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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      ديپلوم انجينرکريم عطائی :ليکوال  ٢٦-٠٢-٢٠١١  ني
  از مطبوعات سويس

  

شمار می گردد» اولیکيلوگرام «فرصت های اخير  
 رو به نزديکی است، natural constan » ثابت طبيعی « تعريف جديد يک

 

 
  در يک ُمدل کمپيوتری)اصلی (کيلوگرام قديم

  
يک پيمايش دقيق  .حثه در جريان استمبا» يک کيلوگرام « وزن برایاز سالها به اين سو روی يک تعريف جديد

 .بخشدبه مباحثات جان تازه مي »Avogadro-Constantاين ثابت فزيکی «
  کريستيان شپايشر: نويسنده

  
که از » پالتين و ايريديوم« سانتی متر از مخلوط ٣،٩استوانۀ به ارتفاع . يک پديدۀ نا به هنگام است» اولیکيلوگرام «

از اين لحاظ  .تقا ضای دقت امروزی را ديگر تکافو نمی کند، ندک تجسم می راوزن  به اين سو واحد مقياس ١٨٨٩
غير متغير تثبيت " ثابت طبيعی"به اساس يک " متر " يکيا" ثانيه " يکرا مانند" يک گيلوگرام"کوشش می گردد تا 

 .به اين هدف يک قدم بزرگ نزديکتر شده اند" مترولوژيک"يک گروپ محقـقـين از هشت مؤسسۀ اکنون . کرد
» ثابت فزيکی«  گويا ، تا حال به دقيقـترين معيار"گلولۀ زليسيوم"ـقـين توانستند با شمار کردن اتوم های يک محق

  .دست يابند
  

 کوشش دارند  هادر حاليکه بعضی. عمدتاً  امروز دو طريق تعقيب می گردد" يک گيلوگرام " وزنبرای تعريف جديد
 قايم گردد، "١پالنک –ثابت " ارتباط بين کيلوگرام و ،)وات(ت برقی با يک ترازوی نيمه برقی و نيمه ميخانيکی قدر

  .د يک اتوم مقايسه کنکتلۀام را با اين هدف را تعقيب می کند تا يک کيلوگر"  avogadro Project ثابت فزيکی"پروژۀ 
  در يک مولوم  نشان می دهد که چند ات و شرط اول می داند را" ثابت فزيکی"اين عمل دقت نهائی پيمايش گويا 

Mol )٦تخمين ، وجود دارند که عبارت از  گرام زليسيوم٢٨ ماده، به عبارۀ ديگر تقريباً   )واحد اساسی مقدار مادهx١٠٢٣ 

 . می باشداتوم
 

مونو کريستل " باوزن يک کيلوگرام که دقيقاً  و بسيار عالی از هپيمايش اين عدد نهايت ساده می شود اگر يک گلول
 کافی است چهار ، عوض شمار هراتوم به صورت يکه.ر گرفته شود شده باشد، در نظ)لشم(زليسيوم سايده" های

 گلوله و همچنان بزرگی کتلۀدر گلوله، حجم و " ايزوتوپ های مختلف  زليسيوم "تناسب : از آنها گرفته شودمعيار 
برای اينکه دقت مورد .  مشکل وقتی رخ می دهد که در جزئيات داخل گرديد،بايد متذکر شد. عنصر سلول در کريستل

، »ppm( million per parts( پی پی ام«٠،٠٢ ميکروگرام مساوی به ٢٠يعنی نظر برای تعريف جديد يک کيلوگرام 
) گ زدگیزن(کريستل و همچنان توسط اوکيسداسيون  )جالی (پنجرۀاصالح گردند که در اشتباهاتی بدست آيد بايد 

را نهايت " رود اوفوگا–ثابت "و اين عمل پيمايش . سطح گلوله که از آن جلوگيری شده نمی تواند، به وقوع پيوسته اند
 .ُپر مصرف می سازد

                                            
  ١  )١٩٤٧الی  ١٨٥٨(ماکس پالنک فزيکدان آلمان  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

قراريکه معلوم گرديد تناسب ايزوتوپ های مختلف زليسيوم . بخش نداشتند پيمايش های اولی سالهای قبل نتايج قناعت
 " تخنيکی-فزيکی"تحت راهنمائی مؤسسۀ  ٢٠٠٣از اين لحاظ در سال . قيق پيمايش نمی گرديددر گلوله به صورت د

 در براون شووايگ، يک کانسرسيوم مشتمل بر هشت مؤسسۀ ميترولوژی تشکيل گرديد تا )PTB(اتحادی آلمان 
 بيش از حد که در  مصارف.، تکرار کنند٢٨ فيصد زليسيوم ٩٩،٩٩پيمايش ها را در دو گلوله که عبارت بودند از

        ٠،٠٣توانست با يک دقت نسبی "  افوگادرو–ثابت . "سال های گذشته صورت گرفت، ارزش خود  را داشت
 .دستيابی صورت نگرفت )PTB(به اين وسيله کامالً  به هدف " اينگوبوش"پی پی ام،  پيمايش گردد، گرچه به گفتۀ 

  .کوچکتر بود) قدرت برقی" (وات" يک ترازوی ولی اشتباه نسبی درپيمايش نسبت به تجارب با
) سويس(در يک تحليل سطحی در مؤسسۀ مترولوژی برن . محققين مطمئن هستند از آن به طريق بهتر تقليد کنند

  تواست PTB. اشتباه بزرگ از ناپاکی های فلزی در گلوله ها نشأت می کندبه قرار گفتۀ پيتر فوکس نشان داده شد که 
  .پروسۀ خاص اين معضله را رفع کنددر ضمن  بايک 

  
مؤثر خواهد " کيلوگرام " وزن يکدر بحث های تعريف جديد"  افوگادرو–پروژۀ "دلچسپ است که چطور نتيجۀ 

با آن ارزش مطابقت ندارد "  افوگادرو–ثابت "در حال قيمت : از همه بيشتر موضوع آتی قابل مذاکره خواهد بود. بود
نيز از همديگر "  وات-ترازوی"عالوه بر آن نتيجۀ تجارب با . به دست می آيد"  وات–ترازوی "که از تجربه با 

 شروع گرديده کيلوگرام قديمیموجوديت فرصت های اخيرتا وقتيکه دليل اين تفاوت ها توضيح نگردد، . متفاوت اند
  .آن هنوز پيدا نيستپايان ولی لحظات 

 پايان
 

  


