
|  رشد آموزش فیزیک | دورۀ سی و ششم |  شمارۀ ٢ |  زمستان ۱۳۹۹ | 26

برندگان نوبل
٢٠٢٠ 

دنیـــای فــیزیک

ســه فیزیک دان جایزه نوبل فیزیک 2020 را به پاس قدردانی از پژوهش هایشان در 
مورد ســرآغاز و چگونگی شکل گیری سیاه  چاله ها و همچنین کشف یک سیاه چاله با 

جرم باال در مرکز کهکشان راه شیری دریافت کردند.
صد و چهاردهمین جایزة نوبل رشتة فیزیک به طور مشترک به راجر پنروز، پژوهشگر 
بریتانیایــی، راینهاردگنزل، فیزیــک دان آلمانی و آندریا ِگز، محقق و ستاره شــناس 

آمریکایی اهدا شد.
پنروز که نصف مبلغ جایزه تنها به او اختصاص یافته، اســتاد دانشگاه آکسفورد بریتانیا 
اســت. راجر پنروز در اثبات اینکه سیاهچاله ها نتیجه مستقیم نظریه نسبیت عام آلبرت 
اینشتین است، از روش های ابتکاری ریاضی استفاده کرد. اینشتین خودش اعتقاد نداشت 
که سیاهچاله ها واقعاً  وجود دارند، این هیوالهای فوق سنگین که هر آنچه را که به آن ها وارد 

می شود، شکار می کنند و هیچ چیز، حتی نور نیز نمی تواند از جاذبه آن ها فرار کند.
در ژانویه 1965، ده سال پس از مرگ اینشتین، راجر پنروز ثابت کرد که سیاهچاله ها 

واقعًا می توانند تشکیل شوند و آن ها را با جزئیات شرح داد.
مقاله پیشگامانه او هنوز هم به عنوان مقاله ای مرجع در نظر گرفته می شود.
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رینهــارد ِگنِزل و  آندریا گز، هر کدام گروهی از اخترشناســان را رهبری می کنند که 
از اوایل دهه 1990 بر مرکز کهکشــان خودمان متمرکز شده اند. و مدار درخشان ترین 
ســتاره های نزدیک به وسط کهکشــان راه شیری را با دقت بیشــتری بررسی کردند. 
اندازه گیری های این دو گروه باعث شــد که هر دو یک جســم فوق العاده ســنگین و 
نامرئی را در مرکز کهکشان پیدا کنند که باعث به هم ریخته شدن ستاره ها می شود و 
باعث می شــود آن ها با سرعتی گیج کننده به اطراف بپیچند. حدود چهار میلیون توده 

خورشیدی در منطقه ای بزرگ تر از منظومه شمسی جمع شده اند.
با اســتفاده از بزرگ ترین تلســکوپ های جهان، گنزل و گز روش هایی را برای دیدن 
ابرهای عظیم گاز ســتاره ای و گرد و غبار در مرکز کهکشــان راه شیری ابداع کردند .. 
کارهای پیشگام آن ها متقاعدکننده ترین شواهد در مورد وجود یک سیاه چاله بزرگ در 

مرکز کهکشان راه شیری را به ما ارائه داده است.
خانم گز چهارمین زنی اســت که تاکنون موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شــده 
اســت. او در واکنش به دریافت این جایزه گفت: »امیدوارم بتوانم الهام بخش دیگر زنان 

جوانی باشم که وارد این رشته می شوند.«


