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 ۰۲/۰۲/۰۲۰۰         دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 بهمپیوستن عالی و کمی دیرتر در فضا
 باید به استشن بین المللی فضائی جنبٔه علمی بدهد.« ذره » یک تجربٔه فزیک 

 Christian Speicherنویسنده:  ، ۰۲/۲۰/۰۲۰۰مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،اِن سـِت سـِت ،روزنامهٔ 

 

استشن بین المللی فضائی در چند روز آینده توسعٔه قابل مالحظه را کسب     ،گردد ااگر همه امور مطابق به پالن اجر

 راغ "ضدماده" و "مادٔه" تاریک برآید.)کاشف ذره( باید در تششعات کیهان به س« ذره»می کند. یک دیتکتور بزرگ 

 

 
 توضیح شیماتیک استشن بین المللی فضائی بانصب

The Alpha Magnetic Spectrometer Experiment AMS 

 

می شود به واقعیت مناقشه کرد. آنچه در سالهای   Internationa Space Station (ISS) در مورد استشن بین المللی فضائی

  امروز نشانٔه است از یک مثال مؤفِق همکاری بین المللی در فضا. ،به حیث پروژٔه پرستیژ امریکا آغاز شده بود ۰۲

تا حال پالتفورمی برای تحقیق خارق العاده نشده است ولی این بزودی  (ISS)بهر صورت منتقدین متفق اند در اینکه 

به قیمت  Experiment وسایل یک تجربٔه علمی Endeavourغییر خواهد کرد. آخر اپریل سال جاری باید کشتی فضائی ت

در پرواز" تبدیل می کند.  « ذره»میلیارد دالری را به استشن فضائی برساند که این را تا حدودی به یک "البراتور  ۰،۵

کشور به شمول سویس  ۰۱محققین از  ،های با انرژی فوق العاده«ذره» تن برای ثبوت  ۲،۵به وزن  (AMS)با دیتکتور 

می خواهند در فضا به سراغ "ضد ماده" و "مادٔه تاریک")در فزیک کوسمولوژی عبارت از مادٔه است که کمتر نور 

 قابل دید یا دیگر تششعات الکترومقناطیسی را می فرستند تا مستقیماً مشاهده شده بتوانند(. 

 

 در َمـدار« ذره» فزیک 

اداره کنندٔه  ۰۹۹۰و استشن فضائی بین المللی از آغاز برای یک دیگر خلق شده بودند. در سال  AMS –تجربٔه علمی 

یک شهرت علمی پیدا کرده می تواند. او تجارب معمول        ISSبه این فکر بود که چطور  ،دان گولدین ،انزمان ناسا

می خواست. این موضوع وی را  ISSرت بزرگتری را برای استشن فضائی بی وزنی در فضارا در سر نداشت بلکه شه

که به سراغ دستیابی به یک چلنج تازه  ،سامویل تینگ ،و دارای جایزٔه نوبل« ذره» با فزیکدان کارسماتیک )جذاب( 

 بهمرسانید.  ،برآمده بود

 

ه صورت دوامدار با تسریع کننده های را ترک کند. و در عوض اینکه ب« ذره» تینگ می خواست رشتٔه معمول فزیک 

خواست تا تششعات ارتفاعات )فضا( را تحلیل نماید. تینگ امید می کرد  ،را رهنمائی کند« ذره» سرحد فزیک  ،بزرگتر

پوزیترون ها و دیگر ذرات که همیشه بروی زمین فرود می  ،پروتون ها ،از ذراِت که عبارت اند از تششع الکترون ها

ؤال اساسی کیهان شناسی را در یافت کند: آیا در واقعیت چنین است که "ضد ماده" در "بیگبانگ" توام با جواب س ،آمدند

"ماده" تولید گردیده و توسط یک عدم تقارن کوچک در قواعد طبیعی کامال ً از صحنه غایب گردیده است؟ یا می تواند 

د که از آنجا با تششعات کیهانی به زمین می رسند. برای در مناطق ُدور کائینات باز هم بقایایی "ضدماده" موجود باشن

تششعات  ،خارج از اتموسفر محافظوی زمین ،سراغ جواب این سؤال باید "تینگ" به فضا می پیوست. زیرا صرف آنجا

 ارتفاعی کیهان بشکل حقیقی اش قابل سراغ استند. 

 

AM

S 
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تینگ و گولدین به زودی در آغاز به کار موافقت کردند. ناسا مصارف ترانسپورت وسایل تجربٔه علمی را به استشن 

فضائی به دوش گرفت. تینگ وظیفه داشت یک گروپ کار را تشکیل کرده و تمویل کنندگان تجربٔه علمی را بیابد. به این 

ه قبل از منظوری باید از یک پروسٔه طویل ارزیابی بگذرد. یک وظیفٔه معمول ناسا نبود ک AMSصورت تجربٔه علمی 

 آنچه در نظر اول به حیث یک نعمت عرض وجود می کرد در تفاوت یک مو نزدیک بود به یک نفرین تمام شود.

 

 یک آزمایش مؤفق

تهیه نماید. AMS  –نخست همٔه امور مطابق به پالن به پیش میرفت. تینگ مؤفق گردید به زودی پول برای تجربٔه علمی 

ملیون فرانک و جای زیاد  ۰۲در سویس پشتیبانی پوهنتون تخنیکی زوریخ و پوهنتون ژنف را به دست آورد که بیش از 

یک پرواز ده روزٔه  AMS -نمونٔه مقدماتی دتیکتور ۰۹۹۰کار را برای پرسونل در پروژه در بر می گرفت. در سال 

به مؤفقیت انجام داد. از نگاه علمی پرواز بدون سر و صدا به پایان  «Discovery»امتحانی را در عرشٔه کشتی فضائی 

پروتون ها و دیگر ذرات شناخته شده را در  ،پوزیترون ها ،رسید. گرچه محققین توانستند طیف انرژی الکترون ها

ر "ضداتوم ها" دیده مگر عالمات از هسته های اتوم "ضد هیلیوم" یا دیگ ،تششعات ارتـفاع دقیقاً  اندازه گیری کنند

پرواز امتحانی  ،گفت ،شریک است AMS –نشدند. ولی "مارتین پوهل" از پوهنتون ژنف که از آغاز در تجربٔه علمی 

 یک مؤفقیت بود. زیرا او این تصدیق را تحویل داد که دتیکتور در شرایط فضا کار می کند.

 

در  ،ٔه اصلی در جریان بودندر حالیکه آمادگی ها برای تجربد. دبا آنهم به زودی بعد از آن ناکامی های اولی رخ دادن

ناسا همه  ،کشتی فضائی کولمبیا به سقوط مواجه گردید. الی آنکه اسباب سقوط توضیح می گردید ۰۲۲۲فبروری سال 

ه ک AMS -" فضائی را تعطیل کرد. به این صورت آغاز پالن شدٔه تجربٔه عملی Shuttleپروازهای "کشتی رفت و آمد 

 ،شتل" دوباره شروع گردید -به تعویق افتاد. همچنان بعد از اینکه "پروازهای ،تعیین گردیده بود ۰۲۲۲برای سال 

می رساند  ISSرا به  AMS -نخست موضوع روشن نبود. ناسا دفعتا ً از وعده اش مبنی بر اینکه وسایل تجربٔه عملی

را خود برای تکمیل استشن بین المللی فضائی ضرورت دارد.  شانه خالی می کرد. نا سا می گفت تمام پرواز های شتل

کشور عضو در ظرف سالهای متمادی در پروژه مصرف کرده  ۰۱به این صورت همه مدارک قابل توجه تمویل که 

 بی ثمر ماندند. ،بودند

 

برای ناسا یک  ۰۲۲۰را از سقوط نجات بخشید. کانگرس در سال   AMS  –این کانگرس امریکا بود که تجربٔه علمی 

ود. مگر باز هم یک مرتبه  دیگر تعیین گردیده ب ۰۲۰۲پرواز اضافی شتل را منظور کرد. وقت پرواز جوالی سال 

وننت رین دقیقه تعویض یک کومپتینگ در آخ ،ی را انجام داده بودخیر رخداد. با آنکه دتیکتور همه تِست های ضرورتأ

یک  ،مرکزی را هدایت داد. او در عوض یک "مقناطیس هادی سوپرا" که خاصتا ً برای تجربٔه علمی انکشاف یافته بود

 در نظر گرفت. ،مقناطیس بسیار نازل دایمی را که در پرواز امتحانی از آن کار گرفته شده بود

 

 ۰" می توانست صرف  AMS" تجربٔه علمی ـ  "پوهل" این تعویض را چنین توضیح می دارد: با مقناطیس هادی سوپرا

رو به اختتام می رفت.  ،سال کار کند. زیرا آنگاه "هیلیوم" مایع که برای سرد کردن مقناطیس ضرورت می افتد ۲الی 

به بعد نیز  ۰۲۰۵بعد از اینکه حکومت امریکا در سال اخیر تصمیم اتخاذ کرد تا استشن بین المللی فضائی را از سال 

اسناد یک مرتبٔه دیگر مورد بررسی قرار گرفت. ساحٔه مقناطیسی در مقناطیس دایمی شش مرتبه ضعیفتر  ،نمایدتمویل 

با آنهم نظر به  ،دیگر چندان حساس نمی باشد« ذره » و از این لحاظ دتیکتور در ایمپولز)محرکه( های کوچک  ،است

 دوام تجربه ارزش این نقیصه در آن نهفته است. 

 

 عتر بوده انددیگران سری

از تأخیر چند سال در چنین یک پروژٔه علمی با قیمت گزاف جلوگیری به عمل آمده نمی تواند. لیکن این تأخیر خطرهای 

 –را در بر دارد که دیگران از ثمر علمی بهره مند می گردند. منظور در این زمینه از همه بیشتر پایٔه دوم تجربٔه علمی 

AMS می باشد. قبل از سه سال محققین ایتالوی راپور دادند که آنها به کمک تجربٔه علمی  ،است که سراغ از مادٔه تاریک

– Pamela، پوزیترون های اضافی با انرژی بیش از حد را )مقصد از "ضد ذرٔه الکترون ها"  ،در اتکاء به ستالیت

 ن گردید:است( در تششعات کیهانی دیده اند. در مورد این کشف هیجان انگیز دو توضیح بیا

در  (Pulsaren)یا این است که پوزیترون های اضافی از "ستاره های سریع به دوران نـُویترون ها" بنام  -

 کهکشان منشأمی گیرند و

یا اینها وقتی به وجود می آیند که در نواحی کهکشان "ذره های مادٔه تاریک" به یک دیگر تصادم کرده و  -

 متقابلتاً خود را محوه می کنند.

محققین می توانستند تشریح دارند که چرا کهکشان و کهکشانها باهم یک پیوند قویتر داشته نسبت به اینکه از مقدار مادٔه 

 قابل دید حدس زده می شود. 
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اشارٔه نهایت  Pamelaدیگر دیر است؟ "پوهل" نظر دیگر دارد. گرچه تجربٔه علمی ـ   AMS -آیا برای تجربٔه علمی

 –ضرورت به تجربٔه علمی  ،برازنده را به "مادٔه تاریک" سراغ کرده است. مگر برای اینکه واضحاً به ثبوت برسد

AMS " تیرا الکترون ولت" تعقیب می کند. پوهل اظهار می  ۰می باشد که تقیسمات پوزیترون ها را الی یک انرژی

پوزیترون ها" را در  -باید مهر مشخص "طیف ،ک در همین حدود انرژي باشددارد: در صورتیکه "کتلٔه ذرٔه" مادٔه تاری

 بر داشته باشد.

 

نه بر"ضدماده" و نه هم بر"مادٔه تاریک" ایستادگی نماید. مانند هر تجربٔه "علمی فزیک  ،عالوه بر آن پوهل نمی خواهد

ود پدیده های کشف گردد که امروز از تصور به هم امید می ر AMS -با دتیکتور ،ذرٔه" که در ابعاد جدید قدم می گذارد

 دور است.

 

 پایان

 

 

 


