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ژوزف لوئی الگرانژ )1736-1813( از هندسه بيزار بود، ولي کشفيات برجسته اي در حساب تغييرات و مکانيک تحليلي دارد. وي 
همچنين در تدوين "نظريه اعداد و جبر" سهم داشت و به آن جريان فکري که بعًدا توسط گاوس و آبل تقويت گرديد, کمک کرد. 
زندگي رياضي وي را مي توان گسترش طبيعي کارهاي هم عصر مسن تر و مهم تر وي يعني اويلر دانست، که در بسياري جهات 

کارهاي او را به پيش راند و آنها را پااليش کرد.

و  هنر  به  آمد. در دوران کودکي  دنيا  به  فرانسوی-ايتاليايي  نياکان مختلط  از  و  تورينو  در  الگرانژ 
ادبيات بيش از علوم عالقه داشت. اما هنوز در مدرسه بود که عالقة وي به رياضي، با خواندن مقاله 

اي از ادموند هالي در
مورد کاربردهاي جبر در نورشناسي شعله ور گرديد. وي آن گاه يک دوره مطالعات مستقل را آغاز 

کرد و
آن چنان به سرعت پيشرفت کرد که در سن 1۹ سالگي در مدرسه سلطنتي نظام شهر تورينو به 

سمت استادي منصوب گرديد.
آثار الگرانژ در حساب تغييرات از اولين و مهمترين کارهاي اوست. در سال 17۵۵ وي روش ضرايب 
خود را براي حل مسئله "هم پيراموني" به اطالع اويلر رساند. اين مسائل سال ها در ذهن اويلر را 
مشغول کرده بود, چراکه فراتر از روش هاي نيمه هندسي او بودند. اويلر بالفاصله پاسخ بسياري از 
با مهرباني و گذشت قابل ستايش پاسخ  سؤاالتي را که در انديشه اش بود فهميد، ولي به الگرانژ 
گفت و از انتشار کارهاي خودش صرفنظر کرد، چنانکه در نامه به الگرانژ مي نويسد:»از انتشار آنها 

خودداري کردم تا شما را از هيچ بخشي از افتخاراتي که به شما تعلق دارد محروم نکرده باشم«.پس از آن، الگرانژ و اويلر هر دو اين 
نتايج را در مورد بسياري از انواع جديد مسائل، به خصوص در مکانيک به کار بردند )معادله اويلر-الگرانژ(.

در سال 1766 هنگامي که اويلر برلين را به قصد سن پترزبورگ ترک مي کرد، به فردريک کبير پيشنهاد کرد که از الگرانژ براي 
جانشيني وي دعوت به عمل آيد. الگرانژ اين دعوت را پذيرفت و تا هنگام مرگ فردريک در سال 1786 به مدت ۲۰ سال در 
برلين به سر مي برد. در اين مدت وي به طور گسترده در جبر و نظريه اعداد کار مي کرد و شاهکار خود "رساله مکانيک تحليلي" 
)1788( را تحرير و در آن مکانيک عمومي را يکپارچه کرد. همچنانکه هاميلتون نيز از معادالت حرکت الگرانژ، مختصات تعميم 

يافته، و مفهوم انرژي پتانسيل نام برد.
بعد از مرگ فردريک، فضاي دربار پاريس براي دانشمندان نسبتًا مطبوع شد، از اين رو الگرانژ دعوت لويي

شانزدهم را براي عزيمت به پاريس پذيرفت و به فرانسه رفت. الگرانژ با وجود آنهمه نبوغ عظيم، متواضع و بي تعصب بود. اگرچه 
همنشين اشراف و در واقع خود نيز يکي از آنها بود، در طول ناآرامي هاي انقالب فرانسه مورد احترام و توجه همه احزاب بود. مهم 

ترين کار وي در اين دوران نقش هدايت کننده و پيشتازش در ايجاد دستگاه متريک در مورد اوزان و مقادير است.
همچنين، وی در رياضيات سعي کرد تا پايه اي قابل قبول براي فرايندهاي اساسي آناليز عرضه کند، ولي اين تالش ها عمدتًا بي ثمر 
ماند. الگرانژ در اواخر عمر حس کرد که رياضيات به بن بست رسيده است و فيزيک، شيمي، زيست شناسي و ديگر علوم، تواناترين 
مغزهاي آينده را به خود جلب خواهند کرد. اين بدبيني ممکن بود که از بين رود، اگر وي مي توانست ورود گاوس و آيندگانش را 

به صحنه پيش بيني کند، کساني که قرن نوزدهم را به غني ترين مرحله تاريخ طوالني رياضيات تبديل کردند.

به نقل از سایت ریاضی یعنی همه چیز
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سفر در زمان

ماهّیت زمان 
ماده و فضا وجود خارجی دارند. اما بر خالف آنها زمان وجود خارجی 
ندارد. زمان يعنی تغييِر موجود در ماده، و از اين تغيير و حرکت در 
از  که  همانطور  است.  ساخته  را  زمان  نام  به  مفهومی  ما  ذهن  مواد، 
سقوط اجسام بر اثر نيروی جاذبه زمين، ذهن ما مفهومی به نام "باال و 
پايين" را ساخته است، در حالی که در کّل جهان، باال و پايينی وجود 

ندارد! 
زمان نه بعِد چهارم مکانی و نه بعِد يازدهم و دوازدهم است؛ با وجود 
اينکه در معادالت رياضی، زمان را در کنار ابعاِد مکانی قرار می دهند 

ولی در واقعيت، زمان با ابعاِد مکانی تفاوت اساسی دارد.
بر اساس نظریه نسبیت عام، گذشت زمان به هیچ عنوان مطلق نیست. 
به عبارتی، یک ساعت کیهانی منحصر به فرد وجود ندارد که بتواند به 
ناظر  تنهایی زمان را در سراسر کیهان اعالم کند. حتی آنچه که یک 
به عنوان زمان درک می کند، ممکن است در نظر ناظر دیگر تلفیقی از 
اینشتین، هر چند زمان  بنابراین در دیدگاه  زمان و مکان متجلی شود. 
معیاری مناسب برای تعیین توالی رویداد ها است، اما به هیچ وجه پدیده 

ای اساسی و مطلق در جهان محسوب نمی شود.
سفر در زمان

از زمانی که اچ.جی.ولز)H.G.Wells( رمان مشهور خودرا تحت عنوان 
همیشگی  موضوعات  از  یکی  زمان  در  سفر  نوشت،  زمان"  "ماشین 

داستانهای علمی تخیلی بوده است.
برای چندین دهه، سفر در زمان، موضوعی فراتر از دسترس دانش بشر 
بود. اما در چند سال اخیر، این قضیه در میان فیزیکدانان نظری جای 
خود را باز کرده و به طور جدی به آن پرداخته می شود. در حال حاضر 
بسیاری از دانشمندان در جریان تفکر علمی و تحقیق و کارشناسی، به 

این باور رسیده اند که سفر در زمان امری کامال واقعی و ممکن است.
همه ما هر روز در زمان سفر می کنیم ، اما این سفر فقط در یک جهت 
است.  برای هزاران سال، دانشمندان و فالسفه از زمان به عنوان یک 
رودخانه که به طور پیوسته جریان دارد صحبت می کردند.  اما چه می 
کلید  کنیم؟  از آن حرکت  بسیار سریعتر  یا  برخالف جریان  اگر  شود 
اصلی سفر به آینده این است که زمان در مکان های مختلف سرعت 

)جریان( متفاوتی دارد، در واقع هم زمانی مطلق وجود ندارد.
اینشتین برای اولین بار این ایده را که مکان هایی وجود دارد که در آن 
ها سرعت زمان کاهش یا افزایش پیدا می کند، حدود ۱۰۰ سال پیش 
مطرح کرد. وی کامال درست فکر می کرد. "آموس اوری۱" به طور علمی 
و به کمک مدلی ریاضی نشان داد امکان سفر در زمان وجود دارد. اکنون 
دانش نظری الزم وجود دارد و مي توان تاکید کرد ساخت ماشین زمان 
به طور نظری ممکن است. ساختار ریاضی این کشف، در یکی از شماره 

های مجله علمی "تفسیر فیزیک" منتشر شد. 
ریچارد پرینستون گات نیز از جمله فیزیکدانانی است که سفر در زمان 
را امری ممکن و واقعی می پندارد. استیون هاوکینگ نیز، طی مقاله ای 

آن  برای  گرایانه  واقع  مفاهیمی  حتی  و  تایید  را  زمان  در  امکان سفر 
ارائه داد.

* تا کنون هیچکس ثابت نکرده که سفر به آینده غیر ممکن است.
* به یاد داشته باشید که سفر در زمان یک مفهوم گیج کننده است، 

اما غیر ممکن نیست.
* ما باید توجه کنیم که سفر به زمان گذشته و به آینده کامال متفاوت 

است و سفر به آینده بسیار منطقی تر است.
نخستین  کند،  نمی  نفی  را  زمان  در  سفر  نيز،  اسالم  مبين  دين 
به  مسجدالحرام  از  پیامبر)ص(  شبانه  سفر  از  اسراء،  سوره  از  آیه 
مسجداالقصی)بیت المقدس(که مقدمه ای برای معراج بوده است سخن 
میگوید. این سفر در یک شب و مدت کوتاهی صورت گرفت. این سفر 
روحانی  معراج  مدعی  پیامبر  اگر  که  چرا  است،  بوده  جسمانی  کامال 
نداشت. هم چنین در  استبعادی  و  بود، جنجال  و چیزی شبیه خواب 
مراجع بسیار معتبر داریم: زمانی که پیامبر)ص( به معراج رفتند، یک 
ظرف واژگون شده و آب آن در حال ریختن بود، و زمانی که ایشان 
از معراج برگشتند، هنوز آب آن ظرف در حال ریختن بود. این مطلب 
به این نکته اشاره می کند که معراج  چند ثانیه و یا حتی کمتر طول 

کشیده است.

و  زمان  سفردر  مورد  در  آمده  بدست  تحقیقات  طبق  مجموع،  در 
نظریات دانشمندان مختلف، محورهای علمی برای سفر در زمان تبیین 

شده که عبارتند از:
۱. فوم کوانتومی و حفره های "کرم چاله" )هاوکینگ(

2. سیاهچاله ها و سفر با سرعت نور )هاوکینگ(
3. مقابله با سرعت نور)هاوکینگ(

4. نزدیک شدن به سرعت نور)اینشتین(
5. سیاهچاله ها)اینشتین(

6. کرم چاله)اینشتین(
7. رشته های کیهانی)ریچارد پرینستون گات(

8. واقعیت مجازی در مقیاس گسترده است)کامپیوتر(
9. خواب یا رگرسیون هیپنوتیزم)ساده ترین شکل سفر در زمان؛ هرچند 

توسط همه پذیرفته نشده است(
۱۰. ورقه زمان

۱۱. استوانه دوار
۱2. ساخت ماشین زمان)آموس اوری(

که در این مقاله به معتبر ترین آنها می پردازیم.
ادامه دارد ...
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قسمت اول
بیشتر جانداران این توانایي را دارند که انواع مانورهاي حرکتي را انجام 
دهند و همچنین مي توانند بخشي و یا همه بدن خود را در وضعیت خاص 
تعادلي نگهدارند. حرکت و تعادل جانداران یک مسئله مهم مکانیکي 
است. جانداران دستگاه ها و ماشین هایي هستند که به کمک نیروهایي 
ساختمان هایي  همچنین،  مي دهند.  انجام  کار  و  درمي آیند  حرکت  به 
هستند که تحت اثر نیروهاي وارده در حالت تعادل قرار مي گیرند. هر 
کدام از انواع جانوران داراي اعضاء و دستگاه هایي هستند که حرکت 
و تعادل آنها را امکان پذیر مي سازد. براي نمونه جانوران زمیني مانند 
انسان و چهارپایان به کمک سیستم استخوان بندي و ماهیچه هاتوانایي 
انجام حرکات گوناگوني بر روي زمین را دارند. جانداران دریایي مانند 
ماهي ها و نهنگ ها داراي اعضایي مانند باله ها هستند و شکل عمومي 
مناسبت  و حرکت در آن  دریایي  براي شرایط  که  است  آنها طوري 
عملکرد  و  ساختماني  فرم  که  گفت  چنین  مي توان  در کل  دارد.  تمام 
هریک از انواع جانوران با شرایط محیطي آن جانور هماهنگي دارد و 
به عبارت مهندسي، جانوران ماشین هایي هستند که در طبیعت براي 
شرایط خاص محیطي خود و نیازهاي حیاتي وابسته به آن طراحي و 
انواع جانوران در طي دوران گذشته  ساخته شده اند. همچنین ردیابي 
این نتیجه را بدست داده است که از دیدگاه تکاملي نیز تغییرات فرمي 
جانوران در طول زمان همواره در جهتي صورت گرفته است که کارآیي 

مکانیکي آنها را به عنوان یک ماشین کامل افزایش بدهد. 
بررسي و مطالعه مربوط به حرکت و تعادل جانوران از دیدگاه مکانیکي 
داراي وجوه و مسائل مکانیکي مشترکي است که در مورد انواع جانوران 
یکسان است. عالوه بر آن حرکت و تعادل هریک از انواع جانوران از 

ویژگي هایي برخورداراست که ویژه آن جانور به خصوص است. 
از دیدگاه مکانیکي )پویشي( ماهي ها چگون حرکت مي کنند؟ 

ماهیان، برحسب شکل، اندازه و چگونگي حرکت داراي انواع گوناگوني 
هستند. انواع گوناگون ماهي ها براي حرکت رو به جلو و انجام مانورهاي 
حرکتي از بخشي و یا تمام بدن خود سود مي جویند. اندام محرکه در 
نوساني  حرکت  همین  کمک  به  است.  نوساني  حرکت  داراي  ماهي ها 
است که نیروي جلوبرنده ماهي تامین مي شود. عالوه بر آن، ماهي ها 
داراي پرده هاي غضروفي به نام باله هستند که تعداد و اندازه آنها در 
ماهیان گوناگون متفاوت است. گذشته از آن، داراي دم هاي ارتجاعي 
و نیرومندي هستند. ماهي ها از باله ها، دم و  یا  تمامي بدن براي انجام 
حرکت در آب سود مي جویند. براي نمونه، حرکت مارماهي ها به کمک 
ماهي  مي شود،  انجام  مي یابد  انتشار  آنها  بدن  طول  در  که  امواجي 
قزل آال از حرکات نوساني باله ها براي حرکت خویش کمک مي گیرد. 
باله به صورت نواري طویل در طول بدن قرار گرفته و  اره ماهي،  در 
حرکت موجي این باله به ماهي توانایي حرکت به پس و  پیش را مي دهد.
براي شنا یهره  از مکانیزم هاي گوناگون  انواع گوناگون ماهي  تنها  نه 
مي گیرند، بلکه حتي در یک ماهي خاص نیز مکانیزم هاي حرکتي در 
این جهت،  از  است.  متفاوت  و در سرعت هاي گوناگون  آغاز حرکت 

بیان فرضیه کلي مکانیکي توجیه پذیر حرکت ماهي دشوار است.
اما هدف تمامي این مکانیزم ها و مانورها، ختثي نمودن نیروي مقاوم در 
برابر حرکت روبه جلو، یا جهت دلخواه، و ایجاد شتاب مطلوب به بدن 

جانور است. نکته بسیار مهم در این است که این جانور از شاره )سیال( 
ایجاد نیروي محرکه کمک مي گیرد. بدون وجود  پیرامون خود، براي 
و  هواپیما  همانند  نیست.  امکان پذیر  جانور، حرکت آن  پیرامون  شاره 
اندرکنش گاز خارج شده  زیردریایي، و برخالف راکت و موشک که 
به صورت پیشرانه )جت( به بدنه جسم آن را مي راند و براي حرکت 

نیازمند شاره اي پیرامون خویش نیست.
ایجاد  در  خویش  بدن  تمام  موجي  حرکات  از  ماهیان  انواع  از  برخي 
نیروي تکیه گاهي و محرکه سود مي جویند و بعضي به کمک حرکات 

باله ها و دم به این هدف مي رسند.
مارماهي،  همچون  بدن،  تمام  موجي  نخست، حرکت  نوع  مکانیزم  در 
حرکت موجي توسط ماهیچه هاي بدن جانور از سر ماهي آغاز شده و 
به سوي دم انتشار مي یابد. مکانیزم نوع دوم، ایجاد نیروي مجرکه به 
کمک باله و دم، انواع گوناگوني دارد. حرکت ماهي به دو نوع حرکت 
خمشي، درون دم حول محور عمود بر صفحه باله، و حرکت پیچشي، 
بعضي  تقسیم مي شود. در  باله،  واقع در صفحه  درون دم حول محور 

ماهیان، این دو مکانیزم به صورت ترکیبي با یکدیگر به کار مي روند. 
ماهي در مکانیزم حرکتي دم و باله ها با حرکت نوساني باله ها و دم خود 
گردابه هایي ایجاد مي نماید. از دیدگاه مکانیک شاره ها،  این گردابه ها 
که در آب آرام ایجاد مي شوند، نمایشگر میدان هاي سرعتي هستند که 
بخشي از آب را در حول محورهایي به دوران در مي آورد. در نتیجه، 
باله ها چنان است که نیروي جلوبرنده بر بدن  حرکت آب نسبت به 

ماهي اثر کرده، جانور را پیش مي راند. 
نیروي محرکه حرکت ماهیان، از انرژي کششي که در ماهیچه ها ایجاد 
از دیدگاه مکانیکي، در حرکت عادي، مقدار  تامین مي گردد.  مي شود 
انرژي مفید تولیدي برابر است با حاصل ضرب سرعت ماهي در مقاومتي 
که آب پیرامون سطوح جانبي بدن ماهي اعمال مي دارد. این مقاومت 
ایجاد  بدون  بتواند  به آن دارد که جانور  بسیار زیادي بستگي  تا حد 
گردابه هاي غیر ضروري در آب حرکت نماید. این مقاومت بستگي به 
جهت حرکت و شکل هندسي بدن ماهي دارد. توان ماهیچه به نیروي 
کششي ایجاد شده در آن و سرعت انقباض ماهیچه ارتباط دارد و این 
توان براي مقدار خاصي از نیروي کششي و سرعت انقباض به بیشینه 
خود مي رسد. سرعت  حرکت بستگي به طول بدن، بسامد و ارتعاش 
دم ماهي دارد. هراندازه که طول بدن ماهي بلندتر باشد، بیشینه بسامد 
حرکت دم بیشتر شده و در نتیجه نسبت بیشینه سرعت به طول، با 
افزایش طول بدن کم مي شود. بنابراین، در سرعت هاي 8 تا ۱۰ برابر 
طول جانور در ثانیه، تنها براي 6 ثانیه ادامه مي یابد. سرعت هاي عادي 
براي مدت  سانتي متر(  )تا حدود 3۰  کوچک  ماهیان  )نیم متر در ثانیه( 

بیش از 2۰ ثانیه قابل تداوم هستند.

نویسندگان: دکتر جعفر سپهري ، دکنر زهراپریسا زارعي 
مراجع و ماخذ:

 ,Animal Locomotion", J.Gray, Weidenfeld & Nicolson, London"
.۱968

"مهندسي زیست"، مهدي فرشاد، کیخسرو فیروزبخش، دانشگاه شیراز، ۱357.

ماهي ها چگونه
 حركت مي كنند؟ 
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شايد هرگز نام کهکشان NGC6۲64 را نشنيده باشيد و شکي هم 
همين  اما  باشيد!  نکرده  اهميتش  به  معطوف  را  فکرتان  که  نيست 
توده ي دور و شلوغ از ستارگان، راهي نسبتًا هموار براي درک ماهيت 

مرموزترين نيروي هستي پيش پاي ستاره شناسان گشوده است.

باري که  نیرو، کافي  است آخرین  این  با  اندکي  براي آشنایي هرچند 
توپي را به هوا پرتاب کرده اید را از خاطر خود بگذرانید و ببینید آن 
دفعه هم مثل هر تجربه ي مشابه دیگري، همان رخ داده که انتظارش 
مي رفت؛ یعني نیروي گرانش از سرعت توپ آهسته مي کاهد و پس از 
مکثي کوتاه آن را به سمت زمین مي کشد. حال اگر در سیاره ي خیالي ِ 
دیگري مي بودید و توپ تان را به هوا مي فرستادید؛ مي شد فرض کرد 
که سرعت توپ مي تواند از سرعت گریِز سیاره تان هم بگذرد و حتی 

آن را ترک کند.
ستاره شناسان نیز براي فهم تاریخ کیهان، مدت هاست که کهکشان ها 
را توپ هاي درخشان و غول پیکري فرض  کرده اند که از میلیاردها سال 
پیش و در جریان رویداد تعیین کننده اي موسوم به »انفجار بزرگ« از 
هم مي گریزند و این دقیقًا همان چیزي ا ست که نام »انبساط جهان« را 
بر آن نهاده اند. اما اینکه، آیا این تو پ ها روزي از حرکت باز خواهند 
ایستاد و تحت تأثیر نیروي گرانشيِ  متقابل شان به سمت هم بر خواهند 
گشت و یا تا ابد همین گونه به پیش خواهند رفت، موضوع نامعلومي بود. 
تا اینکه حدود ده ساِل پیش، دو گروِه کیهان شناسي با محاسبه ي سرعت 
کهکشان هاي  سرعت  با  مقایسه شان  و  دوردست  کهکشان هاي  گریز 
نزدیک تر، تصمیم به روشن سازِي این مسأله گرفتند. واقعیت این است 
به  روید،  نشانه  را  فضا  از  دورتري  اعماق  تلسکوپ تان  با  هرچه  که 
را  اگر آن جا کهکشاني  لذا  و  زمان هم مي نگرید  از  دورتري   ِ فواصل 
مي توان  مي کند؛  نزدیک ترش حرکت  هم نوعاِن  از  سریع تر  که  ببینید 
نتیجه گرفت که فرآیند کاهش سرعت کهکشان ها با هدف بازگشت 
مجددشان به سمت همدیگر، آغاز شده است. در غیراینصورت؛ بایستي 

فرض دوم را پذیرفت که انبساط جهان تا ابد ادامه خواهد داشت.
دو  این  از  هیچکدام  نه تنها  دانشمندان،   ِ کماِل شگفتي  در  این حال  با 
گزینه صحت نیافت؛ بلکه انبساط جهان در قیاس با چند میلیارد سال 
پیش، سریع تر نیز شده است! این درست مثل این مي ماند که توپ تان 
واقعه اي هم فرض وجود  تنها توجیه معقول چنین  و  بگریزد  از زمین 
موشک کوچکي  است که به توپ بسته شده باشد و سرعت اش را به 
سرعت گریز از سیاره برساند. اما در خصوص جهان، چنین فرضي را 
انرژی،  از  ناپیدا  و  مرموز  چشمه اي  که  نمود  بیان  گونه  این  مي توان 

کهکشان ها را دائما شتاب مي بخشد.
کسي  نیز  تاکنون  و  نامیدند  تاریک«  »انرژي  را  مرموز  انرژِي  این 
نتوانسته است پي به ماهیت واقعیش ببرد؛ هرچند همه ي اخترشناسان 
بر این گفته متفق اند که انرژي تاریک، حدود 74 درصد از محتویات 

هستي را به خود اختصاص داده است. بقيه اش هم که غالبًا به »ماده ي 
تاريک*« برمي گردد و مي ماند 4درصد از جهان، که همان چيزي ست 
که در تماميِ  طول موج هاي نور، از دور و نزديک، ديده ايم؛ يعني همه ي 

ستاره ها، کهکشان ها، سحابي ها و ...! 

گرديده  ارائه  تاريک  انرژي  ماهيت  توصيف  براي  متفاوتي  فرضيات 
اينشتين  به دست نوشته هاي يکصدساله ي آلبرت  که يکي شان مربوط 
»ثابت  نام  با  را  تاريک  انرژي  مفهوم  مي شود که در آن ها وي همان 
نيز  اينشتين  اينکه حتي  با وجود  است.  نموده  کيهان شناخت«  مطرح 
توصيف مبهمي از اين مؤلفه ي مرموز هستي به دست داده، ولي همين 
که نامش را »ثابت« گذاشته، نشان از اين مي دهد که قدرت رانشي ِ 
اين نيرو در سرتاسر هستي مشابه است و اين، خود حدس خوبي ست.

فضايي  تلسکوپ   ِ تحقيقاتي  »مؤسسه ي  از  ريس«  »آدام  پروفسور 
»)STSCL( در بالتيمور، که سرپرست تيم  کاوشي ِ انرژي تاريک بوده 
به »مجله تايم« گفت: »يک درخت از فرضيات متفاوت را تکان دهيد 
تا 20 ايده ي درخشان از آن فروبريزد. اما به هر حال براي تعيين اين که 
در اين ميان حق با کدام فرضيه است؛ ناگزير بايد دقت محاسبات را 

تا حد زيادي ارتقا بخشيد.«
توسط  صورت پذيرفته  مشاهداِت  مي شود  نتيجه  که  اين جاست  از 
چه  تا  ويرجينيا  در  راديويي«  نجوم  ملي  »رصدخانه ي  دانشمنداِن 
چنگ يو   )JAMES BRATZ( براتز  جيمز  است.  اهميت  حائز  اندازه 
کو)CHENG_YU KIO(، با اتصال مجازِي چندين تلکسوپ راديويي 
فاصله ي  محاسبه ي  به  موفق  غول پيکر،  تلسکوپي  توليد  و  يکديگر  به 
کهکشان NGC6264  با خطاي 450ميليون سال نوري؛ يا به عبارتي 

9درصد شدند.
 اين پژوهش، حائز اهميت فراواني است؛ چراکه هرچند تعيين سرعت 
يک کهکشان از طريق مشاهدات طيفيش خيلی دشوار نيست؛ اما اطالع 
است.  بسيار ضروری  کيهان  پهنه ي  اين کهکشان در  مکان حقيقي  از 
و شما مي خواهيد  به سمت تان مي آيد  با شتاب  اتومبيلي  کنيد  فرض 
بدانيد چه زمانی  بهترين وقت فرار است که هم خودتان را نجات داده 
باشيد و هم راننده ديگر نتواند سريعًا مسيرش را به سمت تان کج کند. 
شما براي اين محاسبه نه تنها نيازمند دانستن سرعت و شتاب اتومبيل 

هستيد؛ بلکه بايد از فاصله اش با خودتان هم باخبر باشيد.

بزرگترین اشتباه اینشتین یا ...

تا  فاصله  محاسبه ي  براي  راه  چندین  هم اکنون  ستاره شناسان 
کهکشان ها پیش روي خود دارند؛ اما این روش ها خود متکي بر نظام 
شعاع  تا  فاصله  محاسبه ي  درد  به  پله اش  هر  که  نردبان مانندي ست 
محدودي از زمین مي خورد. اولین راه، استفاده از همان روش »اختالف 
منظر« ا ست که ملوانان براي تعیین فاصله تا ساحل استفاده مي کنند و 
این براي فواصل محدود تا حداکثر چندصد سال نوري جوابگوست. از 
این جا به بعد، هر مرحله وابسته به یک شاخص، مثل خط  کش است که 
بایستي براي تعیین فاصله ي هر جرم آسماني در آن محدوده ي ویژه، از 
آن بهره برد. با این حال، همه ي این خط  کش ها اشتباهات خاص خود را 
دارند و از این رو در موارد استثنایي چاره اي جز تعیین مستقیم فاصله ي 

کهکشان ها نیست.
آنها  زده اند.  انجامش  به   دست  کو  و  براتز  که  کاري ست  همان  این 
 6264 NGC رصدهاي خود را بر ابرسیاهچاله ي واقع در مرکز کهکشان
-و یا به عبارت دقیق تر، قرص گازِي پیرامون این سیاهچاله که مدام 
در حال سقوط و اضمحالل در آن است– معطوف نمودند. مولکول هاي 
آِب موجود در این قرص گازي، نقش »میزر«هاي )MASER( طبیعي 
را ایفا مي کنند. )میزر اشعه اي از نور، همانند لیزر است که به جاي تابش 
در نور مرئي، در طول موج هاي میکروویو طیف مي درخشد.( با وجود 
با  فانوس دریایي عمل مي کنند؛ ستاره شناسان  این میزرها که همانند 
گازي  قرص  این   ِ اسمي  ابعاِد  تعیین  به  موفق  رادیویي  تلسکوپ  یک 
این  ظاهري  ابعاد  مجازي شان  رادیوتلسکوپ  یاري  با  سپس  و  شدند 
قرص را )که باتوجه به فاصله کوچک تر و کوچک تر مي شود( محاسبه 
نمودند. این کار همانند تعیین ابعاد یک سکه در فاصله ي دوري از ما با 
یاري یک تلسکوپ و تخمین فاصله اش از ما، با توجه به ابعاد متعارِف 

یک سکه است.
باري  نخستین  نیست که براتز و کو این 

را  روشي  به کار بسته اند؛ چنین 
این  کهکشان، اما 

دورترین 

تاکنون  که  موفق به تعیین فاصله اش هدفي ست 
این باره  در  براتز  شش شده اند.  حدود  »ما  مي گوید: 

لیست  در  هم  بیشتر  یا  نهایتًا هدف  و  داریم  توانمندي هایمان 
این  ضمنًا  رسید«.  خواهیم  هم  این  از  بیشتر  حتي  یا  و  هدف  ده   به 
دقیق ترین محاسبه ي صورت پذیرفته از فاصله ي یک جسم دوردست 
نردباني، در حدود 6درصد است؛ اما  هم نیست. خطاي روش سنتي ِ 
براتز امید دارد که خطاي روش نوین اش به 3درصد هم کاهش یابد. 
به  هم  ضمانتي  و  سختي ست  »کار  که  مي کند  اعتراف  او  این حال  با 

انجامش نیست«
اگر آن ها در کارشان موفق شوند؛ نظریه پردازاِن حوزه ي کیهان شناسي، 
و حتي  نزدیک تر خواهند شد  تاریک  انرژي  ماهیت  فهم  به  گام  یک 
این  شنیدن  البته  کنند.  حمایت  نیز  اینشتین  گفته ي  از  آنگاه  شاید 

ماجرا نيز خالي از لطف نيست که اينشتين در دهه ي بيست ميالدي 
و به دنبال کشف پديده ي انبساط جهان توسط »ادوين هابل«؛ آگاهانه 
مفهوم »ثابت کيهان شناختي« را از معادالتش حذف کرد؛ چرا که نقش 
نتيجه ي  در  که  بود  انبساطي اي  حرکت  خنثي سازِي  فقط  ثابت،  اين 
تا آن زمان، جهان  به جهان نسبت داده مي شد؛ حال آنکه  معادالتش 
هابل،  کشف  از  پس  را  خود  کار  اين  اينشتين  و  مي شد  فرض  ايستا 
»بزرگ ترين اشتباه زندگي اش« خواند! با اين حال اگر ثابت بودِن تأثير 
انرژي تاريک در جاي جاِي پهنه ي هستي به اثبات رسد، اين بزرگ ترين 

اشتباه، شايد به بزرگ ترين پيش بيني ِ فاتحانه ي اينشتين بيانجامد!
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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

***
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ESO در  الجثه  تلسکوپ عظيم  از  استفاده  با  ستاره شناسان 
شيلی، اين تصوير از سحابی های سياره ی هابيل را دريافت 

)ESO :کرده اند. )عکس

این حلقه  نادر آسمانی ظاهر شده،  دایره ای حباب مانند شبیه چشم 
الماس کیهانی بافاصله 25۰۰ سال نوری از زمین است.

تلسکوپ قدرتمندی در شیلی تصویری از یک سحابی سیاره ی و ستاره 
درخشانی که بطور خارق العاده ی شبیه به یک حلقه الماس در اعماق 

فضاست را عکسبرداری کرده است. 
هابیل  ای  سیاره  های  سحابی  از  عکسی  اخیرا  اروپا  جنوبی  رصدخانه 
33 و ستاره ای به نام HD83535 منتشر کرده است. شما می توانید 
ویدیو  یک  در  را  الماس  حلقه  سحابی   SPACE.com سایت  توسط 

ببینید.
مقامات ESO در مصاحبه ای گفتند: سحابی سیاره ای، یکی از آخرین 
مراحل زندگی یک ستاره، مانند خورشید، است. زمانی که یک ستاره 
با جرم مشابه خورشید، ایجاد یک ابر درخشان از گاز در اطراف باقی 
مانده ستاره می کند، در نهایت به یک کوتوله سفید تبدیل خواهد شد. 
در واقع، ظاهر دایره هابیل 33 برای یک سحابی سیاره ای نادر است، 
مقامات ESO اضافه می کنند که معموال، این نوع از اشیاء دارای اشکال 

عجیب و غریب با توجه به چرخش ستاره یا عوامل دیگر هستند. اما 
هابیل 33 مانند یک حباب کامل آبی رنگ به نظر می رسد. 

باقیمانده ستاره و هابیل 33، در راه خود به یک کوتوله سفید تبدیل 
مروارید کوچک  به شکل یک  می توانند  این وضعیت  در  و  می شوند 
سفید دیده شوند. فقط کمی خارج از مرکز، در داخل سحابی که هنوز 
روشن است )روشن تر از خورشید ما( اشعه ماوراء بنفش به اندازه کافی 

از فضای خارج به حباب ساطع می شود. 

ستاره HD 83535 بین هابیل 33 و زمین واقع شده است. موقعیت 
منحصر به فرد آن اجازه هم ترازی اتفاقی را به آن می دهد، که توهم 

یک حلقه الماس آسمانی را ایجاد کند.
نیز نشان داده شده  ESO آسمان اطراف سحابی و ستاره  در تصویر 
است. حلقه کیهانی مثل یک دایره کوچک آبی با کهکشان کم نور در 
بخش های دیگر عکس قابل مشاهده است. ستاره نارنجی روشن که به 
آن Iota Hydri می گویند، در باالی تصویر  گسترده شده است. طبق 

گفته ESO ناظران می توانند با چشم غیر مسلح نیز آن را ببینید.
و    33 هابیل  بزرگ،  بسیار  تلسکوپ  این  گفته اند:   ESO دانشمندان 
HD 83535 را به تصویر کشیده است. پانزده کشور مختلف، از جمله 
برزیل، فرانسه، انگلستان، دانمارک و پرتغال، حمایت کننده رصدخانه 
در  را  زمینی  مشاهدات  بیشترین  رصدخانه  این  هستند.  اروپا  جنوبی 
بزرگترین  که  دارد  شیلی  در  مشاهده  سایت  سه   ESO دارد.  جهان 

تلسکوپ در پارانال1 واقع شده است.
جو ساتریانی، گیتاریست، موسیقی جذابی بر روی ویدئوی الماس حلقه 
کیهانی در سایت Space.com ثبت کرده است. این آهنگ به نام »در 
در بخش  نیز،   Amazon.com سایت  در  دارد؟«  وجود  عشق  فضا 

خاطرات موسیقی، قابل دانلود و سفارش است.  

توضیحات:
Paranal .1

مترجم: نسرين مرادي مجد
منبع:         

/http://www.mnn.com 

مراحل پيشرفت نانوفناوری
برای اینکه از جنبه های مختلف نانوفناوری باخبر شویم، مرور جدول 
زمانی اکتشافاتی که ما را به درک کنونی این علم رسانده است، مفید 
خواهد بود. این تاریخچه پایه و اساسی برای درک حالت کنونی این علم 

و پتانسیل تجاری آن شکل می دهد.

یکی از پیشگامان توسعۀ نانوفناوری اریک درکسلر است. درحالی که 
هنوز دانشجویMIT بود اساس رهیافت پایین به باال در نانوتکنولوژی 
را طرح ریزی کرد که در آن چگونگی دستکاری اتم ها و ساختن مواد 

از این راه را توصیف می کرد.
درکسلر پیشنهاد کرد که می توان ماشین هایی کوچکتر از سلول های 
آلی ساخت. او پیش بینی کرده بود که این ماشین آالت تعمیر سلول 
می توانند برای درمان بیماری ها در جریان خون شخص ریخته شوند 

یا برای از بین بردن آلودگی در هوا منتشر شوند.
 ۱986 سال  در  که  نانوفناوری«  آیندۀ  خلقت:  »موتورهای  او  کتاب 
اولین  همچنین  او  است.  زمینه  این  در  ابتدایی  متن  یک  شد  منتشر 

شخصی بود که درجۀ دکترای نانوفناوری مولکولی به او اعطا شد.
در سال ۱98۱ گرد بینینگ و هنریش روهرر از IBM زوریخ ماشینی 
داشت.    نام   )STM( روبشی  تونلی  میکروسکوپ  که  کردند  اختراع 
دیگری  نتیجۀ  به  اما  شد  ساخته  ها  اتم  از  عکسبرداری  برای   STM
هم رسید که توانایی حرکت دادن اتم ها بود. یک نمود مشهور از این 
توانایی در سال ۱989 زمانی که دون ایگلر از IBM با قرار دادن 35 
اتم روی سطحی از جنس نیکل حروف  IBM را تشکیل داد، به نمایش 

گذاشته شد.
در سال ۱985 مابین معرفی STM و نمایش مشهور چگونگی چیدن اتم 
ها، یک شیمیدان بریتانیایی به نام هری کروتو متوجه شد که میلیون ها 
کیلومتر دورتر در فضا زنجیره های اتم های کربن وجود دارند. کروتو 
حدس زده بود که این زنجیره ها ممکن است در جو ستاره های غول 

پیکر قرمز ایجاد شده باشند.
در حوالی همین زمان، کروتو به ریچارد اسمالی و روبرت کرل محققان 
آمریکایی دانشگاه رایس پیوست که بر روی خوشه های اتم های تشکیل 
شده در هنگام تبخیر نمونه های نیمه رسانا یا فلزی، مطالعه می کردند. 
این سه نفر زمانی که کروتو برای استفاده از تجهیزات دانشگاه رایس 
رفته بود به هم پیوستند. این گروه برای شبیه سازی گرمایی که در جو 
ستاره های غول پیکر قرمز وجود دارد، گرافیت را تبخیر کردند. با این 
روش مولکول های کربنی تولید کردند که قبال هرگز دیده نشده بودند. 
آنها متوجه شدند که فراوان ترین مولکول شامل 6۰ اتم کربن است. به 
دلیل اینکه این مولکول ها پایدار به نظر می رسند، کروتو، اسمالی و کرل 
حدس زدند که کروی باشند زیرا مولکول های کروی تمایل بیشتری 
به ثبات دارند. این سه دانشمند نهایتًا تشخیص دادند که ترکیب 6۰ 
اتم کربن در شکل کروی نیازمند به هم پیوستن شش ضلعی ها و پنج 
بال  باکی  بال گذاشتند.  باکی  را  این ساختار  نام  آنها  است.  ها  ضلعی 

اغلب به دلیل داشتن 6۰ اتم کربن، 6۰ نامیده می شود.
در سال ۱99۱ سوزن های کربنی نازکی کشف شدند که قطر بین ۱ 
تا ۱۰۰ نانومتر داشتند. این لوله ها مانند باکی بال از اتم های کربن 
پیوسته به هم در شش ضلعی و پنج ضلعی ها اما در شکل استوانهای 
اند. این ساختارها توسط سامیو ایجیما کشف شدند و او  ساخته شده 
نانولولۀ کربنی گذاشت. ایجیما برخی از دوده های کربنی  نام آنها را 
را تحت میکروسکوپ الکترونی آزمایش کرد و دریافت که در نمونه 
استوانه های کوچک شامل شبکۀ اتم های کربن در امتداد باکی بال ها 
دیده می شوند. او دریافت که باکی بال هایی هستند که انتهای آنها 

مانند ُکره جمع نمی شود.
نانولوله ها دو نوع دارند: نانو لوله های تک دیواره )SWNT( و نانولوله 
های چنددیواره )MWNT(. نانولوله های تک دیواره به شکل استوانه 
های تک الیه هستند و نانولوله های چنددیواره چندین استوانۀ درهم 

فرو رفته می باشند.
 

شکل2. نانولوله چند دیواره

ذکر  را  نانو  فناوري  زمینه  در  مهم  رویدادهاي  به طورخالصه  درزیر 
می کنیم.

۱857 کشف محلول کلوئیدي طال توسط مایکل فارادي
۱9۰5 تشریح رفتار محلول هاي کلوئیدي توسط آلبرت انیشتین

۱932 ایجاد الیه هاي اتمي به ضخامت یک مولکول توسط لنگمویر
در  مواد  با  کار  براي  پایین  سطوح  در  زیاد  فضاي  ایدۀ  طرح   ۱959

مقیاس نانو توسط فاینمن
۱974 بیان واژۀ فناوري نانو براي اولین بار توسط نوریو تانیگوچي

۱98۱ اختراع دستگاهي توسط IBMکه به کمک آن مي توان اتم ها را 
تک تک جا به جا کرد.

 )C6۰( ۱985 کشف ساختار جدیدي از کربن
 IBM ۱99۰ نمایش توانایي کنترل نحوه قرارگیري اتم ها توسط شرکت

۱99۱ کشف نانو لوله هاي کربني
۱993 تولید اولین نقاط کوانتومي با کیفیت باال

۱997 ساخت اولین نانو ترانزیستور
 DNA2۰۰۰ ساخت اولین موتور

2۰۰۱ ساخت یک مدل آزمایشگاهي سلول سوخت با استفاده از نانولوله
2۰۰2 شلوارهاي ضدلک به بازار آمد

2۰۰3 تولید نمونه هاي آزمایشگاهي نانوسلول هاي خورشیدي

منبع
 2nd Edition, Earl Boysen, Nancy,  ,Nanotechnology For Duμμies

C. Muir
مترجم: ر. حسینی
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 شکل۱. اتم کربن       
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نا نو فناوری

کاهش ابعاد حفره ها در مواد توسط فناوری نانو
مواد متخلخل حفره هایی دارند که آب یا مایعات دیگر می توانند در 
آنها نفوذ کنند. مواد نانومتخلخل که شامل حفره های نانومقیاس هستند 

احتمال استفاده های جذابی از حفره ها را ایجاد می کنند.
برای مثال، سنگ های زیرزمینی  از اجسام متخلخل هستند.  بسیاری 
جذب  را  آب  که  هستند  هایی  حفره  شامل   )AQUIFER( متخلخل 
می کند. البته کسر قابل توجهی از حجم این سنگ های متخلخل جامد 

است و مقدار آبی را که می توانند دربرگیرند محدود می نماید.
را  جامد  مادۀ  درصد  توان  می  نانوذرات  از  متخلخل  مواد  ساختن  با 
حجمی درصد  دهد  می  اجازه  نانومتخلخل  مادۀ  به  که  داد  کاهش 

بسیار باالتری از مایع یا گاز را در خود ذخیره نماید.
حجم  توان  می  شود،  نانویی  های  سوراخ  از  پر  جامد  مادۀ  یک  اگر 
بزرگی از گاز را در آن ذخیره نمود. یک مثال خوب برای این موضوع 
اند که توسط  نانوذراتی ساخته شده  از  آئروژل ها هستند. آئروژل ها 
نانوحفره های پرشده با هوا از هم جدا شده اند. به این دلیل که قسمت 
اعظم مواد آئروژلی از هوا تشکیل شده، این مواد عایق های بسیار خوبی 

هستند.
در  یافته  کاهش  نانو  توسط  آنها  ابعاد  که  هایی  حفره  دیگر  استفادۀ 
تنظیم  و  داخلی  سطح  کردن  بیشینه  برای  نانومتخلخل  مواد  طراحی 
به چارچوب  اند که  ایجاد کرده  موادی  ابعاد سوراخ هاست. محققان 
آلی- فلزی )MOFS( موسوم است. این مواد جهت مقاصدی از قبیل 
هیدروژن  ذخیرۀ  و  کربن  اکسید  دی  گیرانداختن  برای  گازها  ذخیرۀ 

برای استفاده در سلول سوختی توسعه یافته اند.
همچنین سطح قابل دسترس نانوذره ای که پر از نانوحفره باشد برای 
تماس با گازها یا مایعات افزایش یافته و میتواند اثر کاتالیست ها را 
بهبود بخشد. کاتالیست مولکول های درگیر در واکنش را شکسته و 
انواع دیگر  با  میتوانند  ها  اتم  این  میکند. سپس  تجزیه  اتم هایش  به 
مولکول های موجود واکنش داده و نتیجۀ مطلوب را به صورت یک 

مادۀ شیمیایی کاماًل متفاوت ایجاد کند.
زمانی که کاتالیست نانومتخلخل باشد، اتم هایی که از مولکول ها جدا 
سطح  و  کرده  تجمع  ها  نانوحفره  داخلی  سطح  در  میتوانند  اند  شده 
بیشتری را برای کاتالیست جهت شکستن مولکول ها و پیشرفت واکنش 
تأمین کنند. این کاتالیست های بهبود یافته توانایی بیشتری برای تجزیۀ 
آالینده های هوا و همچنین  بهبود الکترودهای مورد استفاده در باتری 
ها دارند که موجب افزایش سرعت شارژ و ظرفیت ذخیره سازی آنها 

خواهدشد.

برخی ديگر از کاربردهای نانوحفره ها 
انرژی  کاهش  فیلتراسیون آب جهت  در  ها  نانوحفره  شامل  غشاهای 
الزم برای جداسازی نمک ها از آب در شیرین کننده های آب دریا 
استفاده می شوند. وقتی حفره ها توسط نانو لوله های کربنی شکل گیرند 
مولکول های آب به راحتی از میان آنها جریان می یابند اما مولکول 

های نمک که بزرگتر هستند نمی توانند عبور کنند.
)یون های هیدروژن(  ها  پروتون  انتقال  برای  ها  نانوحفره  از  توان  می 
در سلول های سوختی استفاده نمود. محققان درحال توسعۀ غشاهایی 
موجب   و  دارند  اسیدی  محلول  یک  شامل  هایی  نانوحفره  که  هستند 

سهولت عبور یون های هیدروژن از میان این غشاها می شود.
 DNA ساختار  سریع  آنالیز  جهت  توانند  می  همچنین  ها  نانوحفره 
نانوحفره  میان یک  از   DNA مولکول  که یک  هنگامی  استفاده شوند. 
که ولتاژی روی آن اعمال شده عبور کند، محققان می توانند با مطالعۀ 

تغییرات جریان الکتریکی ساختار آن را تعیین کنند.

منابع: 
 NANOTECHNOLOGY FOR DUUUIES END EDITION

 ERARLBOYSEN NANCY C MUIR
WWW.NANOWERK.COM

مترجم: ر. حسینی

نانو حفره 

 پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به ساخت نانوجاذبی شده اند که قادر
غذایی مواد  و  آب  نمونه های  در  را  سنگین  فلزات  کم  مقادیر   است 
قابلیت و  داشته  مغناطیسی  خاصیت  نانوجاذب  این  کند.   اندازه گیری 
 استفاده ی مجدد را برای کاربر امکان پذیر می کند. از نتایج این تحقیقات

.می توان در صنایع غذایی و یا تصفیه ی آب بهره برد
در تدریج  به  می توانند  کادمیوم،  و  مانند سرب   فلزات سنگین سمی، 
 بدن انسان )عمدتاً در کبد و کلیه( تجمع یافته و به سالمت او آسیب
 برساند. نوزادان، به دلیل سیستم های کلیوی نابالغ خود، نسبت به این
 عناصر آسیب پذیرتر بوده و تحمل کمتری در برابر این عناصر غیر
به فلزات  این  ورود  راه های  از  یکی  می دهند.  نشان  خود  از   ضروری 
 بدن انسان از طریق مصرف روزانه ی آب و غذاست. بنابراین، نظارت
.بر غلظت سرب و کادمیوم در نمونه های آب و غذا بسیار مهم است

و مناسب  پوشش  با  مغناطیسی  نانوجاذب  تهیه  پژوهش  این   هدف 
 بررسی کاربرد آن در پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار اندک

.فلزات در نمونه های مختلف آب و نمونه های غذایی بوده است
خصوص در  طرح،  این  مجری  فراهانی،  داودآبادی  ملیحه   دکتر 
با استخراج  »فرایند  کرد:  عنوان  شده  سنتز  نانوجاذب   مزیت های 
به حتی  را،  نمونه ها  جداسازی های  قابلیت  مغناطیسی   جاذب های 
 صورت گزینشی، فراهم می آورند. از طرفی عدم نیاز به فرایند زمان
از باال  تغلیظ  و ضریب  و سرعت  و صاف کردن محلول   بر سانتریفوژ 
 دیگر فواید بکارگیری این نانوجاذب هاست. ضمن اینکه این ذرات پس
استفاده ی مجدد را قابلیت  لزوم(   از جمع آوری و اصالح )در صورت 

».خواهند داشت
دقت دارای  نانوجاذب ها  کمک  به  »جداسازی  افزود:  ادامه  در   وی 
مختلف فلزات  اندازه گیری  برای  می تواند  و  بوده  باالیی  حساسیت   و 
 درنمونه ها با حجم باال و حاوی مقادیر ناچیز از این گونه ها بکار رود.
تغلیظ پیش  برای  یا  و  تصفیه ی آب  این روش می توان در صنایع   از 
».و اندازه گیری فلزات مختلف در ماتریس های متفاوت استفاده نمود
توسط آهن  مغناطیسی  نانوذرات  کار  این  در  محقق،  این  گفته ی   به 

داده پوشش  سولفات  دودسیل  سدیم  آنیونی  سورفکتانت  و   سیلیکا 
همزمان اندازه گیری  و  تغلیظ  پیش  برای  نانوجاذب ها  این   شده  اند. 
 مقادیر بسیار کوچک کادمیوم و سرب در نمونه های مختلف آب و شیر
 خشک، با روش استخراج فاز جامد به کار رفته اند. میزان فلزات جذب
 شده با دستگاه جذب اتمی تعیین شده است. تأثیر محیط، نوع و حجم
 شوینده، مقدار جاذب، زمان استخراج، شرایط واجذب و ظرفیت جاذب

.از موارد بررسی و بهینه شده در این کار است
دانش فراهانی-  داودآبادی  ملیحه  دکتر  همکاری  از  تحقیقات   این 
 آموخته ی دانشگاه تهران- و دکتر فرزانه شمیرانی- عضو هیأت علمی
مجلۀ در  آن  نتایج  و  آمده  دست  به  تهران-   Journal of دانشگاه 
AOAC International )جلد 97، شماره 6، سال 2۰۱4، صفحات 

.۱682 تا ۱688( چاپ شده است
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هفت چالش مهم برای تحصيل در خارج از کشور
 دانش آموزانی که در دانشگاه های خارج از کشور ثبت نام می کنند، این تجربه را چالش برانگیز و سخت، و در عین حال هیجان انگیز می یابند. هنگام
 ورود به کشوری با فرهنگ بسیار متفاوت، دانشجویان باید برای مطابقت دادن خود با محیط اطرافشان بسیار تالش کنند. با اینکه این تجربه اصال
 ساده نیست، اما می تواند مملو از سرگرمی و جذابیت باشد. برای راحت تر شدن امور، آگاهی از موارد قابل پیشامد، قبل از رفتن، یکی از راهکارهای

بسیار مهم است. در اینجا به برخی از چالش های مهمی که دانشجویان هنگام تحصیل در خارج از کشور با آن روبرو می شوند، اشاره می کنیم
 جا افتادن

 همه دانشجویان در ابتدای ورود به یک کشور جدید خود را غریبه حس می کنند. آنها متوجه می شوند که فهمیدن هنجارها، فرهنگ، زبان، غذا و ...
 آن منطقه سخت است. با اینکه اکثر کشورها به گرمی از آنها استقبال می کنند، اما این تجربه می تواند مثل تالش برای حفظ خود در محیط جدید
.باشد. به هر حال، این مشکل همچنان که به محیط جدید عادت می کنید و اطرافیانتان را دوست و مشوق می بینید، سرانجام کوچکتر به نظر می رسد

فرهنگ
 آداب و رسوم و فرهنگ در هر کشوری متفاوت است. در واقع، فرهنگ ها حتی در محدوده یک کشور نیز بسیار متفاوت است. برای دانشجویان
 درک و پذیرش این حقیقت مهم است. از تفاوت های کوچک فرهنگی، مثل لباس پوشیدن و برقراری ارتباط گرفته تا موضوعات بزرگ تر، دانشجویان
 در کشور جدید برای فهم کامل گستردگی تفاوت های فرهنگی باید قدری زمان صرف کنند. بهترین راه برای کنار آمدن با این مسئله، کمی مطالعه

.درباره فرهنگ آن کشور و یا صحبت درباره تجربیات دیگر دانشجویان بین الملل است
غذا

 هر کشوری غذاهای متفاوت و مخصوص به خود دارد. انواع غذاهایی که در رستوران دانشگاه یک کشور جدید ِسرو می شود، ممکن است از غذاهایی
 که دانشجویان بین الملل در کشور خود عادت به خوردن آن دارند بسیار متفاوت باشد. در آغاز، ممکن است نیاز به کمی هماهنگی باشد و همچنان
 که بدنتان می کوشد تا با محتویات و مزه های جدید خود را مطابقت دهد، حتی شاید با جنبه هایی فیزیکی مواجه شوید. به هرحال، با گذشت زمان
 شما احتماال به سادگی به خوراک ها و دست پخت های جدید عادت می کنید. همچنین، دانشجویان می توانند برای یافتن محتویات غذاهای کشور

.خودشان بکوشند و آنها را از سوپرمارکت های خاصی بخرند و بپزند
زبان

 زبان شاید یکی از متداول ترین معضالت همه دانشجویان خارج از کشور باشد. یادگیری زبان جدید زمان می برد، اما یکبار که برای شما خوب
 جاافتاد، این مشکل خیلی سریع از بین خواهد رفت. زبان انگلیسی امروزه در بیشتر کشورها صحبت می شود، بنابراین برقراری ارتباط دانشجویان با

.دیگران خیلی سخت نیست. اگرچه، پشتکار و تالش برای یادگیری زبان رایج در کشور جدید نیز مهم است
زندگی اجتماعی

 تحصیل در خارج از کشور می تواند یک تجربه بسیار هیجان انگیز باشد. با اینکه، دوری از دوستان و خانواده می تواند بسیار سخت باشد. بهترین راه
 برای کنار آمدن با این مشکل، ساختن یک شبکه پشتیبانی در محدوده جدیدتان است. یافتن دوستان جدید، صحبت با هم کالسی ها، پیوستن به گروه

.های دانشگاهی و انجام هرکاری که بتوان روابط معناداری فراهم کرد
روش يادگيری

 دانشجویان کشورهای آسیایی معموال به روش کنفرانس دادن )تک سخن گو( در دروس پایه خوگرفته اند. اما دانشگاه ها در کشورهای غربی معموال
 شامل بحث های گروهی، سمینار و تکنیک های یادگیری تعاملی )دویا چندطرفه( است که دانشجویان بین المللی شاید خیلی با آنها آشنا و راحت

 نباشند. این دانشجویان معموال با یادگیری انفعالی )یک طرفه( راحت تر هستند و به صرف وقت برای یادگیری مستقالنه و خودمحور گرایش
.دارند که معموال در کالس های غربی به آن نیاز است

انتظارات تحصیلی
 به دلیل بسیاری از مشکالتی که دانشجویان در یک محیط آموزشی جدید با آن مواجه می شوند، افت نمرات در سال تحصیلی
 اول امری طبیعی است. برخی دانشجویان ممکن است انتظارات تحصیلی باالیی داشته باشند و عملکردشان را دلسردکننده
 تصور کنند. در این شرایط، اگر شما در آغاز، دوره های پیشرفته تری را برای تحصیل انتخاب کنید می تواند کمک کننده
 باشد. اما بهتر است، واحدهای کمتری را در ترم اول بردارید و اطمینان یابید که برنامه راحتی دارید و از برداشتن دروس

.سخت در ترم اول بپرهیزید. از همه اینها مهم تر، برقراری و حفظ ارتباط با اساتید و مشاوران است
با این که برای تحصیل در خارج از کشور معضالت بسیاری وجود دارد، اما این تجربه فوق العاده و قابل پیشرفت خواهد بود
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این یک واقعیت مشخص است که انحرافات مالی یکی از جنبه های اصلی بنگاه های اقتصادی و سیاسی امروزه ما است. اما در چند دهه اخیر، 
جنبه جدیدی از انحراف در مراکز علمی ما نیز گسترده شده است که شامل کمیته نوبل نیز می شود. این حالت تازه ی انحراف، که من آن را 
انحراف اخالقیات می خوانم، ضربه اش روی جامعه ما بسیار زیاد و نابودکننده تر از ضربه ای است که انحرافات سیاسی و اقتصادی وارد می 
کنند. در واقع، بحران اقتصادی موجود در دنیا و ازهم پاشیدگی اقتصاد و مراکز مالی، که شدیدا روی ملل در حال توسعه اثرمی گذارد، فقط دو 
نشانه از یک بحران عمیق تر و بنیادی تر است. به عنوان مثال، ناپدید شدن اصول اخالقی و کمبود پایه های علمِی-کاربردی و نظارت های هسته 
اقتصادی ... از دیگر نشانه ها هستند. بنابراین، ما نباید از فروپاشی پیوسته اقتصاد جهان متعجب شویم، چون دلیل اصلی انحراف اخالقیات است. 
در دو دهه اخیر ما شاهد این بوده ایم که کمیته نوبل جایزه صلح نوبل را به مجرمین جنگی داده است! همچنین، فعاالن سیاسی و اجتماعی که 
دستورات سیاسی دنیای غرب را پشتیبانی می کنند و دانشمندانی که شبه-آزمایش هایی برای اثبات تابش زمینه میکروموج و معمای انفجار 

بزرگ ایجاد می کنند از این دسته هستند. 

کمیته نوبل بخشی از بنگاه سیاسی و اقتصادیی است که جهان ما را فرمانروایی می کند.آیا شما تا به حال شنیده اید که یکی از جایزه های نوبل به 
محققین یا دانشمندانی که مستقل کار می کنند، اعطاشده باشد؟ در حقیقت، فیزیکدانان و شیمی دانان و ... باید از لحاظ سیاسی نیز اصالح شده 

باشند و این یک نیاز اساسی و شاید مهم تر از دستاوردهای علمی باشد.
جستجو برای یافتن حقیقت و اکتشاف، امری منحصر به فرد و هدف اصلی موسسات برجسته علمی در غرب نیست. بلکه، علم غربی دوران 
خودش را از »الیسنکویزم«۱ شروع کرده، که مهم ترین نقش آن بودن ابزاری برای خواست یک مقصود برگزیده ضد دموکراتیک روی بکارگیری 

هر وسیله ای برای تجارت کنترل اجتماعی و جهانی سازی »رفاقت رژیم سرمایه داری انحصاری2« است.

همانطور که سی. اس لوییز3 نقل کرده، واگذاری پایه های های علم غربی از آغاز به وجود آمده است: »اگر ما سردسته جارچیان دوره جدید 
)بیکن(4 را با شخصیت فاستوِس مارلو5 مقایسه کنیم، تشابه آن شاخص بودنش است. شما در بخشی از نقدها می خوانید که فاستوس تشنه دانش 
است. در واقعیت، او به ندرت به این موضوع توجه می کند. این درست نیست که او از شیاطین علم می خواهد، بلکه طال، اسلحه و ... را می 
خواهد. با یک هدف مشترک، بیکن کسانی را که دانش را به عنوان یک سرانجام در خودش گرامی می دارند، محکوم می کند ... موضوع حقیقی، 
گسترش قدرت بشر برای انجام هر چیزی و ممکن کردن آن است. او جادوگری را بدین دلیل که کارایی ندارد رد می کند، اما هدفش همچون 

جادوگران است ...«

برگرفته از مقاله »از بین رفتن بشریت«. نویسنده: جمال س. شرایر، مارس 2۰۱5
مترجم: مینا حسینی

توضيحات:
Lysenkoism.۱، نظریه ای که معتقد است عوامل جسمانی وبدنی وشرایط محیط 

در وراثت موثر است.
crony-monopoly capitalism.2

Clive Staples Lewis.3، شاعر و نویسنده انگلیسی، قرن ۱9 و 2۰میالدی
Bacon.4

Christopher Marlowe.5، شاعر و نمایش نامه نویس انگلیسی 
»Faustus« قرن ۱6 میالدی و نویسنده
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این تصویر، عکس ماهواره اي گردباد کاترینا را نشان مي دهد، اینک به 
ساختار فیزیکي این گردباد مي پردازیم:

همانطور که مشخص است این گردباد از دید ناظر، زماني که آن را از 
باال مشاهده مي کند، مخالف جهت دوران عقربه هاي ساعت در حال 
و  الکتریکي  میادین  براي  را  زیر  توانیم شکل  است، پس مي  چرخش 

مغناطیسي آن رسم کنیم .

چون جهت حرکت بار الکتریکي منفي همواره مخالف جهت میدان  الکتریکی
عقربه هاي  موافق  الکتریکي  میدان  جهت  فوق  شکل  در  پس  است، 
ساعت خواهد شد و میتوانیم طبق قانون دست راست قطبین مغناطیسي 
فیزیکي مي  این ساختار  کنیم.  را مشخص  مغناطیسي  میدان  و جهت 
تواند میلیونها تُن آب را به صورت قطعات ریز یخ در اتمسفر سیاره 

زمین معلق و با سرعتهاي بیش از صد کیلومتر در ساعت حمل کند.

حرکت دوراني و چرخشي نیز در بشقاب پرنده ها شناسایي شده است 
آشکار  آنها  پیرامون  الکترومغناطیسي  قوي  بسیار  میادین  همچنین  و 
الکترونیکي  و  الکتریکي  سیستمهاي  تمامي  اینکه  براي  است،  گردیده 
هلیکوپترها، هواپیماها و جت هاي نظامي در مجاورت بشقاب پرنده ها 
مختل شده و حتي براي همیشه از کار مي افتند و احتمال سانحه هوایي 
بسیار زیاد است. بعضي از آنها در شب تاریک بسیار نوراني دیده مي 
پیرامون  قوي  بسیار  الکتریکي  میدان  که  است  این  آن  علت  و  شوند 
الکتریکي در هوا شده و مسلما گازها در این حالت  آنها باعث تخلیه 
یونیزه و از خود نور ساطع مي کنند؛ یعني همان چیزي که در المپهاي 
طویل نئون و یا رعد و برق دیده مي شود. چنین گزارش شده است 
که نزدیک شدن آنها به نیروگاه ها و پستهاي فشار قوي و ضعیف برق، 
مراکز  به  آنها  شدن  نزدیک  همچنین  و  شود  مي  جریان  قطع  باعث 

رادیویي و مخابراتي، باعث بوجود آمدن اختالالت و خرابي مي شود .

شکل فوق مسیر حرکت یک ستاره دنباله دار را نشان میدهد . همانطور 
که مي دانیم جنس ستاره دنباله دار از قطعات بزرگ یخ و غبار است 
که در هنگام حرکت متالشي، تکه تکه و خرد میشود و چون این ذرات 

هاله های داغ
انجام شده توسط تلسکوپ فضایي چاندراي اشعه  تازه ترین رصدهاي 
ایکس ناسا از کهکشان پر جرم NGC 5746 ، هاله بسیار گرمي از 
گاز و غبار را آشکار کرد که اطراف این کهکشان را پوشانده و آن را 
از  این کهکشان که  از هر قسمت  هاله گازي  این  است.  احاطه کرده 
لبه دیده مي شود 6۰۰۰۰ سال نوري فاصله دارد . در این کهکشان 
هیچ نشانه اي از فعالیت هاي شدید در نواحي هسته اي وجود ندارد و 
نمي  روند غیر عادي شکل گیري ستارگان در آن مشاهده  هیچگونه 
شود تا بتوانیم داغي هاله را توجیه کنیم. با این حساب، این “هاله داغ” 

در اثر خروج گاز از کهکشان بوجود نیامده است .

هاله هاي کامال مشابهي همواره پیرامون بشقاب پرنده ها نیز رویت مي 
شود، البته زماني که آنها وارد اتمسفر سیاره زمین مي شوند. 

نظريه ابرها
همانطور که مي دانید جرم حجمي آب خالص تقریبا ۱۰۰۰ کیلوگرم 
بر متر مکعب است که در کل مي تواند وزن بسیار سنگیني را براي 
یک ابر به ارمغان بیاورد. توده ابرهایي که ما در آسمان مشاهده مي 
اما چگونه؟ کنند!  با خود حمل  را  دریاچه  توانند آب یک  کنیم، مي 

با ارتفاع گرفتن بخار آب و ورود به مناطق زیر صفر درجه، ذرات ریز 
یخ پدیدار مي شوند و چون آب مقطر تقریبا براي جریان الکتریسیته 
عایق است، ذرات یخ به علت وزش باد و اصطکاکشان، شدیدا باردار مي 
شوند که در این وضعیت بارهای الکتریکی ابرها به صورت زیر است.

شکل سمت چپ ساختار یک برق گیر را نشان مي دهد و عکس سمت 

راست تخلیه الکتریکي یک ابر با زمین را نشان مي دهد. 
همانطور که مشخص است یک ابر مي تواند دو نوع بار الکتریکي منفي 
و مثبت را دارا باشد و به همین دلیل تخلیه الکتریکي مابین دو ابر و یا 

مابین ابر و زمین صورت مي گیرد!

در حقیقت، زمین براي ابرها در حکم بار مثبت است، اما باردار شدن 
ابرها دو مزیت را براي آنها خواهد داشت: 

و  مانده  باقي  کوچک  حجم  همان  به  یخ  ذرات   .۱
دافعه  نیروي  اینکه  براي  شوند؛  نمي  ادغام  هم  با 
که  زماني  تنها  و  دارد،  وجود  آنها  مابین  الکتریکي 
تخلیه الکتریکي انجام گیرد در هم ادغام مي شوند و 

بارندگي شروع مي شود.
2. بار الکتریکي آنها مي تواند نیروي دافعه الکتریکي ایجاد کند که بر 
گرانش سیاره زمین غلبه کرده و در اتمسفر سیاره زمین شناور شوند 
و بعد از تخلیه الکتریکي این نیروي دافعه از بین مي رود و ذرات ریز 
تحت تاثیر نیروي گرانش به طرف سطح زمین سقوط کرده و بعد از 
ادغام با یکدیگر، قطرات آب را تشکیل مي دهند و چنین به نظر مي 
رسد که تخلیه الکتریکي مابین دو ابر براي بارندگي کافي نباشد و این 

تخلیه الکتریکي در نهایت مي بایست با زمین نیز صورت بگیرد.
پس بهترین راه براي بارش مصنوعي یک ابر، خنثي کردن بار الکتریکي 
بار  یک  ایجاد  با  توانند  مي  پرنده ها  بشقاب  رو  همین  .از  است  آن 
الکتریکي بسیار قوي در اتمسفر سیاره زمین شناور شده و به شرایط بي 
وزني برسند )فضاي مشبک، الکتروگراویتي و نیروهاي پیشران و اسپین 
با  اینجاست که شکل هندسي آنها  اما نکته بسیار جالب  در فضا(. 

شکل هندسي یک گردباد نیز کامال هم خواني دارد . 

عجایب فیزیک
به  الکترومغناطیسي خورشید  از جانب میدان  باردار هستند  به شدت 
طرف بیرون پرتاب و دفع مي شوند و نیروي گرانش خورشید بر آنها 
بي تاثیر جلوه مي کند و تنها بر جرم هسته ستاره دنباله دار تاثیر گذار 
ابر نیز در اتمسفر زمین همین حالت را دارند. بشقاب  است. قطعات 
پرند ه ها نیز مي توانند از این پدیده فیزیکي استفاده کرده و از طرف 
میادین گرانشي قوي همچون خورشید فرار کرده و به راحتي از منظومه 

شمسي خارج شوند.

غبارهاي ماه
نور خورشید مي تواند خاک ماه را داراي بار الکتریکي کند )دو توجیه 
شده،  باردار  غبار  و  گرد  این  آنگاه  فتوالکتریک(.  پدیده  براي  جدید 
نوعی  وضعیت  این  مي شود.  دور  خودش  از  الکتریکیش  بار  خاطر  به 
نمایان  از دور  تیره  ِمه  به صورت یک  را آشکار مي کند که  از خاک 
مي شود و وقتي که خورشید غروب کرد به صورت تابش تیره رنگي 
نمایان مي شود. این موضوع اولین بار در دهه  ۱96۰ معلوم شد. پیش 
از آن، تصور می شد که قطعات بسیار ریز تا ارتفاع چند کیلومتري باال 
مي رود و ذرات به محض این که باردار و یا خنثي مي شوند به صورت 

فواره در مي آیند .

انبساط عالم و انرژي تاريک
“چنین به نظر میرسد که یک نیروي بسیار عجیب، اجزاي جهان را با

سرعت فزاینده اي از یکدیگر دور میکند ، در حالي که نیروي گرانش با 
این نیرو مقابله کرده و از سرعت این گسترش مي کاهد.

آيا نيروي ضد گرانشي باعث انبساط عالم ميشود ؟
 به نظر مي رسد که نیرویي در فضا نهفته است و همانند نوعي ضد
اینکه جهان  به جاي  باعث مي شود،  نیرو  این  گرانش عمل مي کند. 
متراکم شود و اجزاي آن به یکدیگر نزدیک شوند ، انبساط یابد. کیهان 
شناسان دریافته اند که بسیاري از کهکشان هاي دور دست با سرعتي 
بسیار بیشتر از آنچه که محاسبات موجود پیش بیني کرده است ، از 
یکدیگر دور مي شوند. در واقع، نه تنها از سرعت انبساط جهان کاسته 
نمي شود، بلکه این سرعت لحظه به لحظه در حال افزایش است . به نظر 
مي رسد که بعضي از انواع نیروهاي غیر منتظره و غیرقابل شناسایي در 
عالم وجود دارند که باعث مي شوند کهکشان هاي موجود در فضا به 
طور مرتب از یکدیگر فاصله گرفته و از هم دور شوند ” و به علت عدم 
توانایي در شناخت این نیروها ، نام کلي آن را انرژي تاریک گذارده اند.
بسیاري بر این باورند که انرژي تاریک همان نظریه ثابت کیهاني است.

ادامه دارد....
به نقل از سایت تبیان



شماره 34، خرداد و تیر 1394

16

 آزمایش های ساده و جذاب فیزیکی

 وابستگی فشار و نقطه جوش
همه ما شنیده ایم که آب در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به جوش می آید، ولی این صحبت کامل و علمی نیست، بهتر است که گفته شود: »آب 

در فشار یک اتمسفر ، در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد به جوش می آید.«
هرچه فشار محیطی که آب در آن قرار دارد پایین تر بیاید، دمای جوش آب هم پایین تر می آید. به عنوان مثال در نقاط مرتفع مانند قله کوه ها 
، به دلیل پایین تر بودن فشار هوا نسبت به سطح زمین، آب در دمایی پایین تر از ۱۰۰ درجه به جوش می آید. حال این سوال پیش می آید که 

این موضوع به نفع کوهنوردان است یا به ضررشان و اینکه آنها در چنین موقعیت هایی چه کار می کنند؟

و اما آزمايشی برای پی بردن به وابستگی فشار و دمای نقطه جوش:
مقداری آب مقطر )یا آب جوشیده و سرد شده(  را با یک سرنگ نسبتا بزرگ به داخل بکشید. حاال همه چیز آماده است تا شما یک آزمایش ساده 
فیزیک را شاهد باشید. دستتان را محکم در جلوی سوراخ سرنگ قرار دهید تا هوا به هیچ عنوان نتواند وارد سرنگ شود. سپس سرنگ را می کشیم، 

می بینیم که آب شروع به جوشیدن می نماید.

علت اين اتفاق: وقتی سرنگ را می کشید بدون اینکه اجازه ورود هوا را به آن بدهید ، فشار داخل سرنگ به شدت پایین می آید و بنابراین دمای 
جوش آب هم به ناچار پایین می آید تا جایی که در دمای محیط شروع به جوشیدن می نماید

آسانسور آب
داخل یک بشقاب مقداری آب ریختم داخل تکه ای سیب زمینی چند چوب کبریت فرو کردم و آن را 
در بشقاب قرار دادم کبریت ها را روشن کردم و هم زمان لیوانی را روی آن قرار دادم مشاهده کردم 

که اب داخل لیوان باال میرود و تقریبا تمام آب بشقاب داخل لیوان رفت. 
برای این که باال رفتن آب بهتر دیده شود بهتر است مواد رنگی به آب اضافه کنیم )نزدیکترین ماده 

رنگی تو آشپزخانه به من زرد چوبه بود(

علت: بعد از خاموش شدن کبریت ها چون فشار هوا داخل لیوان کم می شود و فشار هوای بیرون بیشتر 
از داخل لیوان است باعث باال رفتن اب در لیوان می شود.

*شبیه این کار را در طب سنتی تحت عنوان بادکش انجام می دهند.

*جواب این سوال را هم می توان با آزمایش باال توضیح داد:
سکه  یک  و  آب  مقداری  بشقاب  یک  داخل 
شود  خیس  دستمان  اینکه  بدون  چطور  است، 

می توانیم سکه را از داخل بشقاب برداریم؟

را  لیوان  خواستم  شد  تمام  آزمایش  *وقتی 
بردارم اما دیدم خیلی محکم به بشقاب چسبیده طوری که با بلند کردن لیوان بشقاب هم 

بلند می شد که این هم به دلیل است که فشار هوای 
بیرون بیشتر از فشار هوای داخل لیوان است در نتیجه 

نیرویی بشقاب را به لیوان می چسباند

نویسندگان: 
معصومه رحمانی، مهدی جاللی
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