چگالیِِانرژیِِاِتر ِ
The Energy Density of the Aether
نگارنده :حمید
ویژگیهای هندسی و فیزیکی اتر در مقالۀ "اثباتِوجودِاترِباِبهِگارگیریِنظریۀِهمهِچیز" با استفاده از

طیفِنوینِپرتوهایِالکترومغناطیسی

مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .چکیدۀ نتایج آن در شکلهای  1و  2نشان

داده شده است:

شکل  -1هندسۀ ذرّات اتر

شکل  -2هندسۀ اتر ،فضای خمیده
در مقالۀ اشاره شده در باال چنین نتیجهگیری شده است که اتر یا جوهر حجم ) (Substance of Volumeاز
جنس انرژی بوده و محیطی است که پرتوهای الکترومغناطیسی (فوتونها) انرژی خود را از آن میگیرند .در
حقیقت ،اتر همان چارچوب مرجع لختی است که ساکن بوده و سرعت این پرتوها نسبت به آن معنا پیدا
میکند .به دیگر سخن" ،اتر" همان فضای مطلق ) (Absolute Spaceاست .این فضا از جنس انرژی بوده ،بر
ماده تق ّ
دم داشته و سرچشمۀ آنست.
در این نوشتار چگالی انرژی اتری ) (Aetheric Energy densityمحاسبه میشود و به اجمال با منبع دیگری از
انرژی مورد مقایسه قرار می گیرد .این کار را با محاسبۀ میانگین انرژی آزاد ) (Free Energyموجود در یک
سانتی متر مکعب ) (1 cm3از فضای به اصطالح تُهی ) (Vacuumواقع در اطراف زمین انجام میدهیم:
1

]1 joule= 0.238845896 [cal
𝒉𝒕𝒈𝒏𝒆𝑳 𝒌𝒄𝒏𝒂𝒍𝑷 𝒕𝒄𝒂𝒙𝒆

]1 eV=1.602176565×10−19 [J
]1 eV= 0.382673297×10-19 [cal

]𝑚[ 𝑙’𝑝 = (1/6)37 × 10−6 = 1.615860018 × 10−35

𝑚𝑢𝑢𝑐𝑎𝑣 𝑓𝑜 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑨𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓 𝑷𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝑖𝑛 1𝑐𝑚3

] 1 [𝑐𝑚3 ] × 10−6 [(𝑚⁄𝑐𝑚 )3
] (1.615860018 × 10−35 )3 [𝑚3

=𝑛

] 𝑛 = 2.37022074 × 1098 [1/𝑐𝑚3
همانگونه که در شکل 2نشان داده شده ،انرژی نقطهای اتر ) (zero-point energyدر نقاط مختلف گیتی
یکسان نیست .مقدار میانگین آن که در مرکز طیف الکترو مغناطیسی نوین قرار دارد همان چیزی است که
در حال حاضر به آن انرزی پالنک ) (Epمیگویند .و آن در عینحال میانگین انرژی نقطهای طیف پرتوهای مرئی
(نور) نیز هست که با پیشرفت تکنولوژی مقدار آن در روی زمین قابل اندازهگیری خواهد بود:

]𝑙𝑎𝑐[ 𝑬𝒎𝒆𝒂𝒏 = 𝑬𝒑 = 1.221188531 × 1028 [𝑒𝑉] = 1.956559646 × 109 [ 𝐽] = 4.67316241 × 108
بر اساس این اطالعات میتوان مقدار میانگین انرژی موجود در یک سانتیمتر مکعب از فضای تُهی را
محاسبه نمود:

] [ 𝐽/𝑐𝑚3

𝑬 𝟏𝒄𝒎𝟑 = 𝑛 × 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 = 2.37022074 × 1098 × 1.956559646 × 109
] = 4.637478252 × 10107 [𝐽/𝑐𝑚3
𝒚𝒕𝒊𝒔𝒏𝒆𝒅 𝒚𝒈𝒓𝒆𝒏𝒆

] = 1.107642647 × 10107 [𝑐𝑎𝑙/𝑐𝑚3

به منظور یک مقایسۀ اوّلیه میتوانیم جرم معادل این انرژی را از فرمول مشهور  E=mc2که در حال حاضر
برای استحصال انرژی در نیروگاههای هستهای به کار برده میشود محاسبه کنیم .الزم به یادآوری است که
در اینجا باید سرعت نور را برابر با سرعتی در نظر گرفت که مربوط به نقطۀ مرکزی طیف الکترمغناطیسی
نوین بوده و در روی زمین اندازهگیری شده است:

𝒅𝒆𝒆𝒑𝒔 𝒕𝒉𝒈𝒊𝒍 𝒇𝒐 𝒆𝒖𝒍𝒂𝒗 𝒏𝒂𝒆𝒎

]𝑠𝒄𝒎𝒆𝒂𝒏 = 299,792,458 [𝑚/

𝟑𝒎𝒄𝟏𝑬
] 4.637478252 × 10107 [𝐽/𝑐𝑚3
=
=
] = 5.159890437 × 1090 [𝑘𝑔/𝑐𝑚3
2
𝑚
2
𝟐 𝒏𝒂𝒆𝒎𝒄
] 299,792,458 [ ⁄𝑠 2

𝒕𝒏𝒆𝒍𝒂𝒗𝒊𝒖𝒒𝒆𝒎

𝒔𝒔𝒂𝒎 𝒕𝒏𝒆𝒍𝒂𝒗𝒊𝒖𝒒𝒆 𝒏𝒂𝒆𝒎 ] 𝟑𝒎𝒄𝒎𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕 = 𝟓. 𝟏𝟔 × 𝟏𝟎𝟗𝟑 [𝒈/
با بیانی سادهتر میتوان گفت :انرژی نهفته در هر سانتیمتر مکعب از فضای به اصطالح تُهی به طور میانگین
معادل  5.16×1093گرم ماده (جرم) است .جهت ملموس ساختن این مقدار سرسام آور از انرژی میتوان به
عنوان نمونه این پرسش را مطرح کرد که :با این انرژی چه مقدار آب را میتوان از  20 ̊ Cبه نقطۀ جوش یعنی
 100 ̊ Cرساند؟
𝑄
= 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝑚 → 𝑇∆ × 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤 𝑝𝑐 × 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝑚 = 𝑄
𝑇∆ × 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤 𝑝𝑐

]𝑙𝑎𝑐[ 𝑄 = 1.107642647 × 10107
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤 𝑓𝑜 𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐 𝑡𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 ℎ

𝐶𝑐𝑝 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 1 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑒/𝑔𝑟𝑎𝑚 °
℃ ∆𝑇 = 100 − 20 = 80
∶ 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝑚

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤 𝑓𝑜 𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑒𝑡ℎ
𝑄
]𝑙𝑎𝑐[ 1.107642647 × 10107
=
=
]𝑔𝑘[ = 1.3845533 × 10105 [𝑔] = 1.39 × 10102
𝑇∆ × 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤 𝑝𝑐
]℃[ 1[𝑐𝑎𝑙/𝑔 ℃] × 80

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝑚

حجم این مقدار آب  1.39 xِ1099ِm3است!!
(هفتم مهر ماه )1931
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