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از همين مترجم و (ي چيزهاي عجيب بينديشيم  چگونه دربارهدر كتاب 

ي   درباره از جمله نكات مورد بحث » فيزيكي و فنيناپذيرهاي امكان«) ناشر
پاتي،  هاي مربوط به يوفوها، تله ايده. اند هاي عجيب و غريب بررسي پديده

 چيزهايي كه .هاي موازي از اين قبيل مواردند جنباني، و به ويژه گيتي روان
 خواننده آن كتاب ممكن است از .گيرند بيشتر در قلمرو علمي تخيلي جا مي

ها قرار  ناپذيري ي اين امكان  بپرسد كه باالخره چه چيزهايي در ردهخود
. توان پاسخي به اين پرسش دانست گيرند؟ اين كتاب را در واقع مي مي

نويسنده كه خود فيزيكداني نامدار و صاحب سبك است و متخصص بيان 
زار  به با2008كتاب در . پردازد علم همگاني، با بياني شيوا به اين داستان مي

هاي علم همگاني در سرتاسر جهان  عرضه شد و يكي از پرفروشترين كتاب
  .بوده است

{} هر جا چيزي در . هست كه بايد يادآور شوماز نظر ترجمه نكاتي 
  . آمده، از جانب من است

را براي » مهبانگ«دانم معادل  باوجود اينكه مي» بنگ بيگ«ي  در مورد واژه
اند، ترجيح دادم كه آن را به همان صورت حفظ كنم تا در مقابل  آن ساخته

البته شايد . يكنواختي حفظ شود» بيگ اسپلت«و » بيگ فريز«، »بيگ كرانچ«
درستي است، هرچند سخن . بودترجمه قابل كسي خرده بگيرد كه اينها هم 

  .ولي به داليلي از اين كار پرهيز كردم
» گيتي«گردد كه آنها را به ترتيب   بر ميWorld و Universeمطلب ديگر به 

ذكر اين نكته از اين جهت الزم است كه نويسنده در اينجا . ام گفته» جهان«و 
هاي  جهانكشد و در كتاب ديگر خود،  را پيش مي» هاي موازي گيتي«مبحث 

منتشر خواهد به زودي ي ديگري  با ترجمههمين ناشر  از سوي كه (يمواز
مطرح كرده » هاي موازي جهان«عمال همين مطلب را تحت عنوان ) شد

سازي تاكيد داشتند و من بر وفاداري به آنچه  ناشر محترم بر يكسان. است
 و Multiverseسازي با واژگاني مانند  البته در صورت يكسان. نويسنده نوشته

Many Worldsسگيتي و جهانام، ـ و نيز  هاي متعدد گفته  كه آنها را به ترتيب ب
خوشبختانه حرف من به كرسي . خورديم از نظر مفهومي ـ به مشكل مي

  !نشست
اخير در . ام استفاده كرده» سيليسيم« از Siliconي آخر اينكه در برابر  نكته

استفاده » سيليكون«از بسياري از ترجمه هاي مطالب مربوط به كامپيوتر 
 Siliconeتلفظ »  سيليكون«بد نيست بدانيد كه . كنند كه كامال اشتباه است مي

. »سيليكن« بايد به انگليسي بگوييم Siliconبراي ). پليمر سيليسيم(است 
ي فرانسوي است، در نوشتارهاي شيمي به فارسي جا  واژه» سيليسيم«گرچه 

  . كار بردمافتاده است و من هم همان را به
» قلمرو علم«ي  گزارم كه با ايجاد مجموعه از انتشارات مازيار سپاس

زبان هر چه بيشتر  را براي خوانندگان فارسي» علم همگاني«كوشد مفهوم  مي
  .پذير كند دسترس

هاي  ناپذيري انگيز امكان اينك، اين شما و اين سرزمين پرهيجان و شگفت
  ....فيزيك

  
  رامين رامبد                                                                        

                      1388تهران آذر 



          
  1فصل                            هاي نيرو ميدان

  
  

گويد كه  وقتي دانشمندي برجسته ولي مسن مي .1
وقتي . گويد چيزي ممكن است، قريب به يقين راست مي

وي بگويد كه چيزي ناممكن است، به احتمال زياد اشتباه 
 .كند مي

پذيري آن است  كردن حدود امكان تنها راه كشف .2
 .ناپذيري كنيم  را وارد امكانها آنبزنيم و كه دل به دريا 

 به حد كافي پيشرفته با جادو فنّاوريبين هر  .3
 .شود تمايز گذاشت نمي

  كالرك. سه قانون آرتور سي ــ

  

  

  »!سپرها بسته«
 اين اولين دستور پيشتازان فضا  سريال تلويزيونيدر بسياري از اپيزودهاي

 اينترپرايزي  ردن سپرهاي نيرو از سفينه به خدمه است، تا با برقرارككرككاپيتان 
  .در برابر آتش دشمن محافظت شود

 شود با اين د كه اوج نبرد را ميان  مهمقدر آن سپرهاي نيرو پيشتازان فضادر 
هاي   به ميدانتوانهرگاه كه . كنند  مقاومت ميسنجيد كه سپرهاي نيرو تا چه حد

شود تا جايي كه   ميتر بيش و تر بيش اينترپرايزديدگي  نيرو كم  برسد، آسيب
  .ماند شدن باقي نمي اي جز تسليم چاره
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كننده  هاي علمي تخيلي به طرزي گمراه اين ميدان نيرو چيست؟ در داستان
تواند هم ليزرها و   ولي نفوذناپذير كه ميمرييسدي نازك، نا: اي است چيز ساده

 ساده به نظر درق آندر نگاه نخست ميدان نيرو . ها را منحرف كند هم موشك
توان توقع  مي. رسد كه ساختن آن نبايد دشوارتر از سپرهاي معمولي باشد مي

اما .  كنداعالم كشف ميدان نيروي تدافعي را ،داشت كه روزي يك مخترع
  .ستها تر از اين حرف پيچيدهواقعيت 

همان گونه كه المپ حبابي اديسون تمدن مدرن را زيرورو كرد، ميدان نيرو 
تواند از  ارتش مي. واند تاثيري ژرف بر هر جنبه از زندگي ما بگذاردت هم مي
  نفوذناپذير دري سپرهايناپذيرشدن استفاده كند و اي آسيبهاي نيرو بر ميدان

ها،  پلتوان  از لحاظ نظري مي. بسازددشمن هاي  ها و گلوله برابر موشك
هايي كامل  شهر. ختسابرپا تنها با فشار يك دكمه ها را ادهها و ج ربزرگراهاب

هايي كه كامال از  خراش توانند فورا از دل بيابان سر برآورند، با آسمان مي
شده  ها ساخته  شهربر رويهاي نيرويي كه  ميدان. اند هاي نيرو ساخته شده ميدان

 را قادر سازد تا به دلخواه اثرات آب و هوايي ـ ها آنتوانند ساكنان  باشند مي
با گنبدي مطمئن از ميدان . ها، گردبادها ـ را اصالح كنند بادهاي شديد، بوران

شيشه، فوالد، و مالت را . توان شهرها را در كف اقيانوس برپا ساخت نيرو مي
  .توان كامال كنار گذاشت مي

 ساختن ميدان نيرو يكي از دشوارترين كارها در آزمايشگاه ،ها ايني  با همه
اورند كه شايد ساخت آن، بدون ها بر اين ب راستش برخي فيزيكدان. است
  .بردن در خواص آن، عمال شدني نباشد دست
  

  مايكل فارادي

ي نوزدهم   دانشمند انگليسي بزرگ سدههايهاي نيرو ريشه در كار مفهوم ميدان
  .مايكل فارادي دارد

ي  و در اوايل دهه) پدرش آهنگر بود(اي كارگري زاده شد  فارادي در خانواده
 جوان فارادي. ميري به عنوان شاگرد صحاف داشت زندگي بخور ن1800
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: برداشتن از رازهاي خواص دو نيروي تازه شد  پردهي دستاوردهاي عظيم شيفته
 را كه در ارتباط با اين چه آنفارادي با تمام توانش هر . الكتريسيته و مغناطيس

ي  انستيتويوي در هاي پرفسور همفري د خواند و در كالس مباحث بود مي
  .شد نتي در لندن حاضر ميسلط

ي شيميايي به شدت آسيب  روزي چشمان پرفسور ديوي در اثر يك حادثه
فارادي اندك اندك اطمينان . ديد و فارادي را به عنوان منشي خود استخدام كرد

ي سلطنتي را به خود جلب كرد و مجاز شد كه خودش  انستيتودانشمندان در 
در طي . شد اهميت تلقي مي ند اغلب بيهايي مهم را انجام دهد، هرچ آزمايش

طرزي فزاينده نسبت به شكوفايي دستيار جوانش، كه  ها پرفسور ديوي به سال
ي تجربي بود و سرانجام هم شهرت ديوي را به  اي رو به طلوع در حوزه ستاره
 فارادي توانست با 1829پس از مرگ ديوي در . دبر رشك ميپرده راند، پس 

هايي  هايي شگرف دست يابد كه منجر به ساخت ژنراتور دفراغ بال به دستاور
شد كه توانستند انرژي را براي شهرها تامين كنند و مسير تمدن جهاني را تغيير 

  .دهند
اگر كسي . ترين كشفيات او بودند فارادي كليد بزرگ» هاي نيروي ميدان«
ي تار عنكبوتي ي آهن الگوي يابد كه براده ي آهن را روي آهنربا بريزد درمي براده
اند كه به طور   خطوط ميدان فاراديها اين. كند د كه سرتاسر فضا را پر ميساز مي

وي الكتريسيته و مغناطيس چگونه در فضا هاي نير دهند ميدان ترسيمي نشان مي
برد كه  اگر كسي مثال ميدان مغناطيسي زمين را ترسيم كند پي مي. كنند  ميرخنه

ي قطب  آورند و سپس در ناحيه  سربرميلشماي قطب  اين خطوط از ناحيه
به همين نحو اگر كسي خطوط ميدان . گردند مي جنوب دوباره به دل زمين باز

يابد كه خطوط   را در توفاني تندري ترسيم كند، درمياي برقگير الكتريكي ميله
از نظر فارادي فضاي تهي اصال . اند برقگير متمركز شده ي  ميدان در نوك ميله

توانستند اشياي دوردست را  بود بلكه آكنده از خطوط ميداني بود كه ميتهي ن
بهره بود، و در  از رياضيات بي  فارادي،به دليل فقر دوران جواني. (حركت دهند
ي اين  كشيده  دستيهايش نه از معادالت كه پر از نمودارها نتيجه دفترچه
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ايجاد نمودارهاي  فقدان آموزش رياضي منجر به از قضا. خطوط ميدان بودند
ي فيزيك  را در هر كتاب درسها آنشود  زيبايي از خطوط نيرو شد كه امروز مي

تر از رياضياتي است كه براي   فيزيكي غالبا مهمدر علم، تصوير. پيدا كرد
  .)بريم توصيف آن به كار مي

هاي   چگونه فارادي توانست به كشف ميدانكه ايني  ان دربارهنويس تاريخ
.  اند هايي زده ترين مفاهيم در تمام علوم، نايل شود گمان از مهمنيرو، يكي 

هاي فارادي   به زبان ميداني تمام فيزيك مدرن چكيده  را بخواهيد،راستش
هاي نيرو نايل شد كه براي   وي به دستاوردي در ميدان1831در . شود نوشته مي

 ويبر رروزي وي آهنربايي كوچك را . هميشه تمدن را دگرگون ساخت
تواند جرياني الكتريكي را در سيم،  داد و متوجه شد كه مي پيچي حركت مي سيم

اين بدان مفهوم بود كه ميدان نامريي .  آن را لمس كند، ايجاد نمايدكه اينبدون 
ني ها در سيم هل دهد، و جريا آهنربا توانسته از طريق فضاي تهي الكترون

  .دبساز
اند،  مصرف شد بي ش از اين فرض ميفارادي كه تا پي» هاي نيروي ميدان«

توانستند اشياء را پيش برانند و توان توليد  نيروهاي مادي واقعي شدند كه مي
كنيد،  امروزه نوري كه شما از آن براي خواندن اين صفحه استفاده مي. كنند

  . انرژي گرفته است،ي الكترومغناطيس احتماال از كشف فارادي درباره
دهد،  در سيم هل مي را ها سازد كه الكترون  نيرويي ميآهنربايي چرخان ميدان

اين الكتريسيته در .  در جرياني الكتريكي حركت كنندها آنشود كه  و سبب مي
از همين اصل براي . كردن المپ به كار گرفت توان براي روشن سيم را سپس مي

مثال . دشو اي جهان استفاده ميايجاد الكتريسيته به منظور فرستادن برق به شهره
كند باعث چرخيدن آهنربايي عظيم در توربين   از يك سد جريان پيدا ميآبي كه

سازد  دهد و جرياني الكتريكي مي در سيم هل ميرا ها  شود كه سپس الكترون مي
  .شود هاي ما ارسال مي كه از طريق سيم ولتاژ باال به خانه
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اند كه تمدن مدرن را   نيروهايي،هاي نيروي مايكل فارادي به بيان ديگر ميدان
پادهاي امروزي به پيش  از بولدوزورهاي برقي گرفته تا كامپيوترها، اينترنت و آي

  .رانند مي
. ها بودند  فيزيكدانبخش هاي نيروي فارادي براي يك سده و نيم الهام ميدان
 ها آني گرانش خود را برحسب  ي آن شد كه نظريه  فريفتهچنان آناينشتين 
ها را  ي ريسمان ها پيش من نظريه سال. ي كار فارادي شدم ريفتهمن نيز ف. نوشت

ي ميدان  هاي نيروي فارادي نوشتم، و در نتيجه نظريه با موفقيت بر حسب ميدان
او مثل خط ميدان «گويد  در فيزيك هنگامي كه كسي مي. ريسمان را بنا نهادم

  .بگذارد  به طرفيزياد احترام  خواهد مي» كند فكر مي
  

  نيروچهار 

در طي دو هزار سال گذشته، جداسازي و شناسايي چهار نيرويي كه بر گيتي 
 ها آنهمگي . ي فيزيك بوده است رانند، يكي از دستاوردهاي برجسته حكم مي

با اين حال . شده توسط فارادي توصيف كرد هاي معرفي توان به زبان ميدان را مي
هاي   داستانتر بيش را كه در هاي نيرو بدبختانه هيچ كدام آن خواصي از ميدان

  اند از ها عبارت اين ميدان. شوند ندارند علمي تخيلي مطرح مي
، نيروي بي سرو صدايي كه پاهاي ما را بر روي زمين نگه گرانش. 1

ي  شود، و منظومه شدن زمين و ستارگان مي دارد، مانع از متالشي مي
انش ما با بدون گر. دارد  و كهكشان را كنار هم نگه ميخورشيدي

مان به فضا   بر ساعت توسط چرخش سيارهكيلومتر 1600سرعت 
آن است كه گرانش داراي خواصي كامال مشكل در . شديم پرتاب مي

گرانش ربايشي است، نه . هاي نيروي علمي تخيلي است متضاد با ميدان
اي؛ بسيار ضعيف است، به طور نسبي؛ و در فواصل عظيم و  دافعه

به بيان ديگر، تقريبا متضاد با آن سد تخت، نازك، . ندك نجومي عمل مي
خوانيم يا در  و نفوذناپذيري است كه در داستاني علمي تخيلي مي

اندركار ربايش  ي زمين دست مثال تمام كره. بينيم فيلمي علمي تخيلي مي
 همان پر با يك انگشت عليه كردنتوانيم با بلند يك پر است، ولي ما مي
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تواند گرانش كل يك  عمل انگشت ما مي. كنيمگرانش زمين عمل 
سياره را كه بيش از شش تريليون تريليون كيلوگرم وزن دارد خنثا 

 .نمايد
 ليزرها،. كند ، نيرويي كه شهرهاي ما را روشن مي(EM)الكترومغناطيس. 2

 اينترنت، كامپيوترها، مدرن،  الكترونيكي  لوازم تلويزيون، راديو،
به . اند همگي پيامد نيروي الكترومغناطيس ـ مغناطيس الكتريسيته،

بر خالف . ترين نيروي در خدمت بشر است احتمال اين پرمصرف
با اين حال، . اي باشد  و هم دافعهيتواند هم ربايش گرانش، اين يكي مي

نخست، به . بنا به داليلي چند به عنوان ميدان نيرو مناسب نيست
ها به  ستيك و ديگر عايقمثال پال. شود آن را خنثا كرد سادگي مي
تكه . تواند وارد ميدان قوي الكتريكي يا مغناطيسي شوند سادگي مي

دوم . گذرد شده در ميدان مغناطيسي از دل آن مي پالستيكي پرت
شود به سادگي  كند و نمي الكترومغناطيس در فواصل طوالني عمل مي

دالت  توسط معاEMقوانين نيروي . آن را روي يك صفحه متمركز كرد
هاي نيرو ميدانرسد كه  شود و به نظر نمي رك مكسول بيان ميجيمز كل 
 .اين معادالت باشندجواب 
نيروي ضعيف نيروي . اي ضعيف و قوي نيروهاي هسته. 4 و 3

اين همان نيرويي است كه به مركز زمين گرما . واپاشي راديواكتيو است
ه در پشت اين همان نيروي نهفت. بخشد، كه راديواكتيو است مي

 ،نيروي قوي. اي است جايي قاره ها، و جابه لرزه ها، زمين فشان آتش
انرژي خورشيد و ستارگان از . دارد هاي اتم را كنار هم نگه مي هسته

. كردن گيتي است گيرد كه مسئول روشن اي نشأت مي نيروي هسته
مدتا در برد است، و ع اي نيرويي كوتاه مشكل آن است كه نيروي هسته

ها   كه اين نيرو چنين به خواص هستهاز آنجا. كند  هسته عمل ميطول
اكنون تنها راه . العاده دشوار است ي آن فوقكار دستوابسته است، 

ها يا  شكن  ذرات زيراتمي در اتمكردن متالشيي اين نيرو كار دست
  .هاي اتمي است منفجركردن بمب

 بسا با قوانين  علمي تخيلي چههاي نيروي به كاررفته در گرچه ميدان
هاي وجود دارد  ي فيزيك همخواني نداشته باشند، كماكان گريزگاه شده شناخته

نخست، چه بسا . پذير سازند كه شايد بتوانند ساخت يك ميدان نيرو را امكان
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مثال شايد چنين . اي در آزمايشگاه وجود داشته باشد ناديدههنوز نيروي پنجم 
 عمل متر تا چند متر سانتيدر طول چند هاي نجومي،  نيرويي به جاي مسافت

گيري وجود چنين نيروي  هاي ابتدايي براي اندازه با اين حال كوشش. (كند
  .)پنجمي به نتايج منفي انجاميده است

دوم، چه بسا بتوان از پالسما براي بازآفريني برخي از خواص ميدان نيرو 
مايعات، و گازها سه جامدات، . است» حالت چهارم ماده«السما پ. استفاده كرد

ترين شكل ماده در گيتي  سازند، ولي متداول ت آشناي ماده را ميحال
هاي پالسما از هم  ي اتم چون دل و روده. هاي يونيده پالسماست، گازي از اتم

ها از لحاظ الكتريكي باردارند و  اند، اتم شده ها از اتم كنده اند، الكترون جدا شده
  . ي كردكار دستهاي الكتريكي و مغناطيسي  ا با ميدان رها آنتوان به سادگي  مي

ي خورشيد،  ي مريي در گيتي است، كه سازنده ترين ماده پالسما فراوان
پالسماها براي ما ناآشنايند چون . رود اي به شمار مي ستاره ستارگان، و گاز بين

 را به شكل ها آنتوانيم  شوند، ولي ما مي  زمين يافت ميبر رويبه ندرت 
  .آذرخش، خورشيد، و درون تلويزيون پالسما مشاهده كنيم

  

  هاي پالسمايي پنجره

گيرد و  همان گونه كه ديديم اگر گازي به حد كافي داغ شود پالسما شكل مي
. گيري كرد و شكل داد هاي مغناطيسي و الكتريكي قالب توان آن را با ميدان مي

» ي پالسمايي پنجره«از اين . دتوان آن را به شكل صفحه يا پنجره درآور مثال مي
در اصل شايد بتوان از . توان براي جداسازي خأل از هواي عادي استفاده كرد مي

نشت هواي درون فضاپيما به فضاي بيرون جلوگيري كرد و در نتيجه واسطي 
  .راحت و شفاف بين فضاي خارجي و فضاپيما ايجاد نمود

ن ميدان نيرويي براي  از چنيپيشتازان فضا تلويزيوني ي در مجموعه
 از خأل فضاي ،تري است هاي كوچك ي شاتل، كه شامل سفينه جداسازي عرشه

در  جويي اي زيركانه براي صرفه اين نه تنها شيوه. شود  استفاده ميبيروني
  .  استپذير كه ساخت آن امكانهم هست اي  است بلكه وسيلهه هزينه
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يچ فيزيكدان در آزمايشگاه كوو  توسط اَدي هرش1995ي پالسمايي در  پنجره
وي آن را براي حل مشكل . هيون در النگ آيلند اختراع شد ملي بروك

در مشعل . هاي الكتروني ساخت جوشكاري فلزات با استفاده از باريكه
دادن دو تكه فلز  و سپس جوشكردن جوشكاري استيلن از گاز داغ براي ذوب 

، تميزتر، تندترتوان فلزات را   ميها ناي از الكترو با باريكهولي . شود استفاده مي
 مشكل جوشكاري با با اين حال. ي متداول جوش دادها تر از روش و ارزان
اين نيازمندي دردسرساز است چون . داردنياز به كار در خأل  ،ي الكتروني باريكه

  .ي خلئي است كه چه بسا به بزرگي يك اتاق باشد به معني ساخت جعبه
ي پالسمايي  ي حل اين مشكل دست به اختراع پنجرهكوويچ برا دكتر هرش

ي پالسمايي   قطر، پنجرهمتر سانتي 30 از تر كم درازا و متر سانتي 90فقط با . زد
 و ييسهاي مغناط شده با ميدان ايي محصوركند و پالسم  داغ ميC6600°گاز را تا 

ه مانع از كنند ك يمانند هر گازي اين ذرات فشاري اعمال م. سازد الكتريكي مي
. كند دا ميشود و لذا هوا را از خأل ج ي خأل مي  به درون محفظهورود هوا

د، مانند كن رنگ پيدا مي پالسما درخششي آبي استفاده شود، وقتي از گاز آرگون(
  .)پيشتازان فضاميدان نيرو در 

در . ي پالسمايي در سفر فضايي و صنعت كاربردهايي گسترده دارد پنجره
هاي ميكرويي  بسياري اوقات فرايندهاي توليدي نيازمند خأل براي انجام ساخت

تواند گران از  اند، ولي كاركردن در خأل مي  خشك در مقاصد صنعتيحكّاريو 
 دكمه خأل را به توان با فشردن يك ي پالسمايي مي اما با پنجره. آب درآيد

  .ارزاني برقرار كرد
تواند به عنوان سپري نفوذناپذير هم به كار  ي پالسمايي مي ولي آيا پنجره

ي  توان پنجره ي توپ از پا نيفتد؟ مي تواند در برابر گلوله گرفته شود؟ آيا مي
ي را در آينده تصور كرد كه تر بيشپالسمايي با توان و دماي به حد كافي 

ولي براي ساخت ميدان . شده را ناكار يا تبخير كند هاي پرتاب ولهتواند گل مي
 نيازمند شوند، علمي تخيلي يافت ميتر، مانند آنهايي كه در  گرايانه نيرويي واقع

شايد هر اليه . اي داشته باشند  هستيم كه ساختاري اليهفنّاوريتركيبي از چندين 
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وله توپ باشد ولي تركيب به تنهايي فاقد قدرت كافي براي متوقف نمودن گل
  . ممكن است كه از پس كار برآيدها آن

ي پالسمايي ابربارداري با دماهاي به حد كافي  تواند پنجره ي بيروني مي اليه
هاي ليزر  اي از باريكه تواند پرده ي دوم مي اليه. باال براي تبخير فلزات باشد

اي   شبكه،اطع ليزري متق اين پرده متشكل از هزاران باريكه. پرانرژي باشد
در .  داغ كند كه تبخير شوندچنانتواند اشيايي عبوري از آن را  سازد كه مي مي

  .فصل بعدي به ليزرها خواهم پرداخت
» هاي كربني نانولوله«اي از جنس  توان شبكه ي ليزري مي و در پس اين پرده

 به كه  هاي منفرد كربن به ضخامت يك اتم هايي نازك از اتم تصور كرد، لوله
ي  گرچه ركورد فعلي جهاني براي درازاي نانولوله. ندتر حكمم فوالداز مراتب  

توان روزي را تصور كرد كه شايد  متر است، مي  ميلي15كربني تنها در حدود 
با اين فرض كه . واه توليد كنيمهاي كربني را با درازاي دلخ قادر باشيم نانولوله

 ها آنتوان از  رت يك شبكه به هم بافت، ميهاي كربني را به صو شود نانولولهب
اين صفحه . كنند  را دفع اشياء تر بيشاي بسيار قدرتمند تهيه كرد كه  صفحه

ي   است، ولي شبكه ي كربني در ابعاد اتمي نامريي خواهد بود، چون هر نانولوله
  .ي متداول خواهد بود تر از هر ماده ي كربني قوي نانولوله

ي  ي نانولوله ي ليزري، و صفحه ي پالسمايي، پرده نجرهكردن پ پس با تركيب
شود به آن تقريبا  كربني شايد بتوان ساخت ديواري نامريي را تصور كرد كه نمي

  . كردرخنهاي  با هر شيوه
ولي اين سپر چنداليه نيز هنوز كامال خواص ميدان نيروي علمي تخيلي را 

ي ليزر را متوقف  تواند باريكه سازد ـ زيرا شفاف است و لذا نمي برآورده نمي
  .خورد ي ليزري، سپر چنداليه به درد نمي در نبردي با توپخانه. كند

ي ليزري، الزم است كه سپر از نوعي  كردن باريكه براي متوقف
اين همان فرايندي است كه در .  برخوردار باشد پيشرفته» فوتوكروماتيك«

شوند به كار  تيره مي UVخود در معرض تابش  هاي آفتابي كه خودبه عينك
كم در دو  توانند دست هايي است كه مي فوتوكروماتيك بر اساس مولكول. رود مي
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ولي هنگامي كه . در يك حالت مولكول شفاف است. حالت وجود داشته باشند
قرار بگيرد فورا به حالت دوم كه كدر است ) فرابنفش( UVدر معرض تابش 

  .رود مي
هاي  اي به سختي نانولوله  براي ساخت مادهفنّاوريوشايد روزي بتوانيم از نان

. كربني كه خواص اپتيكي خود را در معرض نور ليزر تغيير دهد، استفاده كنيم
هاي ليزري و نيز  كردن پرتابه  قادر به متوقفيسپرچنين بدين ترتيب شايد 

با اين حال اكنون فوتوكروماتيكي كه . ي ذرات يا آتش توپخانه باشد باريكه
  .هاي ليزر را متوقف كند در دسترس نيست تواند باريكهب

  

  شناوري مغناطيسي

هاي  كردن پرتابه هاي نيرو سواي منحرف هاي علمي تخيلي، ميدان در داستان
در فيلم .  سكويي براي غلبه بر گرانش:دارندي ديگري هم  وظيفهتفنگ پرتويي 

شود، كه شبيه  ار ميسو» تخته هوايي«فاكس روي .  مايكل جِيبازگشت به آينده
با در نظر . ماند  خيابان شناور ميبر روياسكيت بورد است ولي با اين فرق كه 

)  خواهيم ديد10كه در فصل ( آگاهيم ها آنگرفتن قوانين فيزيكي كه امروزه از 
ها و  ولي شايد در آينده تخته هوايي. ناپذير است ي پادگرانشي امكان چنين وسيله
 بزرگ را به اشيايواقعيت بپيوندند و به ما امكان دهند كه ها به  ماشين هوايي

واقعيت پيدا كنند، » ابررساناهاي دماي اتاق«اگر در آينده . دلخواه شناور سازيم
هاي نيروي مغناطيسي شناور   را با استفاده از قدرت ميداناشياءشايد بتوان 

  .ساخت
  كنار هم بگذاريدهاي شمال در  آهنربا را از سمت قطبي  دو ميلهچه چنان

اگر ميله را بچرخانيم طوري كه قطب شمال يكي . (كنند  را دفع ميديگر يك
.) ربايند  را ميديگر هم دو آهنربا گاه آند، نزديك قطب جنوب ديگري قرار گير

توان براي بلندكردن  رانند، مي  را ميديگر هم لهاي شما از همين اصل، كه قطب
تاكنون چندين كشور قطارهاي . فاده كردبارهاي سنگين از روي زمين است

اند كه با استفاده از  را ساخته) maglevقطارهاي (ي شناوري مغناطيسي  پيشرفته


