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 ۰۲/۰3/۲۰13 دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 

ساعت بی عیب و کامل فزیکدانان برای کارخانٔه   
می یابند «فورمول»  

 
 Holger Dambeckنویسنده:   ، ۶۲۰۲ /۶۲/۲۶شپیگل آنالین 

 

می فهمند چطور ساعت ها را از نظر تخنیکی ماهرانه بسازند. اکنون محققان از زوریخ   ،برای کار نفیس سویسی میخانیک های

و با یکدیگر در تماس را تحلیل کردند. معلومات این ها خواهد توانست در بی عیب و کامل  "قاب های دورانی"بیالنس انرژی 

 ت کمک کند.اساع کار خانه های "ره داچرخهای دندان"ساختن 

 

   
 

 به دوران اندنهائی شده: چرخها بدون خال)چال( 

 

از پوهنتون تخنیکی  Hans Herrmannانسان را سرگنگس می سازد:  "Physical Review Letters"مضمونی در جریدٔه مسلکی 

از  "Rotating Snakes"با یک فریب )نیرنگ( نوری که به  "قاب های دورانی"زوریخ و همکارانش مطالعٔه خود را در مورد 

Akiyoshi Kitaoka مصور می سازند. ،جاپانی متکی است 

 

http://www.spiegel.de/extra/0,1518,632103,00.html
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_physikdanan_wa_saa_at.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_physikdanan_wa_saa_at.pdf
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. تیم )نیرنگ نوری(و ظاهرا ً دور یکدیگر می چرخنددارند  "تکر"قابهای به بزرگی مختلف را نشان می دهد که در یكدیگر ترسیم 

Herrmann آن محرک . محققان دیدند که انرژی کردبر رسی  ،سمشتمل بر صدها قابی با یکدیگر درتما ،صفات چنین سیستم را

روزی از آن برای نهایی ساختن کارخانٔه تخنیکی ساعت خواهند توانست  هاتقلیل یافته می تواند ـ و این معلوماتیست که ساعت ساز

 د. نمورد استفاده قرار ده

 

و همکارانش قاب های لشم و بی دندانه را در نظر گرفته اند که روی یک سطح قرار داشته و با یک محور تحکیم یافته  "هرمن"

با قاب دیگر  ،مستقیم یا غیر مستقیم ،اند. هر قاب اقالً به یک قاب دیگر تماس دارد. از طریق چنین یک نقطٔه تماس بآلخره هرقاب

 گر یک قاب آهسته به دوران انداخته شود؟ در ارتباط است. چه واقع می شود ا

 

 
 

به دوران می آید و قاب ها همه نیز  )پهلو(قاب همسایه ،توضیح می دارد که با احتکاک ،هرمن ،محقق پوهنتون تخنیکی زوریخ

 خالیا )چال( پدیدهٔ نظر به یکی بعد دیگر به دوران انداخته می شوند. در شروع واقع خواهد گردید که یک قاب در برابر قاب دیگر

 خال )چال( دیگره  و دیبعد از یک وقت معین سیستم هم آهنگ گردکه  ،دنمی نویسخود در مضمون مسلکی  ان. ولی محققخشدلــ  ب

 .وجود نمی داشته باشد

 

  سائیدن بدون خال)چال(
به صورت دوامدار انرژی تعبیه گردد.  ،یک کارخانٔه چرخها باید در سیستمچنین در  ،ازلحاظ ضایعات غیر اجتنابپذیر احتکاک

د توانست. محاسبات محققان نشان می دهند که این انرژی محرکه می نبدون قؤه محرکه چرخها دیگر به دوران ادامه داده نخواه

مصرف انرژی  ،ه قطرهای هریک باشددر صورتیکه کتلٔه همه قاب ها متناسب ب » ،اظهار می دارد "هرمن"تواند تقلیل یابد. 

مهم این است که  بی تفاوت است که کدام تناسب واقعی را کتله با قطر قاب اختیار می کند. «.حدود قرار دارد قلیلتریندرسیستم 

 د.قیمت برای همه چرخ ها مساوی باش (عدد)رقم

 

برای  «قاب حل کردیم. ۶۲۲۲ستم های با بیش از ما این مشکل را برای سی » ،محقق زوریخ در مصاحبه با شپیگل آنالین می گوید

 معادلٔه به دست آمدهسیستم حل «. قوه مساویست به کتله ضرب تسریع » صدق می کند:  "حرکتبرای نیوتن معادلٔه "هریک قاب 

 به صورت عددی یعنی توسط کمپیوتر به دست می آید.
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آنها ب ها در نقاط تماس باهم ارتباط دارند و درین حال سائیده شدن . قامی کرد قاب یک شرط را تکافو های در این جا باید سیستم

بآلخره به قاب  ،صورت گیردتغییر موقغیت  ،که با آن در تماس استپهلو نیز ممکن است. اگر همیش تکراراً از یک قاب به قاب 

 .پذیرد توصل صورت می ،گردیدهشروع تغییر اولی که از آن 

 

یک  ،که فکر می شود(Loop)حلقه باید تعداد آنها در هر   ،به دوران باشند برای اینکه همه قاب های یک سیستم بدون خال)چال(

پهلو به دست می آید: اگر یک چرخ به سمت  هایی چرخش قاب هایی  عدد ُجـفت باشد. این به صورت غیر بـ لواسطه از سمت

کند. چرخ دیگر که در  به سمت خالف عقرب ساعت حرکت می ،چرخیکه با آن در تماس است ،به دوران باشد عقرب ساعت

 در اولی چرخ با ،کند اگر سیستم بدون خال)چال( کار ،ارتباط با چرخ دومیست باز به سمت عقرب ساعت دور می زند و نه باید

 . ممکن است هشتم و غیره ،ششم در و همچناناولی چرخ با . برخالف در چرخ چارم یک تماس باشد تماس

 

 میخانیکیدلچسپ برای دیزاین کنندٔه ساعتهای 
خواهد توانست برای دیزاین کنندٔه ساعت های  "نهائی شدٔه انرژی""هرمن" فکر می کند که معلومات در مورد کارخانٔه چرخهای 

به وجود نمی آید.  ،خال مانند قاب های سائیده شده ،دندانه دار شد. گرچه در چرخهای استفاده شدٔه دلچسپ با ،()کوکیمیخانیکی

انرژی محاسبه شده در مورد دندانه ها به عین شکل صدق می کند زیرا یک حالت  حد قلیلدندانه ها از آن مانع می شوند. ولی 

 پیش شرط است. "چال"همآهنگ شده و خالی از 

 

 
 

کتلٔه آن متناسب به سطح و به این  ،" فشرده شده با ضخامت ثابت ساخته شده باشندآهن"تخته تا جائیکه چرخهای دندانه دار از 

باید کتله متناسب به قطر باشد. برای اینکه به این مطلب  "نهاېی شدٔه انرژی"می باشد. ولی در یک محرک  ،صورت به مربع قطر

قدر یک چرخ دندانه دار بزرگ باشد به همان معیار باید  هرمن پیشنهاد می کند تا در چرخها سوراخها پیشبینی گردند. هر ،نایل آمد

 تقلیل بخشید.  به حد اقل ،می توان مصرف انرژی محرکٔه ساعت را ،اقال ً از نگاه تئوری ،سوراخ داشته باشد. به این طریق

 

"ما می توانیم تصور کنیم که معلومات   ،می گوید Herrmann ،تخنیکی زوریخ : محقق پوهنتون(کوکی)نٔه میخانیکی ساعتکارخا

تناسب ـ کتله ـ » ." چرخهای دندانه دار که این جا دیده می شوند اکنون به آیدیال ازندگان کارخانٔه ساعت دلچسپ استما برای س

تا جائیکه نه  ،گردد بزرگتر دار دندانه چرخ اگره دارند. بلکه دنداننمی باشند فشرده بسار نزدیک شده اند. این چرخها « قطر

 پایان ارتباط کتله در تناسب به قطر تکافو شده است. ،تغییر کنند ها دندانه مت و نه تعدادضخا

 


