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البته بایستی گرانی یا ثقل را به منزله یدک ندیدروی               

بنیادی ربایش متقابل تلقدی کدرد کده مدیدل دارد                 

را با تجمع ماده جدفیدف بده              های متراکم کوچک    توده

تر تبفیل کنف و این همان فراینفی اسدت            اجرام بزرگ 

شدود. امدا حدتدی            می    نامیفه «نمو یا برافزایش  »که  

انف  نیروهای مخدر        که سیارات در حا  تشکیل      وقتی

ای ذرات گوناگون که به نیدروی         از قبیل حرکت کاتوره   

شونف یا برخوردهایی کده نداگدزیدر            گرانش تسیلم نمی  

 دهنف  در این امر دخالت دارنف. روی می

 ادامه دارد ...

 سالگی درگذشت  99مخترع لیزر چارلز تاونز در 

ی نوبل فیزیدک      ی جایزه   چارلز تاونز فیزیکفان آمریکایی و برنفه     

سالگی در گداشدت.    ۱۱)به صورت مشترک( در    ۰۱۵۱در سا    

او این جایزه را بپاس سعی و کوششی کده بده پدیدشدرفدت و              

 ی علمِ لیزر منجر شف  دریافت کرد.   توسعه

 زندگی با فیزیک

در شهر گرینویل از ایالت  ۰۱۰۰جوالی سا   ۷۳چارلز تاونز در    

از    ۰۱۸۰کارولینای جنوبی متولف شف. هنگامی که او در سدا      

های مدفرن     دانشگاه ِفرمن در گرینویل با گرایش فیزیک و زبان        

ی تحصدیدحت      سا  داشت. او دوره      ۰۱فارغ التحصیل شف  فقط     

ا  را ابتفا در دانشگاه دوک گداراندف  سدپدس بدرای                  تکمیلی

ی تکنولوژی کالیفرندیدا       ا  به موسسه    ی دکتری   گارانیفن دوره 

 رفت و به مطالعه بر روی جفاسازی ایزوتوپ مشغو  شف.

 ۰۱۱۷  تا سا  ۰۱۸۱ی دکتری در سا   تاونز پس از پایان دوره    

های بل در نیوجرسی مشغو  به فعالیت بود. پدس             در آزمایشگاه 

بدا     ۰۱۰۷تدا       ۰۱۰۵از آن به دانشگاه کلمبیا رفت. او از سا            

کرد. تداوندز در         عنوان مفیر آزمایشگاهِ تابش کلمبیا فعالیت می      

ی    به عنوان نایب رمیس و مفیر تحقی  در موسسده  ۰۱۰۱سا   

سازمداندی     –در واشنگتن دی سی  (IDA)های دفاعی     تحلیل

انتدخدا      -کنف    غیر انتفاعی که دولت ایاالت متحفه را یاری می        

 شف.

فعالیت کرد و سدپدس دوبداره بده             IDAاو مفتِ دو سا  در      

محیط دانشگاهی بازگشت. در این هنگام او مقاِم اسدتدادی در          

نخستین وظیفه اخترشنداسدان  تدوصدیدف خدواص             

فیزیکی  سیمای ظاهری و حرکت سیارات و اقدمدار            

هایی اسدت کده      آنهاست. اما این فقط زیربنای پرسش  

ی منشأ و تکامل این اجرام  شرایط حداکدم بدر         درباره

تشکیل آنها و فراینفهایی است که سبب تغییر آندهدا           

 شود. می
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سیاره   اقمار شناخته شفه و تعدفاد   ۳ی  ضمن مطالعه 

بسیار زیادی اجرام کوچکتر کده خدورشدیدف را دور               

ی منشأ آنهدا      ی پیشنهادی درباره    زننف  چنف نظریه    می

وجود دارد. اولین نظریه  حداکدی از آن اسدت کده               

شان   سیارات در فواصلی بسیار دورتر از فواصل امروزی       

طدور     انف و بعفها خورشیف آندهدا را بده          تشکیل شفه 

تدواندیدم       را می     تصادفی گیر انفاخته است. این نظریه      

ی   ی گیرانفازی تصادفی بنامیم. بنابر یک نظریه         نظریه

دیگری عدبدور        دیگر  خورشیف زمانی از نزدیکی ستاره     

کرده و بر اثر گرانش متقابل  نوار طویلی از مداده بده              

هنگام عبور آنها جفا شفه است. سپدس سدیدارات از          

انف. ایدن      ی موجود در نوار خورشیف به وجود آمفه         ماده

 انف. ی برخورد گفته را نظریه  نظریه

اما براساس نظریه ای قابل قبو  تر  وقتی خورشیف از       

وجود آمف  چرخدش آن        تراکم یک ابر گازی عظیم به     

ی    تر شف و قرص مسطحی از مداده           تر و سریع    سریع

ی آن برجای مانف که سدیدارات از ایدن            اطرا  هسته 

ی سدحدابدی کده            انف. این نظدریده   ماده تشکیل شفه 

داندف      خورشیف و سیارات آن را از منشأ مشترکی مدی    

تغییرات زیادی کرده است. یک نظر ایدن اسدت کده             

هایی از ماده تشکیل شفه و سدراندجدام             نخست حلقه 

هرحلقه به یک سیاره تبفیل شفه است. نظدر دیدگدر              

هدا     تر )گره  کوچک  های متراکم این است که ابتفا توده  

را به عهفه  (MIT)ی تکنولوژی ماساچوست      موسسه

بده دانشدگداه بدرکدلدی            ۰۱۵۷گرفت. سپس در سا     

کالیفرنیا رفت  و در آنجا تحقیقداتدش را ادامده داد.               

در    -ای برای علم و ماهب         جایزه  -ی تمپلتون     جایزه

به تاونز اهفا شدف. تداوندز هدمدچدندیدن                   ۷۵۵۰سا   

ی خود را با عنوان "چگونه لیزر ایجاد شدف"    زنفگینامه

 منتشر کرده است. ۰۱۱۱در سا  
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