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 ۶۰/1۶/۳۶1۲ دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 ؟کجاست  Voyager I جریو   ،فضانوردی
 

 Helga Rietzنویسنده:  ٬ ۶۲/۶۰/۳۶1۲مؤرخ  ٬روزنامه ِان سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
 

 شد.برتاب به فضا  1۷۱۱در اخیر تابستان  Voyager Iفضائی  ( Sonde 1) ندـس  

 )تصویر: ناسا(

 

نیز می باشد.  (Semantik)معنی شناسی  یک سؤال  ،نظام شمسی را ترک می کند Voyager Iند فضائی ـآیا و چه وقت س  

 جهان جدید علمی به هرصورت به دان نایل آمدنی است.

 

ـند فضائی " ۵۱1۵آگست  ۵۲در  یی جرابزارها در بورد س  راجستر کرد آسمانی را تابش " به صورت آنی یک تغییر 1و 

ـند   که باالی د کتورها ارتقاء نهائی تشعشعفرود می آمد:  شدت  بهدر پرواز  س  با انرژی بسیار زیاد را از بیرون نظام  اتد 

ـند" بیش  ،از آفتابذرات  تشعشعاتدر حالیکه همزمان  ،شمسی کشف کردند آنن تقلیل یافت. در وقت این مشاهدات "س 

  چند فاصلٔه زمین از آفتاب.1۵1،۱است به ; این رقم مطابق ملیارد کیلومتر از آفتات دور بود 1۱از 

  

Bill Webber & Frank McDonald  بعد ازان در نشریٔه مسلکی«Geophysical Research Letters» که ممکن  ،نوشتند

ـند"  ع بین السیاره ها یاد می شود که در آن شمال یسبه حیث "هیلیوسفر" منطقٔه و را ترک کرده باشد. Heliosphäre"س 

                                                           

1
دستیابی صورت گرفته بتواند.  ٬با آن ممکن است به محالت دور یا مشکلآله یا وسیلٔه می باشد که     

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50383/abstract
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_fazanawardi_voyagar_I.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_fazanawardi_voyagar_I.pdf
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"هیلیوسفر" آفتاب را مانند یک حباب د. بین الستاره ها را کنار می زن (ایمیدیمادٔه) ،های آفتابی و ساحٔه مقناطیسی آفتاب

 به تصویر صفحٔه بعد مراجعه شود! نامیده می شود. Heliopauseبین الستاره  طه می کند; منطقٔه انتقال به میدیایاحا

 

ـندها" را اداره می کند ،ادارٔه فضانوردی امریکالیکن  از مشخصات  Webbers  & McDonaldsبا تعبیر  ،ناسا که "س 

تأکید دارد که در انتقال به میدیای بین  ،در ناسا "Voyagerآمر علمی "پروگرام ـ   Ed Stoneاندازه گیری مخالفت دارد. 

الستاره باید سمت ساحٔه مقناطیسی نیز تغییر کند. ولی اندازه گیری هایی تاحال چنین  تغییر را نشان ندادند. همین اکنون 

ـند آزمایش های بیشتر صورت می گیرد که مشخصات مکمله را به اختیار می گزارد. ولی  زیابی نه هنوز اراین ها با س 

 شده اند.

 

 
    

Claus Lämmerzahl، ـو  از مرکز تخنیک فضانوردی تطبیقی  ،)آلمان( می گوید ن"میکروگراویتاسیون" پوهنتون بریـم 

ـند که در حال حاضر مطمئنا ً  از نظر ریاضی یک سرحد  Heliopauseگرچه   دریک منطقٔه سرحدی حرکت می کند.س 

ولی واقعیت پچیده تر است. مگر نوسانات  بین الستاره می باشد. یاییهیلیوسفر بیرونی و میدبه یقین تعریف شده بین 

ـند Heliopause فعالیت های آفتابی باعث می گردد که یی جر هایی تغییر محل دهد. در شرایط چگونگی س  خواهند  و 

از دوباره  ،در فعالیت های ارتقائی آفتابمنطقٔه االن عبور شده زیرا  ،دناز این سرحد نیز چندین مرتبه بگذرتوانست 

ـند ها ـند های  وضع این ،می گوید Lämmerzahمی جوید. « پیشی»س  یی جربا "س  " قبال ً در به اصطالح و 

Termination-Shock ()ذرات شمال آفتاب به سرعت کمتر از صوت جائیکه ،یکی از سرحدات بیرونی نظام شمسی 

یی جردر ارتباط با پروگرام اینکه  .مشاهده شده است ،آهسته می شود گفته می شود که س ـندها در آیندٔه تکرارا ً  همیش و 

از دپارتمنت تحقیق فضا و  Peter Wurzباعث گدودی می گردد.  ،قریب نظام شمسی را ترک می کنند یا ترک کرده اند

خیر که ابوده شمسی  سمای" نظامپل هر مرتبه از "سرحدمقصد  ،تولوژی پوهنتون برن )سویس( توضیح می داردپال نـ 

نفوذ قؤه جاذبٔه افتاب هنوز به فاصلٔه بسیار بیشتر می برخالف فتاب را نشانی می کند. منطقٔه ساحات الکترومقناطیس آ

شناخته شده اند. با مقایسه به معیار های  دورانی طویل رسد ـ الی به اصطالح "ابر اورچن" که به حیث منبع کومت های 

http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=F8xCR50yW02S9M&tbnid=xCylQ-mRgnELjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/interstellar.html&ei=bmPyUbDyCszBPIrggSA&psig=AFQjCNH1vworrm2uMuQ6LnoptQaA_kAXrw&ust=1374925859554881
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ـند ـ  1،۶قطر آن به  آن  ـ  یی جرسال نوری تخمین می گردد ـ موقعیت فعلی "س  که کمتر از  " ناچیز به نظر می رسدو 

 ساعت نوری از آفتاب فاصله دارد.1۱

کفایت کند. به این دیگر سال  1۲تا  1۱هنوز برای  Voyager 1در مطابق به تخمین محققان باید "بتری های رادیونوکلید"

بین الستاره در آید. آنگاه ساحٔه نفوذ  اییبسیار خوب است که سـ ند در بین عمر بتری حقیقتا ً به میدیترتیب چانس ها 

 الکترو مقناطیس آفتاب را بآلخره به عقب گزاشته است.

 

 بخش اول پایان

 

********* 
 پخش دوم

 

 دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 

یجر  یک قدم بزرگ برای بشریت  ، 1یک قدم کوچک برای و 
 ( خاتمه یافتنقیض در مورد محل اقامت )درنگاه اول احثات ضد ومب

 

 Helga Rietzنویسنده:  ، ۵۲/۱۷/۵۱1۲مؤرخ  ،روزنامه ا ن سـ ت سـ ت چاپ زوریخ
 

 
 

یجر دریک  ـند فضائی و   ترسیم هنری )تصویر: ناسا(س 
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ـ یجرس  پالسما اوسیالسیون ها » به اصطالح این را به میدیوم اینترستالر رسید.  1ند فضائی و 
۵
ـند « در مدت نه  را که س 

 می رساند. ،قپیده استچندان دور 

 

قبل از اینکه مشخصات نه ندرتا ً در علم سالها و دهه های طویل در مورد نظریات ضد و نقیض مناقشه در بین می باشد 

یک یا فیصله به منفعت  علمی جهانی را مشخص می کند()نمونٔه فکری که تصویرParadigma تعدیلتخنیک بهبود یافته یا ،دقیق

ـدیگری تعبیر  یجرگردد. همچنان این سؤال که آیا س  در  ،ضمنا ً به میدیوم اینترستال رسیده است یا هنوز نه 1ند فضائی و 

لیکن اکنون دفعتا ً همنظری حکم فرماست. طرفین . تبدیل گردد به یک موضوع دندان شکنتا قرار داشت مسیر بهترین 

ـند اکنون           اید ستون ، 1۷/۱۷/۵۱1۲شام پنجشنبه  بیاندر میدیوم اینترستالر وجود دارد. این است موافقت کرده اند که س 

Ed Stone ، یجر  یک نشریٔه مطبوعاتی ناسا.اس به اس ،محقق پروژه برای پروگرام و 

 

 یک تصادف خوشبختانه

ـ "آلٔه امواج پالسما"اپریل سال جاری  ۱۷توضیح سؤال متذکره مشکور یک تصادف نیکو می باشد: در  ند به در بورد س 

یجر ،که نشان می داد ،کرکتریستیک شروع کرد اوسیالسیون های اخذ از یک پالسمای غلیظ سرد باید احاطه شده  1و 

   یک چنین پالسما صرف در میدیوم اینترستالر وجود دارد.  .راپور می دهد «Science»باشد. این را مگاسین مسلکی 

میدیوم اینتر ستالر را  ،سمای هیلیوسفرـ بخش وسیعی است که در آن آفتاب ما  با یک جریان دایمی ذرات چارج شدهپال

 «آالت امواج پالسما»علمی برای رهبر  ،از "پوهنتون آیووا" ،Don Gurnettتوضیحات بر اساس  ـزیر فشار می گیرد

ـند های ـ و  یجر"   برخالف غلیظ نبوده و داغ می باشد.  ،مربوط "س 

 

 

 

                                                           

2
 پستی و بلندیهای مواد پالسما در میدیوم اینترستالر 
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غلظت پالسما  آله از کار ماند.  این 1۷۱۱قبل براین در سال  ،پیشبینی شده بود هاآلٔه که اصال ً برای این نوع اندازگیری

. پالسما تعیین می کرد ،را به صورت مستقیم ذریعٔه شمار الکترونهای آزاد و یونها که از آنها پالسما به وجود آمده است

آفتاب. ذره  روی های قوی "Eruption فوران" اثر بلکه صرف در ،اوسیالسیون ها برخالف همیشه ظاهر نمی گردد

ـلوی ط مخلو ،های سریع چارج شده از آفتاب د که نگاه به احتزاز تحریک می کنالکترون ها و یون ها را آنه بسیار غ 

 ۲۱۱محققان تخمین می کنند که الکترون های سریع تقریبا ً  .ارتباط داشته باشدپالسما  غلظتفریکونس آنها مستقیما ًبه 

روز ضرورت دارد تا فاصلٔه از آفتاب الی حاشیٔه هیلیوسفر را طی کند. مطابق به آن شروع مشاهدات اوسیالسیون های 

یجر  .زده می شود حدس Patrick's Day پاتریک )بیشوف آیرلندی( روز در ،های قوی آفتاب فوران در 1و 

 

یجروقت دقیق رسیدن مؤفق گردیدند  Gurnettمحققان زیر نظر  عالوه برآن  ،فریکونس های اندازه شدهرا  به اساس  1و 

به روز ویا روزهای  این واقعٔه تاریخی ،نوشته شده است« ساینس». طوریکه در مجلٔه تعیین نمایندبه میدیوم اینترستالر 

 آگست سال گزشته به عمل آمده است ۵۲در حدود 
۲

به صورت غیر مترقبه دقیقا ً با مشخصات دو آلٔه  موضوع این. 

یجر کهعالیم را به دست می دهد نخستین قبل از یک سال  و اندازگیری سر می خورد یدیگر هیلیوسفر را ترک  1و 

بود کرده 
4
. 

 

 اوسیالسیون های پالسما برای گوشدادن بعدی

Gurnett  "یجرهای پالسمااوسیالسیون وهمکارانش از پوهنتون "آیووا کرده اختیار سال گزشته در ماه اپریل  1را که و 

  قابل شندین ساختند.  ،دبو

الکترون ها با چارج منفی و  "پالسمااوسیالسیون". در یک نیست ه شوددیشنکه امواج صوتی سخن از ن در واقعیت لیک

یجر ،می کند. چنین تغییرات چارج ازیکدیگ احتز فبرخال ،سماپال "یون های" با چارج مثبت   ـند و   می تواند آنتن های س 

پالسما. از این لحالظ فریکونس ذرات  را به صورت الکترونیک کشف کند. فریکونس احتزاز متناسب است به غلظت 

 های بلند معنی یک پالسمای غلیظ را در بردارد. 

یجر در آن ثبت است  فریکونس احتزارارتقاء بلندی آواز به معنی ازدیاد  ،درکلیپ کوتاهی صوتی که مشخصات جدید و 

محققان  .داخل می شودبا غلظت بیشتر پالسما . محققان اینرا چنین تعبیر می نمایند که سـ ند در منطقٔه قابل فهم است

 ،پالسمای هیلیوسفر ()معلومتا آن غلظت  به دست آمده است از محاسبٔه فریکونس ها که را سماغلظت های پالرویهمرفته 

یجر را به نده اکرد "extrapolated قیاس"  میدیوم اینتراستالر به دست آوردند.. به این طریق وقت دخول و 

 جمع کرده است.  audio.org-spaceروی  Don Gurnettمثال های دیگری این چنین "نغمات فضائی" را  

 

 عدم شفافیت در مورد ساحات مقناطیسی

عالیمی برای تغییر انتظار برده شدٔه ساحات مقناطیسی در  گونههیچالجواب می ماند که چرا تا حال بازهم این سؤال 

یجر بود تا حال دلیل عمده  موضوع این ستالر وجود ندارد.رحد بین هیلیوسفر و میدیوم اینترس هنوز باید  1برای اینکه و 

تحت  ،دورتر از هیلیوسفر مستالر یک قد: شاید میدیوم اینترزمینه واقعبین است ایندر  Gurnett در داخل هیلیوسفر باشد.

 نفوذ قرار می گیرد. اکنون جای دارد که مـ دل های نظری با مشاهدات همآهنگ ساخته شود.

یجر کمک کننده باشد: نظر به تخمینات ناسا تدارکات برقی برای آالت اندازگیری الی سال هنوزهم  1در این ضمن باید و 

 کافی می باشد. ۵۱۵۲

 

 پایان

 

 
 

 

                                                           

3
 Science, Online-Publikation vom 12. September 2013; 

4
 Geophys. Res. Lett. 40, 1665–1668 (2013).  

http://dict.leo.org/#/search=extrapolated&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://space-audio.org/
http://www.sciencemag.org/content/early/2013/09/11/science.1241681

