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  م٢٠٠٨مارچ               ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

   عجيب در نظام شمسی )تعجيل( تسريع
  عدول چند سفينۀ فضائی از مدار در ساحۀ قوۀ جازبۀ زمينن،

   برای فزيک دانان معمای پيچيده را خلق کرده است
  

 اين مدار را ترک داده و پرواز به سمت اجسام که در دور زمين  مداربسته دارد،" ستاليت "سفينۀ تحقيقاتی بر خالف 
را در فضا هدف گرفته به خط سير خود ) مثالً  پرواز به سوی مريخ، استروئيد ها، کومت ها، جوپيتروغيره( سماوی 

  .ادامه می دهند
  

  
  

ويا در آلمانی  )Spacecraft(سفينۀ های تحقيقاتی 
)Raumsonde(  ،در عبور از برابر کرۀ زمين 
عجيبی که آنها را نيروی جنبش آنی می بخشد، سريع ت

  .کسب می کنند

  
   

از چند سال به اين طرف اشاراِت ازدياد يافته می رسانند که سفينه های تحقيقاتی وقتی از ساحۀ قوۀ جازبۀ زمين عبور 
. ناميده می شود Anomaliاين ِافکت آنومالی . می کنند، با اخذ نيروی جنبش، تسريع آنی غير عادی را کسب می کنند

منشأ ظهور اين اثر که در . آنومالی از زبان يونانی گرفته شده است و به معنی عدم تابع بودن به قوائد علمی می باشد
  . قابل مشاجره استمجامع و موسسات علمی و همچنان غير عادی بودن آن با آنومالی قبلی در 

  
ی اروپائی بنام " کومت ها-سفينۀ . "د حوصله بخرچ دهدمؤسسۀ که امروز اين سفينه را پرتاب می کند بايد زيا

 م يعنی يک دهه بعدتر از ستارت به ٢٠١٤برای اينکه سفينه در سال .  يک مثال خوب است "Rosettaروزيتا "
  . گذر کند)  يک مرتبه از مريخ و سه مرتبه از زمين (هدف نايل آيد، بايد چهار مرتبه از برابر ديگر سيارات 

  
  

  ـــــــظام شــــــــــــــــــــمسینــــــ
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در ساحۀ قوۀ جازبۀ سياراتی که به دور آفتات می : ساده است "  Flay-by-Maneuverمانوره ئی "دليل اين پرواز 
اين . چرخند، سفيه ها ميتوانند تسريع و يا تأخير کست کنند بدون اينکه مواد سوخت مورد استفاده قرار گرفته باشد

از چند سال به اين . ه ها امروز تمرين دانسته شده ولی باز هم متخصصين را در برابر معما قرار می دهندچنين مانور
طرف عالئيمی ظهور می کنند که بعضی ازسفينه های تحقيقاتی در ساحۀ قوۀ جاذبۀ زمين يک تسريع قليل اضافی را 

 Jet Propulsion البراتوار جت پوروُپلشن"در حال محققين . کسب می کنند که در فزيک معمول قابل توضيح نيست
Laboratory (JPL) "  آنومالی -پروازهای"، دانسته ها را در مورد "نازا"مؤسسۀ فضائی امريکاFly-by-

Anomali "به صورت سيستماتيک تحليل و کوشش دارند آنها را در چوکات يک فورمل، مبنی بر تجارب، باز دهند .
پديدۀ در تحقيق قوۀ جاذبه ناميده می شود که تا حال تشريح نشده " Fly-by-Anomali آنومالی -پروازهای: "توضيح(

می تواند مدار پروازسفينه را در سمت و سرعت ) مثالً  کرۀ زمين و سفينه(قوۀ جاذبۀ جسمی با کتلۀ بزرگ .  است
  .)تغييردهد

  

  نيروی حرکت آنی از حد زياد است
 Fly-bys متوجه گرديدند که در  ١٩٩٠ در سال JPLهمکارانش از و " John D. Andersonجان دی اندر سن "

 ساحۀ قوۀ جاذبۀ زمين رد می شد، به درستی زامورپرواز، حينی که سفينۀ گاليلوی امريکائی در سفرش به جوپيتر ا
گنال بال فاصله بعد از نزديک ترين حد فاصل به زمين، آنتن های سفينه برای شبکۀ تحتانی فضا، سي. نمی آنجاميد

 ١"افکت دو چندی"از يک ) به اعتبار در سرعت(های راديوئی را اخذ کردند که تفاوت فريکونسی آن نسبت به اينکه 
 در ثانيه زود  ميلی متر٣،٩" سفينۀ گاليلو"بررسی دقيق مشخصات نشان داد که . انتظار برده می شود، بزرگتر بود

در سال های بعد، اين اثر که در رهبری سفينه بی .  برده می شدتر از زمين دور می گرديد نستب به چيزی که انتظار
" Nearنی آر "بنام "امريکائی " استرونيد"کالنترين تفاوت را سفينۀ . تأثير است، در ديگر پرواز ها نيز راجستر شد

ن بود که فکر بيشتر از آ) با چند چند سهو پيمايش( در ثانيه ميلی متر١٣،٥عيب ازدياد سرعت با . از خود نشان داد
  . می شد

و همکارانش عقيده دارند نمونۀ از " اندرسن"بهر صورت . توضيح اين وضع غير عادی تا امروز بعمل نيامده است
به اساس تجربه فورمولی را يافت که به " اندرسن"نويسندۀ همکار " جمس جوردان. "تغيير سرعت را شناخته باشند

اين ). دو باره توليد می شوند و يکباره نيستند( دوباره بدست آمده می توانند اساس آن  تفاوت های تا حال پيمايش شده
يک پارامتر مهم . فورمول به اساس هندسۀ پرواز و باز گشت سفينه و سرعت دوران زمين بدست آمده است

فيائی که زاويه يی است مساوی به عرض البلد جغرا" Koordinatکواوردينات "يا  " Declination٢ديکليناسيون   "
تغيير " سفينۀ نيار"در وضع . توضيح می دارد با کدام زاويه يک سفينه به سوی زمين و از زمين بدور پرواز می کند

  . ديکنيالسيون خاصتاً  زياد بود
بدست ) درين وقت نشر آن روی دست گرفته شده بود( نمونۀ آزمايشی از فورمولی تجربوی در ماه نومبر سال گذشته 

يک تفاوت " جوردان"فورمول .  کيلومتر از برابر زمين می گذشت٥٠٠٠در يک ارتفاع "  روزيتا-سفينۀ" آنگاه . آمد
از مرکز کنترول " Trevo Morleyتريور ميرلی" به اساس اظهار . ميلی متر را در ثانيه پيش گوئی می کرد١،٠

ی بود ولی هيچ گونه تفاوت قابل اين رقم قابل پيمايش م" درم اشتد آلمان"  در ESAموسسۀ فضانوری اروپائی 
اکنون رويا روی .  پيشگوئی  به اساس فورمول را خوشبينانه قضاوت نمی کند" ميرلی . "مالحظه بوقوع نپيوست

  . م انتظار برده می شود٢٠٠٩با زمين در سال " روزيتا"شدن 
  

   ممکنهتدر تجسس توضيحا
آلمان با همکارانش يک سلسله توضيحات را در قسمت در " بريمن"در پوهنتون " کالوس لمرسال"  عالم فزيک، 

Flay-by-Anomali“"  برعالوه محققين چارج های ممکنۀ برقی را در سفينه ، تأثيرات . تحت مطالعه قرار دادند
 هيچ –شمال های شمسی، نفوذ اتموسفر زمين يا اخالل مد و جزر ابحار و نفوذ کرۀ جامد زمين را در نظر گرفتند 

فرضيۀ نسبی "همچنان تصحيحات که از .  را توضيح کندFlay-by-Anomaliعوامل نتوانست آنومالی يک از اين 
theory of relativity "معما نا حل شده باقی ماند. فکرمی شود، مراعات گرديد. 

                                            
 ١      بگيرند به نحويکه هرنوع تغيری که در امواج فريکونس احساس  و يا پبمايش می گردد، در صورتيکه با هم نزديک و يا از هم فاصله   

    .منشأ بصورت نسبی باهم قرار داشته باشند و  مشاهد    
  ٢  عبارت است از تفاوت قطب شمال از روی کمپاس و  قطب شمال بصورت حقيقی
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 است، يک  کيلومتر تعين شده١تشبث می کند، شايد اينکه فاصلۀ زمين از آفتاب بصورت تخمين با دقت " لمرسال"
. مليون کيلو متر می باشد، دقيق است ولی کافی دقيق نه١٥٠اين فاصله به تناسب دوری آفتاب که . رول داشته باشد

عدم معلومات سيستماتيک  می تواند، نوع از عدم دقيق بودن سرعت را در بر داشته باشد که در قسمت مدار بستۀ 
دن از برابر زمين که در آن قوۀ جاذبۀ زمين و هم از آفتاب برخالف در عبور کر. ستاليت زمين قابل درک نيست

 نتيجۀ تعين منود خط سير سفينه Flay-by-Anomaliبه اين اساس . دخالت دارند، می تواند منشأ تفاوت ها نهفته باشد
دقيق ) امتحان(بايد آزمايش " لمرسال"اين که آيا حقيقتاً  چنين است، به عقيدۀ . های تحقيقاتی  پنداشته شده می تواند

  .نشان دهد
  

 ٣Pioneer-Anomaliافکار جديد در مورد 
تحقيقاتی هميشه برخورد های قابل اعتنا از خود نشان می دهند، بلکه در "  سفينه های"نه تنها در نزديکی به زمين 

 برای ١٩٧٩  نازا در سال زاتورن،در فرای مدار. خارج از سيستم نظام شمسی هم وقايع معما آميز بميان می آيند
) ثابت(هردو سفينه بصورت کانستنت .  راجستر کرد١١ و ١٠اولين مرتبه تغيير خط سير را در سفينه های پيش گام 

 کوچکتر از تعجيل زمين، خيلی ناچيز به نظر ده ميليارد مرتبهتأثير اين عمل در مقايسه با . به تأخير دچار می شدند
 وظيفۀ سفينه چنين تافاوت موقعيتی را بوجود می آرد که بزرکتر از سال دوام٣٠می رسد ولی با آن هم در مدت 

  . هم  هيچگونه توضيح دستياب نمی گردد) بِرک( برای  اين عمل تأخير.  فاصلۀ زمين و مهتاب است
    Internationa Space Science Institut (ISSI)فضائی  در فبروری گذشته محققين در مؤسسۀ بين المللی ساينس

در پهلوی .  معرفی کردندPionir-Anomali سويس گردهم آمده و جديد ترين تحليالت خود را در مورد در برن
، از پوهنتون بريمن آلمان يک مدل کمپوتر را معرفی Benny Rieversديگر مسايل، انجينير فضائی، بينی ريورس 

الً  نفوذ بتری های اتوم در هردو سفينه های مث: نمود که با آن می تواند سؤال های پيچيده و نا معلوم راه حل پيداکند
  .پيش گام

 را ديو آکتيف، توليد می گردد، تجهيز ٢٣٨اين بتری ها سفينه های دوگانه را با برق که از حرارت تجزيه پلوتونيم 
ه ، يک قدرت تکاندهندۀ عقبی را بميان خواهد آورد ک  پخش گردداگر اين حرارت ترجيحاً  به سمت ديگری. می کنند

حرارت بصورت پخش   که،اشاره دارند" ريورس"محاسبات . منجر خواهد شد) بِرک(به تعجيل و يا تأخير
anisotrop  با يک محاسبۀ محتاتانه می توان . برای شروع در بحث سرجای خود باقيست ،"نه ازيک سمت"بمعنی

 . را توضيح کردAnomaliانومالی  % ٣٠ الی ٢٠در نهايت 
:  علمی که از آن  کوچکترين تغييرخط سير هم  پی برده شود، اين سؤال را هدف قرار می دهدکار آماده شدۀ محقق

در کار باشد، و قانون مندی در آن رولی دارد که خارج از چوکات قبول شدۀ " فزيک جديد"ممکن در معمای آنومالی 
  Pioneer – Anomaliپيش گام  -می گويد، جای تعجب است که انومالی" لمرسال"قوانين طبيعت قرار می گيرد ؟ 

مورديهای "اين تيوری . را دارا ست" MOND-Theorie ٤ موند -تيوری"ابعاد مشابه، مانند پارامترهای تعجيل 
عالم فزيک اسرائيلی در کوشش است حرکت دورانی فهميده نشدۀ سيارات در  " Mordihai Milgromميلگروم 

 که مادۀ تاريک. ( نه بلکه با يک قانون قوه توضيح کندمادۀ تاريک با را) نظام سيارات(شاخه های بيرونی گلکسی ها
  ).  نيز ناميده می شود، تاحال دانسته نشده که چه است و از کجا پيدا شده استانرژی تاريک

از قبيل سی " حامل ثبت مشخصات"در کائنات قابل جست وجو نباشد بلکه در "  انومالی-پيونير"ممکن است کليد فهم 
 م استفاده ١٩٩٧از دهۀ  از دفتر کنترول زمينی قبل" مشخصات"تا حال برای تحليل از .  و غيره سراغ گرددCDدی 

ً  قبل از سال . می گرديد  م مورد ١٩٨٧اطالعات موثق ممکن است، اگر تمام مشخصات بصورت کل و خاصتا
به "  انومالی-پيونير"موثريت : ن استسؤال عمده دري. اين ارزيابی اکنون بايد صورت بگيرد . استفاده قرار گيرند

در صورتيکه معلوم . سمت آفتاب و يا به سمت زمين است؟ دربين هردو سمت صرف يک زاويۀ کوچک وجوددارد
زيرا بمشکل قابل . مورد بحث قرار نمی گيرد" فزيک جديد"بطرف زمين نشان می دهد، " انومالی"گردد سمت 

 -پييونير"درين صورت دليل . ن فاصله باالی سفينه نفوذ داشته باشدنصور خواهد بود که زمين چگونه از چني
  .سراغ گردد" سيگنال هدايت"، بايد بيشتر در طريق ارسال "موريلی و لمرسال"، به نظر " انومالی

با آنکه ثبوتی درک . کامالً  متفاوت، اسباب مشترک فزيکی داشته باشند" آنومالی"بکلی واضح نيست که آيا اين هردو 
او زياد متعجب خواهد بود اگر در کنترول سيگنال راديوئی به : نحِو از ارتباط  را حدس می زند" اندرسن"ندارد، 

                                            
انومالی پيش گام  ٢ 

  Modified Newtonian Dynamics٤  
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ً  مستقل ديده می شد" دو انومالی"سفينه ها  لمرسال می گويد، هردو : ولی نظرات از هم تفاوت دارند. کامال
-Erthدر .  بظهور می رسندcomplementaryدر موقعيت های مختلف و حتی بصورت  ُمکِمل) " افکت(تأثير"

Fly-byسخن از ساحۀ قوی گراويتاسيون Gravitation  از "  پيونير–سفينه های " دربين است، برخالف، سلسلۀ
ً با قوۀ ضعيفتر برخورد می کنند دريک صورت تأثيرتعجيل کوتاه مدت است و در . لحاظ فاصله از آفتاب مقايستا

گمان " لمرسال"به اين اساس . سالها دوام می کند) ه يک سياره درنظر گرفته شودآگر سفر سفينه ب(صورت ديگر
  .با هم ارتباطی ندارند" انومالی"دارد که هردو 

  
  پايان
  

  
  

  
  

  
 


