ناسانیِِپایونیرِ
ِPioneer Anomaly
نگارنده :حمید
ناسانی پایونیر یا اثر پایونیر به انحراف از شتابهای پیش بینی شده برای کاوشگرهای فضائی
پایونیر ۰۱و پایونیرِ ۰۰گفته میشود .وجود این انحراف زمانی شناخته شد که این کاوشگرها حدوی 02
واحدِ ِنجومی ،یعنی  ،3×109 kmاز مسیر خود به خارج از منظومۀ شمسی را طی کرده بودند .ناسانی
مشاهده شده برای سالهای زیاد به گونهای چشمگیر مورد تو ّ
جه بوده است.
هر دوی این کاوشگرها از منظومه شمسی دور میشوند ،ا ّم ا تحت تأثیر گرانش خورشید از سرعت آنها
کاسته میشود .با بر رسی های دقیق انجام شده روی دادههای ناوبری ،مشخص گردید اندکی بیشتر
از آن چیزی که انتظار میرفت از سرعت کاوشگر ها کاسته میشود .این اثر نتیجۀ شتابی بسیار ناچیز
به سمت خورشید است ، (8.74±1.33)×10-10 m/s2 ،که برابر است با کاهش سرعت یک کیلومتر در
ساعت در یک دورۀ زمانی ده ساله .پایونیر  10و پایونیر  11در سالهای  1972و  1973به ترتیب برای
انجام مأموریت اصلی خود در مشتری و مشتری /زحل به فضا پرتاب شدند .اگر چه شتاب ناسان برای
اوّلین بار در سال  1980شناسایی شد ،ولی تا سال  1994به طور ج ّ
دی تحقیقی در مورد آن انجام
نگرفت .آخرین ارتباط با این کاوشگرها در سال  2003بر قرار گردید ،ولی تحلیل دادههای ثبت شده هنوز
ادامه دارد.
برای اطالعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه کنید:
)“Exact Planck Length Unveils Quantum Gravity” → (#52
)“Genaue Planck-Länge Enthüllt die Quantengravitation” → (#4

شکل  -1مأموریت اصلی پایونیرهای  10و 11
http://www.slac.stanford.edu/econf/C041213/presents/0310_TLK.PDF
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شکل  -2مسیرهای پایونیر  10و 11
http://www.usc.edu/dept/space_science/DR_JUDGE/Prof%20Judge2.pdf

در پاسخ به این پرسشها که چرا این دو کاوشگر در جائی که انتظار می رفت باشند نبودند؟ یا چرا
این دو کاوشگر بسیار آهسته تر از آنچه که پیش بینی شده بود پرواز نمودند؟ توضیحات گوناگونی
توسط دانشمندان ارائه شده است .تا آنجا پیش رفتهاند که نظریۀ گرانش ایساک نیوتون را به چالش
کشیده و اظهار نموده اند که این نظریه باید مورد بازبینی قرار گیرد! حتّی گفته شده است که قانون
گرانش کالسیک در خارج از منظومۀ شمسی نامعتبر است! با همه این ،سازمان فضائی ناسا )(NASA
در ماه ژوئن سال  2012اعالم نمود که ناسانی پایونیر را رمزگشائی کرده است!
بدیهی است توضیحات موجود در بارۀ ناسانی پایونیر تنها می تواند توسط کارشناسان مربوطه ،به ویژه
آنهائی که در طراحی و جمع آوری داده های پروژه مشارکت داشته اند ،مورد تجزیه و تحلیل و داوری قرار
گیرد .انجام این مهم بیگمان فراتر از دانش و تجربۀ نگارنده است .من شخصاً به این می اندیشم که
برای یافتن نکتۀ کلیدی در توضیح ناسانی پایونیر الزم است در درک خود از گرانش بازنگری کنیم .روش
نگارنده برای حل مهمترین وجه این مسأله کاربرد قوانین گرانش کوانتومی است.
بر اساس نتیجهگیری انجام شده در مقالۀ " طول دقیق پالنک گرانش کوانتومی را آشکار می کند"،
گرانش طبیعتی کوانتومی دارد .بنابر این ضریب گرانش یک ثابت بنیادی نیست ،مقدار آن در هر نقطه از
فضا بستگی به سرعت نور در آن نقطه دارد .مقدار کوانتومی ضریب گرانش را میتوان با کاربرد فرمول
مربوطه که برای اوّلین بار در این مقاله معرفی شده است ،G=ξc3 ،محاسبه نمود .که در آن:

ξ = 2.475890015 ×10-36 m2/J.s
ضریب ” ”ξیک ثابت بنیادی نوین است .شایان ذکر است که این فورمول مبتنی بر یک گمان مبهم یا یک
ُ
گاوسی دارد استنتاج
باور نیست ،بلکه از یک تفسیر ریاضی وار قابل قبول که ریشه در توزیع نرمال
شده است.
در نگاه اوّل و با تو ّ
جه به اطالعاتی که در مورد مسیر کاوشگرهای فضائی پایونیر در دسترس است ،به
نظر می آید که میانگین مقدار کوانتومی ضریب گرانش یعنی:

G = 6.671038654 × 10-11 m3/kg.s2
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تنها در قسمت بسیار کوچکی از گیتی که ما در آن زندگی می کنیم (منظومۀ شمسی ،به احتمال زیاد)
اعتبار دارد .اگر این موضوع درست باشد ،در آن صورت پیشبینی من در مورد گرانش کوانتومی که مبتنی
بر یک تحلیل ریاضی است تأیید خواهد شد .در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که در حال حاضر
مقدار به دست آمده برای ضریب گرانش ،به عنوان یک ثابت بنیادی ،برابر است با:

G = 6.67384 × 10-11 m3/kg.s2
این موضوع ،یعنی اختالف بین ضریب گرانش کوانتومی و ضریب ثابت گرانش کالسیک ،مقولۀ دیگری
است که میتواند به طور ج ّ
دی محاسبات مربوط به مسیر پایونیرها را تحت تأثیر قرار دهد.
امید میرود که مطالب یاد شده در باال گشایشی باشد برای بررسیهای دقیقتر موضوع مورد بحث.
"مرا با حقیقت بیازار ،ا ّ
ما هرگز با دروغ آرامم مکن - ".رومن روالن

توضیحِ:
متن نوشتار پیشرو برای اوّلینبار در تاریخ پانزدهم اکتبر  2014در سایت  toequest.comمنتشر گردید که از
اینجا قابل دسترسی است.
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