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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۶۰/۶۰/۳۶۰۲         دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 تئوری پایدار نسبی
 ین شتاین باز هم حق به جانب استآ

 

 نویسنده: دی پی آ ، ۳۲/۶۰/۳۶۰۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
 

 (ESO" در فاصلٔه کوتا به دور یک دیگر می چرخند. )تصویر: اجنٔه سفید "و یک " Pulsar اریک "پولز
 

 {Pulsating  محففیست ازPulsating source of radio emission    که بسیار و عبارت است از یک ستارٔه نیوترون
 .سریع به دور خود می چرخد

بسیار قدرت قلیل نوری را نشان می سطح آن در ستارٔه است که باوجود حرارت بلند  "white dwarf"اجنٔه سفید یک 
 {دهد.

 
(dpa). 

ین شتاین" به زودی صد ساله می شود و در زمانش از چندین آزمایش های تعلیقی به در تئوری عمومی نسبی "البرت آ

آمده است. یک تیم بین المللی استرونوم ها این تئوری را اکنون در یک "ستارٔه نیوترون" خاصتا ً با کتلٔه غنی به آزمایش 

در بن در مگاسین  "استرونومی رادیوئی"از مؤسسٔه مکس پالنک برای  John Antoniadisگرفتند. قراریکه این گروپ 

 نیز مطابق انتظار به نتیجٔه مطلوب رسید. "آبدیده شدن"این آزمایش از  ،راپور میدهد« ساینس» علمی 

 

 یک جورٔه صمیمی

ستاره های نیوترون بقایایی سوختٔه ستاره های دیومانند می باشند که در اثر قؤه جاذبٔه خود به گلوله های فشرده شده 

مانند منظم طور به ثبوت می رسند که  ،اینها سیگنالهای نبض مانند در حدود امواج رادیوئیدر اکثر. قوط می کنندس

 پولزار

 جن سفید

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_theorie_paydar_nesbi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_theorie_paydar_nesbi.pdf


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که اکنون  سیگنال های آتش زبانه می کشند. این چنین ستاره های نیوترون را استرنوم ها "پولزار" می نامند. "پولزار"

 "Antoniadisمانند "انتونیادیس  ،وزن "نهایت ثقیل" داشته ،بوده PSR J0348+0432آن  نمبر کتالک ،تحقیق شده است

 ۳۶با آنکه قطر آن صرف  خته شده است.برجسته سا ESOدر یک پیام رصدخانٔه جنوب اروپا  )یک فتبالباز یونانی(

امروز که تا  آنرا ستارٔه نیوترون با غنی ترین کتله می سازدفتاب است. این صفت کتلٔه آن دوچند آ ،می باشد کیلومتر

 منحنی شده باشد.قویا ًفضا" در اطراف آن  شناخته شده است. مطابق به آن باید "وقت

دارد. اینها بقایایی آفتاب های سوخته  ،را" white dwarf سفیدبه اصطالح "جن  ،ون یک مشاعیت کنندهاین ستارٔه نیوتر

 هزار کیلومتر که مطابق است به ۰۶۶در یک فاصلٔه استند که اتموسفر خود را به فضا پـُف کرده اند. هردوی اینها 

 ۳،۰ف صر " )چرخ(دور"یک  ،از لحاظ فاصلٔه کمبه دور یکدیگر می چرخند.   ،بین زمین و مهتاب دوچند فاصله

 ساعت دوام می کند.

  

" در نزدیکی آفتابوقت فضاانحنایی "  

 

              
 تغییر یک دوران )چرخ(

نظر به "تئوری عمومی نسبی" یک چنین سیستم به اصطالح "امواج قؤه جاذبه" را پخش می کند و به این وسیله انرژی 

از دست می دهد که در یک تغییر وقت دوران محسوس می گردد. محققان سیستم را به صورت منظم با تلسکوپ های 

آنچه تئوری نسبی  ،به طور دقیق تغییر وقت دوران رادر واقعیت توانستند مشاهده کردند.  ،رادیوئی و ابزار نوری

 .کنند اندازه گیری ،پیشگوئی کرده

افراطی آزمایش شود زیرا معلوم نبود که آیا آنجا نیز صدق می کند تا حال تئوری نسبی نمی توانست در یک محیط چنین 

تئوری های بدیل که پیشگوئی های آنها  ،در بن ابالغ می دارد "استرونومی رادیوئی"برای یا خیر. مؤسسٔه مکس پالنک 

 اکنون خواهند توانست از جمله حذف گردند. ،به صورت واضح از اندازگیری ها فرق می کرد

 

 پایان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


