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زمان زندگی تالس1 اهل میلتوس2 را که نخستین فیلسوف یونانی شمرده  می شود، میان سالهای 624 پیش از میالد  تا 546 پیش از میالد تخمین 
زذه اند. برخی گفته اند که او دارای اصل و نسبی بوده که به مردم فنیقیه می رسد، اما برخی او را از نژاد خالص میلتوس دانسته اند3. میلتوس 

یکی از مهاجرنشین های یونانی ها  در ساحل غربی آسیای صغیر، ترکیۀ امروزی، است.
دربارۀ کارهای علمی تالس می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم: 

- گفته شده تالس یکی از موارد خورشید گرفتگی، که هنگام جنگ هوخشتره4 پادشاه ماد با آلیاتس5 پادشاه لیدی روی داد را پیش بینی کرده بود3 
. هردوت6 تاریخ نویس یونانی، این رویداد را چنین روایت کرده است:

»وقتی جنگ آنها شش سال بطور بی ثمر طول کشید، مواجهه زمانی رخ داد که ناگهان شب شد و این همان کسوفی بود که تالس 
اهل میلتوس برای ایونیان7، درست برای همان سال پیش بینی کرده بود8 .«  

- گفته شده است که تالس نظریۀ خاّصی را برای طغیان رود نیل داشته است، که بنابر آن بادهای سالیانۀ شمالی–شرقی دریای اژه  که در نیمۀ 
تابستان به سوی مصر می وزد، در اثر وزش به سوی مخالف جریان رود نیل، مانع از ریخته شدن آن به دریا شده، در نتیجه موجب طغیان رود 

می شود9. 
- گفته شده است که تالس به مصر سفر کرده و در آنجا با هندسه آشنا شده و سپس هندسه را به یونان معرفی کرده است 9و10. قضایای هندسی 

که به تالس نسبت می دهند، عبارتند از: 
الف( قطر دایره آن را نصف می کند .

ب( زاویه های قاعدۀ مثلث متساوی الساقین مساوی اند.
ج( اگر دو خط مستقیم یکدیگر را قطع کنند، زاویه های متقابل با هم مساوی هستند.

د( زاویه ای که در نیم دایره محاط شود، قائمه است.
و ....

تالس  به  که  بسیاری  علمی  کارهای  بر  عالوه 
منتسب کرده اند، گفته شده که تالس در امور 
ایونیا  ناحیه  نیز  و  میلتوس  خود،  شهر  سیاسی 
مشارکت هایی داشته است. همچنین، تالس را 
بنیانگذار مکتبی فلسفی به نام »مکتب میلتوس« 
اند که مشخصۀ آن،  ایونیا« دانسته  یا »مکتب 
جستجوی یک اصل مادی دارای روح در بنیان 

همۀ چیزهای جهان هستی است...
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 سفر در زمان
و سرعت نور

ماهیت نور چیست؟
امواج الکترومغناطیسی مختلف چه مرئی باشند، چه نامرئی و هر طول 
موجی که داشته باشند، همه آنها ناشی از موجی هستند که در دریای 
ذرات فضا بوجود می آید. مثال وقتی بین الکترونها و پروتونها، برخورد و 
تنشی به وجود می آید، از برخورد ذّرات ماده های آنها با هم و با ذّرات 
فضای اطرافشان، موجی در دریای ذّرات فضا بوجود می آید که به آن 
موج، نور می گویند. در این برخوردها تعدادی از  ذّرات ماده ها یعنی 
پروتونها و یا الکترونها به  ذّرات فضا  تبدیل می شوند و برای همین است 
که می گویند در شکافتن اتم، ماده به انرژی تبدیل می شود. البته پس از 

شکافتن ِ اتم، پروتونها مجّددا در هسته اتم، شکل می گیرند .
جرم این امواج، ناشی از حرکت موجی »ذّرات فضاست« که به این 

حرکت موجی، نور می گویند؛ چون جرم، معموال ناشی از 
حرکات موجی، چرخشی، انتقالی و یا وضعی است که  

در فضا بوجود می آید.

مقابله با سرعت نور
گفته می شود سرعت نور، باالترین سرعت 
زمان  درواقع  مطلق،  عبارتی  به  و  است 
اینشین می  نسبت به آن تعیین می شود، 
سرعت  به  ماده  سرعت  »هرچه  گوید: 
او  برای  زمان  گذر  شود،  می  نزدیک  نور 
نامحسوس خواهد بود«، ازینجاست که می 
بحث  مورد  را  زمان  در  سفر  رویداد  توان 

قرار داد.    
به گفته هاوکینگ »این رویداد باید به منظور 

محافظت از محدودیت سرعت نور رخ دهد.« 
تصور کنید کودکی در حال دویدن روی فضاپیمایی 

است که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در حرکت 
است آیا این کودک با حرکت رو به جلوی خود به سادگی 

در حال شکستن محدودیت سرعت کیهانی نیست؟ 
پاسخ این سوال »نه« است؛ زیرا قوانین طبیعت با آرام کردن سرعت 
مسافران این سفر از شکسته شدن قانون محدودیت سرعت جلوگیری 
اندازه ای  به  بود  نخواهد  قادر  این کودک  این شکل  به  و  خواهد کرد 
سریع بدود تا بتواند محدودیت سرعت کیهانی را بشکند. زمان همیشه 
خواهد  کاهش  را  خود  سرعت  سرعت،  محدودیت  از  محافظت  برای 
به  سفر  بودن  ممکن  چگونگی  ماهیت  »این  گوید:  می  هاوکینگ  داد. 
آینده است. تصور کنید فضاپیمایی ایستگاه خود را در اول ژانویه 2050 
میالدی ترک کند و به مدت 100 سال در مدار زمین به حرکت سریع 
)قابل مقایسه با سرعت نور( خود ادامه دهد و سرانجام در اول ژانویه 
سال 2150 متوقف شود. در این مدت زمانی مسافران این فضاپیما تنها 

یک هفته سفر کرده اند؛ زیرا زمان درون فضاپیما به کندی سپری شده 
است )اصل نسبیت خاص، انبساط زمان( و تصور کنید زمان بازگشت 
به زمین با چه جهان متفاوتی مواجه خواهند شد. در واقع در عرض یک 

هفته این افراد به 100 سال بعد سفر کرده اند! 
بزرگ شتاب دهنده  تونل  در  ها  ترین جنبش  در حال حاضر، سریع 
ذره ای سرن )LHC( صورت می گیرد. زمانی که این شتاب دهنده 
به 96 هزار  از صفر  ثانیه  از  به کار می کند، شتاب در کسری  آغاز 
و560 کیلومتر بر ساعت می رسد و با افزایش نیرو، سرعت ذرات نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد، تا زمانی که ذرات 11 هزار بار در ثانیه مسیر 
تونل را طی می کنند و باز می گردند، سرعتی که نزدیک به سرعت 
 99/99 به  توانند  می  ذرات  این  واقع،  در  است.  نور 
درصد از سرعت نور دست پیدا کنند! و در این 
صورت سفر در زمان را آغاز خواهند کرد. 
این واقعیت به کمک ذرات عجیبی به نام 
طول  زیرا  شد،  کشف  ها«  »پیمسون 
عمر این ذرات به شدت کوتاه و در 
است؛  ثانیه  از  بیلیونیوم   25 حدود 
اما زمانی که شتاب و سرعت آن 
ها به این حد دست پیدا می کند، 
طول عمر آن ها نیز 30 برابر می 
و  اعمال چنین شتاب  برای  شود. 
سرعتی برای انسان، باید در فضا 
بود. این در حالی است که سریع 
سفر  ها  انسان  فضایی  سفر  ترین 
آپولو10 با سرعت 40 هزار و 233 
برای  است.  بوده  ساعت  بر  کیلومتر 
برابر  با سرعتی 10  باید  سفر در زمان، 
برای  و  کرد  حرکت  فضا  در  سرعت  این 
تر  بزرگ  بسیار  به فضاپیمایی  عملی شدن آن 
با کمک آن مقادیر زیادی  بتوان  تا  بود،  نیاز خواهد 
سوخت برای تامین انرژی مورد نیاز چنین سرعتی حمل شود. ما 
بسیار  سفری  به  یکبار  خود  عمر  طول  در  توانیم  می  تنها  تئوری  در 
دوردست برویم، سفری کوتاه به مرز کهکشان راه شیری به تنهایی به 

80 سال زمان نیاز خواهد داشت.1« 
اینیشتین، هرچه  گفته های  باید متذکر شد که طبق  نیز  را  نکته  این 
سرعت ماده به سرعت نور نزدیکتر شود، جرمش نیز سنگین تر می 

شود و سوال مطرح می شود که:

چگونه می توان فضاپیمایی ساخت که بتواند بدون افزایش شدید 
جرمش با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت کند؟

قسمت دوم

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

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

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

برای اینکه ما بتوانیم فضاپیمایی بسازیم که در فضا  با سرعت نزدیک 
به سرعت نور حرکت کند و از افزایش شدید جرمش جلوگیری شود، 
باید این فضاپیما را شبیه به شکل بشقاب پرنده بسازیم که همزمان با 
حرکت انتقالی، حرکت تند وضعی هم داشته باشد. اگر بشقاب پرنده 
، به نظر می رسد که شکل خاص آن و نیز  واقعًا وجود داشته باشد 
افزایش شدید جرمش در  از  برای جلوگیری  تند وضعی آن،  حرکت 

سرعت های باالتر طراحی شده است.

نور  به سرعت  نزدیک  های  در سرعت  افزایش شدید جرم،  علت 
چیست؟

فضا، از ذرات مطلق ِ فاقد جرم به وجود آمده است و وقتی جسمی در 
فضا حرکت می کند، این حرکِت جسم، موجِب جابجایی » ذّرات فضا« 
به صورت موجی و جریانی در اطراف و داخل جسم می شود. حتی این 
حرکت موجی و جریانی، در اطراف الکترون ها و پروتون ها و تا حدودی 
در داخل آنها نیز به وجود می آید. هرچه قدر سرعِت حرکِت جسم 
تندتر باشد، مقاومت »ذّرات فضا« در برابر آن زیادتر خواهد شد و در 
سرعِت نور دیگر فرصت جا به جایی به صورت موجی برای »ذّرات 
فضا« وجود ندارد و لذا  اگر در این حال،  به جسم برای حرکت به جلو 
نیرو وارد بکنیم، آن وقت مثل ِاین است که به کل ِ جهان، نیرو  وارد 
می کنیم؛ چون »ذّرات فضا« در کنار هم هستند. هم چنین به دلیل این 
که کل فضا در داخل فضای دیگری نیست تا در آن جا به جا شود، 
لذا مقاومِت فضا، در برابر جسم، بینهایت می شود. به عنوان مثال وقتی 
این سرعت،  که  به سرعت صوت می رسد  هواپیما   ِ سرعت حرکت 
آخرین حّد جابجایي  مولکول های هوا، به صورت موجی است؛ بنابراین 
در این حالت، مقاومِت هوا در برابر هواپیما شدیداً افزایش می یابد و 
با افزایش جرم مواجه می شود. البته هواپیما می تواند با سرعتی بیش 
از سرعت صوت هم حرکت بکند چون مثاًل یک متر مکعب از هوا را 
می توان فشرده تر کرد، ولی یک متر مکعب از فضا را نمی توان! چون 

»ذّرات فضا« در کنار هم هستند .
در ضمن،  »ذّرات فضا« در داخل اجسام نیز حضور دارد؛ یعنی حتی 
تا حدودی در داخل الکترون ها و پروتون ها و امثال آنها نیز هستند. 
لذا در موقع ِ حرکت اجسام، جرم تمام ذّرات موجود در داخل ِ اجسام 
اجسام، مانند الکترون ها و پروتون ها افزایش می یابد. اگر  و سطح ِ 
جسمی بدون حرکت تنِد وضعی، به سرعت نور برسد، در آن صورت 

آن جسم، دیگر ماده نخواهد بود، بلکه تبدیل به نور خواهد شد.

ساخته  پرنده  بشقاب  شکل  به  که  فضاپیمایی  وضعی  حرکت  چرا 
می شود، مانع از افزایش شدید جرم آن در سرعت های نزدیک به 

سرعت نور می شود؟
چون همان طور که ذکر شد، افزایش جرم ِ فضاپیما، ناشی از مقاومت 
»ذّرات فضا« در مقابل ِ فضاپیما است که این مقاومت فضا، بر تمامی 
وقتی  اما  شود،  می  اعمال  فضاپیما  ذّرات  و  اجزاء   ِ
فضاپیما مانند بشقاب پرنده به دور خودش می 
مقابل  در  فضا«  »ذّرات  مقاومت  چرخد، 
»ذرات  که  گویی  شود،  می  کمتر  آن 
فضا« را کنار می زند و در واقع، موج 
و جریانی از »ذّرات فضا« ایجاد می 
کند که فضاپیما بتواند در سرعت 
های نزدیک به سرعت نور، بدون 
حرکت  به  جرمش  شدید  افزایش 

انتقالی خود ادامه بدهد.
ازت  در  را  انسان  بتوان  روزی  شاید 
مایع منجمد کرده و با فضاپیمایی شبیه به 

بشقاب پرنده به فضا بفرستیم، تا در مقصد از انجماد خارج شده و به 
هوش بیاید، و به این طریق آدمی بتواند با سرعِت نور، به سیاره های 

دوردست سفر کند.

سفر با سرعت نور
هاوکینگ می گوید: »امکان سفر در زمان به یکی دیگر از حقایق جهان 
هستی بستگی دارد. محدودیت سرعت کیهانی برابر 299 هزار و 337 
کیلومتر برثانیه است یعنی سرعت نور. هیچ چیز توانایی شکستن این 
رکورد را ندارد و این محدودیت یکی از بهترین اصول به اثبات رسیده 
علمی است. اما چه باور داشته باشید و چه نداشته باشید، سفر با سرعت 
نور می تواند شما را به آینده ببرد. زیرا سفر در این سرعت به معنی 
7 بار چرخش کامل مدار زمین در ثانیه است. در این لحظه است که 
واقعه ای غیرعادی رخ می دهد و سرعت زمان برای مسافران این سفر 
سریع السیر نسبت به زمان بقیه جهان به شدت کاهش پیدا می کند 

و در واقع همه چیز برای این مسافران به کندی سپری خواهد شد.

سیاهچاله ها
نظریه نسبیت عام 

برای  عام  نسبیت 
ساخته  حرکتهایی 
شده که در خالل 
سرعت  حرکت 
کند،  می  تغییر 
اصطالح  به  یا 
حرکت شتابدار 
شتاب  دارند. 
زمین  گرانش 

همان  که   )g(
  9.81m/s2 عدد 

نوع  یک  نیز  است، 
شتاب است. 

پس نسبیت عام با شتاب ها کار دارد 
نه با حرکت. نظریه ای است راجع به اجرامی که شتاب ثقل دارند. 

به طور کلی، در هر کجای جهان، جرمی که در فضای خالی باشد، حتما 
وابسته  مقدار عددی آن  دارد که  اطراف خود  در  یک شتاب جاذبه 
به جرم آن جسم است. پس در اطراف هر جسمی شتابی وجود دارد. 
نسبیت عام با این شتابها سر و کار دارد و بیان می کند که هر جسمی 
که از سطح یک سیاره دور شود، زمان برای او کندتر میشود. یعنی مثال، 
اگر دوربینی روی ساعت من بگذارند و از عقربه های ساعتم فیلم زنده 
بگیرند و روی ساعت آدمی که دارد باال می رود و از سیاره ی زمین 
جدا می شود نیز دوربینی بگذارند و هر دو فیلم را کنار هم روی یک 
صفحه ی تلویزیونی پخش کنند، مالحظه خواهیم کرد که ساعت من 
تند تر کار می کند. نسبیت عام نتایج بسیار عجیب و قابل اثبات دارد. 
مثال نوری که به اطراف ستاره ای سنگین میرسد کمی به سمت آن 

ستاره خم می شود و ...
ادامه دارد ...

مراجع:
شگفت  های  نظریه   .1301=http://bigbangpage.com/?p  .1
انگیز هاوکینگ برای تحقق سفر در زمان. نوشته سمیرا... وردی )سام( 

نویسندگان:
راضیه بهدانی، رحیمه حنفی، نرگس قدسیان از مدرسه فرزانگان بیرجند
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شبیه سازی های  و  هابل  فضایی  تلسکوپ  از  که  جدیدی  اطالعات 
کامپیوتری بدست آمده، نشان می دهد که جهان دارای نور ماوراء 

بنفش بسیار کمتری از آنچه قبال تصور می شده، است.
دانشمندان میزان فوق العاده ای از این نور ماوراء بنفش که به نظر می 

رسد در جهان گم شده را کشف کرده اند.
یک منبع بالقوه از این نور مفقود شده ممکن است ماده تاریک مرموزی 
باشد که ایجادکننده بیشتر جرم جهان هستی است. با توجه به تحقیقات 
جدید، یک توضیح ساده تر این است که نور ماوراء بنفش ساده تر از 

آن چیزی که تصور می شد از کهکشان ها فرار می کند.
 این پازل با هیدروژن، رایج ترین عنصر در جهان، آغاز می شود که تا 
حدود 75 درصد از مواد شناخته شده را می سازد. نور ماوراء بنفش 
با انرژی باال می تواند اتم های هیدروژن خنثی را به یون های باردار 
یونیزه  اشعه  چنین  برای  شناخته شده  منبع  دو  کند.  تبدیل  الکتریکی 
که  هستند،  )کوازارها(  اخترها  شبه  و  گرم  جوان  ستارگان  ای  کننده 
سیاه چاله های فوق سنگین با جرمی بیش از یک میلیون برابری جرم 
خورشیدند و مقادیر فوق العاده زیادی از نور را با متالشی کردن ستاره 

ها و مواد فضایی آزاد می کنند. 
ستاره شناسان در گذشته نشان داده اند که اشعه یونیزه از ستارگان 
جوان گرم تقریبا همیشه توسط گاز موجود در کهکشان های مبدا جذب 
بین  هیدروژن  تاثیر  تحت  هرگز  عمال  آنها  ترتیب،  این  به  شود.  می 

کهکشانی قرار نمی گیرند.
با این حال، هنگامی که دانشمندان شبیه سازی ابر رایانه ای از مقدار 
و  دادند  انجام  باشد  داشته  وجود  باید  که  کهکشانی  بین  هیدروژن 
مشاهدات کیهانی موجود از طیف نگار تلسکوپ فضایی هابل را با نتایج 

نور کوازارهای شناخته شده،  مقایسه کردند، دریاقتند که مقدار  خود 
پنج برابر کمتر از آن چیزی است که برای توضیح مقدار هیدروژن بین 

کهکشانی خنثای الکتریکی مورد نیاز است.
رصدخانه  در  نظری  اخترفیزیکدان  کالمیر1  جونا  تحقیق  این  نویسنده 
به  »این  کرد:  اظهار  کالیفرنیا  واشنگتن،  پاسادنای  در  کارنگی  موسسه 
بدان معناست که شما در یک اتاق بزرگ درخشان و روشن باشید، اما 
زمانی که به اطراف نگاه می کنید تنها چند المپ حبابی 40 وات را 

بینید. منبع هکه این نور از کجا است؟ گمشده است!«
محققان این کسرِی بزرگ نور ماوراء بنفش را »بحران تولید فوتون« 

می نامند.
»در  گفت:   SPACE.com به  کالمیر 
ندرت  به  شما  پیشرفته،  فیزیک  اختر 
این مورد را  عدم تطابق بزرگی مانند 
پیدا می کنید. هنگامی که چنین چیزی 
برای  فرصت  یک  شود،  می  مشاهده 
یادگیری چیزی جدید در جهان وجود 

دارد و این شگفت انگیز است.«
دیوید واینبرگ، همکار این مطالعه، از 
دانشگاه ایالتی اوهایو گفت: »نکته مهم 
درباره 400 درصد این ناهمخوانی این 
است که ما چیزی می دانیم که واقعا 
در  اطمینان  با  هنوز  ما  است.  اشتباه 
مورد آنچه که واقعا هست نمی دانیم، 
اما حداقل چیزی که ما در مورد جهان 

به نظر می رسد جهان در حال

 از دست دادن نور است!

امروز فکر می کنیم، درست نیست.« 
نکته تعجب برانگیز این است که این نور گمشده تنها در همین نزدیکی 
کهکشان  از  نوری  برروی  تلسکوپ  که  هنگامی  رسد.  می  نظر  به  ما 
تمرکز می کند، که میلیاردها سال نوری دورتر و در نتیجه از میلیاردها 
سال قبل می آید، هیچ مشکلی دیده نمی شود. به عبارت دیگر، میزان 
ماوراء  نور  مقدار  اما  ندارد،  اولیه مشکلی  بنفش در جهان  ماوراء  نور 

بنفش در جهان نزدیک چنین نیست.
دانشگاه  نجوم  بخش  رئیس  و  نظری  اخترفیزیکدان  لوب2  آبراهام 
هاروارد گفت: »نویسندگان این مطالعه تجزیه و تحلیل دقیق و کاملی از 

این مشکل انجام داده اند.«
بدست  ها  یافته  این  از  که  احتمالی  انگیزترین  »هیجان  گفت:  کالمیر 
آمده این است که فوتون های گمشده از منابع جدید عجیب و غریب 
می آیند، و نه اصال از کوازارها و کهکشان ها. برای مثال، ماده تاریک، 
ماده نامرئی و ناملموس که تصور می رود پنج ششم همه مواد عالم را 
بوجود آورده، ممکن است قادر به تجزیه و تولید این نور اضافی باشد.

نیل کتز3، نویسنده دیگر این مطالعه، از دانشگاه ماساچوست نیز گفت: 
»هنگامی که به طور جدی از واپاشی ماده تاریک صحبت آغاز شود، 

یک بحران به وجودخواهد آمد.«
ممکن  هم  هنوز  حال،  این  »با  گفت:   Space.com به  لِوب  همچنین، 
است یک توضیح ساده تر برای این نور مفقود شده، وجود داشته باشد. 
ستاره شناسان می توانستند این کسر نور ماوراء بنفشی که از کهکشان 
نیاز  تمام آن چیزی که  بگیرند.  نادیده  را  فرار می کند  نزدیک  های 
است این است که احتمال فرار میانگین از مرتبه 15 درصد باشد تا این 

ناهمخوانی را تخفیف دهد.
جدید  سرخ-پایین«4  به  »انتقال  های  کهکشان  ما،  نزدیکی  همین  در 
نسبت به کهکشان های »انتقال به سرخ-باال«4ی اولیه، گاز کمتری برای 
جذب اشعه های ماوراء بنفش دارند. درواقع، آنچه محتمل تر است این 
است که کسر فرار فوتون های ماورای بنفش در کهکشان های محلی 

بیش از کهکشان های دور اولیه است.« 
کالمیر گفت: »از سوی دیگر، اندازه گیری از کهکشان های محلی نشان 
می دهد که میانگین کسر فرار این فوتون ها به طور مشخص کمتر از 
15 درصد و بیشتر نزدیک به 5 درصد است. در اصل، ممکن است 
این کهکشان ها پاسخگو و نماینده این مسئله نباشند و در نتیجه ما نیاز 
به انجام اندازه گیری های بیشتری داریم، اما نمی توانیم این داده ها 

را نیز رد کنیم.«  
لِوب گفت: »یکی دیگر از توضیحات این مسئله، یونیزاسیون هیدروژن 
بین کهکشانی توسط اشعه های ایکس و اشعه های کیهانی است. اگر 
هیدروژن  کردن  یونیزه  در  مهمی  نقش  تابش  این  کرد  اشاره  او  چه 

بین کهکشانی در گوشه ها و دور دست ترین و قدیمی ترین قسمت 
بخواهند  است  ممکن  شناسان  ستاره  اما  کند،  نمی  بازی  جهان  های 
بفهمند که نقش اشعه های ایکس و اشعه های کیهانی در جهان نزدیک 
چقدر است و چه جایی آنها با شدت و مقدار بیشتری تولید می شوند. 
مجله  جوالی،   10 شماره  در  را  خود  های  یافته  جزئیات  دانشمندان 

اخترشناسی5 به چاپ رسانده اند.
توضیحات: 

Juna Kollmeier .1
Abraham Loeb .2

Neal Katz .3
low-redshift .4

.issue of the Astrophysical Journal Letters. 10 July .5

ترجمه شده از سایت:              http://www.mnn.com/ ، توسط نسرین مرادی
بازنگری و ویرایش: مینا حسینی
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اشتراک نشریه 

اشتراک الکترونیکی 6 شماره:
با دسترسی به آرشیو مجالت در سایت 25000 تومان 

اشتراک نسخه چاپی 6 شماره :
* با پست عادی 21000 تومان 

* با پست سفارشی 30000 تومان 

جهت اشتراک مبلغ مربوطه برای اشتراک مورد نظر 
را به شماره حساب جام 4106103184 بانک ملت 

یا شماره کارت 6104337770040218 به نام لذت 
فیزیک واریز کرده و به همراه مشخصات خود،  با 
دفتر اجرایی نشریه تماس گرفته و یا ایمیل ارسال 

نمایید.

نام ونام خانوادگی / نام پدر/ تاریخ تولد/
میزان تحصیالت / رشته تحصیلی/ 

تلفن همراه/ثابت/
نشانی و کد پستی / 

پست الکترونیک

***

در بررسی جامعی که از کیهان به عمل آمده، مشخص شده نور ماوراء بنفش مفقود شده، تنها در نزدیکی 
ما وجود دارد. اما به نظر می رسد، درکهکشان های دورافتاده نیز مقدار زیادی از این نور موجود است. 
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کیهان شناسان کم کم به فیزیک صحیح 

سیاهچاله ها نزدیک می شوند... سی
شنا

ن 
یها

و ک
وم 

نج

من برای سال ها درباره سیاهچاله ها بحث و تحقیق می کردم، که آنها 
نیستند  قوی  نهایت  بی  مغناطیسی  میدان  یک  با  مناطقی  جز  چیزی 
و  ها  لکه  شبیه  مناطق  این  گیرند.  می  شکل  عمیق  پالسمای  در  که 
نهایت عمیق،  اگرچه، در پالسمای بی  چاله های خورشیدی1 هستند. 
مخصوصا در مرکز کهکشان، فقط یک تک چاله شکل می گیرد. از این 
مهم تر، نیروی گرانش ابدا هیچ نقشی در این پدیده ندارد؛ این یک اثر 
مغناطیسی است. نیروی فوق العاده جاذب در این نواحی، بطور خالص 
مغناطیس در طبیعت است. به عبارت دیگر، ماده به دلیل برهم کنش 
های مغناطیسی به این نواحی سقوط می کند و یا از آن دفع می شود.

بسیار  فیزیکی  شبه  اسطوره  یک  ها  سیاهچاله  درباره  متداول  نظریه 
پیچیده است، و اندکی بر مبنای اشتباه ریاضیاتی واقع شده، که توسط 
دیوید هیلبرت در معادالت میدانی برخاسته از بدفهمیش از گرانش 
بنیانگذاری شده است. به عالوه، نظریه احتمال دخالت کوانتوم مکانیک 

این اسطوره را پیچیده تر کرده است.

من در نوشته های قبلیم بارها اشاره کرده ام که نسل جدید ابزارآالت 
فضایی جدید با سرعت و دقت باال این موضوع را درباره سیاهچاله ها 
اثبات خواهدکرد. حتی با تکنولوژی موجود، محققین به حقایقی درباره 
 ،2015 آوریل  در26  اند.  شده  تر  نزدیک  فضایی  پالسمای  اثر  این 
محقققین دانشگاه گوتینگن2 آلمان اعالم کردند که برای اولین بار وجود 
میدان های مغناطیسی بسیار قوی را بالفاصله نزدیک به یک سیاهچاله 
بزرگ سنگین آشکارسازی کرده اند. این محققین روی سیاهچاله ای در 
کهکشانی فعال )کوازار( به اسم PG0043+039 مطالعه کرده اند. آنها 
ابزارآالت مختلف فضایی و همچنین تلسکوپ های زمینی )زمین پایه( 
را برای عکس برداری و آنالیز به کاربرده اند. این دانشمندان عالوه 
بر تلسکوپ فضایی هابل، از تلسکوپ های عظیم نوری در تگزاس و 
جنوب آفریقا و همچنین بزرگترین ماهواره اشعه ایکس آژانس فضایی 

اروپا ESA, XMM-Newton، استفاده کرده اند.
کوازارها )شبه اخترها( درخشندگی بسیار باالیی دارند و عکس گرفتن 
از این محدوده اشعه ایکس مشکل است. به همین خاطر، دانشمندان 
مشاهده  برای  را  مختلفی  ابزارآالت  و  ها  تکنیک  گوتینگن  دانشگاه 
اخترنمای PG0043+039 در محدوده ماورای بنفش به کار برده اند.
با تحلیل و بررسی تصاویر بدست آمده، خطوط سیکلوترونی ای که فقط 
اطراف میدان  الکترون هایی که روی مسیر مارپیچ  توانند توسط  می 

های مغناطیسی بسیار قوی حرکت می کنند، را آشکار کرد.
یکی از دانشمندان3 این گروه می گوید: » ما از طریق مشاهداتمان برای 
اولین بار توانستیم وجود میدان هایی مغناطیسی به بزرگی 200ملیون 
اخترنمای  به سیاهچاله مرکزی  نزدیک  بسیار  ای  را در حومه  گوس 

PG0043+039 ثبت کنیم.« 
به نظر من وجود اخترنماها، به تنهایی، خود دلیلی کافی برای رد اسطوره 
)اخترنماها(  کوازارها  چرا  اینکه  دلیل  است.  ها  سیاهچاله  به  مربوط 

درخشندگی بسیار باالیی دارند این است که آنها میدان های مغناطیسی 
بزرگی در مرکز خود دارند. شتاب بسیار باالیی در هسته آنها مشاهده 
شده که نمی تواند با فیزیک موجود توضیح داده شود و باعث می شود 
که مواد با بیشترین درجات تابش مغناطیسی به داخلش سقوط کنند و 
یا از آن دفع شوند. این موضوع، همچنین دلیلی بر ایجاد درخشندگی 
انگیزی مشاهده  بسیار باال است که می تواند از چنین فاصله شگفت 

شوند.
همچنین دانشگاه گوتینگن اعالم کرد که آنها یک میدان مگا-مغناطیس 
را بینهایت نزدیک به افق حادثه یک سیاهچاله ابَر سنگین آشکارسازی 
کرده اند. تنها یک ماه بعد، محققین دانشگاه صنعتی چالمرز و رصدخانه 
فضایی اُنسال4 مشابه آن را شناسایی کردند. نتایج این تحقیق در مجله 
این گروه  به چاپ رسیده است.  تاریخ 17 آوریل 2015  ساینس در 
تخمین  را  مغناطیسی  میدان  قدرت  نور،  قطبش  مشاهده  از  تحقیقاتی 
زده اند. در یک کهکشان دور به نام PKS1830-211، گمان می شد 
که میدان مشاهده شده بسیار به افق حادثه یک سیاهچاله ابرسنگین 
نزدیک است. این میدان مغناطیسی دقیقا جایی که ماده به شکل یک 

جت ناگهان از مرکز سیاهچاله بیرون زده می شد، واقع می شود.

سباستین مولر، همکار نویسنده این مقاله، می گوید: »ما سیگنال های 
واضحی از گردش قطبش یافته ایم که صدها بار بزرگ تر از بزرگ 
ما یک جهش  دنیا هستند. کشف  ترین سیگنال های کشف شده در 
استفاده  خاطر  به  باید  است.  مشاهده  قابل  های  فرکانس  در  بزرگ 
میدان  که  جایی  سیاهچاله،  فاصله  همچنین  و  باشیم  متشکر  آلما5  از 
مغناطیسی کشف می شود، از مرتبه تنها چند روز نوری از افق حادثه 
است. این نتایج و مطالعات بعدی، به ما کمک می کند که بفهمیم در 

محدوده اطراف سیاهچاله های ابَرسنگین چه می گذرد.«

این  درباره  ویدال6،  مارتی  مقاله،  این  اول  نویسنده  ببینیم،  بیایید  حاال 
کشف چه می گوید:

»قطبش یکی از خصوصیات مهم نور است و در زندگی روزمره زیاد 
استفاده می شود. مثال در عینک های آفتابی یا عینک های سه بعدی 
سینما. هنگامی که قطبش بطور طبیعی ایجاد می شود، می تواند برای 
اندازه گیری میدان های مغناطیسی استفاده شود، چون نور قطبش خود 
را هنگام عبور از ماده واسطه مغناطیده تغییر می دهد. در این مورد، 
نوری که ما توسط آلما آشکارسازی کرده ایم از میان ماده ای بسیار 
نزدیک به سیاهچاله عبور می کرده است، جایی مملو از پالسمای به 

شدت مغناطیده.« 
پالسمای  سیاهچاله  اطراف  محیط  که  است  آشکار  تصدیق  یک  این 
بسیار مغناطیده است. نیازی نیست کسی اخترفیزیکدان باشد تا بفهمد 

هابل  تلسکوپ  برابر  پنج  تا  چهار  آن  آینه ی  پهنای  که  تلسکوپی 
است، می تواند مستقیمًا سیارات فراخورشیدی1 را رصد کند.

گروهی از ستاره شناسان آمریکایی بهترین تلسکوپی را 
هابل  تلسکوپ  جایگزین  می تواند  که 

تلسکوپ  این  کرده اند.  ارائه  شود، 
اولویت های  مطالعه ی  منظور  به 
سال  بعدی،  دهه ی  در  نجومی 
شده  گرفته  نظر  در   ،2020
میلیارد   10 آن  قیمت  و  است 

دالر تخمین زده می شود.
 )HDST( جدید  تلسکوپ 

این  دارد؛  متر   12 طول  به  آینه ای 
آینه پنج برابر آینه تلسکوپ هابل و حدود 

دو برابر تلسکوپ جیمز وب است. این تلسکوپ می تواند در فهم بهتر 
روند تکامل جهان به دانشمندان کمک کند و  با کاوش مستقیم جو 
سیارات فراخورشیدی به این سوال پاسخ دهد که آیا انسان در جهان 

تنهاست یا خیر؟
از  دیگر  و  تجربه می کند  را  پنجمین سال خود  و  بیست  امسال  هابل 
جانب فضانوردان مورد تعمیر و نگهداری قرار نمی گیرد. بنابراین انتظار 

می رود که بتواند 5 یا 6 سال دیگر دوام بیاورد. 
از آنجا که تلسکوپ جدید به جای نور ماوراء بنفش و اپتیکی از نور 
موج های  طول  در  هابل  با  مقایسه  در  می کند،  استفاده  قرمز  مادون 
نیاز  این تلسکوپ حداقل به 10 متر طول  متفاوتی می تواند کار کند. 
دارد تا بتواند جو ده ها سیاره ی فراخورشیدی را رصد کند. و با عملکرد 
را  به سیستم های خنک کننده  اتاق، هزینه ی سنگین مربوط  در دمای 

حذف می کند.
 Astronomers propose giant space telescope to replace منبع: 

Hubble
توضیحات:

1. سیاراتی خارج از منظومه شمسی که احتمال وجود حیات و یا موجودات فرازمینی 
در آنها وجود دارد.

نویسنده خبر: مونا عجمی،
به نقل از انجمن فیزیک ایران

 جایگزین
تلسکوپ هابل

-خبر
سی

شنا
ن 

یها
و ک

وم 
نج که نیروی اصلی در پالسمای بسیار مغناطیده فقط »نیروی مغناطیسی« 

است! گرانش ابدا هیچ نقشی ندارد؛ حتی در چگالی پالسما در مقیاس 
خورشید ما.

تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده توسط هر دو گروه تحقیقاتی، 
شاهد پرقدرتی است که این سیاهچاله هایی، که در واقع سیاه نیستند 
و فقط کمی از محیط اطرافشان کم نورترند، منحصرا قویترین نواحی 
هر  مرکز  در  ماده  چگالی  هستند.  ها  کهکشان  در  مغناطیسی  میدان 
کهکشان بیشترین است و همچنین قابلیت قویترین میدان مغناطیسی را 
دارد. بنابراین، کهکشان ها ماهیت های مرموزی در مراکزشان ندارند 

که هر چیز بسیار نزدیکی را جذب می کنند!

علی رغم دالیل مشاهده شده که به وضوح نشان می دهد سیاهچاله 
ما  بگیرند. حال،  نادیده  را  آنها  که  پذیرند  نمی  محققین  مرموزند،  ها 
علمی  تجهیزات  و  پرهزینه  مطالعه  این  مزایای  و  اهداف  با  رابطه  در 
پیشرفته سرگردان رها شده ایم! در حالی که شاید نتایج بدست آمده 
ریاضیاتی  مفهوم  پایه  بر  حتی  که  شود  ای  تئوری  فرضیات  به  منجر 

معتبری نیز بنا نشده اند...

توضیحات:
sunspots and coronal holes .1

Göttingen .2
Wolfram Kollatschny .3

 Chalmers University of Technology and the Onsala Space  .4
Observatory

ALMA .5
Martí-Vidal .6

منابع:
 Supermassive Black Hole At The Center Of Cosmology – J. S.  •

Shrair
The Black Hole Theory is a Modern Physics Myth – J. S. Shrair •

نوشته شده توسط جمال شرایر، 
مترجم: مینا حسینی
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چگونه فناوری نانو مساحت سطحی را بیشینه می کند؟
طبیعت کوچک نانوذرات منتج به خواص مفیدی می شود، از جمله مساحت سطحی افزایش یافته ای که سبب می شود با مواد دیگر به گونه ای 
پیوند برقرار کنند که موادی با استحکام باالتر یا وزن سبک تر ایجاد کنند. در ابعاد نانو، زمانی که چگونگی واکنش مولکول ها و پیوند بین آنها 

مطرح می گردد، فاکتور سایز اهمیت پیدا می کند.
یک قطعه از مواد توده ای )مثال هویج( شامل تریلیون ها اتم است. تنها بخش کوچکی از این اتم ها روی سطح قرار دارند. اگر یک هویج را نصف 
کنید، مساحت سطح را افزایش داده اید. اگر آن را برش داده و قطعه قطعه کنید بدون افزایش مقدار هویج یا تعداد اتم های آن، باز هم مساحت 

سطحی را افزایش داده اید. در این حالت تعداد اتم های سطحی در دسترس افزایش یافته است.
تصور کنید نانوذرات شبیه قطعه های هویج هستند. هرقسمت از آنها شامل تعداد انگشت شماری اتم تا چندهزار اتم هستند و بخش بزرگتری از 

اتم ها روی سطح قرار دارند.
با تعداد بیشتری از اتم های روی سطح، اتم های بیشتری برای برهم کنش با اتم ها یا یون های مواد دیگر در دسترس قرار می گیرند. برای مثال، 
مولکول های یک مادۀ منفجره و اکسیژن می توانند در واکنشی که گرمازا نامیده می شود، برهم کنش کرده و تولید حرارت نمایند. زمانی که 

حرارت موجود است، هرچیزی که آن را در انفجار حبس کند، باعث سروصدا می شود.
زمانی که مادۀ منفجره از نانوذرات تشکیل شده باشد، افزایش مساحت سطحی سبب می شود واکنش سریع تر رخ دهد، و به دلیل افزایش مولکول 

هایی که در تماس با اکسیژن هستند واکنش قوی تری رخ دهد.
حضور اتم های بیشتر در سطح ماده برای کاربردهای مختلفی مفید است، از جمله:

- بهبود الکترودهای مورد استفاده در باطری ها که باعث افزایش سرعت
 شارژ و ظرفیت باطری می گردد.

واکنش  انجام  برای  نیاز  مورد  انرژی  و  دما  ها در جهت کاهش  کاتالیست  بهبود   -
شیمیایی

- بهبود مواد منفجره با افزایش قدرت تولید شده توسط مقادیر کمتر مواد
منبع:

By Earl Boysen and Nancy C. Muir from Nanotechnology For Dummies, second Edition
مترجم: راضیه حسینی

تعدیل ساختار پوشش ها و الیه ها 

توسط نانوفناوری
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چگونه فناوری نانو مساحت سطحی 

را بیشینه می کند؟
برهم کنش نانوذرات 

با ارگانیزم های زنده

کاهش ابعاد حفره ها در مواد توسط فناوری نانو
نانوذرات ابعادی برابر با مولکول های زیستی مثل پروتئین دارند. در سیستم های زنده، نانوذرات وقتی وارد بافت ها و مایعات درون بدن می شوند، 

بالفاصله بر روی سطح مولکول های بزرگی که با آنها مواجه می گردند جذب خواهند شد.
توانایی نانوذرات برای داشتن مولکول های چسبیده به سطح آنها به مشخصات سطحی ذره وابسته است و برای استفاده در دارورسانی مناسب است. 
درواقع رساندن دارو به طور مستقیم به یک سلول خاص در بدن توسط طراحی سطح نانوذره طوری که به طور خاص برروی سطح سلول هدف 

جذب شود، ممکن می گردد.
اما برهم کنش با سیستم های زنده توسط ابعاد نانوذرات تحت تأثیر قرار می گیرد. برای مثال، نانوذرات بزرگتر از چند نانومتر نیستند و می توانند 
به راحتی به درون بیومولکول ها بروند که چنین رفتاری برای مولکول های بزرگتر ممکن نیست. همچنین نانوذرات امکان عبور از غشاهای سلولی 

را دارند. همچنین، گزارش شده که نانوذرات تنفس شده می توانند وارد خون شده و به مکان های دیگری نظیر کبد، قلب یا سلول های 
خونی برسند.

عوامل کلیدی در برهم کنش با ساختارهای زنده عبارتند از مقدار نانوذره، توانایی نانوذره 
برای انتشار در بدن و حاللیت نانوذره. 

اثرات  ارگانیزم های زنده مشابه  آنها در  اثرات  و  به راحتی حل می شوند  نانوذرات  برخی 
محلول شیمیایی ساخته شده از آنهاست. اما نانوذرات دیگر به راحتی تجزیه یا حل نمی شوند. 
درعوض، ممکن است در سیستم های زیستی انباشته شوند و برای زمانی طوالنی پابرجا بمانند 

که باعث ایجاد نگرانی ویژه ای در مورد این نانوذرات می شود.
جزئیات بسیاری در مورد برهم کنش نانوذرات و سیستم های زیستی ناشناخته 

باقی مانده است. اطالعات بیشتر در مورد پاسخ ارگانیسم های 
ابعاد، شکل، ترکیب شیمیایی  با  نانوذرات  زنده در حضور 
و خصوصیات سطحی مختلف  نیاز به درک و دسته بندی 

سمیت نانوذرات دارد...

http://copublications.greenfacts.org/en/
ealth-effects-nanoparticles.htm-6/2-nanotechnologies/l

مترجم: ر. حسینی اکبرنژاد

نویسنده: ادوارد ل.ولف
مترجم: جعفر جهان پناه

ناشر: جهاد دانشگاهي )دانشگاه تربیت معلم(
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تعداد صفحه: 264
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آشنایي مقدماتي با مفاهیم مدرن علوم نانو
فناوري نانو یا نانوتکنولوژي رشته اي از دانش کاربردي و فناوري است که جستارهاي گسترده اي را پوشش مي دهد. موضوع اصلي آن نیز مهار 

ماده یا دستگاه هاي در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معموالً حدود 1 تا 100 نانو متر است.
در واقع نانو تکنولوژي فهم و به کارگیري خواص جدیدي از مواد و سیستمهایي در این ابعاد است که اثرات فیزیکي جدیدي - عمدتا متاثر از 

غلبه خواص کوانتومي بر خواص کالسیک - از خود نشان مي دهند.
نانوفناوري یک دانش به شدت میان رشته اي است و به رشته هایي چون پزشکي، دامپزشکي، زیست شناسي، فیزیک کاربردي، مهندسي مواد، 
ابزارهاي نیم رسانا، شیمي ابرمولکول و حتي مهندسي مکانیک، مهندسي برق و مهندسي شیمي نیز مربوط مي شود. نانو تکنولوژي مي تواند به عنوان 

ادامه دانش کنوني به ابعاد نانو یا طرح ریزي دانش کنوني بر پایه هایي جدیدتر و امروزي تر باشد.

معرفی کتاب

                             نانو فیزیک و فناوري نانو

تعدیل ساختار پوشش ها و الیه ها توسط نانوفناوری:
نانوذرات می توانند با استفاده از تکنیک ها و فرآیندهای نانوفناوری ساخته شده 

و به منظور ارتقا به محصوالت جدید یا بهبود یافته با پوشش ها و الیه ها ترکیب شوند.
نانوذرات می توانند در مواد توده ای، مثل رنگ، برای بهبود ویژگی خاصی، برای مثال جلوگیری از نفوذ پرتوهای فرابنفش به رنگ، گنجانده شوند. 

نانوذره به شکل پودری خواهد بود که با رنگ مخلوط می شود، درست مانند رنگ دانه هایی که برای اصالح رنگ به آن اضافه می کنند.
همچنین نانوذرات می توانند به شکل الیه استفاده شوند. برای مثال یک نانوذره که با اضافه کردن یک مولکول آبگریز عامل دار شده است را می 
توان برای ساخت الیۀ آبگریز استفاده کرد. زمانی که مایعی شامل این نانوذرات را روی سطح اسپری کنید، نانوذرات به سطح متصل می گردند  

و مولکول آبگریز به سمت خارج سطح قرار گرفته و آب را دفع می نماید.
قابلیت ترکیب نانوذرات در پوشش ها و الیه ها کاربردهای مختلفی دارد که شامل موارد زیر می شود:

دیوارها و سطوح دیگر را می توان توسط الیه ای شامل انواع مختلف نانوذرات ضد باکتری رنگ کرد. این کاربرد می تواند در ساختمان هایی 
نظیر بیمارستان ها مورد استفاده قرار گیرد.

ساخت یک نوع اسپری رنگ برای ماشین ها که آن ها را به سلول خورشیدی تبدیل کند.
پوشش ساخته شده از نانوذرات اکسید آلومینیوم مقاومت محور پروانۀ کشتی را در مقابل خوردگی به طور چشمگیری افزایش داده است.

پوششی در داخل توپ های تنیس زیان ناشی از هوا را کاهش داده و پرش آن را بهبود می بخشد.
یک نوع پوشش از نانوذراتی استفاده می کند که به سطح مواد متخلخل، مانند سنگ، متصل می شود و به آن خاصیت ضد آبی می بخشد.

مدارهای مجتمع از الیه هایی استفاده می کنند که ضخامت تنها چند نانومتر دارد اما به اندازۀ کافی برای جلوگیری از نشت الکترون ها به اطراف 
بی نقص است. این الیه ها توسط نشست اتم ها به جای نانوذرات ایجاد شده اند و باید با وجود اینکه ضخامتی در حد چند نانومتر دارند، با ضخامت 

و ترکیب بسیار یکنواخت شکل گرفته باشند. 
By Earl Boysen and Nancy C. Muir from Nanotechnology For Dummies, second Edition

مترجم: راضیه حسینی
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 مبدع شكست تقارندرست می كنندحباب های مغناطيسیفيزیکدان ها
يوشيرو نامبو، درگذشت

خبر

گرداب هاي  از  استفاده  با  مي توان  را  رایانه  حافظه ي  ظرفیت 
مغناطیسي بسیار کوچکي که اسکایر میون1 نامیده مي شوند افزایش 
دادن  هل  با  که  است  آمریکایي  فیزیکدانان  عقیده ي  این  داد. 
نازك  الیه ا ي  در  باریک  فاصله هاي  درون  از  مغناطیسي  حوزه هاي 
اتاق  دماي  در  منفرد  اسکایر میون  حباب هاي  فرومغناطیس  فلز  از 
به  کردن  فوت  با  مي توان  که  حباب هایي  مانند  درست  ساخته اند، 

حلقه اي پوشیده از صابون به وجود آورد. 

باد کردن حباب ها: تولد یک اسکایرمیون
نوک  میدان هستند که  مانندي درون یک  نواحي ذره  اسکایر میون ها 
همه ي بردارهاي میدان به سمت داخل یا خارج یک نقطه اند؛ چیزي 
شبیه به وضعیت خارهاي روي یک خارپشت. پیشنهاد اسکایر میون ها 
اسکایرم2 داده   توني  انگلیسي  فیزیکدان   ابتدا در دهه ي 1950 توسط 
و  پروتون ها  خروج  مي توان  آن ها  از  استفاده  با  که  دریافت  او  شد. 
نوترون  ها از میداني که واسطه ي نیروي هسته اي قوي است را توضیح 
داد. با وجود اینکه اسکایر میون ها هرگز در واقعیت از فیزیک ذرات به 
دست نیامدند، اما ریاضیات مربوط به آن ها در حوزه هاي دیگري از 

فیزیک مورد استفاده قرار گرفته است. 
نکته ي اصلي در مورد اسکایر میون این است که به لحاظ توپولوژیکي 
کند،  تغییر  یعني، در عین حال که شکلش مي تواند  این  است.  پایدار 
بین  از  سازنده اش  تکین  نقاط  حذف  بدون  نمي توان  را  آن  »پیچش« 
برد. این ویژگی شبیه رفتار نوار موبیوس است که اگر بخواهیم به یک 
حلقه ي معمولي تبدیلش کنیم با هیچ مقدار خم کردني میسر نیست و 

حتمًا باید آن را ببریم. 

حافظه اي کوچک اما پایدار
این خصوصیتی است که مي تواند اسکایر میون را یک گزینه ي ایده آل 
کدبندي  با  کند. دیسک هاي سخت  رایانه  حافظه ي  در  استفاده  براي 
صفرها و یک ها با استفاده از جهت ممان هاي مغناطیسي اتمي در نواحي، 
یا حوزه هاي، کوچکي از سطح مواد فرومغناطیس کار مي کنند. اما روي 
مغناطیسي  پایداري  که  طوري  به  حوزه ها  این  کردن  کوچک  میزان 
دارد.  وجود  محدودیت  نخورد  برهم 
اسکایر  العاده ي  فوق  پایداري 
که  معناست  این  به  میون ها 
بالقوه مي توانند محدوده هاي 
بسیار کوچکتري را اشغال 
اندازه ي  جاي  به  و  کنند 
که  نانومتر   50 حدود 
بهترین ابزارهاي امروزي 
نانومتر  چند  فقط  دارند، 
به  توجه  با  بگیرند.  جا 
جریان الکتریکي بسیار کمي 
الزم  آن ها  عملکرد  براي  که 
مصرف  هم  کمتري  انرژي  است، 

خواهند کرد. 
آکسل هافمن Axel Hoffman و همکارانش در آزمایشگاه ملي آرگون 
در ایلینویز، در آخرین تحقیق خود وسیله اي ساخته اند که شامل الیه اي 
بسیار باریک از آلیاژ کبالت-آهن- بور )یک فرومغناطیس( است که 
بین الیه هایي از فلز تانتالیوم و اکسید تانتالیوم قرار گرفته است. آن ها 
به عرض 60 میکرومتر  به صورت سیمي  را  این الیه ي چند قسمتي 

درآوردند که از حدود نیمه ي راه تا 3 میکرومتر نازک مي شد. 
به طور معمول، درون الیه اي نازک از ماده ي فرومغناطیس، ممان هاي 
مغناطیسي الکترون ها در صفحه ي آن الیه قرار دارند، اما ساختار الیه اي 
این وسیله ممان هاي مغناطیسي را بر صفحه عمود مي کند. پژوهشگران 
در این روش با اعمال میدان مغناطیسي، »باریکه اي« دراز از نواحي با 
برآوردهاي مغناطش رو به باال ایجاد مي کنند. باریکه با محدوده هایي 
داراي مغناطش مخالف هم احاطه شده است و سپس در امتداد سیم 

جریاني از چپ به راست برقرار مي شود. 
این جریان، بر نواحي مغناطیسي نیرو وارد کرده و آن ها را به سمت 
راست حرکت مي دهد. اما از آنجایي که جریان نمي تواند به خارج از 
سیم شارش یابد ناچار است به درون نازک شدگي نفوذ کند و بنابراین 
مولفه اي عمود بر حرکت چپ به راستش ایجاد مي شود. این امر لبه هاي 
باریکه را به سمت خارج هل مي دهد، به طوري که از آن قسمت نازک 
بیرون مي زند. بادکردگي ادامه مي یابد تا جایي که سر هر باریکه شکل 
حباب به خود مي گیرد و پس از جدا شدن به حرکتش به سمت راست 

ادامه مي دهد )شکل باال را ببینید(. 
هافمن توضیح مي دهد که »این حباب  مثل حباب هاي صابون یا قطره اي 
یک  توپولوژیکي  ساختار  دقیقًا  و  مي شود  جدا  چکه،  حال  در  شیر  از 

اسکایر میون را دارد«. 
مواد هر روزه

به گفته ي هافمن، مزیت مهم این طرح نسبت به سایر راه هاي تولید 
فلزي اي  الیه هاي  و  ارتباطي  فلزي  آلیاژهاي  از  استفاده  اسکایر میون، 
این  دارند.  وجود  تجاري  حافظه هاي  قطعات  در  پیش  از  که  است 
تجهیزات  به  نیازي  بنابراین  مي کند،  عمل  نیز  اتاق  دماي  در  وسیله 
سرمایشي گران قیمت نیست. او مي افزاید، عالوه بر این، در حالي که 
اسکایر میون ها اغلب درون شبکه ها یافت مي شوند در اینجا مي توان به 

طور جداگانه به آن ها دسترسي داشت. 

این  براي  هافمن،  اظهارات  طبق 
مي توان  زیادي  کاربردهاي  اسکایرمیون  ها 
درگاه  مي تواند  آن ها  از  یکي  شد.  متصور 
مي توان  را   AND درگاه  باشد.  منطقي 
بالقوه از دو سیم به هم متصل شده ساخت 
به طوري که تنها وقتي خروجي بدهد که 
اسکایرمیون ها در هر دو سیم وجود داشته 
کاربرد  مشخص ترین  شاید  گرچه  باشند. 
وجود  از  استفاده  با  داده ها  کدبندي  آن، 
طور  به  باشد.  اسکایر میون  وجود  عدم  یا 
خاص، »حافظه ي racetrack« که شامل 
خواندن و نوشتن روي حوزه هاي متحرک 
ثابت  سیم  یک  بر  موجود  مغناطیسي 
حوزه هاي  که  دارد  را  اشکال  این  است، 
نقایص  خاطر  به  راحتي  به  نواري شکل 
مي گوید،  هافمن  مي ریزند.  هم  به  سیم 
مورد  خالف  بر  نقطه اي  اسکایر میون هاي 
بزنند.  دور  را  نقایص  این  مي توانند  قبل 
 Kirsten von برگمن  فون  کیرستن 
Bergman از دانشگاه هامبورگ آلمان، که 
تیم تحقیقاتي اش در 2013 گزارش تولید 
و نابودي اسکایر میون ها را روي یک الیه ي 
نازک از پاالدیوم و آهن داده بود، این کار 
را تحسین کرده و آن را » گامي مهم در 
مي داند.  واقعي  ابزارهاي  تکمیل«  راستاي 
اما توجه ما را به این نکته نیز جلب مي کند 
که هنوز موانع مهمي باقي است. از جمله 
حرکت  و  جاگذاري  بر  بهتر  کنترل  لزوم 
مي افزاید،  برگمن  تکي.  اسکایر میون هاي 
آمریکایي  گروه  است.  مهم  هم  اندازه  
اسکایر میون هایي با قطر حدود 1 میکرومتر 
ساخته است که طبق تخمین او هنوز یک 
تا دو مرتبه بزرگتر از اندازه ي به دردبخور 

است. 
معتقد  نقایص  این  پذیرش  ضمن  هافمن 
مي گوید  او  هستند.  شدني  رفع  که  است 
توانسته اند  دیگر  تحقیقاتي  گروه هاي 
اسکایر میون هایي در دماي اتاق و با پهنایي 
)انرژي  بسازند  نانومتر   100 کوچکي  به 
شاید  باالتر،  دماهاي  در  بیشتر  گرمایي 
اسکایر  میون هاي  جداشدن  از  ممانعت 
کوچک را سخت تر کند(. به گفته ي هافمن، 
کم کردن ده برابرِي اندازه ها »چندان دور 

از واقعیت نیست«. 
این تحقیق در Science گزارش شده است. 

توضیحات:
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مترجم مریم ذوقی  
به نقل از انجمن فیزیک ایران

فیزیکدان ذرات ژاپني-آمریکایي، یوشیرو نامبو، در سن 94 سالگي درگذشت. 
نوبل  جایزه  از  نیمي  برنده    ،1921-2015 نامبو:  یوشیرو 
به  مشترك  طور  به  جایزه  بقیه  و  بود   2008 سال  فیزیک 
ماکوتو کوبایاشي و توشیهیدا ماسکاوا رسید. نامبو این نصف 
جایزه را به خاطر کشف چگونگي اعمال شکست خودبخودي 

تقارن در فیزیک ذرات، در سال1960، دریافت کرد. 
به  مواد  تبدیل  بر روي چگونگی  کار  او هنگامي که در حال   
ابررسانا، توسط نقض تقارن خودبخودي، به این دستاورد بزرگ 
رسید. تحقیق نامبو مشوقي براي پیتر هیگز، فرانسویس انگلرت 
و سایرین در دهه 1960 شد تا مکانیسمي نظري براي بوزون 

هیگز ارائه دهند؛ )ذره اي که در 2012 در برخورد دهنده  بزرگ هادروني )LHC( کشف شد.( 
یک سال بعد، هیگز و انگلرت جایزه نوبل فیزیک 2013 را به خاطر نظریه اي که بر مبناي ایده هاي 
نامبو، وجود ذره هیگز را پیش بیني مي کرد برنده شدند. هیگز در سال 2004 در مصاحبه اي با 
Physics World به اثرگذاري نامبو اشاره کرد: »اگر چه در این مورد نام من بر سر زبان هاست، 
ولي این نامبو بود که نشان داد جرم فرمیون ها چطور به روشي مشابه با تشکیل گاف انرژي در 

ابررساناها به وجود مي آید«.  
 Physics نامبو به فرانک ویلچک1 از مرکز فناوري ماساچوست )MIT( در مورد جایزه نوبل 
بود  ذهنیتي  نامبو  »کار  گفت:   World
داشت«.  قرار  خود  زمان  از  فراتر  که 
نوبل  جایزه   2004 در  که  ویلچک 
بر  کارش  خاطر  به  مشترکًا  را  فیزیک 
بود،  برده  قوي  برهم کنش هاي  روي 
آنچه  مي گفت  ایده  »این  کرد:  اضافه 
دیدي  با  مي رسد،  خالي  فضایي  نظر  به 
که  است  محیطي  واقع  در  عمیق تر 
پیچیده  را  قابل مشاهده  حرکت ماده ي 

مي کند«.
توکیو  در   1921 ژانویه   18 در  نامبو 
امپریال  دانشگاه  در  و  آمد  دنیا  به 
توکیو بین سال هاي 1940 تا 1942 به 
مانند  سپس  پرداخت.  فیزیک  تحصیل 
خودش  نسل  فیزکدان هاي  از  بسیاري 
آورد.  رادار روي  نظامي  کاربردهاي  به 
دکترا  توکیو  دانشگاه  از   1952 در  او 
)PhD( گرفت و قبل از آمدن به مرکز 
مطالعات پیشرفته در پرینستون آمریکا، 
مدتي کوتاه در دانشگاه اوساکا سیتي کار 
کرد. نامبو در سال 1954 وارد دانشگاه 
شیکاگو شد و با کسب شهروندي آمریکا 
در سال 1970 باقي عمر تحقیقاتي خود 

را در آنجا سپري کرد. 
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این پدیده در سازوکار بشقاب پرنده ها دیده می شود. آنها اجسام سبکتر 
از خود در پیرامونشان را به شدت رانده و از اطراف خود پرتاب مي 
از  آنها  خود  پرتاب  باعث  تواند  مي  اینکه  علي رغم  مسئله  این  کنند. 
طرف میدان گرانش سیاره زمین شود، مانع تصادم خرده شهاب سنگها 
در فضا با آنها نیز مي شود. در واقع با پرتابه هایي که ما مي شناسیم، 
بشقاب  پتانسیل  اگر  داد،  قرار  را هدف  آنها  توان  نمي  گلوله،  همانند 
پرنده بیشتر باشد، گلوله منحرف مي شود و اگر پتانسیل گلوله بیشتر 
باشد، بشقاب پرنده منحرف مي شود و به هر حال تصادمي روي نمي 
دهد. روي هم رفته، بشقاب پرنده ها قدرت مانور بسیار زیادي دارند، 
براي اینکه آنها جلو یا عقب نداشته و مي توانند در محیط کامال کروي 

شکل تغییر مسیر دهند، آن هم با هر زاویه دلخواهي که بخواهند.
آیا نیروي ضد گرانشي باعث انبساط عالم مي شود؟

راه اول براي این کار، چرخاندن یک دیسک نسبتا سنگین مخصوص با 
سرعتي بسیار باال است. البته الزم به ذکر است که آلیاژ این دیسک 
باید مخصوص این کار باشد؛ یعني این آلیاژ تحت تاثیر نیروهایي باید 
مقاومت کششي فوق العاده زیادي داشته باشد، تا در این سرعت دوراني 
باال ترک بر ندارد. چون در صورت متالشي شدن، تکه هاي جدا شده 
آن بسیار مشکل ساز است، به هر کجا که بخورند نیروي انهدامي خیلي 
کنترل  امکان  وجه  هیچ  به  و  داشت  خواهند  زیادي 
به علت سرعت زیاد،  ندارد. آنها  تکه هاي آن وجود 
دارند. آن  را  انهدامي شهاب سنگها  و  نفوذي  قدرت 
از  را  خود  گرانشي  ضد  خاصیت  که  زماني  در  هم، 
دست داده اند و اگر خاصیت ضد گرانشي داشته باشند 
به بیرون اتمسفر زمین پرتاب مي شوند. این دیسک ها 
مي بایست باردار بوده و درون محفظه اي مغناطیسي 
بدون  و  با هر چیزي  تماس  بدون  و  بدون اصطکاک 
باالنس، به صورت معلق در فضا دوران داشته باشند.

یک سوال مهم در مورد نظریه فوق
بسیار  بسیار  الکترون  زاویه اي ذراتي همچون  سرعت 
زیاد است؛ یعني رقمي تا اندازه فرکانس اشعه گاما! آیا 

مي توان به این سرعتهاي زاویه اي باال دست یافت؟
قطر  که  باشد  گونه  این  تواند  مي  فوق  سوال  جواب 
آنها  زاویه اي  سرعت  که  است  درست  و  بوده  کم  خیلي  اتمي  ذرات 
فوق العاده زیاد است، ولي با این قطر کم، سرعت خطي نقطه اي فرضي 
در روي سطح آنها نسبتا کم خواهد بود و با افزایش قطر یک کره و یا 
یک دیسک، مي توان به این سرعت خطي محیطي، به وسیله سرعتهاي 
اگر قطر یک دیسک دو  مثال،  به طور  یافت.  زاویه اي کمتري دست 
برابر شود مسلما محیط آن دو برابر خواهد شد و براي حفظ سرعت 
سرعت  توان  مي  دیسک،  آن  محیط  روي  در  فرضي  نقطه اي  خطي 
زاویه اي آن را به نصف کاهش داد. یعني ما براي وارونه کردن میادین 
الکتریکي و گرانشي مي توانیم با افزایش قطر دیسک یا کره، سرعت 
زاویه اي را کم کنیم. لذا، چنین به نظر مي رسد که از اجسام بزرگ و 

توخالي هم مي توان استفاده بهینه نمود .

نظریه مغناطیس متضاد
همانطور که قبال توضیح دادیم تنها فرق ماده با پاد ماده در اختالف 
پاد  و  منفي  بار  پروتون  پاد  که  معني  این  به  آنهاست.  الکتریکي  بار 
الکترون یا همان پوزیترون بار مثبت دارد. در این وضعیت هیدروژن و 
پاد هیدروژن یکدیگر را در کنار هم تحمل نخواهند کرد و با یکدیگر 
واکنش نشان داده و ذرات با هم ادغام مي شوند. اگر چنین باشد، ماده 
و پاد ماده در عالم مي بایست مدتها پیش در هم ادغام و عالم منهدم 
مي شده است، ولي تا به امروز چنین اتفاقي روي نداده ، علت آن چه 

مي تواند باشد؟

تالش هایی براي توجیه انرژي تاریک
طبق فرضیه ای جدید، مهمترین معماهاي فیزیک در دهه گذشته، یعني 
جرم نوترینوها و آهنگ فزاینده انبساط جهان به ذرات زیر اتمي ای به 
نام اکسلرون1 مربوط مي شود. شاید بتوان دو دستاورد بزرگ فیزیک 
در دهه گذشته را مربوط به کیهان شناسي دانست؛ یکي اینکه نوترینوها 
)ذرات زیر اتمي بسیار کوچک( جرم ناچیزي دارند که البته هنوز اندازه 
گیري نشده است و دیگري اینکه سرعت انبساط عالم در حال حاضر 

در حال افزایش است. 
سه فیزیکدان در دانشگاه واشنگتن معتقدند که این دو کشف هر دو به 
گونه اي به ناشناخته ترین پدیده کنوني عالم، یعني انرژي تاریک مرتبط 
است. ما هنوز به درستي آن را نمي شناسیم، فقط مي دانیم عاملي است 
ضد گرانش، که سبب سرعت بخشیدن به انبساط عالم مي شود. آنها 
معتقدند همه چیز زیر سر ذره زیر اتمي دیگري است که تاکنون مورد 
توجه قرار نگرفته است و آن را »اکسلرون«  )شتابگر( نامیدند. انرژي 
تاریک در عالم اولیه چندان قابل توجه نبوده، اما در حال حاضر 70 
درصد عالم را اشغال کرده است. شناخت انرژي تاریک به ما کمک 
مي کند، تا بدانیم چرا در آینده بسیار دور عالم آن چنان وسعت پیدا 
مي کند که دیگر هیچ کهکشاني در آسمان شب دیده نشود و آیا این 

انبساط تا ابد و بي نهایت ادامه خواهد داشت؟ 
در نظریه ی جدید مطرح شده، نوترینوها تحت تاثیر نیروي جدیدي که 
از برهمکنش آنها با اَکِسلِرون ها ناشي مي شود، قرار مي گیرند. این نیرو 
سبب مي شود که نوترینوها از هم فاصله بگیرند. درست مثل اینکه یک 
تکه کش را از دو طرف بکشیم، هر چقدر بیشتر کشیده شود، انرژي 
بیشتري در خود ذخیره مي کند. در هر ثانیه تریلیونها نوترینو در کوره 
هسته اي ستاره ها از جمله خورشید ما ساخته مي شوند. آنها در همه 
جاي عالم جریان پیدا مي کنند و میلیاردها نوترینو از هر نوع ماده اي، 
حتي از بدن شما بدون هیچ برهم کنشي عبور مي کنند. نوترینوها بار 
اندازه  الکتریکي ندارند و جرم آنها نیز آن قدر ناچیز است که هنوز 
گیري نشده است. آن نیلسون یکي از ارایه دهندگان نظریه جدید معتقد

است که برهمکنش میان اکسلرونها و ذرات دیگر از این هم ضعیف تر 
است؛ براي همین این ذرات تاکنون آشکار نشده اند. البته نیرویي که 
این ذرات بر نوترینوها وارد مي کنند، آنها را تحت تاثیر قرار مي دهد 
را در آشکارسازهاي نیرویي  بتوان وجود چنین  باید  ترتیب  این  به  و 
نوترینوي فعلي که در نقاط مختلف کره زمین وجود دارد نشان داد. 

مدل هاي مختلفي براي انرژي تاریک ارائه شده است، اما آزمودن آنها 
محدود به اندازه گیري هاي دقیق در تغییر سرعت انبساط عالم است. 
این امر تنها با رصد اجرام بسیار دوردست امکان پذیر است، اما اندازه 
گیري هاي دقیق در چنین فاصله هایي بسیار مشکل است .به گفته نلسون 
آشکارسازهاي  کارگیري  به  با  مي توانیم  ما  که  است  روشي  تنها  این 
در تاریک  انرژي  افزایش  سبب  که  نیرویي  به  زمین  کره  در  فعلي 

از  عبور  در  نوترینو  جرم  معتقدند  محققان  ببریم.  پي  شود  مي  عالم 
محیط هاي مختلف تغییر مي کند؛ همان طور که عبور نور از هوا، با 
عبور آن از آب یا یک منشور متفاوت است. در نتیجه، آشکارسازهاي 
متفاوتي  نتایج  شده اند،  نصب  مکاني  چه  در  اینکه  به  بسته  مختلف 
از  بخشي  نیز  نوترینوها  که  بپذیریم  اگر  اما  آورد.  خواهند  دست  به 
انرژي تاریک هستند، وجود نیروي جدیدي مي تواند این افت و خیزها 

و  نوترینوها  میان  های  برهمکنش  نلسون  عقیده  به  دهد.  توضیح  را 
اکسلرون ها مي تواند تا ابد انرژي الزم براي انبساط عالم را تأمین کند. 
تا پیش از این، اخترشناسان به دنبال اطالعاتي بودند که سرانجام تعیین 
کنند، آیا جهان ما تا ابد منبسط خواهد شد، یا زماني دوباره در یک 
»رمبش بزرگ« منقبض شده و روي خودش بسته مي شود. اما حاال باید 
به دنبال این باشیم که آیا سرعت انبساط عالم همچنان افزایش خواهد 
هنگامي  نظریه جدید،  براساس  شد.  خواهد  ثابت  جایي  در  یا  یافت 
که فاصله نوترینوها بسیار زیاد شود، جرم آنها نیز آن قدر افزایش 
پیدا مي کند که دیگر انرژي تاریک بر آنها اثري نخواهد داشت، 
و در نتیجه شتاب انبساط عالم کم کم از بین مي رود. از آن پس، 

عالم همچنان به انبساط خود ادامه خواهد داد، 
اما با سرعتي که دائمًا در حال کاهش است.

بزرگترین ایراد نظریه انرژي تاریک این است که 
اگر انرژي تاریک در عالم وجود دارد، پس چرا 
این انبساط خارج از کهکشان ها روي مي دهد و 
مربوط به درون کهکشان ها نمي شود؟ در واقع، 
ها  کهکشان  حجم  که  رسد  مي  نظر  به  چنین 
ثابت مي ماند. به دلیل اینکه انبساط عالم یک 
پدیده برون کهکشاني است و مربوط به داخل 
کهکشان نمي شود، هم نظریه ثابت جهاني و هم 
نظر مي رسند!  به  مردود  تاریک  انرژي  نظریه 
براي اینکه این دو نظریه به صورت جهان شمول 
عنوان شده اند، ولي در داخل کهکشان ها اعتبار 
که  کنیم  فرض  چنین  است  بهتر  فعال  ندارند. 

تواند مستقل  نیروي پیشرانه اي دارد که مي  براي خود  هر کهکشاني 
از کهکشان هاي دیگر به حرکت شتاب دار خود در فضا ادامه دهد 
اینکه سرعت  براي  نیست،  وابسته  یکدیگر  به  ها  کهکشان  حرکت  و 
کهکشان ها متغیر و بسیار متفاوت و گوناگون از یکدیگر است و نمي 
وابسته  واحدي  و  ثابت  انرژي  و  منبع  به  شتاب  و  حرکت  در  توانند 
باشند. در صورت وابستگي تمامي کهکشان ها به انرژي تاریک، امروزه 
مي بایست شاهد این مي بودیم که سرعت تمامي کهکشان ها مقدار 
ثابتي است که چنین نیست. سرعت آنها بسیار متغیر است، و هرچقدر 
چند  یابد.  مي  افزایش  سرعت  شویم  مي  نزدیکتر  کیهان  پیرامون  به 
نظریه در این مورد مي توان ارائه داد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.

نظریه گرانش منفي )نیروي ضد گرانشي یا جاذبه متضاد(
همانطور که احتماال می دانید، با باال رفتن سرعت دوران الکترون، پدیده 
الکتریکي آن  بار  و  براي آن روي مي دهد  الکتریکي  میدان  وارونگي 
مثبت خواهد شد و اصطالحا به پوزیترون تبدیل مي شود. مشابه این 
وضعیت براي نیروي جاذبه )میدان گرانشي( نیز پیش بیني مي شود، 
اما تا آنجا که ما مي دانیم میدان گرانشي تک قطبي است؛ یعني مثل 
میدان الکتریکي و مغناطیسي داراي دو قطب منفي و مثبت، و یا N و 
S نیست. پس اگر وارونگي میدان براي نیروي جاذبه و میدان گرانشي 
بروز کند، حاصل کار قطب منفي گرانشي یا نیروي جاذبه متضاد خواهد 

بود، یعني نیرویي که باعث راندن اجرام مي شود نه جذب آنها. 

زماني که پادماده متراکم شده و اجرام سماوي و کهکشانها را تشکیل 
مي دهد، مسلما میادین الکتریکي و مغناطیسي نیز پدیدار خواهند شد. 
مغناطیسي که توسط پاد ماده پدیدار مي شود مغناطیس متضاد نامیده 
مي شود. به این معني که این مغناطیس متضاد به جاي اینکه آهن ماده 
را جذب کند، آن را دفع مي نماید. در عوض، آهن پاد ماده را جذب 
خواهد کرد و به این دلیل توده هاي ماده و پاد ماده در عالم همدیگر 
را دفع و تصادمي مابین آنها پدیدار نمي شود. البته این مسئله در حد 
یک حدس و گمان است؛ چرا که در این صورت امواج الکترومغناطیس 
تولید شده توسط پاد ماده در هنگام گذر از میادین گرانشي قوي ماده، 
طرف  به  کنند،  پیدا  انحراف  گرانش  مرکز  طرف  به  اینکه  جاي  به 
تا به امروز چنین پدیده اي مشاهده  خارج آن منحرف خواهند شد و 
نشده است. هرچند که در کیهان مناطق ظاهرا تهي کشف شده است 
و چنین پنداشته مي شود که ماده در آنها حضور ندارد و ممکن است 
این مناطق در ظاهر تهي، محل حضور پاد ماده باشند که نور منتشره 
از آنها در کیهان به علت وجود نیروي دافعه با ماده پراکنده شده و به 
این خاطر کم انرژي و تهي به نظر برسند. به هر حال، اگر چنین فرض 
کنیم که مغناطیس متضاد وجود دارد، مي توان چنین فرض کرد که 
درون بشقاب پرنده، هسته اي دوار با بار الکتریکي منفي و در بیرون آن 

بار الکتریکي مثبت وجود دارد. 
استروفیزیکال2   نشریه  در  مقاله اي  مینسوتا  دانشگاه  دانشمندان  اخیرا، 
منتشر کردند و توضیح دادند که حبابي خالي از هر چیز را در کیهان 
کشف کرده اند. خالي از هرگونه ماده؛ مانند کهکشان، سحابي، سیاه چاله 

و حتي خالي از ماده تاریک. 
رادیویی«   تلسکوپ هاي  عظیم  »آرایه  از  آن  در  که  بررسي  این  در 
)VLA( استفاده شد، دانشمندان به اختالف دمایي اندکي در محدوده 
خاصي از پس زمینه کیهاني برخوردند. VLA قادر است اختالف دمایي 
این  .فاصله  کند  آشکار  را  سانتیگراد  درجه  میلیونیوم  یک  حدود  در 
حباب خالي از ما، نزدیک به یک میلیارد سال نوري است. برخورد با 
چنین »بخش های خالي« چندان دور از انتظار نبود اما ابعاد این حباب 
از شبیه سازی هاي  هیچ یک  در  که  است. چنان عظیم،  بزرگ  خیلي 
کامپیوتري، مشابه آن پیش بیني نمی شد و این باعث شگفتي همگان 

شده است .
این یافته ها در پروژه »بررسي تمام آسمان« با آرایه عظیم VLA در 
قالب طرح NVSS  به دست آمده است. در این بررسي، دانشمندان 
در  واقع  کهکشان هاي  تعداد  معنادار  شدن  کم  به  اتفاقي  صورت  به 
به  ناحیه  این  بررسي  .با  برخوردند  »نهر«  فلکی   از صورت  منطقه اي 
زمینه  پس  موج  طول  در   ،2004 سال  در   WMAP ماهواره  وسیله 
کیهاني، این نتیجه به دست آمد که بخشي کم انرژي، منطبق بر آنچه  
VLA یافته بود، در آن منطقه قرار دارد. به این دلیل، نام این منطقه 
می رسد  نظر  به  گذاشته اند.   )WMAP cold spot( سرد«  »لکه  را 
عامل اختالف سطح انرژي در پس زمینه کیهاني در این منطقه، نبود 

ماده باشد.
ماده وجود  پاد  مناطق  این  توانیم چنین فرض کنیم که در  اینک مي 
دارد و امواج الکترومغناطیس تولید شده، پراکنده مي شوند و به ما نمي 
رسند و یا اینکه کمتر مي رسند و ما چنین استنباط مي کنیم که اینها 

حفره هاي خالي از ماده در کیهان بوده و سردتر هستند. 

توضیحات:
1. اکسلرون )Acceleron(  ذره زیراتمی فرضی است که گمان میرود باعث ارتباط 
میان جرم نوترینوها و انرژی تاریک می شود. گمان می رود که این ذره باعث شتاب 

گرفتن پدیده انبساط جهان بشود
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به نقل از سایت تبیان با تلخیص

قسمت دوم
عجایب فيزیک
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آزمايش های ساده و جذاب فيزيک
با ابزار ساده 

موشک های آبی
با این آزمایش درمی یابید که چطور بطری های پالستیکی ساده می توانند موشک هایی شوند که تا 40 فوت )12 متر( به سمت باال تیراندازی می 

کنند.

مواد الزم
- دو بطری پالستیکی 2 لیتری

- دو سرپوش )مثل همانی که بطری ها دارند(
- تلمبه دوچرخه

- 5 فوت )1,5 متر( شلنگ که بدون نشتی هوا به تلمبه وصل شود
- نوار پوشش

- آب
گام به گام

باالی یکی از بطریهای پالستیکی را طوری ببرید که 15 سانتیمتر بلندی داشته باشد: این سکوی پرتاب است. کنار این بطری و نزدیک به ته آن یک 
سوراخ برای بیرون آمدن شلنگ ایجاد کنید. سوراخ دیگری در وسط سرپوش بطری دیگر )موشک(، تنها به اندازه ای که شلنگ بدون هیچ لغزشی از 
آن عبور کند، ایجاد کنید. حدود نیم پیمانه )250 میلی لیتر( آب در بطری دوم )موشک( بریزید. سرپوش بطری را محکم کنید و شلنگ را از سوراخ 
آن رد کنید. بطری دوم )موشک( را وارونه روی سکوی پرتابش بگذارید، همانطور که در شکل نمایش داده شده. همچنین، شلنگ باید از سوراخی که 

در بطری اول ایجاد کرده اید عبور کند. سر دیگر شلنگ را به تلمبه دوچرخه وصل کنید. برای شروع، به سادگی شروع به تلمبه زدن کنید.

نکته مفید
ابتدا تالش کنید بدون آب و تنها با تلمبه زدن موشک را پرتاب کنید و ببینید چه 
اتفاقی می افتد. سپس با آب این کار را انجام دهید و ببینید چه تفاوتی دارند. چه 

چیز بسیار خاصی در مورد آب وجود دارد؟
بیشترین  روی  بفهمید چهطور  تا  کنید  امتحان  نیز  را  کمتر  یا  بیشتر  مقدار آب   
ارتفاعی که موشکتان به آن می رسد اثر می گذارد. همچنین این آزمایش را برای 

موشک های کوچک تر، بطری های 0,5 لیتری، نیز امتحان کنید.

یک گام جلوتر
شما می توانید عملکرد موشک آبی خود را توسط ابزارآالت ساده ای ارتقا بدهید. 
سر یک بطری پالستیکی 1گالونی )3,8 لیتری( را به همراه درپوش سرش، طوری 
ببرید که توسط آن یک قیف حاصل شود )کالهک موشک(. قیف را با درپوشش 
که محکم بسته شده روی سر موشک با چسب کاغذی ببندید. توسط مقوایی نازک 
سه بال درست کنید و به موشکتان وصل کنید، به همان صورت که در موشک با 
پیشرانه هوا انجام می شود.عملکرد موشکتان را با این تجهیزات و بدون آنها مقایسه 

کنید. شما همچنین می توانید موشک خود را با استفاده جداگانه از این ابزار )کالهک یا بال ها( نیز امتحان کنید.
حقایق جالب

شما می توانید انواع موشک های بالنی را نیز امتحان کنید. شما فقط باید هوا را جایگزین آب کنید. همانطور که هوا به درون محفظه آب موشک وارد 
می کنید، فشار داخل موشک افزایش می یابد تا جایی که آنقدر زیاد می شود که آب راکامال بیرون می راند. همچنان که آب از موشک خارج می 
شود، موشک سبک تر می شود و در خالف جهت خروج آب حرکت می کند )مثل هوا در موشک های بالنی(. آیا شما می توانید اصل برابری عمل 
و عکس العمل را در اینجا مشاهده کنید؟ آیا استفاده از آب هیچ گونه مزیتی نسبت به هوا دارد؟ آیاشمامی توانید این دو نوع نیروی محرکه را با 

هم ترکیب کنید؟

برگرفته از کتاب فیزیک، سرگرمی و ماورا
نوشته ادواردو دی کامپوس واالدرز

ترجمه: مینا حسینی
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