نگرش

گیی رسعت چرخش سیاهچالههای فضای
اندازه ر

گیی رسعت چرخش سیاهچالههای فضای
اندازه ر
برگردان :امید برومند
به یاد مادر عزیزمان ر
اخی عسگری

گیی رسعت گردش سیاه چاله های فضای
اندازه ر
اشعه ایکس از مجاورت سیاهچاله ها یم تواند در دست یای به اطالعات و
چالهازهادیداز ما
اشیاء
صورتنهاین
استفاده این
غی
توهای از این
شناختپرپایه ای
کنند .در ر
سیاه
کرد ،وگر
کمک آنها
اشیاءنزدیگ
ایکس در
برای بهدست آوردن اطالعات پایهای از سیاهچالهها یمتوان از
کاملن پنهان خواهند ماند.

دید ما کاملن پنهان خواهند ماند.
تصویر ن
هیی ،نشان دهنده
ر
تصور اخی ر ن
فییکدانان از
ناحیه داخیل اطراف یک
سیاهچاله است ن .ماده با
این تصویر هیی نشان-
جمع شدن در دیسگ ر از نگاز
طریقیک-
دوباره ازاخی رفی
تواند پندار
دهندهی
یم
اینراف
داخیلبر اط
جت از
دانان
ناحیهعمود
ویا فواره
دوباره بهاست.
خارجماده
سیاهچاله
یک
دیسک
شود.در دیسگ از گاز،
پرتابشده
گرم

یمتواند از طریق جریانهای
جت عمود بر این دیسک ،به
ربیون پرتاب شود.

سیاهچالهها پدیدههای بسیار عجیب هستند ،اما از دیدگاه نظری یمتوان آنها را بسیار ساده و تنها با دو پار ر
امی توصیف کرد .به ر ن
همی دلیل
فییکدان آمریکای جان ا .ویلر ( )1911-2008از این توصیف کنایه ر ن
گفته یمشود که سیاهچالهها مو ندارند .منظور ر ن
آمی این بود که هر چند
ر
غی از یک جرم و یک رسعت چرخش که
سیاهچالهها پدیدههای کالن مقیاس (ماکروسکوی) با شعایع تا چندین میلیارد کیلومی هستند ،به ر
گسیده در دهههای اخی ،هیچ انحرافن
اغلب تکانهی زاویهای ( )1نامیده یمشود ،مشخصهی دیگری ندارند .تا کنون ،با وجود پژوهشهای ر
ر
ن
بیب نظریهی نسبیت عام پیدا نشده است.
از این پیش ی
تأثی گذار است .اندازهی سیاهچاله توسط شعاع شوارتزشیلد
یک سیاهچاله بهعلت ویژگهای افرایطاش ،بهشدت بر محیط اطرافش ر
ن
ر
( )2مع ر ن
چیی ،حب نور نیمتواند از سیاهچاله
غی چرخان ،مرزی را توصیف یمکند که از آن به بعد هیچ ر
ی یمشود ،که برای سیاهچالههای ر
ن
بگریزد .ناحیه دروی شعاع شوارتزشیلد از ربیون دیده نیمشود ،به این جهت سطح جداکننده ،افق رویداد ( )3نامیده یمشود.
جرم یک سیاهچاله ر ن
تعییکننده شدت گرانش آن است و چرخش سیاهچاله موجب پیچ و تاب فضا-زمان چهار بعدی یمشود .این واقعیت
که فضا و زمان جدا از یکدیگر نیستند ،در مجاورت مستقیم افق رویداد به ویژه نمایان است .پیچش اشاره شده تنها در مجاورت مستقیم
افق رویداد اتفاق یمافتد .از این رو ر
اخیشناسان در کوششاند که در حد امکان نزدیکترین مکان به افق رویداد را رصد کنند .بزرگ افق
رویداد بستگ به رسعت چرخش سیاهچاله دارد.

نگایه به درون پرتگاه
ر
کوچکی از شعاع شوارتزشیلد دارد .به این دلیل،
سیاهچالهای که با رسعت باالی در چرخش است ،بهدلیل پیچش فضا-زمان ،شعایع
ی
پژوهشگران گرانش به جای شعاع شوارتزشیلد از شعاع گرانش ( )4استفاده یمکنند (به شکلهای صفحه  3مراجعه شود) .شعاع گرانش
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ر
حداکی رسعت امکانپذیر یمچرخد ،نیم تواند
دقیقا نصف شعاع شوارتزشیلد است – بر اساس نظریهی نسبیت عام ،یک سیاهچاله که با
ر
کوچکی از شعاع گرانش باشد.
از اینرو با مشخص کردن تکانه زاویهای سیاهچالههای فضای ،یمتوان گزارههای بنیاد نیب درباره فضا-زمان وضع کرد .عالوه بر این ،رسعت
فییک ر
چرخش ،کلن برای ر ن
اخیشنایس از اهمیت اسایس برخوردار است .برای مثال ،تکانهی زاویهای احتمالن وابستگ شدیدی با پدید آمدن
گیی چرخش یک سیاهچاله ،از این نقطه نظر ر ن
فوارههای قطب ،ن
نی مورد توجه است.
یعب جتها دارد .بنابراین ،اندازه ر
اما با چه ر
دقب یمتوان رسعت چرخش اشیای را که از خود تابش قابل تشخییص ندارند ،ر ن
معی کرد؟ تنها امکان دستیای به اطالعات دربارهی این
تأثی آنها بر ماده و تابش در نزدیگشان است .در واقع در اطراف تعداد بسیاری از سیاهچالهها دیسگ از گاز – ن
یعب قرص
اشیاء ،برریس ر
ی
برافزایش  -شکل گرفته است که از آن ماده به درون سیاهچاله یمریزد.

ّ
دیسک برافزایش یمتواند در موارد حاد ،تا افق رویداد امتداد یابد ،اما معمولن فاصلهاش از افق رویداد که از آن به بعد ماده بطور
ر
مستقیم بهدرون سیاهچاله یمریزد ،ب ر
بیشی باشد ،به همان نسبت
یشی است .طبق نظریهی نسبیت عام ،هر چه رسعت چرخش سیاهچاله
ن
ر
بگییم .اندازه شعاع
مسی باثبات دروی [افق رویداد م،].کوچکی خواهد بود .برای مثال سیاهچالهای با جریم برابر جرم خورشید را در نظر ر
این ر ی
ر
ر
شوارتزشیلد این سیاهچاله  3کیلومی خواهد بود ،و قرص برافزایش در اطرافش یمتواند تا فاصله  6کیلومیی افق رویداد آن برسد .سیاهچاله

َ
شاش با قرص برافزایش ،به ثبات قرص برافزایش یاری خواهد
با چرخش خود ،فضا-زمان را خم کرده و با یگ بودن جهت چرخ
ی
ایش یمتواند تا فاصله  300ر
رساند .در این مثال ،در چرخشهای بسیار پررسعت ،قرص برافز ی
میی سیاهچاله امتداد یابد.

چنی فاصله نزدیگ از سیاهچاله ،گازهای قرص برافز ی
در ر ن
ایش تا بیش از  1میلیون درجه گرم یمشوند .در این جریان ،پالسمای داغتری بهنام
ی
ی
تاج ( )5( )Coronaر ن
اخی نشان یمدهند که تاج سیاهچاله ،بسیار نزدیک به محور چرخش آن و احتمالن
نی ایجاد یمشود .مطالعات سالهای ر
ن
ی
در باال و ر ن
منحب ،در میان فضا-زمان که
مسیهای
پایی سیاهچاله واقع است .این تاج داغ از خود پرتوهای پرانرژی X
منتش یمکند که در ر
تغیی یمیابد.
مسی ،با عمل کردن بر ضد پتاسیل گرانش ( ،)6ر
تغیی شکل یافته ،حرکت یمکنند .انرژی آنها در این ر
پیچش خورده و بهشدت ر

تغیی انرژی
چرخش و ر
ی
بخش از
تغیی انرژی تجزیه و تحلیل یمشود .این روش بر پایه انعکاس
برای مشخص کردن تکانه زاویهای یک سیاهچاله ،دقیقا این ر
.
پرتوهای  Xدر قرص برافزایش و به دنبال آن تحریک فوتونهای فلورسنت ( )7بنا شده است نور فلورسنت با جذب اشعه ایکس در قرص
برافزایش پدید آمده و سپس انتشار اشعهای با انرژی قدری ضعیفتر را بهدنبال دارد .انرژی فوتونهای فلورسنت بهدلیل گذار و انتقاالت
ر
اتیم ( )8مقدار مشخص ر
ثابب دارد .هنگایم که این فوتونها به ر ن
طالعای از
تغییات انرژیای را تجربه کردهاند که نشاندهنده ا
زمی یمرسند ،ر
قرص برافزایش و سیاهچاله هستند.
تغیی انرژی ،وابسته به مکان انتشار فوتون بر روی قرص برافز ی
ایش است (بنگرید به نمودار  1صفحه بعد) .هر چه فوتون نزدیکتر به
ر
ر
سیاهچاله باشد ،پتانسیل گرانش که از آن باید فرار کند ر
ن
.
تغیی به
این
داد
خواهد
دست
از
ا
ر
ی
بیشی
انرژی
دلیل
همی
به
و
بود
خواهد
کمی
ر
ر
انرژهای ر
کمی ،انتقال به رسخ گرانش ( )9نامیده یمشود .عالوه بر این ،به دلیل چرخش قرص برافزایش بهدور سیاهچاله و ایجاد اثر دوپلر
تغیی انرژی در نمودار  1در صفحه بعد نشان داده
( ،)10فوتونها به انرژیهای باالتر انتقال یمیابند ،که انتقال به آی نامیده یمشود .این ر
شده است.
گیی ها انرژیهای
گیند ،در اندازه ر
این پدیدهی پیچیده منجر به این یمشود ،فوتونها که از انرژی ثابت دیسک برافزایش رسچشمه یم ر
اطالعای در مورد ن
ر
ر
مکای از قرص برافز ی
ایش حمل یمکند که در آنجا بوجود آمده است.
متفاوی از خود نشان دهند .بدین ترتیب هر فوتون
های به رسخ انتقال یافته ،در فاصلهی بسیار نزدیگ ا ز سیاهچاله انتشار یمیابند (بنگرید به نمودار  1در صفحه بعد).
بهویژه فوتون ی
رن
تعییکننده در اینجا ،ارتباط
این اطالعات اکنون چگونه در محاسبهی رسعت چرخش یک سیاهچاله ،به ما کمک خواهند کرد؟ عامل
ر
بیشی باشد ،به همان نسبت لبهی داخیل قرص برافزایش به
توضیح داده شده با قرص برافزایش است؛ هر چه رسعت چرخش سیاهچاله
چشمگیی افزایش یمیابد ،در صورت
انرژی فوتونها با کاهش فاصله بهطور
افق رویداد نزدیکتر خواهد بود .از آنجا که انتقال به رسخ
ر
ی
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نمودار 1

تغیی انرژی فوتونها بهدلیل پتانسیل گرانش و چرخش آنها ،با استفاده از
گاز کیم مایل در اطراف یک سیاهچاله ،ر
در این شبیهسازی از یک دیسک ی
:
تصویری از طیفهای رنگ نشان داده شده است در نزدیگ سیاهچاله (با مختصات  ،)0،0به سبب پتاسیل گرانش کم ،تمام فوتونها به انرژیهای
ی
رن
بخش از فوتونها تحت اثر دوپلر ،به
پاییتر و به طیف رسخ انتقال یمیابند .گردش دیسک بر خالف حرکت عقربههای ساعت ،باعث یمشود که
انرژیهای باالتر ،ن
یعب به طیف آی انتقال یابند ( نگاه شود به بخش بزرگ نشان داده شدهی درون مرب ع ،در سمت راست) .این اثر در شبیهسازی بهدلیل
حرکت این بخش از دیسک بهسمت مشاهدهگر به رنگ آی نشان داده شده است.
انتقالیافته
به آی

سیاهچالهی چرخان با قرص برافزایش
انتقالیافته به رسخ

تابش فلورسنس

جریان نسب

چرخش قرص برافز ی
ایش در
جهت حرکت عقربه های
ساعت

قرص برافز ی
ایش
ر
حداکی
سیاهچاله با
رن
اسپی

سیاهچاله ثابت با قرص برافزایش
تابش فلورسنس

چرخش قرص برافز ی
ایش در
جهت حرکت عقربه های
ساعت

قرص برافز ی
ایش
سیاهچاله بدون
رن
اسپی

تغیی نسب انرژی
ر

نمودار 2
غیچرخان ،مشاهده یمشود که قرص برافزایش
در مقایسه قرص برافزایش یک سیاهچالهی بهرسعت در حال چرخش و یک سیاهچالهی ساکن و ر
رگ
سیاهچالهی بشعت در حال چرخش ،بهمراتب نزدیکتر به افق رویداد خواهد بود (به نمودار سمت چپ نگاه شود) .با رعایت مقیاس در
ی
نمایش بز ی
ایش ،جهت چرخش مربوطه نشان داده شده است .جریان فوتون از قرص برافز ی
سیاهچاله و قرص برافز ی
.
ایش با پیکان نشان داده شده است برای هر دو
ی
مشخص ایجاد شده از طریق پتانسیل گرانش و پیچش فضا-زمان،
انرژی
تغیی
ی
مورد در نمودار سمت راست ،مقدار جریان فوتونهای مورد انتظار در هر ر ی
ی
ر
با رنگ مربوطه نشان داده شدهاند .از آنجا که قرص برافز ی
ایش در رسعت باالی چرخش ،به افق رویداد نزدیکتر است (مرب ع صوری) ،جریان باالتری از
ی
طریق سطح افزایش یافتهی قرص برافز ی
ایش مشاهده یمشود.
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بیشیی فوتونهای انتقالیافته به رسخ انتظار خواهند رفت .به بیان دیگر ،در حالت کم بودن
مقدار بسیار
باال بودن تکانهی زاویهای،
ی
ن
ر
ی
ئ
مقدار کمیی فوتونهای انتقالیافته به رسخ در این یس دیده
رسعت چرخش ،قرص برافزایش ،بخش درویای نخواهد داشت و بنابراین
ی
خواهد شد (بنگرید به نمودار .)2
برای محاسبهی اندازهی رسعت چرخش -که تا حدامکان دقیق باشد ،-باید مقدار زیادی فوتون را از یک سیاهچاله جمع آوری کرده و
گیی شده را با پیش ن
بیبهای پیچیدهی مدیل ،مقایسه کرد.
گیی بسیار پیچیده است؛ از اینرو با وجود تالش فراوان،
روش اندازه ر
طیف اندازه ر
ی
گیی
گیی قابل اطمینان رسعت چرخش سیاهچالهها ،تا کنون تنها در موردهای کیم تحقق یافته است .با دقیقتر شدن دادههای اندازه ر
اندازه ر
ر
اخی بهدست آمدهاند .بخش بزرگ از مشاهدات ،با تلسکوپهای
شده و توسعهی بیشی مدلهای نظری ،نتیجههای
چشمگیی در سالهای ر
ر
اشعه ایکس  XMM-Newtonاز آژانس فضای اروپا ( )ESAو  NuSTARاز ناسا انجام یافته است.

رشد سیاهچالهها
بهویژه کشف چندین سیاهچاله -که فوقالعاده کالنجرماند و با رسعت بسیار باالی در مرکز کهکشانهای دور دست در گردشاند،-
شواهدی در مورد چگونگ تکامل کهکشانها از آغاز جهان تا به امروز ارائه یمدهد .برای دستیای ر ن
چنی سیاهچالهای به رسعت چرخش باال،
ن
ن
ن
کهکشای بهدرون سیاهچاله ریزش کند .به این دلیل ،برخالف آنچه که برخ از مدلهای توسعه و تکامل
طوالی ،مادهی
باید برای مدت زمان
ن
کهکشای پیش ن
بیب یمکنند ،تصادمهای فراوان کهکشانهای مجزا و جوان در جهان اولیه بعید به نظر یمآیند.
ن
ر
رن
رسعب نزدیک به رسعت نور در حرکت است و با پیچش فضا-زمان،
آسمای که بهرسعت در چرخش است ،افق رویدادش با
چنی جسم
آنگونه که در نظریهی نسبیت عام پیش ن
بیب شده ،شدیدترین یرساییط را که در جهان شناخته شده است ،ایجاد یمکند .بنابراین این کشفها
رن
نی تایید آشکار نظریهی نسبت عام هستند.
گییهای دقیقتر تلسکوپهای اشعه ایکس و مدلهای نظری تکاملیافته از قرص برافزایش ،ر
حب قادر به
دانشمندان اکنون با اندازه ر
ن
تأثیگذار است.
گیی شده ر
تغییات انرژی اندازه ر
مطالعه و برریس تاج پیشگفته در اطراف سیاهچاله هستند ،زیرا شکل و موقعیت تاج رنی بر ر
ر
دقیق از سیاهچالهی  XTE J1752-223از این مدل پیچیده استفاده و نشان داده شد که تاج تنها
در اوایل سال  2018در جریان مطالعهی
اخی نشانههای در این
کیم باالتر از افق رویداد -که خود با  90درصد رسعت نور در چرخش است -واقع شده .با وجود اینکه در سالهای ر
ر
ر
مورد پیدا کردیم که احتمالن این تاجها در باال و ر ن
گییهای بیشی در
پایی سیاهچاله واقع بوده و بسیار میاکماند ،انتظار یم رود که با اندازه ر
سالهای آینده ،اطالعات دقیقتری در مورد منشاء آنها بهدست آید.
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ینوشتها:
 -1تکانه زاویهای (ویگپدیا)
در ر ن
کمیب برداری است که برای بیان وضعیت حر ر
ر
کب
فییک ،تکانهی زاویهای یا تکانهی دور یای به انگلیش Angular momentum
ن
گید .با این که رسعت زاویهای مرسومترین کمیت برای بیان وضعیت حر ر
کب جسم در
سیستمهای در حال حرکت دورای مورد استفاده قرار یم ر
ر
بیشیی را در بر دارد .تکانهی زاویهای یک سیستم به رسعت زاویهای ،جرم و
حال دوران است ،اما تکانهی زاویهای نسبت به آن اطالعات
نحوهی توزی ع جرم سیستم حول محور دوران یا مرکز دوران وابسته است .تکانهی زاویهای همواره نسبت یک نقطهی مرجع سنجیده یمشود.
 -2شعاع شوارتزشیلد (ویگپدیا)
ر
ن
شعاع شوارتزشیلد شعایع است که بر طبق معادالت مییک برای سیاهچالهها تع ریی یمشود .شعاع شوارتزیلد (به انگلیش:
 )Schwarzschild radiusنام شعایع در ف ر نییک است که تمام اجسام با هر جریم که در آن وارد یمشوند در یک جا جمع یمشوند که به آن
نقطهی تکینگ ( )Gravitational singularityگفته یمشود و به منطقهای با شعاع شوارتزیلد افق رویداد گفته یمشود.
 -3افق رویداد (ویگپدیا)
:
افق رویداد (به انگلیش  )Event horizonدر نسبیت عام ،منطقهای از فضا-زمان است که در آنجا تمام مرزهای فضا به شدت تحت
ر
قسمب از تقسیمبندی
تأث ری سیاهچاله است و اگر جسیم وارد این ناحیه شود ،رسانجام بروی تکینگ سیاهچاله سقوط یمکند .افق رویداد
مناطق خارخ سیاهچاله هاست.

 -4شعاع گرانش ()Gravitationsradius
انش ،به ویژه در نسبیت عام است .شعاع گر ی
گیی طول در تحقیقات گر ی
شعاع گر ی
انش با فرمول  rg = GM/c2تعریف
انش ،واحد رایج اندازه ر
انش M ،جرم سیاهچاله و  cرسعت نور در خلع است .ر ن
یمشود .در اینجا  Gثابت گر ی
فییکدانان نظری و پژوهشگران نظریهی نسبیت ،کار را
انش ر ن
یعب  ، G = c = 1به گونه ای که شعاع گر ی
سادهتر کرده و در شکل واحدهای هندس c ،و  Gرا برابر با یک قرار یمدهند ،ن
نی به  Mتبدیل
یمشود .آنها گایه اوقات ر
حب یک گام فراتر گذاشته ،و  Mرا برابر با یک قرار یمدهند .این روش ممکن است عجیب بهنظر برسد ،اما در
ر
رن
بسیار محاسبات نظری به شکل گسیدهای رایج است .این نتایج در مقایسه با دادههای تجری دوباره
فییک نظری به جهت آسانسازی
ی
ر
بازمقیاس یمشوند .شعاع شوارتز شیلد دوبار بزرگی از شعاع گر ی
.
انش استRS = 2GM/c2 ،
منبع)https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/gravitationsradius/155( :

 -5تاج سیاهچاله
5-1
( )https://www.spektrum.de/news/die-sinkende-korona-eines-schwarzen-lochs/1304827از  13آگوست 2014

ا
معمول تابش حر ر
...با برریس در ر
گسیهی پرتوهای پرانرژی ایکس ،یمتوان فرایندها در محدودهی عمل یک سیاهچاله را برریس کرد.
اری تاج و
ایش ،طیف پرتوهای مسلط در این ر
گسیهها هستند .در آنجا خطوط ویژهی فلورسنت آهن ر ن
بازتاب تابش اولیهی آن در دیسک برافز ی
نی به
وجود یمآیند… تاج ناحیه بهویژه گریم در نزدیگ سیاهچاله است که احتمالن در برهمکنش با چرخش و میدانهای مغناطیش ،در شتاب
ذرات و تولید جتها نقش دارد .ر
اخیشناسان از مشاهدات خود به این نتیجه رسیدند که تاج فرو ریخته و به فاصلهای برابر با چند شعاع افق
گیی را بر اساس نتایج بدست آمده از مدلهای خود انجام دادند ،آنها سیع کردند
رویداد به سیاهچاله نزدیک یمشود .دانشمندان این نتیجه ر
که با مدلهای خود افزایش بخش بازتابیافته پرتوهای نور نسبت به تابش اولیه را توضیح دهند .در صورت نزدیکتر شدن تاج به مرکز،
ر
ر
بیشیی به سمت قرص برافز ی
بیشیی پژواک یمیابند .عالوه بر این ،سیاهچاله فضا-زمان را
ایش خمیده شده و بنابراین پرتوهای
پرتوهای نور
ی
بهگونهای پیچانده و کژ یمکند که کلن نور ر
کمیی از منبع اولیه به مشاهدهگر یمرسد.
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ر
تصویر ی
بیشی پرتوهای ایکس در مجاورت سیاهچالههای فوقالعاده کالنجرم
خاستگاه بخش
هیی از یک سیاهچالهی چرخان .تاج سیاهچاله،
ِ
است .بخش از این پرتوها در قرص برافزایش منعکس شده و با تاخی ی
زمای به مشاهدهگر یمرسند .در این تصویر تاج به شکل ناحیهی سفید
ر
ی
رنگ در ر ی
پایی جت دیده یمشود .پژوهشهای در مورد شکل واقیع تاج در جریاناند.

5-2
https://sobh-eqtesad.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/

ایش ناحیهای از ر
" ...در باالی این دیسک برافز ی
الکیون های گرم –با دمای حدود یک میلیارد درجه– به نام تاج قرار دارد .در حایل که دانشمندان
غیمنتظره را ر ن
واکنش را که برای ترسیم هندسه منطقه داشتند ،ببینند ،اما ر ن
ی
نی مشاهده کردند :اندازه تاج به
انتظار داشتند که تکرار
چیی ر
تغیی کرد.
رسعت در یط چند روز ر
تغیی یم کند ،با اکو نور ر ن
نی مطابقت دارد –مانند سقف کلیسای جامع باال و ر ن
پایی حرکت یم کند ،صدای
آلستون یم گوید“ :هرچه اندازه تاج ر
تغیی یم دهد”.
شما را ر
وی گفت“ :با ردیای پژواکهای نور ،ما توانستیم این تاج در حال تغیی را ردیای کنیم ،و برای توده و چرخش سیاهچاله مقادیر ر
بهیی بدست
ر
تغیی در اکو باید به محیط گازی کاهش یابد” "...
آوریم .ما یمدانیم که جرم سیاهچاله نیمتواند نوسان داشته باشد ،بنابراین هرگونه ر
 -6پتانسیل گرانش (ویگپدیا)
ی
ی
انرژی پتانسیل گر ی
ن
انش با حرکت دادن جسم در خالف جهت ن ریوی گرانش در جسم ذخ ریه یمشود .انرژی پتانسیل گرانش در کره زم ری به
ی گفته یمشود .در این تعریف مبداء انرژی پتانسیل برای اجسام سطح زم ر ن
انرژی ذخ ریه شده در جسم بخاطر ارتفاع از سطح زم ر ن
ی در نظر
گرفته شدهاست .یمتوان مبداء صفر انرژی پتانسیل گر ی
انش را برای اجسام اطراف کره زم ر ن
ی یا هر جسم دارای جرم را به صورت قراردادی در
شیی داشته باشد انرژی ذخیه شده در جسم بیشیر
شی باشد یا به عبارت دیگر ارتفاع بی ر
ی بی ر
نظر گرفت.هر چه فاصله جسم از مرکز زم ر ن
ر
ی قرار گرفته ر
کمیین انرژی پتانسیل گر ی
انش را دارد.در فاصله ی بسیار دور از زم ر ن
است .جسیم که در مرکز زم ر ن
ی یا اجسام دارای جرم پتانسیل
عب یمتوان صفر فرض کرد .آی که در پشت سد ذخ ریه شدهاست دارای انرژی پتانسیل گر ی
گرا ی
نش به سمت صفر میل یمکند ی ن
انش یمباشد
ر
ی-ژنراتور این انرژی را به انرژی الکییگ تبدیل یم نماید .فرض کنید شخیص پا ر ن
که تورب ر ن
یی یک تپه ایستاده است و به یک توپ نضبه یم زند
توپ یرسوع به حرکت یمکند و از تپه باال یمرود رسعت توپ لحظه لحظه کم و باالخره توپ برای یک لحظه متوقف یمشود ی ن
عب رسعت توپ
ٔ
انش نامیده یمشود .انرژی پتانسیل گر ی
صفر یمشود انرژی که توپ در این لحظه دارد انرژی پتانسیل گر ی
انش از رابطه زیر به دست یمآید:
 u=mghدر این رابطه  uانرژی پتانسیل گر ی
انش جسم بر حسب ژول و  mجرم جسم بر حسب کیلو گرم و  gشتاب گرانش زم ر ن
ی برار ۹.۸
می بر مجذور ثانیه (نیوتن بر کیلو گرم ) و  hارتفاع جسم از مبدأ انرژی پتانسیل بر حسب ر
ر
می است .انرژی پتانسیل گر ی
انش به دو عامل
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ی هر چه بی ر
انش بی ر
بستگ دارد.۱ :وزن جسم هر چه بی ر
شی باشد انرژی پتانسیل گر ی
شی است.۲ .ارتفاع ) (hجسم از سطح زم ر ن
شی باشد انرژی
انش بی ر
انش جاییست که انرژی پتانسیل گر ی
شی است .نکته:مبدا انرژی پتانسیل گر ی
پتانسیل گر ی
انش در آنجا صفر باشد که معموأل مبدأ را زم ر ن
ی
در نظر میگ ریند ویل این مبدا یم تواند متفاوت باشد.
 -7فلورسنس
وقب که در معرض نور فرابنفش قرار بگیند ،از خودشان نور ئ
ن
معدی فلورسنت ر
لوئورسانس به
ف
ا
ی
سانس
لور
ف
.
کنند
یم
ساطع
مری
مواد
ر
ی
ُ ی ُ
ن
انگلیش  Fluorescenceخاصیت برخ مواد شیمیای ،و یگ از زیرمجموعههای خاصیت تابنایک است .مخالف این خاصیت ،فسف یرسانس
است .
دلیل
ر
پس از آنکه که الکیون با جذب فوتون پرانرژی (نور با طول موج کوتاه) از تراز پایه به تراز برانگیخته یمرود ،تمایل دارد که با تابش فوتون
انرژی خود را از دست بدهد و به تراز پایه برگردد .در اینجا ممکن است که ر
الکیون مستقیما به تراز پایه برنگردد؛ بلکه ابتدا به ترازهای
الکیون ،فوتونهای با انرژی ر
ییتر رفته و سپس به تراز پایه برسد که در این حالت ر
کمی (ی ن
برانگیخته پا ر ن
عب طول موج بلندتر) از خود ساطع
یمکند که ممکن است برای چشم انسان قابل دیدن باشد .
کاربرد
ن
این خاصیت در کایشنایس ،گوهرشنایس ،پزشگ ،و المپ فلورسنت به کار یمرود.
 -8گذار یا انتقال اتیم () https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_electron_transition
الکیونها ،تغیی مقدار انرژی ر
گذار و یا انتقال اتیم ر
.
الکیونها در گذار از یک سطح انرژی به سطح دیگر در درون یک اتم است این گذار که
ر
کمی از چند نانو ثانیه و یا ر
الکیون از یک سطح انرژی به سطیح دیگر و معموال در ر
با "پرش" ر
کمی اتفاق یمافتد ،ناپیوسته و نامداوم جلوه
یمکند .از این گذار به عنوان تحریک ر
الکیونیگ و یا گذار یا انتقال اتیم و یا پرش یا جهش کوانتویم ر ن
نی نام برده یمشود.
 -9انتقال به رسخ گرانش
https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/gravitations-rotverschiebung/151
ن
در ر ن
مسی مخالف جاذبه گر ی
فییک انتقال به رسخ گر ی
انش قوی حرکت کند و برای اینکه بتواند از میدان
انش زمای رخ یمدهد که نور بخواهد در ر
جاذبه فرار کند باید انرژی مرصف کند و این کاهش انرژی به شکل افزایش طول موج بروز یمکند که به آن انتقال به رسخ گر ی
انش گویند.
ویگپدیاhttps://de.wikipedia.org/wiki/Rotverschiebung . :
ی
انتقال به رسخ گرانش و یا انقال به رسخ در گرانش در چارچوب نظریه نسبیت عام ،افزایش طول موج نور منتش شدهای است که از یک
موج نو یر در حال حرکت به سمت یک مرکز گرانش
یک مرکز گرانش دور یم شود .در مقابل ،انتقال به آی گرانش هنگایم رخ یم دهد که طول ی
کاهش یم یابد.
 -10اثر دوپلر (ویکیپدیا)
اثر دوپلر به انگلیش : Doppler effectدر ف نییک امواج یمگوید که بسامد یک موج بر اثر حرکت فرستنده یا گی ٔ
نده آن تغ ریی یمکند .این
ر
ر
پدیده را کریستیان یوهان دوپلر ( ۱۸۰۳-۱۸۵۳میالدی) ف ر نییکدان اتری یش در مقالهای در سال  ۱۸۴۲بیان کرد .اثر دوپلر در همهی امواج مانند
ر
ر
صوی و امواج ر
صوی یمفرستد برود،
الکیومغناطیش (نور) دیده یمشود .هرگاه گ ریندهای به سمت یک منبع ساکن که از خود موج
امواج
ر
ر
ر
.
بسامد صوی که یمگ رید بیشی از وقب است که نسبت به منبع ساکن باشد (شنونده صدا را زیرتر یمشنود) و اگر از منبع صوت دور شود،
ر
موخ را با بسامد ر
صوی که شنونده
کمی یمگ رید (شنونده صدا را بمتر یمشنود) .اگر منبع موج ن ر نی از گ رینده دور یا به او نزدیک شود ،بسامد
کمی یا بی ر
یمشنود ن نی به ترتیب ر
شی یمشود.
ر
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