جوهر را روی سطح قرار می دهند. سوزن 

با جوهر پوشیده شده است، و جوهر جایی که سوزن سطح را لمس کند، می نشیند.
جوهر می تواند طرح هایی به نازکی 15 نانومتر ایجاد کند. پهنای طرح بستگی به مدت زمانی دارد که سوزن را به حالت ایستا روی سطح نگاه 

می داریم؛ زمان سكون بیشتر روی سطح سبب نشست جوهر بیشتر و الگوی پهن تر خواهدشد.
سیستم های dip-pen nanolithography برای ساخت پیش نمونه های ساختارهای نانومقیاس مفیدند. برای مثال اگر بخواهید ملحق شدن یک 
مولكول را به مولكول خاص بیولوژیكی یا شیمیایی دیگری مشاهده کنید، باید بستر را با ماده ای که مولكول اول با آن پیوند برقرار کند- برای مثال 
طال- بپوشانید. سپس از dip-pen برای نشاندن مولكول اول روی آرایه ای از نقطه ها استفاده کنید. پس از اینكه آرایه را ساختید، می توانید آن را 

در معرض مولكول دیگر قرار دهید و آرایه را با AFM اسكن کنید. اگر مولكول ها اضافه شده باشند، موفق شده اید.

پیش نمونه های نانوفناوری توسط نانولیتوگرافی باریکۀ الکترونی
نانولیتوگرافی باریكۀ الكترونی در آزمایشگاه های نانوفناوری برای ایجاد پیش نمونه های مدارهای مجتمع و نیمه رساناهای دیگر استفاده می شود. 
این روش شبیه لیتوگرافی توسط پرتوی فرابنفش است و در آن یک باریكه از الكترون ها برروی فوتورزیست متمرکز می شود. البته چندین تفاوت 

عمده بین این دو روش وجود دارد.
برای مثال، برای متمرکز کردن باریكه از میدان های الكتریكی به جای لنز استفاده می شود. همچنین، به جای استفاده از ماسک برای تعیین الگو 
روی فوتورزیست، باریكه برای ایجاد الگو حرکت می کند. تمام عملیات در خأل اتفاق می افتد زیرا هوا یا هر مادۀ دیگری مانع از حرکت الكترون ها 

می گردد.
شما می توانید سیستم های گران نانولیتوگرافی باریكۀ الكترونی )چند میلیون دالر( را خریداری کنید یا میكروسكوپ الكترونی روبشی )SEM(2 را 
که در آزمایشگاه دارید اصالح کنید، تا الگوها را روی رزیست پیاده کند. هردو سیستم اختصاصی و سیستم مجهز در تولید هر طرحی که به ذهن 

محقق برسد، تطبیق پذیر هستند.
سیستم هایی که برپایۀ خراش دادن طراحی شده اند، خصوصًا 
برای نانولیتوگرافی، می توانند طرح هایی به باریكی 10 نانومتر 
را  تحریر کنند. این قابلیت، چنین سیستم هایی را برای تولید 
آزمایشگاهی،  پیش نمونه های  ساخت  در  نانومقیاس  الگوهای 
این  به  الكترونی  باریكه  سیستم های  اگرچه  می سازد.  ایده آل 
از روی یک ماسک  برداشتن  گام  به جای  دلیل که مجبورند 
مدارهای  تولید  برای  کنند،  اسكن  ویفر  برروی  را  الگو  آماده، 

مجتمع با حجم باال بسیار ُکند هستند.

توضیحات:
Atomic Force Microscopy .1

Scanning Electron Microscope .2
منبع:

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

  
مترجم: ر. حسینی

نانولیتوگرافی مناسب بودجۀ 
آزمایشگاه نانوفناوری
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آیا الکتریسیته می تواند در دمای اتاق به راحتی جریان یابد؟

استفاده از الكتریسیته بسیار متداول است. توسترها و تلویزیون را به کار 
امورمان فعال می کند. منازلمان را  انجام  برای  اندازد. موتورها را  می 
گرم و خنک می کند. اما هنوز الكتریسیته اسرارآمیز به نظر می رسد. 
شما نمی توانید عبور جریان الكتریسیته  را از سیم ها مشاهده کنید، و 

هنوز ممكن است اتفاق ناگواری رخ دهد!
عبارتی،  به  است.  الكتریكی  بارهای  جریان  چیست؟  الكتریسیته  اما، 
الكتریسیته و آب مشابهت های بسیاری دارند. عبور جریان آب از میان 
جریان  آب  حرکت  است.  سیم  از  الكتریسیته  جریان  عبور  شبیه  لوله 

نامیده می شود و شارش بارالكتریكی جریان الكتریكی نامیده می شود.
اگر شما  آب را  به انتهایی از یک لوله هدایت کنید، به همان اندازه آب 
از طرف دیگر جاری می شود. شما آب را معموال با یک پمپ، با اعمال 
فشار هدایت می کنید. در مورد الكتریسیته نیز چنین اتفاقی می افتد. 
یک باتری یا یک منبع تغذیه همانند یک پمپ عمل می کند. آنها بار 
الكتریكی را از میان سیم به جلو می رانند. این بار به این جلوراندن فشار 

نمی گویند، آن را ولتاژ می نامند.

لـم
ار ع

اسر
ابر محافظت با اسرار علم

ابرسانایی؟

مقاومت، خوب یا بد
در  دارد،  پیش  در  خانه شما  تا  که  تمام مسیری  در  الكتریكی  بار  هر 
گرمای  ایجاد  و  دهد  می  حل  را  خود  همسایگان  سیم  طول  راستای 
به  کند،  عبور می  لوله  میان  از  کند. همان طور که آب  الكتریكی می 
دیواره داخلی لوله آب ساییده می شود.. اگر شما اعمال فشار را متوقف 
لوله حل داده نمی شود و اصطكاك باعث  نمایید، دیگر آب در طول 
اصطكاك،  دیگر،  عبارت  به  شود.  می  جریان آب  توقف  و  کند شدن 
عامل مقاومت در برابر جریان آب است. همچنین باعث گرم شدن لوله 
نیز می شود. این امر به طور مشابه نیز درمورد الكتریسیته نیز به وقوع 

می پیوندد.

گاهی اوقات، اصطكاك دقیقا همان چیزی هست که می خواهیم. در یک گرم کننده 
یا  مقاومت  بگذرد.  کوچكی  های  سیم  از  است  مجبور  فراوانی  الكتریسیته  الكتریكی، 
اصطكاك، باعث گرم و سرخ شدن سیم ها و تابش گرمایی می شود. بدین ترتیب، گرم 
کننده های الكتریكی ایجاد گرما می کنند. اغلب اوقات، اصطكاك مطلوب نیست، چون 
سبب هدررفتن انرژی می شود. به عنوان مثال، در یک ژنراتور الكتریكی، مقداری از 
انرژی که باید صرف انجام کار مفیدی شود، در عوض با گرم شدن سیم های متصل 

به ژنراتور تلف می شود.

اگر فقط الكتریسیته می توانست بدون مقاومت جریان یابد، بسیاری از منابع 
طبیعی ما، همچون زغال سنگ و گاز طبیعی می توانست حفظ شود. چرا؟... 

به دلیل اینكه انرژی تولید شده از این منابع در خطوط برق هدر نمی رفت!
ابر جریان برای نجات!

هنگامی که مواد خیلی سرد می شوند، اتفاقات عجیبی برایشان می افتد. منظور 
از »خیلی سرد« یعنی بسیار سردتر از سرمای سردترین نقاط روی زمین و 

در هر وقتی از سال ...
درجه   -279 سردی  به  مصنوعی  محیط  ایجاد  برای  هایی  راه  دانشمندان 
فارنهایت )173- درجه سلسیوس(، یا حتی سردتر یافته اند. در این دماها، 
مواد معینی که »ابررساناهای سرامیكی« خوانده می شوند به الكتریسیته اجازه 
می دهند که بدون مزاحمت هیچ مقاومت یا اصطكاکی جریان یابند. بدون 
وجود هیچ گونه مقاومتی، جریان الكتریكی می تواند در یک حلقه بسته تا ابد 
جاری شود! تصور کنید، چه اتفاقی می افتد اگر ابررساناها بتوانند برای ارسال 
توان الكتریكی از ژنراتور به همه خانه ها و مراکز استفاده شوند... انرژی کافی 
برای روشن کردن میلیون ها میلیون المپ 100 واتی ذخیره می شد... اما تا 

کنون، این امر برای رساندن انرژی الكتریكی توسط ابررساناها به خانه ها فراهم نشده، از آنجایی که آنها باید بسیار بسیار سرد نگهداشته شوند. در 
عوض، ابررساناها برای ساختن انواع خاصی از مغناطیس های دائمی و مدارهای الكترونیكی استفاده می شوند.

دقیقا به چه علت ابررساناهای سرامیكی که در دماهای بسیار پایین کار می کنند، یک معما باقی مانده اند؟ گرچه، اگر آنها می توانستند در دماهای 
باالتر و قابل دسترس تر نیز ساخته شوند، همچنان یک معما بودند. تاکنون، هیچ کس نتوانسته توضیح دهد چرا ابررساناها نمی توانند در دمای اتاق 

کار کنند. هنگامی که این معما حل شود، و اگر ابررساناها در دمای اتق بتوانند ساخته شوند، موجب یک تغییر شگرف خواهند شد!

Jerome A.Luine نوشته ،Science Mysteries برگرفته از کتاب
مترجم: مینا حسینی

***

ایجاد اثر كازیمیر توسط گرانش
دو آینه هنگامي که در فاصله چند نانومتري در خال قرار مي گیرند، یک دیگر را جذب مي کنند. این پدیده »اثر کازیمیر« نامیده مي شود و با توجه 
به اینكه چگونه آینه ها افت و خیز خال را مختل مي کنند به وجود مي آید. خال حالتي است که بر اساس مكانیک کوانتومي تهي نیست، بلكه انباشته 
از امواج الكترومغناطیسي است که به سرعت حرکت مي کنند. برهم کنش کازیمیر ِ الكترومغناطیسي به صورت وسیع در آزمایش ها تایید شده 
است. اما این پدیده در اصل مي تواند براي هر میدان کوانتیده اي رخ دهد. اگر گرانش واقعًا ماهیت کوانتومي داشته باشد، آنگاه امواج گرانشي نیز 
باید در حین ورود و خروج سریع از خال نیروهاي شبه کازیمیر تولید کنند. محاسبات جدید توسط جیمز کواچ )James Quach( از دانشگاه توکیو 
در ژاپن پیشنهاد مي کند که یک جاذبه کازیمیر گرانشي مي تواند قابل مشاهده باشد، به این شرط که دو آینه ویژگي غیر معمول توانایي بازتاب 

امواج گرانشي را داشته باشند.
مواد جامد ِ معمول، نسبت به میدان گرانشي شفاف هستند. اما فیزیک دان هاي نظري پیشنهاد مي کنند که مواد ابر رسانا مي توانند به گونه اي 
متفاوت رفتار کنند. عبور امواج گرانشي درون یک ابر رسانا باعث ایجاد جفت هاي کوپر مي شود که موجودات کوانتومي بسیار غیر موضعي هستند 
و به گونه اي متفاوت از یون هاي کریستال موضعي حرکت مي کنند. این اثر طبق یک پیشنهاد جدید مي تواند یک صفحه ابر رساناي نازك را تبدیل 
به یک بازتابنده موثر امواج گرانشي کند. با تكیه بر این ایده، کواچ طرحي را بررسي کرده است که در آن دو الیه ابر رسانا هر یک به ضخامت 
چند نانومتر و با فاصله چند میكرومتر از یک دیگر قرار مي گیرند. او سهم گرانشي نیروي کازیمیر که باعث کشیدن سطوح ابر رسانا به سمت 

یک دیگر مي شود را محاسبه کرد و نشان داده است که این سهم مي تواند با یک مرتبه بزرگي از سهم 
الكترومغناطیسي بزرگ تر باشد. به نظر کواچ، تحقق آزمایشگاهي این طرح مي تواند راهي براي آزمودن 
نظریه هاي گرانش کوانتومي و جستجوي گراویتون ها )ذرات کوانتومي فرضي که حامل گرانش هستند( 

ارائه دهد.
منبع:

2015 February 25 Published – 081104 ,114 .Phys. Rev. Lett
A Casimir Effect Caused by Gravity

نویسنده/ مترجم:
متیو ریني  )Matteo Rini( /آزاده نعمتی

به نقل از انجمن فیزیک ایران

واژگان »الکتریکی«
• الکتریسیته:   جریان بار الكتریكی

• ژنراتور:   ماشینی که با استفاده از انرژی مكانیكی )اغلب توسط ماشین 
بخار تولید می شود( بارهای الكتریكی را از میان سیم عبور می دهد.

• مدار الکتریکی:  یک مسیر بسته است که از یک منبع تغذیه آغاز 
می شود و جریانی در سیم برقرار می شود که پس از عبور از لوازمی 

الكتریكی به منبع تغذیه بازمی گردد.         
به  که  الكتریكی  مدارهای  از  ای  مجموعه  الکترونیکی:    مدار   •
تنها ممكن است که الكتریكی ساده،  یكدیگر متصل هستند. یک مدار 

از تعداد کم یا زیادی بخش های مختلف تشكیل شده باشد. این مدار 
تنظیم  یا  اعداد،  تفریق  و  دارد، مثل جمع  الكترونیكی وظیفه ی خاصی 

امواج رادیویی و ...
• مغناطیس پایدار )magnet(:    حلقه ای از سیم، که میدان مغناطیسی 

ایجاد شده توسط شارش بار الكتریكی را متمرکز می کند.    
• ولتاژ:     جلو راندن یا فشاری که باعث شارش بار الكتریكی می شود.  

• جریان:   مقداری بار الكتریكی در حال حرکت
• مقاومت:   مقابله با جریان الكتریكی. مشابه اصطكاك

مالیدن  با  را  اصطكاك  اثرات  توانید  می  شما 
سریع دستانتان به یكدیگر احساس کنید. 

آیا آنها گرم می شوند؟
 اصطكاك نیرویی است که با جلو و عقب رفتن 

دستانتان نسبت به یكدیگر مقابله می کند

جدول مقایسه الکتریسیته و آب

نوسانات خالءصفحات کازیمیر
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در سال 1951 شواهدی به دست آمد که رقصندگان آواره ای مشغول 
بین  )فضای  کهكشانی  میان  فضای  گستره  در  نفره  تک  های  نمایش 
ملكول  از  نظر  تصور می شد صرف  که  فضایی  ؛  ها( هستند  کهكشان 
های اتفاقی و پراکنده گاز و غبار خأل است. یک اختر شناس سوئیسی 
از  ای  خوشه  از  تصاویرش  در  که  داد  گزارش  زوییكی  فریتز  نام  به 
هزاران کهكشان، به نام خوشه گیسو که حدود 350 میلیون سال نوری 
از زمین فاصله دارد، نوری محو دیده می شود که از خود کهكشان ها 
به ستاره هایی  نور متعلق  این  او چنین نظر داد که  ساطع  نمی شود. 

است که از خوشه رها و به فضای میان کهكشانی پرتاب شده اند.
ارائه  از اختر شناسی  زوییكی، که همیشه نظریه های عجیب و غریبی 
نتوانست  ثابت می شود،  اوقات درستی شان  بیشتر  اتفاقا  که  کند  می 
همتایانش را در این مورد متقاعد کند. آنها بر این باور بودند که تصاویر
او به علت تغییرات در حساسیت صفحه های عكاسی خراب شده اند.

و  کامپیوترهای سریع  که  دهه 1970  اوایل  تا  ماند  باقی  موضوع  این 
برای شبیه  آنها  از  اخترشناسان  و  قرار گرفتند  پر قدرت در دسترس 
سازی آنچه در تصادم کهكشان ها رخ می دهد استفاده کردند. شبیه 
سازی ها با اطمینان نشان می دهند که کهكشان های عضو یک گروه 
قدرتمندشان  متقابل  گرانشی  کشش  وسیله  به  ها  کهكشان  خوشه  یا 
کنند می  برخورد  هم  با  آنها  از  تا  چند  سرانجام  و  میشوند  زده  پس 

و کهكشان هایی با اشكال عجیب )معموال بیضوی( تولید می کنند.
های  ستاره  از  محدودی  تعداد  تصادم،  طی  در  شگفتی،  کمال  در 
میان  فضای  چون  کنند.  می  برخورد  باهم  برخوردی  های  کهكشان 
معموال  آنها  که  است  وسیع  آنقدر  ها(  ستاره  بین  )فضای  ای   ستاره 
کنند  می  حس  دور  از  را  یكدیگر  متقابل  گرانشی  کشش  اثر  فقط 
دور  به  مدارهایی  در  است  ممكن  شوند  نزدیک  هم  به  اگر  و 
شوند. پرتاب  بیرون  کهكشان  از  تصادم  از  پیش  یا  بیفتند  یكدیگر 

تلسكوپ فضایی هابل نماهای نزدیكی از چند کهكشان برخوردی گرفته 
است که نشان می دهد در جریان تصادم، چون موج ضربه های تصادم باعث 
فشردگی گاز میان کهكشانی می شود، ستاره های بسیاری متولد می شوند.
کهكشان  دو  نمای  واقع  در  آنتن  کهكشان  ها،  کهكشان  این  از  یكی 
سو  دو  از  که  هاست  ستاره  از  رشته  دو  همراه  به  تصادف  میانه  در 
های  سازی  شبیه   ،1996 سال  در  حقیقت  در  اند.  زده  بیرون 
که  کهكشان  دو  لبه  در  ها  ستاره  برخی  حتی  که  داد  نشان  مشابهی 

از کنار هم می گذرند به فضای میان  با سرعت زیاد  با فاصله دور و 
خوشه  در  باید  که  است  ای  واقعه  این  شوند.  می  پرتاب  کهكشانی 
دهد. رخ  سنبله،  کهكشان  خوشه  همچون  فشرده،  و  جمعیت  پر  های 

کشف تک رقصندگان کائنات
نور  گرفتند  تصمیم  همراهشان  اخترشناسان  گروه  و  کودریتزکی  مندز، 
این سحابی ها را تجزیه و تحلیل نموده تا سرعتشان را محاسبه کنند که 
ممكن بود به میزان پراکندگی ماده تاریک در کهكشان M86 )کهكشان 
ها  داده  وقتی  کند.  رهنمونشان  در خوشه سنبله(  پیكری  بیضوی غول 
از حد سریع  بیش  که سه سحابی  متوجه شدند  کردند  می  تحلیل  را 
به  متعلق  رسد  می  نظر  به  که  کنند  می  حرکت  جهتی  در  و  هستند، 
M86 نیستند. آنچه موجب شگفتی شان شد این بود که دریافتند این 
فضای  در  نه  و   ،M86 از خارج  کهكشانی  میان  فضای  در  ها  سحابی 

میان ستاره ای داخلش قرار دارند.
به رصد سحابی  انگلستان که  اهل توسان  اخترشناسان  در همین حال، 
آنها  بیشتر  که  شدند  متوجه  بودند  مشغول   M86 در  نمایی  سیاره 
درخشان تر از آن هستند که انتظار داشتند. پس از چند ماه برایشان 
روشن شد که این ها می بایست نسبت به بقیه بسیار نزدیک تر به زمین 

باشند – آنها می بایست در فضای میان کهكشانی قرار داشته باشند.
که  دادند  گزارش  فضایی  تلسكوپ  موسسه  اخترشناسان  بعد،  کمی 
سرخ  غول  ستاره   600 حدود  هابل  فضایی  تلسكوپ  از  استفاده  با 
منفجر  یا  اند  نكرده  فوران  را  موادشان  هنوز  که  پیری  های  )ستاره 

نشده اند( را در فضایی خالی در آسمان نزدیک M86 یافته اند.

پس از اینكه اخترشناسان انگلیسی اعالم کردند که آنها هم ده سحابی 
دیگر  ای  گوشه  در  کور،  خوشه  کهكشانی  میان  فضای  در  نما  سیاره 
درخشان  های  ستاره  شمار  بی  که  نبود  شكی  دیگر  اند،  یافته  عالم  از 
اند، پراکنده  فضا  بخش  این  در  مرده  ستاره  بیشتری  تعداد  بقایای  و 
البته این که دقیقا این مقدار بی شمار چقدر است هنوز مطمئن نیستیم.

رصد بخش های مختلفی از فضای میان کهكشانی خوشه سنبله نشان 
ها  قسمت  بعضی  در  ها  سحابی  و  سرخ  های  غول  جمعیت  که  داده 
ستاره  کلی  جمعیت  تخمین  بنابراین،  است.  دیگر  های  بخش  از  کمتر 
محلی  رصد  چند  اساس  بر  فقط  خوشه  کل  در  کهكشانی  میان  های 
انواع ستاره ها  امكان پذیر نیست. افزون بر این، تخمین جمعیت همه 
است  این  مثل  نما  سیاره  های  سحابی  و  سرخ  های  غول  شمارش  با 
قبرستان  قبرهای  سنگ  و  پیر  افراد  روی  از  را  شهری  جمعیت  که 
های  ستاره  جمعیت  اخترشناسان  همه،  این  با  بزنیم!  تخمین  شهر 
فضای میان کهكشانی یک خوشه از کهكشان ها را حدود 20 تا 100 

درصد جمعیت ستاره های کهكشان های آن خوشه تخمین می زنند.

 منبع : سایت نجوم ایران
نوشته شده توسط شیما نامی

نور ستاره  این مجموعه در زماني ویژه ظاهر مي شود، جزئیات  که در 
در حال انفجار را فاش مي کند. اندازه گیري این تاخیرها مي تواند کمكي 

براي کشف فاصله حقیقي طي شده توسط نور در هر مسیر باشد.
یک اندازه گیري بهتر

اندازه گیري  براي  مشابه  پایه اي  مفهوم  از  این،  از  پیش  ستاره شناسان 
ثابت هابل استفاده کرده اند، اما به جاي ابر نواختر چندین تصویر همگرا 
استفاده  را  کوازار  نام  به  سوسوزن  درخشاِن  جسم  نوع  یک  از  شده 
به یک  نسبت  ابرنواختر  یک  کاهش درخشاني  و  افزایش   .]2[ کردند 
»اندازه گیري  مي شود  باعث  این  که  است  پیش بیني تر  قابل  کوازار 
 Sherry( سویو  شري  نظر  این  شود«،  آسان تر  زماني  تاخیرهاي 
است  تایوان  در  اخترفیزیک  و  نجوم  مرکز  از  ستاره شناسي   )Suyu

که محاسبات را با استفاده از کوازاهاي همگرا شده انجام داده است.
 )Sjur Refsdal( این ابرنواختر ِ خاص به پاس خدمات سجور رفسدال
را  همگرایي  معیار  که  نروژي  ستاره شناس  است;  شده  نام گذاري 
ابرنواختر  صورت،  هر  در  اما   .]3[ کرد  پیشنهاد   1964 سال  در 
تاخیرهاي  نشود.  باعث  را  بهبودي  چنین  است  ممكن  رفسدال 
به  بلكه  شده،  طي  متفاوت  مسیرهاي  به  تنها  نه  تصاویر،  میان  زماني 
نیز  مي کند  برخورد  آن  به  مسیر  هر  در  نور  که  گرانشي  میدان هاي 
دو  با  سامانه هاي  در  میدان هایي  چین  الگوسازي  و  دارد  بستگي 
کهكشاني  خوشه  عدسي ها  از  یكي  چون  است،  مشكلي  کار  عدسي 

بزرگ و ناهنجار است.  
این الگوسازي مي تواند بهتر شود، در صورتي که نور مسیري را از میان 
طي  کهكشاني  خوشه  چگال  مرکز 
کند که طي یک دهه ي دیگر طبق 
انتظار پژوهش گران، تصویري جدید 
زمان  شود.  تشكیل  ابرنواختر  از 
مي شود،  ظاهر  تصویر  که  دقیقي 
مي کند  کمک  پژوهش گران  به 
به  را  خوشه  در  ماده  توزیع  که 
دست آورند و از نظر ِکلي این مي تواند 
منجر به اندازه گیري ثابت هابل شود.

تلسكوپ  آیا  نیست  مشخص  اما 
کافي  اندازه  به  هابل  فضایي 
زماني  دوره  آن  در  خوشه  روي 
این  خیر.  یا  بفهمد  را  تصویر  ظهور  زمان  تا  بود  خواهد  متمرکز 
جان  دانشگاه  از  ستاره شناسي   )Adam Riess( ریس  آدام  گفته ي 
آخرین  نویسندگان  از  یكي  که  است  مریلند  بالتیمور  در  هاپكینز 
این روش چقدر با  بگوییم  او مي گوید »مشكل است  است.  بوده  مقاله 

خوب مي توانیم آهنگ انبساط را اندازه گیري کنیم.«
از  تطبیق یافته  یافتن دیگر مجموعه تصویرهاي  در هر صورت، شانس 
بزرگ  اجمالي  مساحي  تلسكوپ  رصدخانه  اندازي  راه  با  ابرنواخترها 
متوالي  روبش  و   )the Large Synoptic Survey Telescope  (
این  انتظار مي رود  یافت]4[.  افزایش خواهد  آسمان جنوب توسط آن، 

رصدخانه در سال 2022 شروع به کار کند. 
 مراجع:
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 منبع:
Supernova ‹kaleidoscope› seen for first time

 نویسنده:
 )Maggie McKee(  مگي مكي

 مترجم: آزاده نعمتی
به نقل از انجمن فیزیک ایران

تصویرهاي ایجاد شده توسط یک هم خطي کیهاني کمیاب، مي تواند 
کمکي شایان براي اندازه گیري آهنگ انبساط جهان باشد.

گاهي اوقات، ستارگان هم خط مي شوند. یک شكل بندي کمیاب از اجسام 
 )kaleidoscopic( نما«   »لوله شكل  اصطالح  به  تصویر  اولین  کیهاني، 
بار  چندین  را  انفجار   ِ حال  در  ستاره ي  یک  که  است  کرده  خلق  را 
 ،)supernova( اَبرنواَختر  از   بیشتري   ِ تصاویر  ایجاد  مي دهد.  نشان 
مي تواند روش جدیدي براي اندازه گیري آهنگ رشد جهان ایجاد کند.

در 12 نوامبر سال گذشته، پاتریک کلي )Patrick Kelly( ستاره شناسي 
توسط  بود که  ابرنواختر در تصاویري  برکلي در جستجوي  دانشگاه  از 
تلسكوپ فضایي هابل دو روز پیش از آن گرفته شده بود. او موردي را 
یافت، اما هیچ شباهتي به ابرنواخترهایي که او و یا هر کس دیگر تاکنون 
دیده بود، نداشت. آن تصویر شبیه به چهار تصویر مجزا بود که در یک 
قاب یكسان گرفته شده باشند. او و همكارانش این تصویر چهار قطبي را در 

ساینس گزارش کردند.]1[
این تصاویر که یک چیدمان متقارن را شكل مي دهند، به عنوان صلیب 

 )Einstein cross( اینشتین 
هنگامي  و  مي شوند  شناخته 
هم  یک  که  مي گیرند  شكل 
خطي نایاب از اجسام رخ دهد 
ابرنواختري  از  آن  شروع  و 
میلیارد   2,8 حدود  فاصله  با 
پارسک )9 میلیارد سال نوري( 
در  هابل  به  و  است  زمین  از 
مي شود.  ختم  زمین  مدار 
کهكشاني  مسیر،  میان  در 
خوشه  درون  که  دارد  قرار 
 1,5 بزرگ تر حدود  کهكشاني 

میلیارد پارسک )5میلیارد سال نوري( دورتر از زمین قرار گرفته است و 
هر دوي آن ها مانند عدسي بزرگ نماي کیهاني عمل مي کنند و نور یک 
ستاره در حال انفجار را خم و جابجا مي کنند. پرتوهاي نور با عبور از 
مسیرهاي متفاوت حول عدسي ها چهار تصویر متفاوت را تشكیل مي دهند. 

ثابت کیهاني
این هم خطيِ  نادر ممكن است روزي به عنوان یک معیار کیهاني جدید 
به کار رود. تعیین فواصل در ستاره شناسي نیاز به مهارت دارد و بر 
اساس استنتاج روشنایي واقعي یک ابر نواختر از قدر ظاهري آن است، 
رابطه اي که ممكن است توسط عامل هایي همچون دخالت غبار دقت 
خود را از دست بدهد. اما دست یابي فاصله ي صحیح، امري مهم است، 
را  جهان  انبساط  سرعت  میزان  مي دهد  اجازه  ستاره شناسان  به  چون 
بسنجند )اگر جهان سریع تر منبسط شود، فاصله تا جسم مورد نظر نیز 

بیش تر مي شود(. 
از سن  معیاري  هابل شناخته مي شود،  ثابت  نام  به  که  انبساط  آهنگ 
ثابت  اندازه گیري  براي  متفاوتي  روش هاي  مي دهد.  جهان  اندازه  و 
منجر  روش ها  این  نگران کننده اي  طرز  به  اما  مي شود،  استفاده  هابل 
مایلند ستاره شناسان  بنابراین  مي شوند،  متفاوت  اندکي  مقادیر  به 

هر ابزاري که ممكن است را براي حل این سوال استفاده کنند.
طي  براي  ابرنواختر  نور  پرتوهاي  چون  دارد،  مزایایي  معیار  آخرین 
تصویري  هر  مي کنند.  را سپري  متفاوتي  زمان هاي  متفاوت،  مسیرهاي 

سی
شنا

ن 
یها

و ک
وم 

نج نجوم و کیهان شناسی

تک رقصندگان كائنات

ابرنواختر زرد رفسدال، 4 بار )با پیكان نشان داه شده است(
 در تصویر تلسكوپ فضایي هابل ظاهر شده است.

مشاهده ي صلیب اینشتین
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الیه یونُسفر1، در فرکانس حدود 30 مگا هرتز به صورت شفاف عمل 
میان آن می  از  فرکانس مستقیما  این  بر روی  ارسالی  می کند. عالئم 
در  همچنین  ها  فرکانس  این  شوند.  می  گم  بیرون  فضای  در  و  گذرد 
خط مستقیم دید حرکت می کنند. به این دالیل، برای مقاصد ارتباطی، 
 30 فرکانسهای  گرفت.  کار  به  گوناگون  های  طریقه  به  باید  را  آنها 
با  آنها  انتشار  چون  هستند،  کارامد  و  مفید  بسیار  مگاهرتز   300 تا 
برای  فرکانسی  چنین  با  امواج  این  است.  پایدار  بودن  محدود  وجود 
حمل  اجازه  ها  آن  باالی  فرکانسهای  زیرا  کارآمدند؛  تلویزیون  امواج 
مقادیر فراوانی از اطالعات مورد لزوم را می دهد و برای پخش صدای 
این امر آن است که در  نیز سودمند هستند. علت  باال  دارای کیفیت 
قسمتی دارد.  وجود  جا  پهن  کانالهای  برای  فرکانس  از  محدوده  این 

توان  دارد، می  قرار  مگاهرتز  تا 960  بین 790  را که   UHF باند  از   
با  کیلومتر   320 از  بیش  فاصله  با  ایستگاههایی  ساختن  مرتبط  برای 
این  برد.  کار  به  زمین  تروپوسفر  الیه  در  پراکندگی  اصطالح  به  شیوه 
عالئم  از  کوچكی  بخش  گرفتن  در  دوردست  گیرنده  توانایی  به  شیوه 
تروپوسفر  الیه  باالی  های  ناپیوستگی  دلیل  به  که   UHF فرکانس 
شوند  می  پراکنده  جایی  در  عالئم  یعنی  دارد.  بستگی  شده،  پراکنده 

که تغییرات شدید و تندی در ضریب شكست هوا وجود دارد.

امواج مایکروویو چه نوع امواجی هستند؟
فرکانس های بین 3000 تا 12000 مگاهرتز برای رابط هایی در خط 
مستقیم که در آن پیام رسانی از طریق آنتن هایی بر فراز برج های بلند 
ارسال می شود به کار می رود. ایستگاه های تكرار کننده که ساختاری 
برج مانند دارند را نیز در فواصل 40 تا 48 کیلومتری )معموال باالی تپه 
ها( کار می گذارند. این ایستگاه ها امواج را می گیرند، تقویت می کنند 
و دوباره به مسیر خود می فرستند. بخش مربوط به امواج مایكروویو 
برای ارتباط مراکز پرجمعیت بسیار مفید است؛ چون فرکانس باال به 
معنای آن است که امكان حمل باند عریضی از طریق مدوالسیون وجود 
دارد و این نیز به این معنی است که هزاران کانال تلفن را می توان روی 
اجازه  فرکانس  نوع  این  عریض  باند  فرستاد.  مایكروویو  فرکانس  یک 
می دهد که عالئم ارسالی تلویزیون سیاه و سفید و تلویزیون رنگی بر 
روی یک موج حامل منفرد ارسال شوند و چون این امواج دارای طول 
توان  می  رسیده  کردن عالئم  متمرکز  برای  هستند،  کوتاه  بسیار  موج 
بهره گرفت. هدایت مستقیم  اجزای  و  بسیار کوچک  های  بازتابنده  از 

ماهواره چیست؟
دستگاه های ارتباطی ماهواره ها در باند مایكروویو عمل می کنند. در واقع 
ماهواره ها صرفا ایستگاه مایكروویو غول پیكری در مدار زمین هستند 
که با کمک پایگاه زمینی بازپخش می شوند. این مدار تقریبا دایره شكل 
در ارتفاع 36800 کیلومتری باالی خط استوا قرار دارد و در این فاصله 
سرعت ماهواره با سرعت زمین برابر است و نیروی خود را به وسیله 
سلول های خورشیدی از خورشید می گیرد. نیروی جاذبه زمین شتاب 
زاویه شیء قرار گرفته در مدار را بی اثر می سازد. در این فاصله دور 
چرخش ماهواره ها با حرکت دورانی زمین کامال همزمان و برابر است 
و باعث می شود ماهواره نسبت به نقطه مفروض روی زمین ثابت بماند.
ارسال  گیگاهرتز   6 فرکانس  با  را  اطالعات  کشور  در  زمینی  ایستگاه 
سپس  شود.  می  نامیده   UPLINK فرکانس  فرکانس  این  کند.  می 
که  دیگر  نقطه  به  آن  ارسال  با  و  گرفته  را  تابیده شده  امواج  ماهواره 
بر روی فرکانس حامل متفاوت DownLink برابر 4 گیگا هرتز است، 
عمل انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده را انجام می دهد. در واقع 
ماهواره اطالعات گرفته شده را به سمت مقصد تقویت می کند. آنتن 
ماهواره ترانسپوندر نام دارد. از مدار همزمان با زمین هر نقطه از زمین 
تقریبا  تواند  می  ماهواره  هر  است.   Line of sight در  قطبین  جز  به 
می  طوری  را  ها  ماهواره  آنتن  بپوشاند.  را  زمین  سطح  از  درصد   40
ناحیه  این  تمام  به  تر  پیام رسانی ضعیف  شود طراحی کرد که عالئم 
بر  کند.  متمرکز  کوچكتری  نواحی  در  را  قویتر  و عالئم  فرستاده شود 
زمینی در کشوری  ایستگاه  از  دارد که  امكان وجود  این  مورد،  حسب 
گوناگون  کشورهای  در  واقع  دیگر  زمینی  ایستگاه  چندین  به  فرضی 
تمام  در  تلویزیونی  ای  برنامه  وقتی  مثال،  طور  به  کرد.  ارسال  عالئم 
حالت  این  در  شود،  پخش  کشور  چند  یا  یک  های  دهكده  و  شهرها 
در سطح  ماهواره  ارسال  عالئم  وقتی  ولی  است.  برنامه  پخش  ماهواره 
گسترده ای از زمین انتشار یابد ایستگاههای زمینی باید آنتن های بسیار 
ماهواره  ارسالی  عالئم  که  هنگامی  باشند.  داشته  ای  پیچیده  و  بزرگ 
در محدوده کوچكتری متمرکز می شوند و به حد کافی قوی هستند، 

می توان از ایستگاههای زمینی کوچكتر، ساده تر و ارزانتر استفاده کرد.
از آنجایی که ماهواره ها برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی باید جدا 
از هم باشند؛ لذا شماره مكان های مداری در مدار همزمان با زمین که 
امكان استفاده آن برای ارتباطات وجود دارد محدود است. از این رو جای 
شگفتی نیست که وظیفه مدیریت در امور دستیابی به مدار و استفاده از 
فرکانس ها برای انواع روز افزون و متنوع کاربردهای زمینی و ماهواره ای 

به وسیله شمار روزافزونی از کشورها بی نهایت دشوار شده است.    
از سوی دیگر، استفاده از ماهواره ها در کشورهای پیشرفته به عملكرد 
از نظر به کارگیری شیوه  تنها  دقیق و عملیات روز به روز دقیق تر نه 
نیاز  نیز  با زمین  نظر همسایگانشان در مدار همزمان  از  بلكه  خودشان، 
 non- دارد. برخی از ماهواره ها نیز در مدار ناهمزمان با چرخش زمین
با  ناهمزمان  های  ماهواره  در  شوند.  می  داده  قرار   geosynchronous
ایستگاه زمینی نیست؛ زیرا که سطح  مدار زمین، ماهواره دیگر در دید 
افق زمین را پشت سر می گذارد و از دیدرس خارج می شود. در نتیجه 
نوع  این  از  ماهواره  چندین  به  یابد  ادامه  همواره  ارسال  اینکه  برای 
نیاز است و چون نگهداری و ادامه کار چنین شیوه ارتباطی بسیار پیچیده 
و گران است. لذا کاربران و متخصصان طراحی ماهواره ها بیشتر جذب 

ماهواره همزمان با زمین می شود.
فرکانس های باالی فرکانس مایكروویو چه نوع فرکانس هایی هستند؟

با کشف لیزر، برای نخستین بار آن قسمت از محدوده فرکانسی که باالتر 
از باند فرکانس های مایكروویو بودند به منظور حمل پیام های بی سیم در 
نظر گرفته شدند. پرتوهای لیزری تحت تاثیر عواملی مانند مه، غبار و ... 
خرابی وضع هوا و روزهای بسیار داغ به شدت ضعیف می شوند. اگر چه 

لیزر برای حمل اطالعات تا مسافت های کوتاه خط 
ارتباطی بسیار عالی ایجاد می کند؛ ولی چون پرتو لیزر 
خاصیت هدایت شونده باالیی دارد، بازداشتن یا سد 
کردن آن بسیار دشوار است. این امر سبب می شود 
برای ارتش و بعضی از مقاصد نظامی که شیوه های 
آن ها باید دارای حفظ اسرار باشد بسیار سودمند 
باشد. همچنین، دستگاه لیزر برای کاربردهای ارتباط 
سیار از سبكی و قابلیت حمل خوبی برخوردار است. 
برخالف امواج رادیویی، امواج نوری را نمی توان با 
تولید  ها  سیم  در  متناوب  های  جریان  دادن  عبور 
کرد. آن ها تنها با فرایند هایی که داخل اتم روی 
نوری،  تار  آوری  فن  آیند.  می  وجود  به  دهد  می 
مشابه موج رسان فلزی مایكروویو برای پرتو تابانی 
شده  تعریف  مرئی  نور  ناحیه  در  الكترومغناطیسی 
است. این شیوه به طور کلی شامل رشته ای شیشه 
ای با نازکی موی انسان است که از هدر رفتن انرژی 
نور در مسافت طوالنی جلوگیری می کند. همچنین 
لیزری نور  پرتوی  معمولی  نور  پرتوی  خالف  بر 

امواج اطراف زمین                                                      

تنها  فرکانس  یک  دارای  فقط  یعنی  است.  تكفام 
فرکانس  پهن  گستره  دارای  لیزر  پرتوی  است. 
به  ندارد.  را  نور  گسیختگی  خاصیت  که  است 
همان  به  دقیقا  توان  می  را  ها  آن  دلیل  همین 
تعدیل  مایكروویو  های  فرکانس  با  که  طریق 
های  پیام  با  دهند،  می  نوسان  تغییر  و  شوند  می 
کرد. تعدیل  تصویری  عالئم  و  اطالعات  و  تلفنی 

باالتر  خیلی  ها  آن  فرکانس  چون  حال،  هر  به 
بیشتری  تعداد  توان  می  آن  تناسب  به  است 
کلی،  طور  به  دهند.  انتقال  را  ها  کانال  و  امواج  از 
پذیر  امكان  ارسال  مختلف  های  شیوه  بین  مقایسه 
انتشار  خواه  گیرنده  و  فرستنده  بین  روابط  است. 
شیوه  ساخت  نوع  به  هوا  از  خواه  و  سیم  روی  از 
به  به کار رفته  باند فرکانس  ارتباطی بستگی دارد و به همین ترتیب 
در  های  فرکانس  بیشتر  است.  وابسته  ارتباطاتی  مساله  حل  شرایط 
دسترس را مقررات ملی و توافق های بین المللی تعیین می کنند. اگر 
شمار  به  فنی  امری  ارسال  نحوه  و  ها  شیوه  به  مربوط  تصمیمات  چه 
گیرد. می  بر  در  را  آن  سیاسی  مالحظات  اوقات  اکثر  ولی  آید،  می 

توضیحات:
1. یون ُکره یا یونیسفر )Ionosphere( بخشی از بخش های باالیی جو است که توسط 
پرتو  یونیزه شدن توسط  این  از  یونیزه شده است. بخش عمده ای  تابش های خورشیدی 
اگرچه خورشید مهم ترین عامل  باد خورشیدی صورت می گیرد.  و  فرابنفش  و  ایكس 
هرگونه  و  دارند  کمی  سهم  عمل  این  در  نیز  کیهانی  پرتوهای  اما  است،  یونیزه شدن 
فرابنفش  خطرناك  پرتوهای  الیه،  این  می گذارد.  اثر  یونیزه شدن  در  جو،  در  اختالل 
و پرتو ایكس خورشید را جذب کرده و مانند سقفی از ورود آنها به زمین جلوگیری 
محیط  دلیل  به  همچنین  گردد.  پذیر  امكان  زمین  کره  روی  بر  زندگی  تا  می نماید 
الكتریكی موجود در یونوسفر از این الیه برای انعكاس امواج رادیوئی به اطراف زمین 
استفاده می شود. اگر این الیه به هر دلیلی دچار اختالل شود تأثیرات بسیار زیادی بر
تئوری نظر  از  رادیواکتیو  مواد  کننده  پخش  بمب  یا  کثیف  بمب  توصیف 

 )troposphere(  روی زمین گذاشته و زیستن را مختل می کند 2. وردسپهر یا تروپوسفر
پایین ترین الیه جو زمین است. این الیه 75 درصد کل جرم جو و تقریبًا تمام  بخار 
از  ارتفاع وردسپهر  قرار دارد. میانیگن  را در آن  آب و ذرات معلق درون جو زمین 
سطح زمین 17 کیومتر است. این ارتفاع در نواحی استوایی و نزدیک به استوا به 20 
یابد. می  کاهش  کیلومتر   7 به  تابستان  در  قطب  نزدیكی  در  رسد.  می  هم  کیلومتر 

منابع:
- دانشنامه رشد

- دانشنامه آزاد فارسی
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وجود  رادیواکتیو  مواد  از  اندکی  بسیار  مقادیر  بیمارستانها  در   .1
دارد که در پزشكی هسته ای کاربرد دارد، همانند سنریوم 137

دارد که در  رادیواکتیو وجود  مواد  از  اندکی  مقادیر  دانشگاهها،  2. در 
تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرند.

3. مراکز پرتوتابی غذایی، از تابش های رادیواکتیو کبالت 60 استفاده 
می کنند، تا باکتری های مضر روی غذا را نابود کنند.

از  برخی  و  دارند  وجود  جهان  سراسر  در  اورانیوم  طبیعی  معادن   .4
نیستند.  برخورد  چندانی  از حفاظت  اند،  واقع شده  آفریقا  در  که  آنها 
نیست  حدی  در  آن  غلظت  ولی  است،  رادیواکتیو  طبیعی  )اورانیوم 

که مستقیمًا در تهیه بمب های هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.(
5. مقادیر نسبتًا زیادی از باتری های هسته ای مصرف شده در سطح 
کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق پخش شده است. این مولدهای 
از مقادیر قابل توجهی استرونسیوم 90 برخوردار  الكتریكی  قابل حمل 

هستند که ایزوتوپ رادیواکتیو بسیار قدرتمندی است.
6. سوخت های هسته ای مصرف شده در راکتورهای )روسی( قدیمی 
یافت ای  افتاده هسته  از کار  و  در زیردریایی های قدیمی  که معموالً 

می شوند.
برخی  در  نیز،  پایین  بسیار  رادیواکتیویته  با  مواد  برخی   .7
آنها،  آوری  جمع  که  می شوند  یافت  روزمره  زندگی  وسایل 
رادیواکتیو  مواد  همانند  آید.  شمار  به  تهدید  نوعی  می تواند 

به کار رفته در حسگرهای هشدار دهنده رود.

آسیب های ناشی از بمب کثیف
افزون بر اینكه بدانیم بمب کثیف چگونه تهیه می شود و خطر 
دست یابی سودجویان به آن چقدر زیاد است، پرسش مهم 
دیگر این است که اگر کسی چنین بمبی را منفجر کند، چه 
این پرسش موجود  اتفاقی روی می دهد؟ پاسخ دقیقی برای 
نیست. شما می توانید از ده متخصص در این زمینه بپرسید و 
ده پاسخ متفاوت دریافت کنید. تعیین دقیق اثرات یک بمب 
کثیف کار پیچیده ای است، چرا که عوامل بسیاری در این راه 
بمبی  چنین  تأثیرات  در  هم  باد  وزش  حتی  دارند؛  دخالت 

دخالت دارد!
بین 4/5  نظر می گیریم که  را در  بمب کثیف معمولی  یک 
تا 23 کیلوگرم ماده منفجره در بر دارد و مقدار بسیار کمی 

که   ،137 سزیوم  یا   60 کبالت  همانند  پایین،  رده  رادیواکتیو  ماده  از 
یک  آزمایشگاههای  در 
را  آنها  می توان  دانشگاه 
بمبی  چنین  کرد...  پیدا 
قدرت تخریب وحشتناکی 
مرگ  هرگونه  ندارد. 
اولیه فقط  یا تخریب  آنی 
منفجره  ماده  خود  به 
ماده  البته  گردد.  برمی 
رادیواکتیو  مواد  منفجره 
می کند  پخش  فضا  در  را 
به  سطحی  احتماالً  و 
کیلومتر  چند  مساحت 
خواهد  آلوده  را  مربع 
که  بمب هایی  البته  کرد. 
رادیواکتیو  ضایعات  از 
ای  هسته  نیروگاه های 
هسته  ژنراتورهای  یا 
استفاده  حمل  قابل  ای 
آسیب های  می کنند، 

مراتب  به  مواد  این  با  کارکردن  ولی  کرد.  خواهند  وارد  بیشتری 
در  که  است  قدری شدید  به  مواد  این  تابش  که  چرا  است؛  دشوارتر 
طول زمان ساختن و حمل و نقل بمب، سازندگان را از پای درمی آورد.

شر  از  روز  یک  طول  در  اگر  معمولی،  بمب  یک  انفجار  شرایط  در 
پاکسازی  را  منطقه  و  بگیریم  حمام  شویم،  خالص  آلوده  های  لباس 
میزان  بمب  انفجار  آمد.  نخواهد  پیش  مشكلی  هیچ  احتماالً  کنیم، 
خیلی  آن  مقدار  ولی  می برد،  باالتر  مجاز  حد  از  را  رادیواکتیو  تابش 
مقابله  عهده  از  خوبی  به  مدت،  کوتاه  در  می تواند  انسان  بدن  نیست. 
بوده  نزدیک  انفجار  به  خیلی  که  مردمی  البته  برآید.  اثرات  این  با 
مراقبت های به  نیاز  و  می شوند  مبتال  تشعشع  بیماری  به  احتماالً  اند، 

بیمارستانی دارند.
نگرانی اصلی در مورد تابش های بلند مدت است. بسیاری از ایزوتوپ های 
رادیواکتیو، با مواد دیگر بسیار خوب واکنش می دهند )از جمله با بتن و 
فلزات( و از این رو نمی توان بدون نابود کردن قطعات ساختمانی، تمامی 
مواد رادیواکتیو را پاکسازی کرد. حتی پس از آنكه گروههای پاکسازی 
بخش اعظم مواد مضر را جابجا کردند، باز هم بخش اندکی از این مواد 
باقی می مانند که می توانند تا دهها سال به تشعشع ادامه دهند. هر کس 

در چنین منطقه ای زندگی کند، به طور منظم و در دوره ای طوالنی تحت
اثر تابش های مضر قرار می گیرد و احتماالً به سرطان مبتال خواهد شد.

پرسشی که اکنون مطرح می شود، این است که آیا این مقدار اندک، 
می تواند خطر بسیار اندکی را متوجه مردم بکند، خطری به مراتب فراتر

از عوامل فعلی ایجاد کننده سرطان؟
دانشمندان برای پاسخ به این پرسش، دو دسته می شوند: گروه نخست 
معتقد است که اگر دولت، چند هفته تا چند ماه را به پاکسازی منطقه 
بگذراند، آنگاه خطرات احتمالی قابل صرفنظر خواهد بود. اما گروه دوم، 
باشد  زیاد  قدری  به  کثیف  بمب  حمله  شدت  است  ممكن  می گویند 
که یک شهر را برای سالها و حتی دهها سال غیر قابل سكونت نماید.

این که کدامیک از این دو نظر درست است، چیزی است که نمی توان 
نمونه هایی وجود دارد. هیروشیما  با قطعیت گفت. برای هر دو پاسخ 
های  تابش  ای در معرض  بمب هسته  انفجار  دلیل  به  که  ناکازاکی  و 
شدید رادیواکتیو قرار گرفتند، ولی امروزه کاماًل ایمن هستند. از سوی 
دارند  وجود  چرنوبیل  ای  هسته  نیروگاه  اطراف  در  مناطقی  دیگر، 

که به دلیل تابش شدید رادیواکتیو هنوز ناامن محسوب می شوند...

نویسنده: ذوالفقار دانشی
منبع: تبیان

ب
کتا

فی 
معر

توصیف بمب کثیف یا بمب پخش کننده مواد رادیواکتیو از نظر تئوری 
بسیار ساده است: یک ماده منفجره معمولی مانند TNT که همراه با مواد 
رادیواکتیو در یک محفظه قرار گرفته اند. این بمب نسبت به یک بمب 
هسته ای بسیار ساده تر، ارزان تر و البته کم اثرتر است، و البته هنوز

از قابلیت تخریب انفجاری و آسیب های تشعشعی برخوردار است.
مواد منفجره از طریق گاز بسیار داغی که به سرعت منبسط می شود، 
کثیف  بمب  اصلی  ایده  می شوند.  فراوانی  تخریبی  های  آسیب  موجب 
در جهت  گاز  انبساطی  قدرت  این  از  آنكه  به جای  که  است  این  هم 
تخریب استفاده شود، به عنوان پخش کننده مواد خطرناك رادیواکتیو 
مواد  یافت،  پایان  انفجار  که  هنگامی  شود.  استفاده  وسیع  سطحی  در 

رادیواکتیو به صورت ابری از غبار در فضا پخش می شود که همراه با 
اثر  پراکنده می شود.  انفجار  از محل  تری  باد، در سطحی وسیع  وزش 
تخریبی طوالنی مدت بمب، تشعشع یونیزه کننده مواد رادیواکتیو است. 
را  منفی  و  مثبت  های  یون  از  ای  مجموعه  و  کند  می  یونیزه  را  اتمها 
درون سلول ها ایجاد می کند. این پدیده در بدن انسان بسیار خطرناك 
واکنش  می تواند  ها  یون  حرکت  از  ناشی  الكتریكی  جریان  زیرا  است، 
شیمیایی غیر طبیعی را در سلول ها آغاز کند. به عالوه، این یونها ممكن 
است مولكولهای DNA را که حاوی کدهای ژنتیكی انسان هستند، مورد 
DNA آن شكسته  حمله قرار داده و آن را بشكنند. سلولی که رشته 
شد، یا می میرد و یا مولكول DNA خودش را به شكل دیگری ترمیم 
می کند که با شكل پیشین خود متفاوت است و به آن جهش ژنتیكی 
می گویند. اگر بسیاری از سلولها بمیرند، بدن دچار بیماری های مختلف 
DNA جهش کند، سلول ممكن است سرطانی شود  اگر  می شود. ولی 
و سرطان در بدن پخش شود. هم چنین تابش رادیواکتیو می تواند در 
از  که  بروز عالیمی  شود  به  منجر  و  کند  ایجاد  اختالل  کارکرد سلول 
آن به بیماری تشعشع یاد می شود. بیماری تشعشع می تواند مرگ آور 
باشد، ولی مبتالیان به آن می توانند با درمان های پیشرفته از آن نجات 
پیدا کنند، به خصوص اگر پیوند مغز استخوان روی آنها صورت پذیرد.

تابش یونیزه کننده از ایزوتوپ های رادیواکتیو )رادیو ایزوتوپ ها( ساطع 
می شوند. ایزوتوپ های رادیواکتیو، اتمهایی با هسته ناپایدار هستند که با 
گذشت زمان دچار واپاشی می شوند؛ به عبارت دیگر، آرایش پروتون ها و 
نوترون ها در هسته اتم و الكترونها در اطراف اتم به شكلی تغییر می کند 
رادیواکتیو،  واپاشی  این  تغییر کند.  اتم  که موجب می شود خصوصیات 

انرژی فراوانی را در قالب تشعشع های یونیزه کننده آزاد می کند.
ما همیشه مقادیر اندکی از این تشعشع های یونیزه کننده را دریافت می کنیم 
که منشأ آنها طبیعی است: پرتوهای کیهانی که از فضا می آیند، ایزوتوپ 
های رادیواکتیو طبیعی، دستگاههای تابش X و مواردی از این دست... البته 
این تشعشع های طبیعی هم می توانند عامل بروز سرطان شوند، ولی احتمال 
ابتال بسیار اندك است. چون ما در برابر مقادیر بسیار اندك

آنها قرار داریم.
از  فراتر  را  تشعشع  این  سطح  کثیف،  بمب  یک  انفجار 
ابتال  احتمال  آن،  با  متناسب  و  می برد  خود  معمول  مقدار 
بمب  یک  می دهد.  افزایش  را  تشعشع  بیماری  و  سرطان  به 
بلكه  کشد،  نمی  را  انسانها  از  زیادی  تعداد  بالفاصله  کثیف 
به  نسل  چند  در  انسانها  از  زیادی  تعداد  می شود  موجب 

دلیل ابتال به بیماری های العالج جان بدهند.
انواع بمب های کثیف

وجود  کثیف  بمب  یک  ساختن  برای  مختلفی  های  طرح 
بمب  متنوع،  مقادیر  در  انفجاری  مواد  مختلف  انواع  دارد. 
متنوع  انفجاری  های  قابلیت  با  و  مختلف  ابعاد  در  هایی 
مواد  مختلف  مقادیر  و  انواع  همچنین،  می آورند.  پدید 
و  مختلف  مناطق  آلودگی  موجب  می تواند  رادیواکتیو، 

اندازه های متفاوت شود. برخی از این طرح ها عبارتند از:
• یک بمب کوچک که شامل یک تكه دینامیت و مقدار بسیار 

کمی ماده رادیواکتیو 
است.

• یک بمب متوسط، همانند یک 
خودروی کوچک که پر از مواد 

منفجره و مقدار بیشتری ماده 
رادیواکتیو است.

• یک بمب بزرگ، همانند یک 
کامیون پر از مواد منفجره و 
مقادیر زیاد مواد رادیواکتیو.

منفجره  مواد  آوردن  به دست   •
ولی  نیست،  سختی  کار  معموالً 
رادیواکتیو  مواد  به  یابی  دست 
زیرا  است،  سختی  بسیار  کار 
شده  حفاظت  مرکزهای  در  فقط 
دارند.  وجود  تحقیقاتی  اماکن  و 
در  منابع  برخی  حال،  این  با 
از  که  دارند  سراسر جهان وجود 
حفاظت خوبی بهره مند نیستند و 
ممكن است در آینده خطر ساز شوند.

بمب كثیف!!       
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نور می تواند تشکیل تصویر دهد
یک اتاقک تاریک، جعبه سیاهی است که یک وجه آن از صفحه نیمه شفافی تشكیل شده 

است و در سطح مقابل آن سوراخ کوچكی وجود دارد. از این سوراخ کوچک نور المپی 
می تواند عبور کند و تصویر آن را بر پرده )صفحه نیمه شفاف( به وجود آورد. این تصویر 
شبیه المپ است، ولی کامال با آن یكسان نیست. به تصویر نگاه کنید، متوجه خواهید شد 
چهار تفاوت با المپ دارد. وارونه است، جای راست و چپ عوض )معكوس( شده است، 

روشنایی آن کمتر و اندازه اش برابر اندازه المپ نیست. ولی این تصویر شبیه المپ و 
همرنگ آن است. پرتوهایی که از المپ تابش می شوند، در جهت عكس، از سوراخ می 

گذرند و همین موضوع سبب وارونه بودن تصویر و چپ و راست شدن آن می شود. 
تصویری که بر پرده تشكیل می شود، مانند این تصویر، تصویر حقیقی نامیده می شود.

آزمایش
به تصویر نگاه کنید، با آزمایش مشخص کنید، چه تغییری در تصویر به وجود 

می آید، اگر:
الف- دوربین )اتاقک تاریک( را به المپ نزدیک کنید.

ب- سوراخ را بزرگ تر کنید.
پ-چند سوراخ در صفحه به وجود آورید.

نکته ها:
* در یک اتاقک تاریک تصویر وارونه و معكوس تشكیل می شود.

* اگر سوراخ بزرگ باشد، تصویر روشن تر است، ولی واضح و مشخص نیست.

آزمایش عکس برداری از تصویر
نور صورتی از انرژی است و همانطور که بر چشم ما اثر می کند، می تواند بر فیلم عكاسی نیز اثر کند. برای عكس برداری با اتاقک تاریک باید 

به جای پرده از یک حفاظ کامل استفاده کنید. سپس:
الف- فیلم عكاسی را در زیر نور قرمز در محل حفاظ قرار دهید و با انگشت خود سوراخ را ببندید تا نور به داخل آن وارد نشود و بر فیلم اثر 

نكند.
ب- دوربین را بر روی پایه محكمی قرار دهید و آن را به سوی یک المپ و یا یک منظره جالب تنظیم کنید. برای مدت کمی انگشتتان را از 

جلوی سوراخ بردارید، تا نور از آن عبور و بر روی فیلم اثر کند. )برای المپ 15 ثانیه و برای منظره یک دقیقه، در فضای باز(
پ-فیلم را در داروی ظهور بیندازید تا تصویر ظاهر شود. 5 دقیقه آن را با داروی ثبوت بشویید، پس از مدتی دوباره 20 دقیقه دیگر آن را 

بشویید.

چرا وقتی فیلم را شسته اید:
1. عكس المپ را از فاصله های گوناگون نمی گیرید؟

2. عكس را با سوراخ بزرگ تر نمی گیرید؟
3. عكس را با استفاده از دو یا سه سوراخ نمی گیرید؟

تصویر حاصل از اتاقک تاریک عكاسی را عكس منفی می گویند.عكس حاصل 
از اتاقک تاریک را بر فیلم تازه عكاسی قرار می دهند و نور نسبتا شدیدی را 

بر صفحه فیلم می تابانند، تا از آن بگذرد و بر فیلم تازه اثر کند. این صفحه را 
به همان شكل قبلی در داروی ظهور و ثبوت می گذارند و ظاهر می کنند.عكسی را که می خواستید 

تهیه کنید به دست می آورید.
                                                                                   

                                                                                                                             به نقل از کتاب فیزیک زنده
          نویسنده: پیتر واِرن
                   مترجم: اسفندیار معتمدی
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اتاقک تاریک

کمتر کسی است که حداقل یک بار از چشمی یک دوربین یا تلسكوپ، 
در  شیء  آن  که  باشد،  نكرده  احساس  و  باشد  ندیده  را  دوری  شیء 
سهولت  دلیل  به  موضوع  این  است.  گرفته  قرار  تری  نزدیک  فاصله 
دسترسی به انواع دوربین ها و تلسكوپ های آماتوری، پیش پا افتاده به 
نظر می رسد. البته، کسی که کمی درباره عدسی ها اطالع داشته باشد، 

می تواند به راحتی با کشیدن شكلی ساده، آن را توضیح دهد.
ولی به راستی، آیا تاکنون فكر کرده اید، چه چیز موجب دور یا نزدیک 
دیدن اشیا می شود. در حالت کلی، چرا وقتی از جسمی دور می شویم، 
شویم،  می  نزدیک  آن  به  وقتی  و  می شود  دیده  تر  کوچک  آن جسم 
کنید  باور  است؟!  مسخره ای  سوال  می شود؟  دیده  بزرگ تر  جسم 
این طور نیست. من، خودم شخصًا به این موضوع خیلی فكر کرده ام، 
این موضوع می تواند موجب شبیه سازی عملكرد  چرا که درك دقیق 

بزرگنمایی گردد.
درواقع، خطوط ساده ای که برای تشریح عدسی ها و نوع تصاویر آنها 
در کتاب های دبیرستانی و حتی دانشگاه دیده می شود، از طرفی موجب 
فهم ساده تر ساز و کار عدسی ها شده و از طرف دیگر با ساده سازی
بیش از حد، ذهن را از آنچه که دقیقًا در حال وقوع است دور می کند!

آنچه که معموالً مفهوم دقیق دیدن را تقریب زده و از واقعیت خارجی 
است.  بزرگ نمایی  و  دیدن  مفهوم  کشیدن  شعاعی  تک  می کند،  دور 
شعاع  دو  عدسی ها،  توسط  نمایی  بزرگ  مفهوم  تشریح  در  معموالً 

نوری کشیده می شود که نشان دهندۀ ابتدا و انتهای جسم است.

نورانی  شعاع های  جهات  تمام  به  جسم  نقاط  تمام  از  حقیقت،  در  اما 
گسیل می گردد. دلیل اینكه هنگام حرکت کردن چشم می توانید شیء 
از  جسم  آن  که  است  این  ببینید،  خود  جای  سر  در  ثابت  کماکان  را 
نقاط خود به تمامی جهت های متصور شعاع های نورانی ساطع تمامی 

می کند. 
هنگام بزرگ دیدن اشیاء، آنچه دیده می شود عماًل وجود خارجی ندارد! 
را  بزرگ تر  دیدن جسمی  شبیه سازی  واقع  در  ذره بین،  مانند  جسمی 
می نماید، بدین معنی که انگار جسمی بزرگ تر درحال رؤیت است. حال، 
چرا در هنگام بزرگ کردن تصاویر، مثل بزرگ کردن تصاویر کامپیوتری، 

تصویر به اصطالح پیكسالیز )pixelize( نشده و محو نمی گردد؟

تشكیل  مولكول  یا  اتم  ذرات  تمامی  تعداد  به  که  است  این  آن،  دلیل 
ساطع  چشم  سوی  به  نظاره  مورد  جسم  از  نوری  شعاع  جسم،  دهندۀ 
می گردد، تعداد این شعاع های نوری به قدری زیاد است که در واقع 
کیفیتی  با  بعدی  سه  تصویری  می سازد،  بی نهایت  کیفیت  با  تصویری 
نزدیک به بی نهایت، که هرمقدار بزرگ نمایی عماًل هیچ گونه تغییری 
کاماًل سه  این تصویر  آنجا که  از  نمود!   نخواهد  ایجاد  در کیفیت آن 
بعدی است، تمامی این بی نهایت پرتو، در بی نهایت زاویۀ دید گوناگون 

چشم، یا  جسم  دادن  حرکت  با  که  گونه ای  به  می گردند،  پخش  نیز 
جسم در تمامی زوایا قابل رؤیت است.

با کشیدن  از آن است که صرفًا  فرایند دیدن، بسیار بسیار پیچیده تر 
درواقع  می شود.  عنوان  سریع  آموزش  برای  ذهنی  ساده  شعاع های 
نور  موج های  طول  بازسازی  است.  ذهن  قدرت  از  پیچیده  پدیده ای 
که  نور  پیچیدۀ  فوق  رفتارهای  جسم،  سطح  در  موجود  اتم  هر  توسط 
گاهی از طریق مدل سازی های ذره ای و گاهی موجی توجیه می گردد و 
پارامترهای مربوط به محیط را، هرکس نسبت به این ساختارها آشنایی 
مانند  تجهیزاتی  و  داده  تغییر  خود  نیاز  مطابق  می تواند  باشد  داشته 

میكروسكوپ و تلسكوپ طراحی نماید. 
قطعًا، تا به حال یک تصویر دیجیتالی بر روی صفحه مانیتور کامپیوتر

بزرگنمایی  قابلیت  عكس  نمایش  نرم افزارهای  تمام  دیده اید.  خود 

ک
سرگرمی های فیزی

بزرگ   نمایی
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مفاهیم پایه

دیجیتالی عكس را دارند؛ ولی این موضوع بدین معنی نیست که شما هر اندازه که بخواهید می توانید 
یک عكس را بزرگ کنید. در عمل، خواهید دید هرچه عكس بزرگ تر می شود، محوتر و محوتر هم 
 dpi خواهد شد. حتمًا متوجه شده اید که هرچقدر کیفیت اولیه تصویر باالتر باشد )به اصطالح به آن
گفته می شود(، در هنگام بزرگنمایی )zoom( دیرتر عكس محو شده و جزئیات بیشتری از عكس

قابل تشخیص است.
به  و  داشته  باالتری  تفكیک  قدرت  که  می آیند  بازار  به  جدیدتری  دیجیتال  دوربین های  روزه،  هر 
اصطالح مگاپیكسل باالتری دارند. کیفیت تصویربرداری این دوربین ها بهتر است و در هنگام دیدن 
بر روی  بزرگنمایی  با  و  باالتری خواهید دید  کیفیت  با  مانیتور، شما عكسی  بر روی صفحه  تصاویر 
پیشرفته ای  بسیار  مثال دوربین های  عنوان  به  کنید.  را مشاهده  بیشتری  تصویر، می توانید جزئیات 
ساخته شده اند که قابلیت تصویربرداری تا 60 مگا پیكسل را دارند. برای درك کیفیت تصویر آنها 
بزرگنمایی  با  بگیرید؛  فوتبال عكس  استادیوم  باالی یک  از  با چنین دوربینی  اگر  می توان گفت، که 
دیجیتال بر روی تصویر می توانید حتی صورت تک تک افرادی که در یک استادیوم نشسته اند را هم 

مشاهده کنید!!
کاغذی  که  هنگامی  کنید.  مقایسه  مستقیم  مشاهده  با  را  دیجیتال  تصویربرداری  این  حال، 
با  ولی  ببینید،  را  ریز  جمالت  نتوانید  است  ممكن  کنید،  نگاه  دور  از  را  شده  نوشته 
کردن  نزدیک  بیشتر  با  حتی  شد.  خواهند  مشاهده  قابل  جزئیات  کاغذ،  کردن  نزدیک تر 
تصویر  مانند  آن  کیفیت  آنكه  بدون  را  ریز  خیلی  جزئیات  می توانید  چشمانتان،  به  کاغذ 

دیجیتال خراب و مبهم شود، مشاهده کنید. اما، چرا این چنین است؟
بازتاب  و  می کند  برخورد  اجسام  به  نور  که  می کنند،  تشریح  این گونه  را  دیدن  برگردیم.  دیدن  مفهوم  به  باید  موضوع،  این  درك  برای 
دیدن  موجب  آن  بازتاب  و  کرده  برخورد  اشیا  به  توپ  مثل  که  است  ذراتی  همانند  نور  آیا  ولی  می شود.  جسم  دیدن  موجب  چشم  به  آن 

می گردد؟ 
- نه دقیقًا!

در حقیقت، هنگامی که نور به جسمی برخورد می کند، به عبارتی به ذرات آن جسم برخورد کرده و موجب به ارتعاش درآوردن الكترون های آن 
جسم می گردد. نور بازگشتی از جسم، درواقع ساختار الكترون های به ارتعاش درآمده آن جسم را به گونه ای نمایش می دهد، و  به عبارت دیگر، 
اجسام شروع به تابش می کنند؛ یعنی تک تک ذرات شیء شروع به تابش نوری با مشخصاتی کمابیش شبیه به نور تابیده شده به آن می کنند.  این 
فرایند سازوکار پیچیده ای دارد، که از حوصله بحث ما خارج است. نكته ای که ما بر آن تكیه داریم، این است که تک تک ذرات تشكیل دهنده ی 
سطح جسم شروع به تابش می کنند. درواقع، دقت تفكیک تصاویری که از اشیا به چشم ما برخورد می کند، برابر با تعداد ذرات تشكیل دهنده سطح 
جسم است! به این دلیل است که با نزدیک کردن شیء به چشم، کیفیت تصویر آن تغییری نمی کند. برای مثال، اگر شما هم دوربینی فرضی داشتید 
که کیفیت تصویربرداری آن به تعداد ذرات تشكیل دهنده اشیا بود، می توانستید با بزرگنمایی دیجیتال، هرچقدر که می خواستید تصویر را بزرگ

کنید؛ بدون آنكه کوچک ترین تغییری در کیفیت تصویر ایجاد شود.
از ستارگان  مثاًل می توانستید در شب  انجام دهید!  نمی توانستید  که  کارها  داشتید، چه  اختیار  در  را  دوربین عكاسی ای  اگر چنین  کنید،  فرض 

عكس بگیرید و حتی سطح یک ستاره را هم با دقت ببینید!
امیر راد


