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تازه های پژوهش
  در جهــــان فیزيک

1. افزایش قدمت تشکیل حلقه های کهکشانی 

پژوهش های اخير نشان می دهد که حلقه های کهکشانِی ناشی از مهبانگ  در زمان کوتاه تری 
)نسبت به لحظه انفجار( از آنچه قباًل فکر می شد ايجاد شده اند. دانشمندان با استفاده از يک 
راديو تلســکوپ قدرتمند و مشاهدة طوالنی مدت يک کهکشان، که دارای يک حلقة چرخان 
با گاز ســرد است، به اين نتيجه رسيده اند. می دانيم کهکشان ها، که منابع عظيم جاذبه اند، از 
ســتاره ها، گازهای قابل مشاهده و مادة تاريک تشکيل شده اند. آگاهی ما از چگونگی تشکيل 
و گسترش کهکشان ها برای درک چگونگی ايجاد ماده در ساختار بزرگ ضروری است. طبق 
درک فعلی ما از کيهان شناســی، نخستين ساختارهای بزرگ در جهان هستی، مادة تاريک 
کروی بوده اســت که، اين ماده تاريک، در اثر نيروی جاذبة خود رمبش کرده و مواد اطراف 
خود را به درون خود کشــيده است. گرچه مسير حرکت گازها مشخص نيست ولی گازهايی 
که دمای پايين تری داشته اند زودتر توانسته اند حلقه های کهکشانی را تشکيل دهند. به همين 
دليل امکان داشته است که اين حلقه ها يک و نيم ميليارد سال نوری زودتر تشکيل شوند.1 
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2. سیاه چاله یا ستارة نوترونی
شيئی در فاصلة بســيار دور، که به نظر 
می آيــد يک ســياه  چالة کوچــک يا يک 
ســتارة نوترونی بزرگ باشــد، به وســيلة 
 LIGO آشکارســاز های امــواج گرانشــی
VIRGO- مشاهده شــده است. LIGO و 
Virgo از ســه تداخل سنج بزرگ تشکيل 
شــده اند که می توانند امواج گرانشی ناشی 
از ادغام سياه چاله ها و همچنين ستاره های 
نوترونــی را تشــخيص دهند. ســتارگان 
نوترونی و ســياه چاله های ستاره ای آخرين 
مرحلة تکامل ســتاره های بزرگ هستند و 
سياه چاله ها از ستارگان نوترونی عظيم ترند. 
آنچه در مورد اين شیء که در اوت 2019 
کشف و GW190814 ناميده شد بايد بدانيم اين است که ما هنوز اطالع نداريم که آيا اين جسم سنگين ترين ستارة شناخته شدة نوترونی 
است يا سبک ترين سياه چاله شناخته شده؛ اما در هر صورت رکوردهای ثبت شده پيشين را به هم می زند. نکتة ديگر اين است که برخالف 

ستاره های نوترونی، اين شیء هيچ گونه تابش مغناطيسی ندارد2.

3. ایجاد مغناطیس با تابش نور 

مواد مغناطيسی، به دليل توانايی شان 
در ذخيره سازی دائم اطالعات در حالت 
را در  نقــش  اصلی ترين  مغناطيســی، 
فناوری محاسبات داشته اند. فناوری های 
فعلی مبتنی بر فرومغناطيس هاست که 
را می توان  آن ها  مغناطيسی  حالت های 
اما دســتگاه های  به راحتــی چرخاند، 
نسل بعدی سريع تر، متراکم  تر و قوی تر 
هستند و با استفاده از طبقه ای متفاوت 
از مــواد، معروف به ضــد مغناطيس ها3 
توليد می شوند؛ با اين حال، کنترل حالت 
مغناطيســی آن ها بســيار دشوار است. 
اخيراً يک گروه تحقيقاتی از دانشــگاه 
آکسفورد موفق شده اند، با استفاده از نور 
تراهرتز، يک ضــد فرومغناطيس نمونة 
اوليه را به ماده ای مغناطيس تبديل کنند. فرومغناطيس ها از نظر عملکردی کند عمل می کنند و در برابر ميدان های مغناطيســی مزاحم 
واکنش نشان می دهند. همچنين مستعد خطا هستند و نمی توان آن ها را خيلی و نزديک با هم جمع کرد. ضد مغناطيس ها جايگزين های 
هيجان انگيزی هستند. برخالف فرومغناطيس ها، آن ها هيچ خاصيت مغناطيسی ماکروسکوپی ندارند، و از آهن رباهای ميله ای در اندازة اتم 
تشــکيل شده اند. همچنين آن ها تحت تأثير ميدان های مغناطيسی قرار نمی گيرند، و اين باعث می شود برای ذخيره سازی اطالعات بسيار 
مناســب باشــند. اکنون چالش محققان يافتن راه هايی برای تغيير قابل اعتماد حالت مغناطيسی اين ضد مغناطيس هاست. در روش های 
جديد، پژوهشگران به جای فشار بر بلور در يک راستای مشخص و ايجاد حاالت مغناطيسی در آن، که ممکن بود باعث شکستن بلور هم 
بشود، از باريکة نور در فرکانس ها و قطبش های متفاوت استفاده می کنند. اين تکنيک باعث ايجاد خاصيت مغناطيسی تا 400 برابر بيشتر 
در ماده می شــود و سرعت افزايش ميدان مغناطيســی را تا 100 پيکو ثانيه کاهش می دهد. همچنين با تغيير قطبش نور می توان جهت 
آهن ربايی را نيز تغيير داد. تصوير باال اتم های بلور ضد مغناطيسی COF2 را به  صورت فلش های آبی و قرمز در جهت عکس نشان می دهد 

که تحت يک باريکة نوری تراهرتز قرار گرفته و هم جهت شده و تبديل به يک مادة فّرو مغناطيس می شوند4.
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4. نیش طبیعی و نیش مصنوعی 

بررســی ها نشــان می دهد که نيش گياهان 
و جانــوران عليرغم تفاوت هــا و عمل کردهای 
متفاوتشــان، شــباهت های ذاتی زيادی با هم 
دارند؛ از جمله هر دو آنقدر ســخت هستند که 
می توانند بدون خم شــدن در محل گزش فرو 
روند. پژوهشگران دانشــگاه دانمارک با بررسی 
200 مورد از نيش های طبيعی و مصنوعی؛ مثاًل 
نيــش زنبور و خارهای کاکتوس و ســوزن های 
سرنگ های زيرپوستی و ... توانسته اند رابطة بين 
طول نيش )L( و ضخامت نيش )do( را به دست 
آورند. تصوير زير مقايســة بين دو نيش پايدار و 

ناپايدار را نشان می دهد. 

مقایسة نیش پایدار و ناپایدار
برای نفوذ نيش به يک هدف، نيروی F که به نيش وارد می شود تا فرو رود بايد از يک طرف به اندازه ای باشد که بتواند بر 
نيروی اصطکاک Ff غلبه کند و از طرف ديگر نبايد آن قدر زياد باشد که سبب خم شدن آن شود. کم شدن ضخامت نيش و 
يا افزايش طول آن باعث خم شدن نيش خواهد شد. بلند شدن طول نيش به مواد بيشتری نياز دارد و کوتاه شدن آن از دامنة 
تأثيرش می کاهد. همچنين نيروی وارد بر نيش بايد در حدود نيروی مقاومت و کمتر از نيروی خم شدن نيش باشد. در ضمن، 
بررسی ها نشان می دهد که بين طول نيش و ضخامت آن رابطة خطی وجود دارد که در نمودار زير اين وضعيت نشان داده شده 
opµ و E نيز مدول يانگ5 می باشد.  است. در رابطة خطی مذکور ضريب تناسب برابر نيروی اصطکاک بر واحد سطح نيش 

 نکته قابل توجه در نمودار مربوط به نيش های طبيعی اين است که هميشه از الگوی رابطة خطی پيروی نمی کنند؛ و اين در 
مواردی است که هنگام نيش زدن، مقداری نيش خم می شود و يا در بعضی گياهان خارها تو خالی هستند6.
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6. لیزر سرما ساز 
قاعدة کلی اين است که تابش ليزر به اجسام باعث 
باال رفتن دما و حتی ذوب آن ها می شــود، ولی اخيراً 
پژوهشــگران توانســته اند با تاباندن ليزر به اجسام 
دمای آن ها را کاهش دهند. در سال 2015، محققان 
دانشگاه واشــنگتن اعالم کردند که می توانند از ليزر 
برای خنک کردن آب و ســاير مايعات استفاده کنند. 
اکنون همان محققان از يک روش مشابه برای خنک 
کردن يک نيم رسانای جامد استفاده کرده اند. آن ها با 

اســتفاده از يک ليزر مادون قرمز دمای اين نيم رسانا را 20 درجة سانتی گراد کاهش داده اند که اين کار می تواند زمينه های 
متفاوتی را، از تصوير برداری زيســتی گرفته تا ارتباطات کوانتومی، متحول ســازد. يک بلوک سيليکونی )نيم رسانا( به طور 
طبيعی در دمای اتاق دچار نوســانات حرارتی خواهد شــد. اين نوسانات نيم رســانا باعث شده است تا از آن  در حسگرهای 
متفاوتی مانند حســگر شتاب، جرم، دما و ... در گوشی های هوشمند استفاده شود. اما اينک با تاباندن نور ليزر مادون قرمز 
به نيم رســانا باعث کاهش ارتعاش های آن و در نتيجه خنک شدن آن می شوند. فرکانس های تابش شده از نيم رسانا کاهش 

دمای نيم رسانا را تأييد کند7.
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Mendelevium-244 :7. معرفی ایزوتوپ جدید

گروهی از پژوهشگران آزمايشگاه دانشگاه برکلی 
شــکل جديدی از عناصر ســاخته شده به دست 
انسان را کشف کرده ا ند. ايزوتوپ تازه ايجاد شده. 
مندليوم mendelevium-244( 244(، هفدهمين 
و سبک ترين شــکل مندليوم، يعنی عنصر شماره 

101 در جدول تناوبی است. 
مندليوم را اولين بار دانشمندان آزمايشگاه برکلی 
در سال 1955 ايجاد کردند. در جديد ترين کشف، 
پژوهشگرها به کمک يک شتاب دهندة 88 اينچی، 
men-  که در تصوير باال مشاهده می کنيد، ايزوتوپ

delevium-244 توليد کردند. کشف اين ايزوتوپ 
جديد چالش  برانگيز است، زيرا همة ايزوتوپ های 

همساية مندليوم دارای خواص تالشی بسيار مشابه هستند. محققان شواهدی يافته اند که نشان می دهد مندليوم 244 دارای 
دو زنجيرة تالشی جداگانه است که هر يک نيمه عمر متفاوتی دارند، يکی 4، 0 و ديگری 6 ثانيه8.
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